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I. Resumo 

 
Efectuaram-se estudos de cementação de cobre aplicada à lixívia sulfúrica obtida na lixiviação de um 

concentrado de zinco da Somincor. Como metal redutor foi escolhido o zinco, por ser quimicamente 

mais favorável e não adicionar novos contaminantes à lixívia.  

 

Para tal, começou por se utilizar soluções sintéticas, tendo sido estudadas as seguintes variáveis: o 

pH, a dosagem de zinco, a concentração inicial em cobre, a temperatura, a velocidade de agitação, a 

presença de Zn2+, Fe3+ e Fe2+ em solução, a granulometria do metal redutor e a atmosfera reaccional. 

 

Utilizando zinco granulado os valores de kae (m
3/Kg.s) situaram-se entre (3,9±0,5)x10-4 (ensaio com 

T=22ºC, [Cu2+]i=500 ppm) e (11,9±1,0)x10-4 (T=50ºC, [Cu2+]i=250 ppm). Com zinco em pó os valores 

de kae (m
3/Kg.s) situaram-se entre (1,6±0,6)x10-2 ([Cu2+]i=28 ppm, [Fe3+]i=210 ppm) e (26,6±4,0)x10-2 

([Cu2+]i=250 ppm). 

 

Verificou-se que na presença de 40g/L de Zn2+ pode ocorrer a redissolução do cemento, mais 

drástica quando se utiliza pó metálico. Contudo, este fenómeno não foi observado na presença do 

ferro. A velocidade da reacção aumenta quando este metal é adicionado sob a forma de ferro(II). Foi 

possível também reduzir os teores de ferro em solução para valores próximos de 0, sendo a cinética 

deste elemento mais lenta que a do cobre.  

 

No final foi realizado um ensaio com uma lixívia real. Concluiu-se assim que a cementação pode ser 

utilizada para purificar a lixívia após a fase de extracção do ferro, do cobre e do índio e antes do 

andar de extracção do zinco. A sua aplicação a uma lixívia real contendo 67 mg/L em cobre, 582 

mg/L em ferro(II), e 11 g/L em zinco, permitiu remover a totalidade do cobre presente e obter 

concentrações residuais de ferro de 0,02 mg/L. 

 
Palavras-chave:  Cementação; Concentrado de zinco; Lixívias sulfúricas; Cobre; Zinco metálico. 
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II. Abstract 
 

Cementation of copper, applied to the sulfuric leaching solution obtained in the leaching of a Somincor 

zinc concentrate, was studied in this work. As sacrificial metal zinc was used, due to the fact that it is 

chemically effective, and the solution is not further contaminated.  

Thus, synthetic solutions were used to test the effect of pH, amount of sacrificial metal, copper 

concentration, temperature, stirring speed, presence of Zn2+, Fe3+ and Fe2+, zinc particles size and 

atmosphere were studied. 

 

When granular zinc was added kae (m
3/Kg.s) values were found to be between (3.9±0.5)x10-4  (test 

with T=22ºC, [Cu2+]i=500 ppm) and (11.9±1.0)x10-4 (T=50ºC, [Cu2+]i=250 ppm). With zinc powder, kae 

(m3/Kg.s) results were inside the interval (1.6±0.6)x10-2 ([Cu2+]i=28 ppm, [Fe3+]i=210 ppm) and 

(26.6±4.0)x10-2 ([Cu2+]i =250 ppm). 

 

The study of the presence of 40g/L of Zn2+ in the initial solution proved possible the redissolution of 

the cemented copper, more severe in the case of zinc powder addition. However, this wasn’t observed 

in the presence of iron. Reaction kinetics is enhanced when this metal is added as Fe2+ ions. It was 

also possible to reduce the content of iron present to values close to 0, but the kinetics of removal of 

this metal is slower than copper’s.  

 

At a later stage a test was carried out with a real leaching solution. It was concluded that cementation 

may be used to purify leaching solutions after the extraction of iron, copper and indium, and before the 

zinc extraction step. Its application to a real leaching solution containing 67 mg/L of copper, 582 mg/L 

of iron and 11g/L of zinc revealed possible to remove all the copper present, and to obtain iron 

contents of 0.02 mg/L. 

 
Key-words:  Cementation; Zinc concentrate; Sulfuric leaching solutions; Copper; Metallic zinc. 
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VII. Nomenclatura 

                                                                                                                                    
∆G energia livre de Gibbs 

∆G0 energia livre de Gibbs padrão 

∆G0
f energia livre de formação nas condições padrão 

A área superficial de metal redutor disponível (L2) 

Aa factor pré-exponencial 

ae área específica das partículas metálicas 

ai actividade do componente i 

E diferença de potencial do eléctrodo (V) 

e electrão 

E0
1/2 célula potencial padrão de redução de meia célula (V) 

E0
cel potencial de redução padrão da célula 

E0
M potencial de redução padrão do processo catódico 

E0
N potencial de redução padrão do processo anódico 

Ea energia de activação (Jmol-1) 

F constante de Faraday (Jmol-1V-1) 

fi coeficiente de actividade 

k constante cinética da reacção de cementação (LT-1) 

Keq constante de equilíbrio 

m carga do catião nobre 

M metal nobre 

Mm+ catião do metal nobre  

Mz+ catião do metal nobre (na nomenclatura adoptada, Mz+=Mm+) 

n carga do ião Nn+ 

N metal redutor 

Nn+ catião do metal redutor 

R constante dos gases perfeitos (JK-1mol-1) 

RM razão molar (moles de metal redutor/moles de metal a cementar) 

T temperatura (K) 

vagit velocidade de agitação 

w massa de metal redutor (M) 

X fracção de metal cementada 

z carga do catião metálico (na nomenclatura adoptada, z=m) 
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1. Introdução 
 
A cementação é um processo electroquímico espontâneo durante o qual um metal nobre é 

precipitado de uma solução do seu sal por outro metal mais electropositivo. É uma reacção 

heterogénea, durante a qual os iões metálicos em solução são reduzidos à sua valência zero na 

superfície do agente redutor, que é oxidado e se dissolve.  

 

A utilização do ferro para precipitar o cobre existente nas águas provenientes de minas, à escala 

comercial, tem sido usado na China desde o ano 1086 d.C., vários séculos antes das primeiras 

referências europeias sobre o processo, que surgiram no século XVI. Trata-se assim de um dos 

processos hidrometalúrgicos mais antigos e eficazes para a recuperação de metais de soluções 

aquosas. 

 

As primeiras investigações laboratoriais destinadas a explicar e melhorar a eficiência do processo só 

apareceram no início do século passado. O primeiro trabalho laboratorial incidiu principalmente sobre 

o uso de novas fontes de metal precipitante (Oldright et al., 1928). King e Burger (1934) e Wartman e 

Robertson (1944) abordaram nos seus estudos a influência das variáveis cinéticas na cementação e 

a química global do processo. Até meados da década de 60 não houve grande avanço no 

conhecimento que existia sobre a cementação, altura esta em que vários investigadores (como 

Nadkarni et al., 1967; Nadkarni e Wadsworth, 1967; Rickard e Fuersteneau, 1968) iniciaram os 

primeiros estudos fundamentais sobre a cinética da reacção de cementação do cobre (Fisher, 1986). 

 

Hoje em dia, é um processo utilizado não só em hidrometalurgia na purificação de lixívias (por 

exemplo, extracção de cobre de lixívias sulfatadas), mas também na recolha de metais tóxicos e 

valiosos de águas residuais industriais. 

Uma aplicação importante da cementação é a purificação de electrólitos provenientes da produção 

electrolítica de zinco e níquel, em que impurezas de cobre e cádmio são removidas usando pó de 

zinco ou níquel metálico. A utilização de um metal redutor já existente no efluente que se pretende 

tratar não resulta na contaminação adicional deste quando o metal se oxida e dissolve na solução. 

Outra importante aplicação da reacção de cementação, que tem sido extensivamente usada na 

indústria mineira, é a recuperação de ouro e prata de soluções cianídricas. 

As principais vantagens do processo são a sua simplicidade, facilidade de controlo, e permitirem a 

recuperação destes metais na sua forma metálica reutilizável (Sousa et al., 2007). A principal 

desvantagem é a dissolução do metal redutor para a solução, sendo o efeito mais acentuado quando 

se trabalha a acidez elevada, pelo que o uso de um metal pouco tóxico, ou que já exista em solução, 

são aspectos fundamentais do processo. 

 

Existem numerosos trabalhos que envolvem o estudo da cinética da reacção de cementação do 

cobre. Annamalai et al. (1978) descreveram os efeitos de variáveis cinéticas na estrutura de 

depósitos de cobre em discos de alumínio (analisados através de microscopia electrónica de 
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varrimento). O estudo abrangeu o efeito da concentração do ião cloreto, velocidade rotacional do 

disco, pH, concentração do ião de cobre e temperatura na natureza e morfologia dos depósitos 

formados. De acordo com os autores, a morfologia do cemento é grandemente influenciada por 

variações da concentração do ião cloreto até 25 mg/L e por aumentos de temperatura até 40ºC. A 

taxa máxima de cementação em alumínio puro foi geralmente associada à formação de uma estrutura 

fina e dendrítrica. 

 

Sahoo e Rao (1982) efectuaram a remoção de cobre por cementação de lixívias de concentrados de 

sulfuretos complexos (18% Zn, 3,5% Cu, 9% Pb) contendo, após a lixiviação, 0,54 g/L de cobre e 

20,6 g/L de ferro (67 % do qual sob a forma de Fe(II)). Foram estudados vários tipos de metal redutor 

– aço, ferro, níquel, alumínio e chumbo, tendo obtido sucesso para os casos em que se utilizou aço, 

alumínio e ferro. Com este último metal foi possível recuperar acima de 95% do cobre à temperatura 

ambiente e pH=2,06. 

 

Stefanowicz et al. (1997) estudaram a remoção de cobre por cementação de soluções de sulfato de 

cobre provenientes de banhos de electrólise (concentração inicial de cobre entre 14g/L e 57,5 g/L, pH 

entre 0,29 e 1,45). Concluíram que, utilizando o ferro como cementante, era possível obter uma 

remoção superior a 99% do cobre em 15-30 minutos. 

 

Casaroli et al. (2005) estudaram e modelaram um processo de purificação de uma lixívia contendo 

zinco em solução por cementação com pó de zinco. O processo é inovador na medida em que é 

aplicado a uma lixívia contendo vários halogenetos, em vez da tradicional lixívia sulfúrica, que é 

eficaz mesmo a baixas temperaturas e à pressão atmosférica. Foi definida a quantidade óptima e o 

método de adição de zinco necessário para se conseguir a remoção. 

 

Um dos mais recentes trabalhos na cinética de cementação do cobre com zinco granulado, por 

Demirkiran et al. (2006), determinou o efeito de diversas variáveis, tendo sido concluído que a taxa de 

cementação aumenta com o aumento da concentração de Zn2+ em solução. Contudo, a cinética da 

reacção de cementação do cobre na ausência de Zn2+ é, segundo os autores, mais lenta do que a 

verificada com a solução com Zn2+ ao início. A reacção apresentou uma cinética de 1ª ordem, tendo 

sido observado que a reacção era controlada por reacções à superfície e pelo transporte difusional. 

 

O processo de cementação mais utilizado e estudado é a cementação de cobre com ferro. O 

equipamento tradicional utilizado para este processo era composto por tanques lavadores abertos e 

inclinados ao longo dos quais uma lixívia que se pretendia tratar fluía sob gravidade, entrando desta 

forma em contacto com os pedaços de ferro ou aço contidos no tanque. Nesta situação a solução 

está em contacto com o ar, o que provoca um consumo exagerado de ferro, que pode ir até três 

vezes o estequiometricamente requerido (Jackson, 1986). A pureza do cobre após o processo, 

dependendo das condições em que o mesmo é operado e da qualidade do ferro ou aço usado, varia 

entre os 85 e os 90%. 
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O avanço mais significativo que foi feito nesta matéria, do ponto de vista industrial, foi o 

desenvolvimento dos cones de cementação de cobre, substituindo os comuns lavadores utilizados 

anteriormente. Estes cones precipitadores foram concebidos de forma a excluir o ar do processo e a 

maximizar a transferência de massa na solução. Um exemplo de um precipitador em forma de cone, 

talvez o mais eficaz dos que existem, é o precipitador de Kennecott (). Comparativamente aos 

lavadores comuns, as grandes vantagens deste equipamento são providenciar uma maior turbulência 

e exigir tempos de retenção mais curtos (Jackson, 1986).  

 

 

 

 

Figura 1.1 - Precipitador de Kennecott 

 

A sua forma de operação é a seguinte: a solução contendo cobre entra no precipitador a partir da 

base do cone e chega à zona de reacção através de tubos desenhados para imprimir ao fluxo de 

solução um movimento em espiral. Isto permite que as partículas de cobre que não estejam 

firmemente presas à superfície do ferro se soltem e subam em suspensão na corrente de solução. À 

medida que a turbulência diminui, devido ao aumento do diâmetro do cone, as partículas afundam-se 

através das telas e acumulam-se no fundo do reactor, de onde são descarregadas periodicamente. 

Numa situação como esta, a cementação do cobre torna-se praticamente num processo contínuo em 

contra-corrente em que os pedaços de ferro ou aço se movem no sentido descendente à medida que 

são consumidos, e a solução flúi no sentido ascendente. 

Normalmente são utilizados dois precipitadores em série para maximizar a remoção do cobre, 

conseguindo-se recuperar aproximadamente 99% do metal. O cobre assim obtido possui um grau de 

pureza superior a 90%. O consumo de ferro, por sua vez, diminui para valores abaixo do dobro do 

exigido estequiometricamente. 

 

Este trabalho tem como objectivo verificar se é possível utilizar a cementação para purificar lixívias 

sulfúricas, contendo na sua composição, além de cobre, zinco e ferro como principais contaminantes. 

Para isso utilizou-se um conjunto de soluções sintéticas simples e mistas, começando por se 

estabelecer as condições mais favoráveis ao processo de cementação. As variáveis estudadas foram 

Sucata de 
ferro/aço 

Lixívia 
Descarga do 

cemento de cobre 

Descarga do 
efluente 
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o pH, a dosagem de metal redutor, a concentração inicial de cobre, a temperatura, a velocidade de 

agitação, a presença de Zn2+, Fe3+ e Fe2+ em solução, a granulometria do metal redutor e o tipo de 

atmosfera reaccional. No final realizou-se um último ensaio em que se testou a aplicação da 

cementação a uma lixívia real, obtida a partir de um concentrado de zinco da Somincor, no 

Laboratório de Hidrometalurgia e Ambiente do Centro de Processos Químicos do IST. 
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1.1. Processos de cementação 

 

Partindo da 2ª Lei da Termodinâmica e da equação que descreve a reacção electroquímica global: 

 

++ +⇔+ nm mNnMmNnM    (1) 
 

em que M representa o metal nobre e N o metal redutor, pode-se obter a variação da energia de 

Gibbs da reacção, se admitirmos que esta ocorre num excesso de reagentes e produtos da reacção, 

de modo a ser possível considerar que a composição da mistura permanece constante: 

 

n

M

m
N

m

N

n
M

m

n

aa

aa
RTGG

+

+

×
×

+∆=∆ ln0    (2) 

 

∆G0 é a energia livre de Gibbs padrão da reacção, ou seja, a variação da energia de Gibbs quando os 

reagentes no seu estado padrão (puros, não misturados e à pressão de 1 bar) se transformam nos 

produtos no seu estado natural. ai é a actividade do componente i (unitária para sólidos), R é a 

constante dos gases perfeitos (8,314 J K -1 mol -1) e T a temperatura (K). 

Numa situação de equilíbrio ∆G=0 e o termo logarítmico transforma-se em ln Keq, em que Keq é a 

constante de equilíbrio: 

 

eqKRTG ln0 −=∆    (3) 

 

Esta última equação é muito importante em termos de termodinâmica química, já que permite prever 

composições de equilíbrio e concluir acerca da viabilidade de uma dada reacção. Se ∆G0 <0 então 

Keq>1 e a reacção é termodinamicamente favorável. 

 

Sendo a cementação uma reacção electroquímica, a equação 3 foi convertida em termos de 

diferença de potenciais de eléctrodo (E), valores estes mais acessíveis para os diversos sistemas de 

oxidação-redução1. A conversão é feita com base na equação 4, apresentada a seguir, obtendo-se 

em seguida a equação de Nernst para o sistema (5). 

 

 

00
celEFzG −=∆   (4) 

 

onde F é a constante de Faraday (96485 Jmol-1V-1) e z a carga do catião metálico (z=m na 

nomenclatura utilizada). 

                                                
1 Em alternativa, os valores de ∆G0 podem ser calculados através das energias livres de formação nas condições 
padrão, ∆G0

f. 
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−= ln0    (5) 

 

 

onde E0
cel é o potencial de redução padrão da célula, que é igual à diferença entre os potenciais 

padrão de redução dos processos catódico e anódico (E0
cel = E0

M-E0
N). Se E>0 a reacção dá-se 

espontaneamente. Na situação de equilíbrio E=0 e a constante de equilíbrio da reacção pode ser 

dada por: 

 








 ×= 0exp celeq E
RT

zF
K   (6) 

 

Considerando que um sólido puro em solução aquosa apresenta actividade unitária, e conhecendo os 

coeficientes de actividade, fi, das espécies iónicas pode exprimir-se a equação 5 em termos de 

concentrações.  

 

[ ]
[ ]+

+

+

+−= m

M

n

N
cel Mf

Nf

zF

RT
EE

m

n

ln0    (7) 

 

 

Na tabela apresentam-se os potenciais padrão de redução de meia célula em solução aquosa para os 

sistemas metal/ião relevantes neste trabalho. 

 

Tabela 1.1 - Potenciais padrão de redução de meia célula (Jackson, 1986) 

Sistema E0
1/2 célula (V) 

Al3+ + 3e- � Al -1,66 

Zn2+ + 2e- 
� Zn -0,763 

Fe2+ + 2e- �Fe -0,44 

Fe3+ + 3e- � Fe -0,036 

Cu2+ + 2e- � Cu 0,337 

Fe3+ + e- � Fe2+ 0,77 

O2 + 4H+ + 4e- � 2H2O 1,23 
 

 

 

Considerando o caso deste estudo, desprezando a formação de eventuais complexos, admitindo que 

o metal a reduzir está presente em solução sob a forma de um catião simples e sabendo que se 

pretende utilizar o zinco como agente redutor, temos os seguintes potenciais de redução padrão de 

meia célula: 
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CueCu =+ −+ 22       VE 337.00 +=   (8) 

ZneZn =+ −+ 22       VE 763.00 −=    (9) 

 

Assim, o zinco, tendo o potencial padrão de redução mais negativo, irá dissolver-se anodicamente, 

enquanto que o cobre irá sofrer a reacção redução depositando-se no cátodo. 

Então, a reacção que ocorre na célula é constituída por: 

 

Reacção anódica     −+ += eZnZn 22     (10) 

Reacção catódica    CueCu =+ −+ 22    (11) 

Reacção global       CuZnCuZn +=+ ++ 22   (12) 

 

e o potencial padrão da célula é dado por: 

 

E0
cel = 0,337-(-0,763) = 1,100 V. 

 

A energia livre de Gibbs padrão da reacção de cementação em estudo pode ser calculada através da 

equação 4: 

 

∆G0 = -212,3 kJ.mol-1Zn (- 50,7 kcal.mol-1Zn) 

 

O valor da constante de equilíbrio, calculada através da equação 6, a 25ºC (298 K) é: 

 

Keq=1,62 x1037 

 

O valor negativo de ∆G0, elevado em módulo, mostra que, termodinamicamente, a reacção é 

favorável, sendo possível que este valor seja ainda mais negativo no início da reacção, quando a 

concentração de iões de cobre é máxima e a de zinco é mínima. Com o desenrolar da reacção, a 

concentração de Zn2+ aumenta, o Cu2+ precipita e o potencial da célula decresce rapidamente. 

Não obstante do facto de os dados termodinâmicos calculados para o sistema Cu2+/Zn serem 

favoráveis, eles baseiam-se num valor do potencial de redução padrão da célula diferente daquele 

que existe realmente na prática. A complexidade da solução pode alterar o potencial de meia célula 

ao qual a reacção ocorre e reacções competitivas, como a precipitação química e a redissolução do 

cemento, podem conduzir a remoção incompleta por cementação (Sousa et al., 2007).  

Além da reacção principal descrita pela equação 12, podem ocorrer várias outras reacções, tais 

como: 

 

2
2 )(2 OHMOHM →+ −+   (13) 

 

onde M representa os metais divalentes presentes em solução (Zn, Cu, Fe). 
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222 HeH →+ −+    (14) 

−− →++ OHeOHO 22
2
1

22  (15) 

OHeHO 22 244 →++ −+  (16) 

 

 

A reacção descrita pela equação 13 mostra que um aumento de pH pode levar à passivação da 

superfície do zinco, consequência da precipitação dos hidróxidos de metal. De acordo com o 

diagrama da precipitação dos hidróxidos de metal (Jackson, 1986), o Cu precipita primeiro, a pH 

superior a 5, seguido do Fe(II) que começa a precipitar a pH superior a 8. Por outro lado, a valores de 

pH baixos, o metal redutor pode ser gasto na redução dos iões H+ (equação 14)2 e/ou nas reacções 

15 e 16 com o oxigénio. De facto, as reacções com o oxigénio indicadas possuem um potencial 

positivo alto em soluções ácidas, e ocorrem preferencialmente às reacções de redução da maioria 

dos iões metálicos. Por esta razão, o oxigénio deve ser removido da solução antes da cementação. 

                                                
2 A redução do ião H+ e libertação de H2 para a solução pode também prejudicar a cinética das reacções de 
cementação e mesmo contribuir para a redissolução do cemento, como se verá mais à frente neste trabalho. 
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1.2. Cinética dos processos de cementação 

 
A cinética de qualquer reacção é controlada pelo passo mais lento do processo, apesar de, em 

alguns casos, poderem existir dois passos igualmente lentos. 

 

Na maioria dos sistemas e condições das reacções de cementação a cinética é controlada pela 

transferência através da solução dos iões do metal nobre até à interface massa/solução no cátodo. 

Nesta fase, estão envolvidos três tipos de transporte: difusional, resultante do gradiente de 

concentração, migracional (sob a influência do potencial da célula) e convectivo. As contribuições de 

cada um deles para o processo global de transferência de massa dependem das condições 

hidrodinâmicas que se verifiquem. Pode ainda acontecer que o processo de cementação seja 

controlado pela reacção (i.e., transferência dos iões do metal através da dupla camada de Helmholtz, 

redução catódica e depósito dos átomos de metal; e, simultaneamente, dissolução anódica do metal 

redutor e transferência dos seus iões através da dupla camada de Helmholtz) (Jackson, 1986).  

 

Wadsworth (1969) e Agrawal et al. (1982) deduziram uma expressão global para a velocidade da 

reacção expressa em termos da variação da intensidade da corrente com o tempo, englobando as 

reacções químicas que ocorrem nos eléctrodos e o efeito do transporte dos iões através da dupla 

camada de difusão e camada limite. Introduzindo as devidas simplificações de forma a isolar o termo 

correspondente ao passo mais lento, a reacção pode então ser descrita através da equação de 

velocidades de 1ª ordem: 

 

[ ] [ ]+
+

−= m
m

MkA
dt

Md
V       (17) 

 

em que V é o volume da solução em m3, k a constante cinética da reacção (m/s), A a área superficial 

disponível (m2) e [Mm+] a concentração do ião nobre em solução. 

No caso de o metal redutor ser utilizado na forma de partículas a sua área superficial A é dada por 

A=ae.w, em que ae é a área específica das partículas metálicas (m2/g) e w a massa de metal 

adicionada no início do ensaio. Assim, a equação anterior pode ser rescrita na seguinte forma, válida 

desde que exista um excesso de metal redutor: 

 

[ ] [ ]+
+

−= m
e

m

M
V

w
ka

dt

Md
  (18) 

 
Assumindo kae constante ao longo do tempo, a integração da última equação para o sistema Cu2+/Zn 
resulta em: 
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[ ]
[ ] t

V

w
ak

Cu

Cu
e−=+

+

0
2

2

ln          (19) 

 

A constante aparente de velocidade, kae, é função de uma variedade de factores físicos, químicos e 

hidrodinâmicos. A determinação da influência de factores importantes como a viscosidade, 

coeficientes de actividade e aspectos relativos à transferência de massa exigiria investigações para 

além do âmbito deste trabalho. 

 

Por outro lado, a representação gráfica3 de ln([Cu2+]/[Cu2+]0) versus o tempo originará uma linha recta 

mediante três condições: se kae for independente do tempo, se a reacção for de primeira ordem em 

relação ao Cu2+ e se o coeficiente de actividade do cobre não for alterado significativamente ao longo 

do ensaio. Segundo Blaser et al. (1983) pode admitir-se que o coeficiente de actividade do cobre se 

mantém praticamente constante se a alteração de força iónica da solução for mínima. 

 

1.2.1. Cinética da reacção inversa 

 
Wadsworth forneceu uma análise detalhada do processo de cementação em termos electroquímicos 

(Miller, 1973). Segundo o autor, se ocorrer a reacção inversa, se ambas as reacções forem de 1ª 

ordem e escrevendo a reacção básica de cementação na seguinte forma: 

 

++ +⇔+ nm N
n

m
MN

n

m
M  ( 20) 

 

a expressão obtida para a taxa de cementação é: 
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m
m 00

exp1    ( 21) 

onde: 

[Mm+] é a concentração do ião do metal nobre em solução, no tempo t 

[Nn+] é a concentração do ião do metal redutor em solução, no tempo t 

m é a carga do catião nobre 

n é a carga do metal redutor oxidado 

k é a constante cinética 

                                                
3 Neste trabalho a representação gráfica de ln([M]/[M]0) é apresentada sob a forma ln (1-X), em que X é a fracção 
de metal cementado. 
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Deste tratamento é possível concluir-se que a cinética da reacção inversa só se torna importante na 

seguinte situação: 

 

[ ]
[ ]
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00

10exp −
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+
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FEEm

M

N MN
m

n

m
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      ( 22) 

 

Ora, para a maioria dos sistemas, e para valores de
[ ]
[ ]

310≈+

+

m

n

m
n

M

N
, que é um valor típico de 

possibilidade de recuperação em hidrometalurgia, a condição expressa na equação 22 não é atingida.  

A ocorrência da reacção inversa pode também ser escrita em função dos potenciais padrão dos dois 

sistemas. Assim, de acordo com Jackson (1986), se (EM
0-EN

0)>0,3V o processo pode ser considerado 

irreversível. Contudo, esta condição apenas se revela útil na escolha do metal redutor visto que é 

apenas válida para a situação de equilíbrio. De facto, as condições experimentais escolhidas, como o 

pH, tempo de reacção, concentração inicial de metal nobre em solução e a presença de oxigénio 

podem favorecer ou não a re-oxidação do cemento formado (Sousa et al., 2007). 

  

A redissolução de metais cementados foi observada por outros autores, nomeadamente Blander et al. 

(1975), Bockman et al. (2000) (para a cementação do cobalto com zinco) e Sousa et al. (2007) (para 

a cementação do cádmio com zinco em pó). Uma explicação avançada para o fenómeno foi a 

dissolução dos sais básicos de metal que se podem formar junto à superfície do zinco, pela formação 

de ligas de metal ou soluções sólidas. Os sais básicos de metal formam-se devido aos valores 

elevados de pH próximo da superfície do metal redutor, proporcionados pela evolução do hidrogénio 

nesse local (descrita pela equação 14). A redissolução dos mesmos ocorre quando todo o zinco no 

interior do cemento for consumido, deixando de existir uma força motora para manter o valor do pH 

alto no interior das partículas porosas. Uma outra explicação para o fenómeno indicada pelos 

mesmos autores é a re-oxidação do metal cementado através das reacções com o oxigénio 

(equações 15 e 16). Assim, uma forma de minimizar o problema da redissolução é manter alto o pH 

da solução (diminuindo deste modo a concentração de H+) e trabalhar sob uma atmosfera reaccional 

inerte, excluindo o O2 do processo. 
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2. Método Experimental 
 
Neste ponto irão ser descritos os métodos, materiais e soluções utilizados nas várias etapas do 

trabalho experimental desenvolvido.  

 

2.1. Reagentes, métodos e equipamento 

 
As soluções utilizadas no decurso deste trabalho foram na sua maioria soluções sintéticas. Estas 

soluções foram preparadas com recurso a reagentes pró-análise, abaixo indicados, e água 

desmineralizada. Utilizou-se no final do trabalho experimental uma lixívia real produzida a partir da 

lixiviação de um concentrado de zinco da Somincor. 

 

Cobre (CuSO4.5H2O, M (anidro) =249,68 g/mol), Merck 

Zinco (ZnSO4.7H2O, M (anidro) =287,54 g/mol), Merck 

Ferro(III) (Fe2(SO4)3.nH2O, M (anidro) =399,87 g/mol), Carlo Erba 

Ferro(II) (FeSO4.7H2O, M (anidro) =278,02 g/mol), Panreac 

Zinco metálico em grânulos (diâmetro das partículas: 0,3-1,5 mm), Merck 

Zinco metálico em pó (diâmetro das partículas < 60 µm), Merck 

Ácido sulfúrico 95-97% (H2SO4, M=98,08 g/mol), Flucka 

Hidróxido de Sódio (NaOH, M=40,00 g/mol), Panreac 

 

A escolha do metal a utilizar como redutor é influenciada por vários factores. O que se pretende é a 

conjugação de uma solução económica e ambientalmente favorável com aquela que, quimicamente, 

mais se ajusta ao objectivo. O estudo do uso de diferentes metais redutores na cementação do cobre 

foi já investigado por diversos autores, que concluíram que o zinco é mais eficaz do que o ferro e o 

alumínio. No caso do ferro, o seu potencial de oxidação é menor do que o do zinco. Já o alumínio, 

apesar de possuir um potencial mais elevado que o do zinco, tem tendência a ficar passivado por 

uma camada de oxidação que se forma na sua superfície, o que conduz a piores resultados 

(Karavasteva, 2005). 

Pretendendo-se neste estudo testar a possibilidade de inserção da cementação após a etapa de 

extracção no processo de remoção de cobre de lixívias sulfúricas contendo uma quantidade 

considerável de zinco, o uso de outro metal levaria à introdução de mais uma espécie em solução e 

tornaria certamente mais difícil a recuperação do zinco numa fase mais avançada. 

Optou-se assim por se utilizar como agente redutor o zinco, sob a forma de grânulos e sob a forma de 

pó metálico. 



 
 

13 

A lixívia real utilizada no ensaio final foi produzida em trabalhos de lixiviação e extracção líquido-

líquido, a decorrer paralelamente no laboratório de Hidrometalurgia e Ambiente, Centro de Processos 

Químicos do IST. 

 

O concentrado de zinco proveniente da Somincor sofre primeiramente uma digestão, sendo a sua 

composição determinada. A tabela seguinte apresenta a composição média de um concentrado de 

zinco. 

 

Tabela 2.1 - Composição média de um concentrado de zinco da Somincor 

Metal Zn Cu Fe Ag In 
Composição (% em massa) 42 4 12 0,008 0,02 

 

 

Após divisão no divisor de amostras, efectua-se a lixiviação, seguida da extracção por solventes do 

ferro, do cobre e do índio. A cementação foi aplicada a uma lixívia com a seguinte composição: 

 

 Tabela 2.2 - Concentrações dos principais metais na lixívia real 

Metal Cobre Zinco Ferro 

Concentrações após lixiviação do concentrado de Zn 1,5 g/L 35 g/L 41 g/L 

Concentrações após extracção líquido-líquido para r etirar o In, 
o Cu e o Fe(III) 4 67 ppm 11 g/L 582 ppm 

 

 

Neste trabalho começou por se estudar a cementação do cobre em reactor utilizando zinco granulado 

como metal sacrificado. Numa fase seguinte passou a utilizar-se zinco em pó, o que conduziu a uma 

alteração do método de recolha de amostras. Estes procedimentos encontram-se descritos nos 

pontos que se seguem. 

 

2.1.1. Ensaios em reactor 

 
Os ensaios em reactor foram levados a cabo num reactor esférico de vidro, de capacidade igual a 

500 mL (ver Figura 2.1). Utilizou-se um motor Heidolph tipo RZR para agitação, ao qual se acoplou 

uma haste em teflon cuja pá (diâmetro=6,5 cm) possui um perfil em forma de barco. O agitador era 

colocado de modo a deixar o mínimo espaço possível entre a pá e o fundo do reactor. 

 

Antes do início do ensaio, o reactor era colocado num banho de água termostatizado. O acerto do pH 

era efectuado por adição de ácido sulfúrico concentrado ou hidróxido de sódio. Procedia-se ainda à 

leitura do potencial de oxidação-redução antes do início do ensaio. 

                                                
4 No final desta etapa, todo o ferro presente se encontrava sob a forma de ferro(II) (determinado por titulação 
com dicromato de potássio, técnica descrita no Anexo 1). 
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Em seguida o volume de solução desejado, normalmente 250 mL, era colocado no reactor. É 

importante deixar de parte uma pequena quantidade de solução que servirá para lavar o funil através 

do qual o metal cementante é introduzido no reactor. Depois de atingida a temperatura de ensaio 

pretendida, efectuava-se a adição do zinco metálico e iniciava-se a agitação e a contagem do tempo. 

A adição de metal redutor sob duas formas distintas (grânulos e pó) conduziu à necessidade de 

utilizar dois métodos distintos para a recolha de amostras. 

 

Ensaios em reactor com adição de metal redutor na f orma de granulado 

 
Nestes ensaios a recolha de amostras para posterior análise foi efectuada com recurso a uma pipeta 

volumétrica de 5 mL, em intervalos de tempo previamente programados (10 minutos), filtrando-se de 

imediato a amostra por vácuo. A amostra já filtrada era então colocada num tubo de ensaio com 

tampa, procedendo-se à medição de pH e potencial redox, após o que era armazenada em frigorífico 

até ao momento da análise. 

 

Ensaios em reactor com adição de metal redutor na f orma de pó 

 
No caso dos ensaios realizados com adição de zinco sob a forma de pó metálico, a recolha de 

amostras foi efectuada de forma diferente. Assim, foi utilizado um sistema de recolha de seringas 

graduadas munidas de um dispositivo de filtração na extremidade do qual se encontrava ligado um 

tubo de plástico maleável, para facilitar a recolha rápida da amostra. No interior do dispositivo de 

filtração eram colocados 2 papéis de filtro (microfibra de vidro, diâmetro=37 mm, Whatman) para 

assegurar a correcta filtração. Para que este sistema seja estanque é importante a colocação de um 

o-ring no interior do dispositivo. A utilização deste sistema de filtração é muito vantajoso pois, além de 

ser um processo de recolha rápido (factor essencial quando se pretende recolher amostras 

separadas por intervalos de tempo de poucos segundos), permite que a amostra seja filtrada no 

momento em que é recolhida.  

 

A ter em conta é o facto de a leitura directa do volume de amostra colhida na seringa não ser 

rigorosa, pois optou-se por utilizar seringas em plástico, em detrimento do vidro, que se verificou não 

possuir a resistência adequada às necessidades. Assim, nos ensaios em que foram utilizadas as 

seringas de plástico procedeu-se à determinação da densidade da solução utilizada. Esta 

determinação foi efectuada pesando 5 mL da solução mãe antes do início de cada teste. Após a 

recolha e filtração de cada amostra e a sua transferência para um tubo de ensaio previamente 

pesado, a massa de solução recolhida era também determinada. O volume correspondente era 

calculado através do quociente V = m/d. Após a medição do pH e do potencial redox, a amostra era 

colocada no frigorífico até ao momento da análise.  

 

A figura abaixo apresenta a montagem experimental utilizada para os ensaios de cementação. 
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Figura 2.1 - Montagem experimental utilizada nos ensaios em reactor com adição de pó metálico 

 

1 – Banho de água 

2 – Reactor esférico de vidro 

3 – Heidolph 

4 – Haste de agitação em teflon 

5 – Medidor de pH e potencial redox (Metrohm 827 pH Lab) 

6 – Eléctrodo para medição de pH e potencial redox (Metrohm 6.0228.010) 

7 – Tubo de ensaio cheio de amostra 

8 – Termómetro 

9 – Seringa para recolha das amostras 

 

A montagem referente aos ensaios com zinco granulado apenas difere da apresentada no método de 

recolha das amostras, existindo no número 9 uma pipeta volumétrica no lugar da seringa de filtração. 

  

2.1.2. Método Analítico 

A pesagem dos reagentes e da massa das amostras foi efectuada numa balança analítica Sartorius. 

As amostras foram diluídas num aparelho 665 Dosimat. A quantidade de cobre, zinco e ferro total em 

solução foi determinada por Espectroscopia de Absorção Atómica (AAnalyst 200, Perkin & Elmer). 

Utilizaram-se os seguintes comprimentos de onda: Cu – 324,75 nm, Zn – 213,86 nm, Fe – 248,33 nm. 

A determinação do ferro ferroso foi feita por titulação com dicromato de potássio, técnica que se 

encontra descrita no Anexo 1. 
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3. Apresentação dos resultados 
 

3.1. Ensaios cinéticos em reactor esférico com adiç ão de granulado metálico de zinco 

como agente redutor (d partículas : 0,3-1,5 mm) 

 
Como foi descrito anteriormente, neste trabalho a optimização das condições experimentais, bem 

como o estudo cinético da reacção de cementação cobre(II)/zinco, foram efectuados num reactor 

mergulhado num banho de água termostatizado.  

 

Os resultados apresentados neste ponto referem-se à utilização de zinco granulado como 

cementante, tendo sido estudados parâmetros como o pH, excesso de zinco, concentração de cobre 

inicial, temperatura, velocidade de agitação e presença de Zn2+ em solução.  

 

3.1.1. Estudo do efeito da variação do pH inicial 

 
O estudo do efeito da variação do pH foi efectuado utilizando uma solução sintética com 500 ppm em 

cobre, concentração que tinha sido escolhida como possível para a aplicação da cementação. 

Mantendo todas as outras condições experimentais constantes, o pH foi ajustado no início do ensaio 

por adição de ácido sulfúrico concentrado aos valores desejados (pH=3 e pH=4) e deixado variar 

livremente ao longo do tempo.  

 

Na Figura 3.1 apresenta-se a evolução da concentração de cobre em solução bem como os 

correspondentes valores de pH ao longo do tempo de ensaio. 

T = 50ºC; [Cu2+] = 500 ppm ; vagit = 500 rpm; RM Zn/Cu = 1,5
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Figura 3.1- Efeito da variação de pH na concentração de cobre em solução 

(pH=3 ⇒ [Cu]f=21,47 ppm; pH=4 ⇒ [Cu]f=20,78 ppm) 



 
 

17 

Em relação ao valor da concentração de cobre no final do ensaio, não existe diferença significativa 

nos resultados. No ensaio a pH inicial 3, conseguiu-se obter uma remoção de cobre na ordem dos 

95,71%, correspondente a 21,47 ppm de cobre na solução final, enquanto que se obteve uma 

remoção de 95,95% do cobre com pH inicial 4, [Cu]f=20,78 ppm. Este resultado pode ser explicado 

pelo facto de não se ter efectuado o controlo do pH ao longo do ensaio, tendo-se obtido um pH final 

semelhante nos dois casos. 

 

Assumindo que a reacção é descrita por uma cinética de 1ª ordem pode-se aplicar a equação 17 para 

estimar o parâmetro cinético da reacção de cementação. A Figura 3.2 apresenta a relação existente 

entre o ln([Cu2+]0/[Cu2+]) e o tempo, e, como se pode ver, com um bom ajuste à equação 17. Como 

simplificação, apresenta-se o ln([Cu2+]0/[Cu2+]) sob a forma ln(1-X), em que X é a fracção de cobre 

cementada. O valor do parâmetro cinético da reacção, kae, foi determinado multiplicando o declive da 

recta pelo volume da solução (V), dividido pela massa específica do granulado de zinco (w). Esta 

massa é determinada com base nas moles de cobre presentes no reactor, dependendo do volume de 

solução utilizado e da razão molar entre o zinco e o cobre pretendida. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 3.1 mostram que, de facto, a cinética de remoção do cobre a 

pH inicial 3 ou 4 é aproximadamente igual. 

 

Tabela 3.1 - Parâmetro cinético das reacções, em função do pH inicial 

pH Declive x 104 
(s-1) kae x 104 (m3/Kg.s) 

3 5,2± 0,7 6,8 ± 0,9 
4 4,6 ± 0,7 5,9 ± 1,0 

 

 

y = -0,0314x - 0,0041
R2 = 0,9982

y = -0,0274x + 0,0146
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-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0
0 20 40

t (min)

ln
 (

1-
X

)

pH =3

pH = 4

 
Figura 3.2 - Representação de ln (1-X) vs. tempo para os valores de pH estudados 

 

A Figura 3.3 apresenta a evolução da concentração de metal redutor em solução ao longo do tempo 

para estes ensaios. 
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 T = 50ºC; [Cu2+] = 500 ppm ; vagit = 500 rpm; RM Zn/Cu = 1,5
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Figura 3.3 - Evolução da concentração de metal redutor em solução consoante o pH inicial 

 

A observação da figura permite verificar que, como seria de esperar, a utilização de um pH mais 

ácido conduz a uma maior dissolução do metal redutor, o que acontece indesejavelmente à custa de 

reacções paralelas e não devido à reacção de cementação. 

 

Na Tabela 3.2 apresenta-se a razão molar entre o zinco dissolvido o cobre cementado. Assim, a 

pH=3 verifica-se que, em determinados momentos da reacção, a quantidade de zinco em solução é 

superior ao estequiometricamente previsto (ou seja, superior a 1), e é quase sempre superior à razão 

obtida no ensaio a pH=4. 

 

De acordo com o apresentado na introdução, a razão mais provável para explicar este consumo 

excessivo de metal redutor é a ocorrência da reacção de oxidação do zinco à custa da redução do H+: 

 

2
22 HZnHZn +→+ ++   (23) 

 

Sendo a reacção de redução do hidrogénio mais lenta que a de cementação do cobre, uma forma de 

evitar o consumo de metal redutor pela reacção descrita pela equação 23 é diminuir o tempo de 

reacção. Além disso, a reacção acima é catalisada pelo depósito de cobre na superfície do zinco, 

sendo a sobretensão de redução de protões no cobre muito inferior à do zinco (Richie et al., 1986). 

 

 

Tabela 3.2 - Consumo de metal redutor consoante o pH inicial (moles Zn2+ dissolvidas/mol Cu 

cementadas) 

pH inicial  10min. 20min. 30min. 40min. 50min. 60min. 80min. 10 0min.  120min.  
3 0,77 1,01 1,02 0,86 1,15 0,77 0,84 1,00 0,87 
4 1,77 0,88 0,90 0,74 0,77 0,78 0,82 0,86 0,70 
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É de referir também que um aumento do pH para valores acima de 4, não deverá alterar 

significativamente a taxa de cementação (Dermikiran et al., 2006), mas pode favorecer as reacções 

que culminam na formação de hidróxidos metálicos. No caso do zinco a reacção é: 

 

( ) ↓→+ −+
2

2 )(2 OHZnOHZn  (24) 
 

A formação destes precipitados, que pode ocorrer se o pH final da reacção subir a valores superiores 

a 6,8 (Anacleto, 1994), poderá conduzir à determinação de valores por defeito de metal redutor em 

solução, além de levar à passivação da superfície do zinco, como já foi referido. 

Para evitar a subida de pH a valores indesejáveis, e visto que as diferenças verificadas tanto na taxa 

de cementação como na velocidade da reacção não foram significativas, escolheu-se trabalhar a 

pH=3, por se encontrar mais próximo das condições da lixívia real. 
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3.1.2. Estudo do efeito da dosagem de metal redutor  

 
A quantidade de metal redutor adicionada é apresentada sob a forma de uma razão molar (RM) entre 

o metal cementante e o metal a cementar, contidos inicialmente na solução. 

 

Como é amplamente referido na literatura que a utilização da quantidade estequiométrica de zinco 

não conduz a uma remoção eficiente (Dreher et al., 2000), optou-se por não a incluir neste estudo.   

Dreher et al. (2000), num estudo sobre a cinética da remoção de cobalto de um electrólito industrial 

de zinco, concluíram que a dissolução do zinco é maior quando não é usado um excesso deste metal. 

A causa mais provável para que isso aconteça é a cobertura do pó de zinco com cobalto, que é um 

catalisador da reacção de redução do hidrogénio, provocando assim um aumento do consumo do pó 

de zinco através da reacção 23. 

 

O efeito da variação da RM foi estudado para duas concentrações iniciais de cobre (500 e 100 ppm), 

utilizando-se três razões molares diferentes para cada caso: 3; 2 e 1,5 para o primeiro e 15; 10 e 1,5 

para o segundo. A utilização de uma razão molar muito superior para o ensaio com [Cu2+]i=100 ppm 

tem a ver com o facto de a remoção obtida no ensaio com a RM=1,5 ter sido muito baixa. As 

restantes condições experimentais foram mantidas constantes para todos os ensaios e o pH foi 

deixado variar livremente. 

 

T=40ºC; pHi=3; [Cu2+]=500 ppm ; vagit=500 rpm
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Figura 3.4 - Efeito da dosagem de zinco na evolução da concentração de cobre(II) em solução 

([Cu]i=500 ppm. RM=1,5 ⇒ [Cu]f=36,85 ppm; RM=2 ⇒ [Cu]f=27,08 ppm; RM=3 ⇒ [Cu]f=5,97 ppm)  

 

Tal como esperado, o aumento da razão molar de zinco é favorável em termos de remoção do cobre. 

Em termos percentuais, o uso da RM=3 conduziu à cementação de grande parte do cobre (95,70%, 

correspondendo a cerca de 22 ppm em solução) ao fim de 80 minutos de ensaio, enquanto que para 
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a RM=1,5 apenas se remove cerca de 84% do cobre (permanecendo cerca de 81 ppm em solução). 

Constata-se também que a diferença nos resultados dos ensaios realizados com RM=1,5 e RM=2 é 

pouco significativa (92,63% e 94,72% do cobre é removido). 

 

 T=40ºC; pHi=3; [Cu2+]=100 ppm ; vagit=500 rpm
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Figura 3.5 - Efeito da dosagem de zinco na evolução da concentração de cobre(II) em solução 

([Cu]i=100 ppm. RM=1,5 ⇒ [Cu]f=53,42 ppm; RM=10 ⇒ [Cu]f=1,94 ppm; RM=15 ⇒ [Cu]f=0,064 ppm) 

 

No caso da concentração inicial de cobre ser de 100 ppm, optou-se por testar dosagens de metal 

redutor mais elevadas, visto que o facto de se ter uma concentração inicial de cobre mais baixa irá 

prejudicar a cinética da reacção de cementação, como se verá mais adiante neste trabalho. 

 

De facto, a utilização de uma razão molar de 1,5 conduziu a taxas de remoção inferiores a 50% ao 

fim de 120 minutos de ensaio, enquanto que com uma razão de 10 consegue-se extrair em 120 

minutos a quase totalidade do cobre (98,06%), ou seja, como seria de esperar, a utilização de 

maiores excessos de metal cementante só tem vantagens em termos da velocidade da reacção.  

A aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos resultados mostra que se obtém o andamento linear 

previsto pelo mesmo utilizando os pontos experimentais correspondentes às fases iniciais das 

reacções, pelo que se calculou o valor de kae por regressão linear, método dos mínimos quadrados. 
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Figura 3.6 - Representação de ln(1-X) vs.tempo ([Cu2+]i=500 ppm) 
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Figura 3.7 - Representação de ln(1-X) vs. tempo ([Cu2+]i=100 ppm) 

 

A Tabela seguinte apresenta os valores dos declives das rectas obtidas e dos parâmetros cinéticos 

calculados para as diferentes reacções. 

 

Tabela 3.3 - Parâmetro cinético kae em função da concentração de cobre inicial e da dosagem de 

zinco 

[Cu]i (ppm) RM Declive x 104 
(s-1) 

kae x 104 
(m3/Kg.s) 

1,5 1,1 ± 0,2 7,2 ± 1,6 
10 4,8 ± 1,2 5,6 ± 1,2 100 
15 10,1 ± 1,3 7,1 ± 0,8 
1,5 4,1 ± 1,4 5,3 ± 1,9 
2 4,5 ± 0,8 4,4 ± 0,8 500 
3 7,8 ± 0,2 5,1 ± 1,4 
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Pela observação da Figura 3.6 e da Figura 3.7 é possível constatar que, como seria de esperar, 

existe uma tendência para o aumento do declive das rectas à medida que aumenta a quantidade de 

metal redutor adicionado.  

 

Younesi et al. (2006), num estudo cinético de cementação de cádmio com pó de zinco, atribuem a 

diminuição da fracção cementada com a razão molar de zinco utilizada a dois possíveis factores: a 

diminuição da área superficial efectiva de zinco disponível e o aumento da espessura média das 

camadas do depósito de cádmio, o que dificulta a transferência de massa. 

 

Ao observar os valores de kae verifica-se que, em alguns casos, o valor do erro associado é elevado. 

Isto acontece porque se utilizaram apenas os pontos experimentais correspondentes aos primeiros 

minutos. Se se utilizassem a totalidade dos pontos experimentais isso não aconteceria. Porém, nesse 

caso estar-se-iam a considerar pontos da zona em que a reacção evolui para um patamar, e não 

apenas da zona onde a concentração de Cu apresenta um andamento linear com o tempo. 

 

Nos ensaios em que [Cu2+]i=100 ppm os resultados mostram que os valores do declive das rectas 

aumentam à medida que a RM também aumenta. Isto não se verifica para os valores de kae, que 

foram mais elevados para os ensaios com RM=1,5 e RM=15. Isto pode ser explicado pelo facto de se 

ter variado a massa de zinco adicionada (w), apesar de se utilizar o mesmo volume para os três 

ensaios. Quando se exprimem os declives das rectas em relação à massa de zinco, essas diferenças 

conduzem a este tipo de resultados. Nos ensaios com [Cu2+]i=500 ppm, apesar do aumento da 

quantidade de zinco adicionada de RM=1,5 ou RM=2 para RM=3 se traduzir num aumento do declive, 

isto deixa de ser significativo quando se mede a velocidade da reacção por unidade de massa de 

metal redutor, visto que existe pouca diferença entre os valores dos kae obtidos. 
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3.1.3. Estudo do efeito da variação da concentração  inicial de cobre(II) 

 
Como se pode verificar pela Figura 3.4 e pela Figura 3.5, a determinação da gama de concentrações 

iniciais de ião cobre às quais se irão efectuar os ensaios de cementação é um aspecto preponderante 

para o sucesso dos resultados obtidos. Neste estudo operou-se no domínio de soluções pouco 

concentradas, existindo ainda assim diferenças significativas nas taxas de remoção atingidas, 

consoante a concentração inicial escolhida. 

 

Ao assumir, à partida, uma cinética de 1ª ordem para a generalidade das reacções de cementação, e 

analisando a respectiva equação, seria de esperar que a constante de velocidade fosse independente 

da concentração inicial do ião metálico nobre (Miller, 1973). Contudo, muito raramente isto acontece. 

Miller (1973) avança uma explicação para este fenómeno, baseada nas diferenças da estrutura e 

morfologia da superfície dos depósitos formados a diferentes concentrações iniciais e na área 

disponível para a deposição catódica dos iões dos metais nobres. O mesmo autor refere que, em 

soluções diluídas, é comum ocorrer um aumento da constante de velocidade a par do aumento da 

concentração inicial. Contudo, mantendo o sistema, mas usando soluções mais concentradas, um 

aumento da concentração inicial pode ter o efeito contrário na constante de velocidade. Em relação 

aos dados existentes para o sistema Cu2+/Zn, o autor refere que abaixo dos 500 ppm um aumento na 

concentração provoca um aumento da constante cinética da reacção. 

 

O trabalho de Strickland et al. (1970) e Strickland et al. (1971) vai de encontro ao que foi dito no 

parágrafo anterior. Os autores estudaram diversos sistemas de cementação utilizando uma gama de 

concentrações diluídas (<100 ppm), e verificaram que para todos esses sistemas os resultados 

cinéticos eram equivalentes ao descrito acima para o par Cu2+/Zn. No caso particular deste último 

sistema, a variação da concentração inicial de cobre não afectava a taxa de cementação nos 

momentos iniciais da reacção, mas produzia diferenças significativas no segundo período. Os autores 

afirmam que a constante de velocidade inicial era influenciada pela difusão dos iões através de uma 

superfície lisa, enquanto que a constante final era obtida após se ter formado uma massa crítica de 

cemento (entre 0,2 a 0,4 mg/cm2), pelo que a cementação ocorreria sobre uma superfície rugosa, o 

que resultaria num aumento da turbulência ao nível da camada limite e no consequente aumento do 

coeficiente de transferência de massa. 

 

O estudo da variação da concentração inicial de cobre em solução foi efectuado realizando diferentes 

ensaios com os seguintes valores para o teor de cobre(II) em solução: 25, 100, 250, 500 e 1000 ppm. 

As restantes condições experimentais foram fixadas nos seguintes valores: velocidade de agitação 

500 rpm, RM Zn/Cu=1,5, T=50ºC, pH=3. 
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 T=50ºC, pHi=3,  vagit=500 rpm, RM Zn/Cu=1,5
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Figura 3.8 - Variação da concentração de cobre(II) em solução ao longo do tempo, para várias [Cu2+]i 

([Cu]i=1000 ppm ⇒ [Cu]f=4,19 ppm; [Cu]i=500 ppm ⇒ [Cu]f=21,47 ppm; [Cu]i=250 ppm ⇒ [Cu]f=21,53 ppm; 

[Cu]i=100 ppm ⇒ [Cu]f=61,31 ppm; [Cu]i=25 ppm ⇒ [Cu]f=20,59 ppm) 
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Figura 3.9 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos ensaios realizados com diferentes 

concentrações iniciais de cobre(II) 

 

Tabela 3.4 - Parâmetro cinético kae em função da concentração inicial de cobre(II) em solução  

[Cu]i (ppm) Declive x 104 
(s-1) 

kae x 104 
(m3/Kg.s) 

25 0,4 ± 0,2 10,0 ± 1,0 
100 0,9 ± 0,3 5,8 ± 2,0 
250 4,6 ± 0,4 11,9 ± 1,0 
500 4,8 ± 0,8 6,3 ± 1,0 
1000 8,9 ± 0,9 5,8 ± 0,6 
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Os resultados mostram que a concentração inicial de Cu2+ em solução influencia a rapidez da 

reacção e, consequentemente, a quantidade de metal presente em solução no final da reacção. Os 

melhores resultados relativamente a este último ponto foram obtidos para a solução mais 

concentrada, 1000 ppm. Conseguiu-se uma remoção perto dos 100%, a que corresponde uma 

solução com uma concentração final de 4 ppm de cobre.  

 

A diferença nos resultados obtidos a 500 e 250 ppm reside apenas na rapidez de remoção, como se 

pode deduzir pelos valores de kae calculados através da aplicação do modelo cinético de 1ª ordem 

aos minutos iniciais da reacção. Para ambos os casos, conseguiu obter-se no final uma solução com 

cerca de 22 ppm em Cu2+, o que representa uma taxa de remoção de 96 e 92%, respectivamente. 

À semelhança do que se verifica na Figura 3.4 e na Figura 3.5, nas soluções mais diluídas os 

resultados não foram tão satisfatórios. Em relação à solução com a concentração inicial de 100 ppm 

obteve-se ao fim de 2 horas de ensaio uma solução com cerca de 60 ppm em cobre (43% de 

remoção). Já no ensaio a 25 ppm não foi possível remover mais do que 18 % do cobre, contendo a 

solução final um teor de 21 ppm em cobre.  

 

Se se atentar nos declives apresentados na Tabela 3.4 é possível concluir que existe a tendência 

para a reacção ser tanto mais rápida quanto maior for a concentração da solução inicial em cobre, 

para o intervalo compreendido entre os 25 e os 1000 ppm. 

 

Este resultado vem de encontro ao obtido por Demirkiran et al. (2006), que estudaram o efeito da 

variação da concentração de cobre em meio de cloretos (entre 635 e 6355 ppm) na cementação com 

granulado metálico de zinco. 

 

Neste estudo, as condições que conduziram a um valor mais elevado de kae foram [Cu2+]i=250 ppm. 

De facto, enquanto o declive não apresenta grande variação com [Cu2+]i=250 ppm e [Cu2+]i=500 ppm, 

o mesmo não se verificou para o valor da constante cinética. A única diferença a apontar é 

novamente a massa de metal redutor adicionada em cada ensaio, que não pode ser igual, visto que 

se pretendia manter a razão metal redutor/metal nobre constante. 
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3.1.4. Estudo do efeito da variação da temperatura 

 
Realizaram-se ensaios de cementação com uma solução de 500 ppm de cobre(II) testando-se os 

valores de temperatura: 22ºC, 30ºC, 40ºC e 50ºC.  

 

Nas figuras seguintes são apresentadas a evolução da concentração de cobre ao longo do tempo e a 

aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos resultados. 

 

 [Cu]i =500 ppm; pHi = 3; RM Zn/Cu = 1,5 ; vagit = 500 rpm 
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Figura 3.10 - Efeito da temperatura na evolução da concentração de cobre(II) em solução 

(T= 22 ºC⇒ [Cu]f=80,63 ppm; T= 30 ºC⇒ [Cu]f=65,04 ppm; T=40 ºC ⇒ [Cu]f=36,85 ppm;  

T=50 ºC ⇒ [Cu]f=21,47 ppm) 

 

Analisando os resultados apresentados na Figura 3.10, é possível concluir que existe um “salto” entre 

a remoção obtida a 22 e 30ºC e a obtida a 40 e 50ºC bem visível ao longo de todo o tempo de ensaio, 

mas sobretudo na fase inicial.  
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Figura 3.11 - Representação do modelo cinético de 1ª ordem para os ensaios realizados a diferentes 

temperaturas 

 

Tabela 3.5 - Parâmetro cinético kae em função da temperatura 

T (ºC) 
Declive x 104 

(s-1) 
kae x104 
(m3/Kg.s) 

22 3,0 ± 0,4 3,9 ± 0,5 
30 3,3 ± 0,5 4,3 ± 0,6 
40 4,2 ± 0,6 5,4 ± 0,8 
50 5,2 ± 0,7 6,8 ± 0,9 

 

Como é possível verificar na Tabela, o aumento da temperatura conduz a melhorias claras na cinética 

da reacção.  

 

É possível, através da lei empírica de Arrhenius, que relaciona a temperatura com a constante de 

velocidade da reacção, determinar o valor da energia de activação aparente do processo de 

cementação do cobre com zinco. 

 








−=
RT

E
Ak a

a exp   (25) 

 

 

k – constante de velocidade da reacção 

Aa – factor pré-exponencial 

Ea – energia de activação (J/mol) 

R – constante dos gases perfeitos (8,314 J/mol.K) 

T – temperatura da reacção (K) 

 

A representação de ln k versus 1/T conduz a uma recta, a partir da qual pode ser estimada Ea.  
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Então, aplicando a equação de Arrhenius aos valores do declive apresentados na Tabela 3.5 é 

possível estimar a Ea para este processo de cementação. Neste caso o valor obtido foi 16 kJ/mol 

(3,84 kcal/mol), que está contido no intervalo de 8 a 25 kJ/mol, característico dos processos com 

controlo difusional (Miller, 1973).  
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Figura 3.12 – Representação de Arrhenius para a cementação do cobre com zinco granulado 

 

Este resultado está de acordo com os publicados na literatura para diversas reacções de 

cementação. De facto, Demirkiran et al. (2006) estudaram a cementação de cobre de soluções 

contendo zinco, utilizando zinco metálico, e concluíram que se obtêm valores para a energia de 

activação superiores a 10 kcal/mol para temperaturas inferiores a 45º C e valores inferiores a 10 

kcal/mol para temperaturas mais altas. Uma característica das reacções controladas por processos 

de difusão é apresentarem valores de Ea baixos (inferiores a 10 kcal/mol), enquanto que as reacções 

controladas por reacções químicas à superfície apresentam valores de Ea elevados (Miller, 1973). Daí 

que uma alteração da Ea do processo de cementação sugira uma alteração do passo controlador da 

velocidade da reacção. 

 

Uma explicação possível para a influência da temperatura nas reacções de cementação tem a ver 

com o facto de, como se pode deduzir da equação 17, a taxa de cementação ser afectada pela área 

sobre a qual o ião do metal nobre se reduz. Por sua vez, esta área é dependente do tipo de depósito 

que se forma à superfície do metal redutor. Assim, altas temperaturas favorecem a formação de 

depósitos sob a forma de grânulos grosseiros, de textura esponjosa, o que se traduz numa maior 

área de superfície disponível. Pelo contrário, baixas temperaturas favorecem a formação de 

granulados finos e coerentes, o que dificulta a difusão dos iões do metal menos nobre através dos 

poros do depósito (Miller, 1973).    

 

Strickland et al. (1970), num estudo cinético da cementação de cobre em disco rotativo de zinco, 

obtiveram a mesma energia de activação (3,0 kcal/mol) tanto para a kae inicial da reacção como para 

a final, sugerindo um controle difusional para ambas as etapas. Os mesmos autores concluíram, 
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através da análise de resultados de variados autores, que a energia de activação das reacções de 

cementação é independente do sistema químico, mas mais dependente da geometria utilizada. Tal é 

atribuído às diferenças no perfil de temperatura que a hidrodinâmica dos diferentes sistemas possui. 
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3.1.5. Estudo do efeito da variação da velocidade d e agitação 

 
Nas reacções de cementação, a agitação é utilizada com o intuito de acelerar a difusão dos iões em 

solução, fazendo com que deixe de ser o passo controlador da reacção. Assim, é possível que um 

dado sistema, não controlado por reacções à superfície, correctamente agitado, seja somente 

controlado pela difusão de iões na camada limite (Annamalai et al., 1978).  

 

No caso das reacções que decorrem em atmosfera de ar, a utilização de maiores velocidades de 

agitação contribui também para o aumento da concentração de oxigénio no reactor. Ora, como foi 

descrito na introdução, o oxigénio interfere negativamente na cementação dos metais. De facto, a pH 

ácido ocorre a reacção descrita pela equação 16.  

 

Então, utilizaram-se três velocidades distintas nos ensaios de cementação - 200, 400 e 500 rpm 

(T=50ºC; pHi=3; [Cu2+]i=500 ppm ; RM Zn/Cu=1,5). Observando o gráfico resultante da aplicação do 

modelo cinético de 1ª ordem aos resultados, bem como os valores da constante kae calculados, 

verifica-se que parece existir uma melhoria dos resultados quando a velocidade aumenta de 200 rpm 

para 400 rpm, mas o mesmo não acontece quando se aumenta este parâmetro de 400 para 500 rpm. 

Este resultado pode também ser verificado pelos valores dos declives das rectas ou das constantes 

aparentes na Tabela 3.6. O facto de a cinética da reacção aumentar quando a velocidade aumenta de 

200 para 400 rpm pode ser a confirmação da importância de eliminar a resistência à difusão. 

 

T=50ºC; pHi = 3; [Cu2+]=500 ppm ; RM Zn/Cu = 1,5
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Figura 3.13 - Evolução da concentração de cobre(II) ao longo do tempo consoante a  

velocidade de agitação utilizada. 

(vagit = 200 rpm⇒ [Cu]f=23,40 ppm; vagit = 400 rpm ⇒ [Cu]f=14,00 ppm; vagit = 500 rpm ⇒ [Cu]f=23,40 ppm) 
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Figura 3.14 - Representação do modelo cinético de 1ª ordem para os ensaios realizados a diferentes  

           velocidades de agitação 

 

Tabela 3.6 - Cálculo do parâmetro cinético consoante a velocidade de agitação 

v (rpm) Declive x 104 (s-1) kae x 104 (m3/Kg.s) 

200 4,7 ± 0,7 6,0 ± 0,8 
400 6,4 ± 0,5 8,3 ± 0,7 
500 5,2 ± 0,3 6,8 ± 0,4 

 

Contudo, apesar de à partida se esperar que o aumento da agitação favoreça a cinética das reacções 

controladas por mecanismos de transferência de massa, o contrário poderá ocorrer se se verificar a 

formação de um depósito suficientemente liso que transforme a dissolução anódica no passo 

controlador da reacção. Assim, Annamalai et al. (1979) estudaram a influência da morfologia do 

depósito na cinética da cementação de cobre em disco de ferro. Com velocidades de agitação baixas, 

o depósito que se formava era denso e apresentava uma superfície regular, proporcionando a criação 

de uma turbulência mínima na camada limite e a existência de uma menor área de superfície 

catódica. Aumentando a velocidade, o depósito formado crescia de forma grosseira e para fora dos 

limites do disco, aumentando a área disponível para deposição. A constante de velocidade máxima 

era então atingida quando a natureza do depósito de cobre formado conduzia tanto ao aumento da 

turbulência na camada limite (turbulência provocada pelas irregularidades na superfície do depósito, 

protuberantes para o interior da camada limite de transferência), como ao aumento da área disponível 

para deposição. 

 

Refira-se ainda que as espécies envolvidas na reacção de cementação têm um papel determinante 

na morfologia do depósito formado, o que é evidenciado pelas diferenças nas taxas que se obtêm 

utilizando zinco ou ferro como redutores. Strickland et al. (1970), num estudo de cementação de 

cobre com zinco, concluíram que a velocidades de agitação tão altas como 800 rpm, o depósito 

formado é extremamente frágil, e a taxa de cementação é afectada pelo desprendimento do mesmo.  
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Demirkiran et al. (2006), ao testarem a influência da velocidade de agitação na cementação de cobre 

com zinco granulado, concluíram que no intervalo de velocidades entre 200 e 500 rpm, a fracção de 

cobre cementado aumenta. Por outro lado, a utilização de maiores velocidades de agitação aumenta 

a turbulência dentro do reactor, o que deverá favorecer a dissolução do oxigénio. Este fenómeno, 

como foi referido, também é desfavorável à reacção de cementação. 

 

Neste trabalho obteve-se o valor de kae mais elevado aplicando ao sistema uma agitação de 400 rpm, 

pelo que será a mais favorável. Contudo, a maioria dos ensaios efectuados com zinco granulado foi 

realizada a 500 rpm, pois as condições padrão foram definidas antes do estudo deste parâmetro. 

Contudo, nos ensaios realizados com pó de zinco utilizou-se o valor de 400 rpm para a velocidade de 

agitação. 
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3.1.6. Estudo do efeito da adição de Zn 2+ à solução inicial 

 
O estudo do efeito da presença de Zn2+ em solução foi efectuado porque o efluente real a tratar 

deverá conter teores consideráveis de zinco em solução. Tendo em conta a informação recolhida, 

optou-se por partir de uma solução contendo 100 ppm em cobre(II) e 20g/L em Zn2+, na forma de 

sulfatos.  
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Figura 3.15 - Evolução da concentração de cobre(II) em solução na presença de 20g/L de Zn2+ e na  

           ausência deste ião na solução inicial  

 

Como é possível verificar, a presença de zinco em solução favorece a cementação do cobre. De 

facto, no ensaio de cementação em que se partiu da solução sem Zn2+ ao início, obteve-se uma 

concentração final de cobre inferior a 2 ppm, enquanto que com a solução com 20g/L de zinco, este 

valor decresceu para 0,21 ppm em cobre. 

 

A Figura 3.16 e a Tabela 3.7 apresentam a aplicação da lei cinética aos dados da Figura 3.15. 
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Figura 3.16 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos ensaios em que se variou a  

                                 concentração de Zn2+ inicial. 

 

Os resultados obtidos mostram que a presença de 20 g/L de Zn2+ na solução inicial influenciou 

visivelmente a cinética do processo, tendo-se obtido uma melhoria visível em termos de declive da 

recta obtida por regressão linear dos pontos resultantes da aplicação do modelo cinético de 1ª ordem, 

que se traduz num aumento do valor da constante de velocidade aparente. 

 

Tabela 3.7 - Cálculo do parâmetro cinético, kae, consoante a concentração de Zn2+ ao início 

[Zn2+] ao início 
(g/L) Declive (s-1) kaex104 (m3/Kg.s) 

0 4,8 ± 1,2 4,6 ± 0,1 
20 9,1 ± 1,2 8,9 ± 1,8 

 

Trabalhos anteriores de alguns autores apontariam para resultados diferentes dos apresentados. 

Contudo, uma das razões possíveis para tal não acontecer tem a ver com o teor de Zn2+ escolhido 

para o efeito. De facto, como se refere mais à frente neste trabalho, uma diferente combinação da 

concentração de Cu2+ e Zn2+ na solução inicial (menor concentração de cobre e maior concentração 

de zinco) pode conduzir a piores resultados, até mesmo à redissolução do cemento formado.  

 

Contudo, Chizhikov (1966), focou no seu trabalho que a cementação de iões de cádmio com zinco é 

desfavorecida, quando se aumenta o teor de Zn2+ de 0 até 224 g/L.  

 

Demirkiran et al. (2006), num estudo cinético da cementação de cobre com grânulos de zinco, 

referem ocorrer uma diminuição da velocidade de cementação quando se adiciona à solução simples 

de cobre iões de Zn2+, comparativamente à solução livre destes iões. Contudo, a fracção de cobre 

cementada aumenta à medida que se aumenta a concentração de zinco. 

 



 
 

36 

Um estudo efectuado por Strickland et al. (1970) revelou que, na cementação de cobre(II) com um 

disco rotativo de zinco, ao ensaiar uma solução de 10 ppm em Cu2+ e 100 g/L em Zn2+ como sulfato, 

a constante de velocidade da reacção diminuía para 70% do valor da obtida para a solução diluída de 

cobre. A diferença nos valores deve ser atribuída principalmente, segundo os autores, à redução do 

coeficiente de difusão da primeira solução. 

 

Por outro lado, poderia ocorrer uma influência negativa na cinética da reacção pela maior viscosidade 

da solução devida à presença de um teor mais elevado de Zn2+, o que provoca um aumento da 

espessura da camada de difusão e a diminuição da velocidade de escorregamento da partícula 

(Blaser et al., 1983). 

 

A Tabela 3.8 apresenta os valores da concentração de zinco dissolvido em solução ao longo do 

tempo de ensaio, bem como a percentagem de metal cementante que se dissolveu. Os resultados 

mostram que na presença de zinco a dissolução do metal redutor é maior.   

 

Tabela 3.8 - Concentração de zinco em solução e dissolução do metal redutor  

t (min) 0 10 20 30 40 50 60 80 100 120 
Concentração de zinco em solução (ppm) 

Solução inicial sem 
zinco 0 31 50 63 110 100 170 140 130 120 

Solução inicial com 
20 g/L Zn2+  20278 20500 20417 20714 20625 20556 20500 20625 20625 20625 

% de metal cementante dissolvido 
Solução inicial sem 

zinco 0% 6% 10% 12% 21% 19% 33% 27% 25% 23% 

Solução inicial com 
20 g/L Zn2+  0% 43% 27% 85% 68% 54% 43% 68% 68% 68% 

 

Isto deve-se provavelmente ao facto de, na presença de 20 g/L de Zn2+, o pH da solução ter sido mais 

baixo durante todo o ensaio. 

 

Tabela 3.9 - Evolução do pH ao longo dos ensaios em que se estudou a presença de 20 g/L Zn2+ 

tempo (min) 0 10 20 30 40 50 60 80 100 120 
pH ao longo do ensaio 

Solução inicial sem 
zinco 

3,03 3,40 4,02 4,80 5,32 5,38 4,29 5,08 5,41 5,63 

Solução inicial com 
20 g/L Zn2+  3,00 3,00 3,12 3,17 3,36 3,64 4,22 4,95 4,34 3,66 
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3.2. Ensaios cinéticos em reactor esférico com adiç ão de pó metálico de zinco (d partículas  

<60 µm) como agente redutor 

 
Numa fase mais avançada do trabalho, foi decidido proceder-se aos ensaios de cementação 

utilizando como precipitante pó metálico de zinco, que, devido à sua granulometria mais fina, 

apresenta uma área superficial maior quando comparada com o granulado de zinco. Por esta razão, a 

cinética da reacção de cementação é bastante mais rápida, como será possível comprovar através da 

comparação dos resultados deste capítulo com os do capítulo anterior. 

 

3.2.1. Estudo da influência da variação da concentr ação inicial de cobre(II) 

 
Nesta fase do trabalho foram realizados alguns ensaios com o intuito de perceber como a variação da 

concentração inicial de Cu2+ em solução influencia a reacção de cementação, quando se usa pó 

metálico de zinco como agente redutor do cobre. Assim, foi testado o intervalo de concentrações 

entre 25 e 500 ppm, tendo sido excluída a concentração de 1000 ppm, testada na fase anterior do 

trabalho, por já se afastar consideravelmente das condições da lixívia real. 

 

A Figura seguinte apresenta um pormenor do que foi obtido em termos de variação da concentração 

de cobre nas soluções finais. O facto de se ter escolhido como limite superior do eixo dos yy o valor 

de 100 ppm tem a ver unicamente com razões de melhor visualização e leitura do gráfico. 
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Figura 3.17 - Variação da concentração de cobre(II) ao longo do tempo, consoante a concentração  

           inicial em solução do mesmo ião 
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Da leitura do gráfico é possível retirar duas conclusões importantes. A primeira é que a cinética da 

reacção é significativamente afectada pela variação da concentração inicial. Embora seja difícil de 

perceber para as soluções mais concentradas (250 e 500 ppm) apenas através da visualização deste 

gráfico, é bem visível para os casos das concentrações 25 e 100 ppm a existência de uma primeira 

fase em que a reacção se dá de forma mais rápida, e o estabelecimento de um patamar após um 

determinado tempo de reacção, em que esta se dá de forma mais lenta. Outro aspecto importante a 

retirar da observação do gráfico é que a concentração de cobre inicial não influencia os resultados em 

termos de teor de cobre na solução final, pois as linhas convergem todas para o mesmo valor, 0 ppm 

(mesmo no caso de a concentração inicial ser 25 ppm ao fim de 35 minutos de ensaio conseguiu 

atingir-se uma concentração de cobre em solução inferior a 1 ppm). 

 

Aplicando o modelo cinético de 1ª ordem, constata-se que, de forma semelhante ao que acontece 

quando se utiliza como precipitante o granulado de zinco, a reacção é mais rápida para o caso em 

que a concentração inicial é 250 ppm, conforme se pode deduzir pelos declives das rectas 

apresentadas na figura seguinte. Na aplicação do modelo cinético aos resultados, novamente, foram 

apenas utilizados os primeiros pontos das curvas de cementação, visto que a lei cinética descrita pela 

equação 17 só é válida para tempos curtos de reacção. 
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Figura 3.18 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos ensaios realizados com diferentes  

               concentrações em cobre 

 
Estes resultados vão de encontro ao observado por Miller (1973) para a cementação de cobre com 

disco de zinco que afirma que, para concentrações de cobre superiores a 500 ppm, a velocidade da 

reacção diminui à medida que se aumenta a concentração. Resultados semelhantes a este foram 

também obtidos por outros autores para os pares Cu2+/Fe, embora neste caso a constante aparente 

de velocidade aumente até concentrações iguais a 200 ppm e diminua a partir deste valor. Um outro 

exemplo é o par Cu2+/Ni para o qual no intervalo de concentrações de 530 a 2900 ppm o valor de kae 

decresce gradualmente. Excepção à regra é o par Cu2+/Al, em que a constante aparente de 

velocidade diminui quando se percorre a gama de concentrações entre 63,5 e 635 ppm (Miller, 1973). 
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´Tabela 3.10 - Parâmetro cinético kae para os ensaios realizados com diferentes concentrações em  

 cobre 

[Cu]i 
(ppm) Declive x 103 (s-1) kaex102 (m3/Kg.s) 

25 2,0 ± 0,7 5,2 ± 1,7 
100 9,5 ± 2,1 6,1 ± 1,3 
250 102,8 ± 15,5 26,6 ± 4,0 
500 46,0 ± 5,9 5,9 ± 0,8 

 

Importa ainda acrescentar que, pela observação dos resultados apresentados na tabela anterior, e na 

Tabela 3.4, se verifica que os valores dos declives e das constantes cinéticas aparentes são 10 a 100 

vezes superiores aos obtidos com zinco em grânulos.   
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3.2.2. Estudo do efeito da variação da dosagem de m etal redutor 

 
À semelhança do que foi efectuado no Capítulo 3.1.2, Testaram-se as razões molares 1,5 e 3 para 

duas concentrações iniciais de cobre, 25 e 100 ppm. 

 

T=40ºC; pHi=3; [Cu2+]=25 ppm ; vagit=400 rpm
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Figura 3.19 - Variação da concentração de cobre(II) ao longo do tempo, consoante a dosagem de  

             zinco ([Cu2+]i=25 ppm) 
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Figura 3.20 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos resultados obtidos utilizando diferentes  

           dosagens de zinco em pó ([Cu2+]i=25 ppm) 

 

 



 
 

41 

T=40ºC; pHi=3; [Cu2+]=100 ppm ; vagit=400 rpm
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Figura 3.21 - Variação da concentração de cobre(II) ao longo do tempo, consoante a dosagem de  

             zinco em pó utilizada ([Cu2+]i=100 ppm) 
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Figura 3.22 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos resultados obtidos utilizando diferentes  

           dosagens de zinco em pó ([Cu2+]i=100 ppm) 

 
Em cada uma das situações apresentadas é bem visível a diferença entre a velocidade da reacção 

quando se utilizam as razões molares de 1,5 e 3 com zinco em pó. Constatou-se que é eficaz utilizar 

uma razão molar Zn/Cu=1,5, mesmo para a concentração mais baixa testada. Contudo o uso da 

razão molar 3 é vantajosa se se pretenderem menores tempos de contacto, mas em termos de teor 

final de cobre em solução os resultados são equivalentes aos que se obtêm com uma razão molar de 

1,5. De facto, comparando as soluções finais em termos de concentrações de cobre, verifica-se, para 

uma concentração inicial de 100 ppm e usando a razão molar mais alta, que praticamente todo o 

cobre é removido ao fim de 5 minutos de ensaio ([Cu]f = 0,03 ppm). Com uma razão molar de 1,5, o 

intervalo de tempo necessário para a obtenção de uma solução com apenas 0,06 ppm de cobre é de 

cerca de 21 minutos. 
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Como é visível nos declives apresentados na Figura 3.20, para o caso da solução menos 

concentrada de cobre, a cinética é mais lenta, como já tinha sido verificado no estudo da influência da 

variação da concentração inicial. Assim, para se obter uma solução com uma concentração de cobre 

tão baixa como 0.01 ppm, usando uma razão molar de 3, são necessários 20 minutos de ensaio. 

Usando uma razão molar igual a 1,5 consegue-se, ao fim de 50 minutos, uma concentração de cobre 

de 0,26 ppm. 

 

Tabela 3.11 - Cálculo de kae para os ensaios consoante a concentração inicial de cobre e a dosagem  

           de zinco em pó  

[Cu]i (ppm) RM Declive x 103 
(s-1) 

kae x102 
(m3/Kg.s) 

1,5 2,1 ± 0,7 5,2 ± 1,7 
25 

3 8,8 ± 0,9 11,2 ± 1,1 
1,5 9,3 ± 4,1 6,0 ± 2,7 

100 
3 25,7 ± 1,0 8,3 ± 3,3 
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3.2.3. Influência na cementação do cobre da presenç a dos iões Zn 2+, Fe3+ e Fe2+ na 

solução inicial 

 
A adição de iões Zn2+, Fe3+ e Fe2+ à solução inicial, na forma de sulfatos, permitiu simular as 

condições existentes no efluente a purificar após extracção líquido-líquido do ferro, cobre e índio da 

lixívia sulfúrica obtida na lixiviação do concentrado de zinco. A aplicabilidade da cementação como 

processo de recuperação do cobre foi testada utilizando-se o seguinte conjunto de soluções 

sintéticas: 

 

Tabela 3.12 - Conjunto de soluções mistas testadas e condições experimentais utilizadas nos ensaios  

          com pó de zinco como agente redutor 

Agente cementante: pó metálico de zinco 
Soluções Mistas – Parâmetros testados 

Composição efectiva da solução pH vagit 
(rpm) 

RM Zn/(Metais nobres) 
T 

(ºC) Atmosfera 

1.  24 ppm Cu2+, 40 g/L Zn2+ 3 400 3,14 40 Ar 
2.  28 ppm Cu2+, 210 ppm Fe(III) natural (2,40) 400 3,55 40 Ar 
3.  24 ppm Cu2+, 40 g/L Zn2+, 217 

ppm Fe(III) natural (2,98) 400 3,50 40 Ar 

4.  22 ppm Cu2+, 40 g/L Zn2+, 200 
ppm Fe(II) 3 400 3,80 40 Ar 

 

Em relação à solução 1, foi escolhido trabalhar com uma razão molar metal redutor/metal nobre de 3. 

Foi ainda realizado um ensaio em condições iguais, mas utilizando como redutor granulado metálico 

de zinco. Os resultados obtidos são apresentados no Capítulo 3.4 - Comparação entre as cinéticas 

observadas consoante a granulometria do metal redutor.  

 

Na preparação da solução 2 foram necessários cuidados adicionais, visto que o Fe(III) precipita a pH 

superior a 2,4. Assim, após a aquecer a solução até à temperatura de ensaio (40ºC) foi necessário 

filtrá-la. Após este passo, o volume pretendido de solução (250 mL) foi introduzido no reactor a 40ºC, 

iniciando-se a agitação e retirando-se a amostra correspondente a t=0. O pH da solução não foi 

alterado antes do início do ensaio. Para a solução 3 não foi necessário este procedimento pois, 

devido à presença dos iões de zinco, o ferro não precipitou ao pH natural da solução. Na solução 4 o 

pH foi ajustado a pH=3 antes do ensaio. 

Para os casos das soluções 2 e 3 estabeleceu-se que se trabalharia a uma razão molar de metal 

redutor/metais nobres teórica igual a 3,75, o que corresponde a trabalhar-se com uma percentagem 

de excesso de metal redutor de 50% em relação ao somatório dos metais nobres em solução. A partir 

das equações: 

 

023

2

3

2

3
FeZnZnFe +⇔+ ++  (26) 

e 
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022 CuZnZnCu +⇔+ ++    (27) 
 

retira-se que a quantidade de zinco estequiométrica necessária é 2,5 moles. Acrescentando a esta 

quantidade 50% de excesso obtém-se o valor de 3,75 moles. No ensaio com a solução 4 utilizou-se a 

mesma razão molar (RM Zn/Metais=3,8). 
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Influência da presença de Zn 2+ na solução inicial 

 

A adição de 40g/L de Zn2+ à solução inicial conduziu a que, ao fim de 11 minutos de ensaio, 

ocorresse a redissolução do cemento de cobre.  

O gráfico seguinte permite uma comparação do que acontece na presença e na ausência de iões de 

Zn2+ na solução inicial. 

 

[Cu]i = 25 ppm, RM = 3, pH = 3, T = 40ºC, vagit = 400 rpm
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Figura 3.23 - Evolução da concentração de cobre consoante a presença ou ausência de Zn2+ na  

              solução inicial 

 

Para que se pudesse comparar a cinética das duas reacções foi aplicado o modelo cinético de 1ª 

ordem aos resultados do novo ensaio apenas para os minutos iniciais, ou seja, na zona em que se 

verifica o andamento linear previsto. 
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Figura 3.24 - Representação da aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos ensaios em que se  

            estudou a influência da presença de Zn2+ 

 

Tabela 3.13 - Parâmetro cinético kae na ausência de zinco e na presença de 40g/L Zn2+ ao início 

Composição efectiva da solução inicial RM Declive x 103 (s-1) kae x 102 
(m3/Kg.s) 

25 ppm Cu 2+ 3 8,8 ± 0,6 11,2 ± 0,8 
24 ppm Cu 2+, 40 g/L Zn 2+ 3 3,8 ± 0,4 4,9 ± 0,5 

 

Comparando os valores de kae apresentados conclui-se que a adição de 40 g/L de Zn2+ à solução 

inicial prejudica a cinética da reacção, tornando-a mais lenta. A quantidade de cobre que se consegue 

remover também é afectada, pois com a solução sem zinco conseguiu-se extrair praticamente todo o 

cobre em solução. Contudo, foi possível proceder à remoção de cerca de 90% do cobre em solução 

na presença de 40 g/L de Zn2+, tendo-se obtido uma solução com apenas 2,5 ppm de cobre após 11 

minutos de reacção5. Contudo, na presença de zinco é necessário controlar-se o tempo de contacto, 

para evitar que a reacção evolua para o estágio em que ocorre a redissolução.  

 

Um trabalho que aborda o efeito da presença de cobre na cementação do cádmio (Correia et al., 

1992) - tendo sido utilizada para o efeito uma solução sintética com 1700 ppm de Zn, 100 ppm de Cu 

e 600 ppm de Cd, como sulfatos - refere que a cinética da reacção de cementação do cádmio é 

melhorada pela presença do cobre, favorecendo contudo a redissolução do cemento de cádmio. O 

que acontece é a formação de uma liga entre as espécies Cu-Zn que retém alguma quantidade de 

cádmio. A reacção do zinco da liga com o O2 ou o H+ faz com que a actividade do cádmio se torne 

igual à unidade, favorecendo a sua redissolução. Uma forma de contornar este problema seria utilizar 

uma atmosfera reaccional inerte (impedindo a entrada de O2 no sistema) e aumentar o pH, 

diminuindo a concentração de H+ em solução. 

 

                                                
5 Foi também observada a redissolução do cemento de cobre no ensaio correspondente a este, utilizando zinco 
granulado como agente de redução. Estes resultados serão abordados adiante. 
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Já foi referido na introdução uma das razões apontadas para a redissolução do depósito é a formação 

de sais básicos de metal, que pode acontecer com o aumento de pH devido à reacção descrita pela 

equação 14 ( 222 HeH →+ −+ ):  

 

Uma outra explicação possível a oxidação do metal cementado por reacção com o oxigénio (reacções 

24 ( −− →++ OHeOHO 22
2

1
22

) e 25 ( OHeHO 22 244 →++ −+ )). 

 

Assim, a utilização de uma atmosfera inerte e o aumento do pH serão uma forma de evitar o 

fenómeno da redissolução. Foi também demonstrado por alguns autores que o uso de aditivos pode 

contribuir para a estabilização do cemento. Blander et al (1975) demonstraram que a adição de 

pequenas quantidades de antimónio e cobre ao processo de cementação de cobalto(II) com pó de 

zinco aumenta a estabilidade do cemento. De facto, formam-se fases intermetálicas entre o aditivo e 

o cobalto do cemento, onde o cobalto possui menor actividade do que o cobalto puro. 

 

Foi igualmente observada a redissolução do cemento de cobre por Rickard et al. (1968) usando o 

ferro como agente redutor. A explicação avançada é que o cemento se oxida à custa da redução do 

ião férrico a ferroso, embora isto só se tenha verificado para o cemento de cobre livre em solução. O 

cobre que se fixou na superfície do ferro sofreu um aumento do potencial de redução, dificultando a 

oxidação. 

 



 
 

48 

 

Influência da presença de Fe(III)  na solução inicial 

 

O efluente que se pretende tratar contém uma concentração considerável de ferro, na forma de ferro 

férrico e/ou ferroso. Assim, para estudar o efeito da presença deste metal, adicionou-se à solução 

inicial 200 ppm de ferro(III) sob a forma de sulfato. 

 

[Cu2+]i = 28 ppm, [Fe3+]i =210 ppm, RM=3,75, pH natural (2.40), T=40ºC, 

vagit=400
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Figura 3.25 - Evolução da concentração de cobre ao longo do tempo usando uma concentração inicial  

         de ferro em solução de 210 ppm 

 

Como se pode verificar na figura anterior, bastam pouco mais de 5 minutos de reacção para a 

concentração de cobre em solução diminuir para valores muito próximos de 0 (0,009 ppm), pelo que 

se pode afirmar que, nas condições experimentais ensaiadas, se consegue extrair todo o cobre 

presente em solução. 

 

A Figura seguinte mostra uma comparação dos resultados acima representados com o que acontece 

quando a solução inicial contém apenas cobre. Para esta última situação, são apresentados os 

resultados referentes aos ensaios em que se utilizaram as razões molares Zn/Cu 1,5 e 3. O pH foi 

deixado variar livremente ao longo dos três ensaios. 
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[Cu2+]i = 25 ppm, T=40ºC, vagit = 400rpm

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20

Tempo (min)

[C
u2+

] 
pp

m

Solução inicial contendo 210 ppm em Ferro (III)

Solução inicial livre de Ferro (III) (RM Zn/Cu=1,5)

Solução inicial livre de Ferro (III) (RM Zn/Cu=3)

 

Figura 3.26 - Evolução da concentração de cobre ao longo do tempo na ausência de ferro em  

                solução, e na presença de 210 ppm de ferro(III) 

 
Como é possível verificar, a introdução de cerca de 200 ppm de ferro(III) no sistema não prejudicou a 

cementação do cobre. De facto, relativamente ao ensaio onde não existia ferro em solução e onde se 

utilizou uma RM metal redutor/metal nobre de 3, conseguiu-se a mesma remoção mais rapidamente. 

A quantidade de cobre removida no ensaio com a solução contendo ferro foi ligeiramente superior à 

removida no ensaio em que a solução inicial continha apenas cobre, e em que se usou uma razão 

molar de 1,5, embora a diferença seja apenas de um ponto percentual (100% e 99%, 

respectivamente). Neste último caso, apenas se consegue este resultado ao fim de 50 minutos de 

ensaio, o que sugere que a cinética da reacção é mais lenta do que na presença do ferro. Contudo, é 

preciso ter atenção ao facto de que a massa específica de zinco utilizada varia de ensaio para ensaio. 

Aplicando o modelo cinético aos três ensaios, e calculando os valores de kae, é possível comparar as 

velocidades de reacção dadas por este parâmetro. 
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Figura 3.27 - Aplicação do modelo cinético aos ensaios realizados na ausência de ferro em solução, e  

         na presença de 210 ppm de ferro(III) 

 

Tabela 3.14 - Parâmetro cinético kae na ausência de ferro em solução, e na presença de 210 ppm de  

           ferro(III) 

Composição da solução RM (Zn/metais nobres) Declive x103 (s-1) kae x102 (m3/Kg.s) 
1,5 2,0 ± 0,7 5,2 ± 1,7 

25 ppm Cu2+ 
3 8,8 ± 0,9 11,2 ± 1,1 

28 ppm Cu2+ + 210 ppm Fe(III) 3,75 15,8 ± 5,9 1,6 ± 0,6 
 

Conforme esperado, o valor de kae é mais elevado para o caso em que se utilizou uma solução sem 

ferro(III) e uma razão molar igual a 3. No caso em que está presente ferro em solução foi necessário 

aumentar a massa específica de zinco utilizada de 19,50 mg para 243,90 mg, visto que se pretendia 

uma percentagem de excesso de zinco em relação à quantidade total de metais nobres de 50% face 

à quantidade estequiométrica. Contudo, analisando-se os valores do declive, o valor mais alto 

verifica-se para o caso em que está presente o ferro trivalente em solução. 

 

A evolução da concentração total de ferro ao longo do tempo de ensaio é apresentada na figura 

seguinte. A concentração de ferro total em solução diminuiu de 210 ppm ao início do ensaio para 

cerca de 6 ppm ao fim de 90 minutos, o que se traduz numa percentagem de extracção de cerca de 

97%. 
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[Cu2+]i = 28 ppm, [Fe3+]i =210 ppm, RM=3,75, pH natural (2.40), T=40ºC, 

vagit=400
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Figura 3.28 - Evolução da concentração de ferro total ao longo do tempo no ensaio realizado na  

              presença de 210 ppm de ferro(III) 

 

O ferro pode existir em solução na forma de ferro(II) ou ferro(III), daí que tenha interesse efectuar 

esta distinção, o que foi conseguido com a utilização de um método volumétrico descrito no Anexo 1. 

As reacções que ocorrem são: 

+−+ →+ 23 FeeFe   ( 28) 

FeeFe →+ −+ 22   ( 29) 
 
 

Tabela 3.15 - Determinação do ferro ferroso por titulação com dicromato de potássio 

Tempo 
(s) 

V de amostra 
titulada (mL) 

[Cr2O7] 
(mol/L) 

VCr2O7  
(mL) [Fe2+](mol/L) [Fe2+] 

(ppm) 
[Fe] total 

(ppm) 
[Fe3+] 
(ppm) 

30 2,00 0,00063 1,85 0,0035 195 196 1 
 

Após 30 segundos de reacção, já praticamente todo o ferro foi reduzido a Fe(II) à custa do consumo 

do metal cementante. Na figura que se segue apresenta-se uma comparação do consumo de metal 

redutor no ensaio com a presença de Fe(III) e nos ensaios onde este metal não esteve presente em 

solução. Esta comparação é feita com base numa relação entre as moles de Zn2+ dissolvidas em 

solução e as moles de Cu cementadas. 



 
 

52 

 

1

10

100

0 1 10 100

Tempo (min)

moles Zn 
dissolvidas/ moles 

Cu cementadas

Solução com 210 ppm de Fe(III) ao início
Solução sem Fe(III) ao início (RM Zn/Cu=1.5)

Solução sem Fe(III) ao início (RM Zn/Cu = 3)

 

Figura 3.29 - Consumo de zinco em relação ao Cu no estudo da influência do Fe(III) 

 
A Figura mostra que, de facto, no caso da existência de ferro(III) em solução, o consumo de zinco é 

maior, comparativamente às soluções sem ferro. Contudo, esta abordagem dos resultados relaciona 

o zinco dissolvido em solução apenas com as moles de cobre cementadas, e não tem em conta o 

gasto de zinco na cementação do ferro. No ensaio com o ferro(III) foi necessário adicionar uma 

quantidade de zinco muito maior visto que se pretendia uma percentagem de excesso de 50% face 

aos metais presentes em solução. Uma diferente abordagem ao consumo de metal redutor nestes 

ensaios é apresentada na figura seguinte. 
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Figura 3.30 - Consumo de zinco em relação aos metais em solução, no estudo da influência do Fe(III) 

 

A Figura 3.30 apresenta a relação entre as moles de zinco dissolvidas e as moles de metais 

cementadas (cobre e ferro). O gasto de metal cementante foi quase sempre superior com a solução 

contendo ferro. Assim, pode-se afirmar que a presença do ferro(III) ao início provocou um aumento do 
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consumo de zinco durante a reacção, explicado pelo gasto deste metal nas reacções de redução do 

ferro. 
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Influência da presença de Zn 2+ e Fe(III) em solução 

 

Após estudada a influência da presença de iões de zinco e ferro trivalente na solução inicial, o passo 

seguinte foi estudar o efeito da presença dos dois metais na solução inicial. Mantendo-se as restantes 

condições experimentais constantes6 os resultados obtidos no novo ensaio são apresentados no 

gráfico seguinte, onde é feita simultaneamente uma comparação com os resultados obtidos noutros 

ensaios, já discutidos. 
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Figura 3.31 - Comparação dos resultados obtidos para os vários ensaios em que se estudou a  

                presença de zinco e ferro(III) 

 
Devido à redissolução do cemento, o resultado menos satisfatório em termos de eficiência de 

remoção foi o que se obteve quando se adicionou à solução com 25 ppm de cobre e 40 g/L de Zn2+, 

linha a azul na figura. Contudo, se se controlar o tempo de reacção consegue-se nestas condições 

remover 90% do cobre em solução. De notar que este resultado já tinha sido referido anteriormente 

neste capítulo, tendo sido contudo utilizada outra escala na sua representação gráfica (ver Figura 

3.23). Comparando o que se observou neste ensaio com os resultados do ensaio onde se adicionou, 

além do zinco, também ferro(III), é possível verificar que deixou de ocorrer a redissolução do cobre 

(pelo menos durante os primeiros 90 minutos de reacção, em que se efectuou a recolha de amostras) 

e, ao mesmo tempo, a eficiência da cementação aumentou para 100% (obteve-se ao fim de menos 

de 6 minutos uma solução com [Cu2+] =0,009)  

 

                                                
6 Excepto no ensaio em que se testou a adição de Fe(III) onde, por razões já apresentadas anteriormente, o pH 
foi mantido ao valor inicial da solução (2,40). 
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Comparando agora os dois ensaios com a solução só com Fe(III) verifica-se que a adição de 40g/L 

de Zn2+ traz benefícios à reacção em termos de rapidez de remoção. A quantidade de cobre que se 

consegue remover não é afectada pela presença do ião, visto que nas duas situações se consegue 

uma remoção da totalidade do cobre em solução. 

 

A aplicação do modelo cinético de 1ª ordem e o cálculo do parâmetro cinético relativo aos novos 

resultados permitiu a comparação com os resultados dos ensaios anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos ensaios onde se estudou a presença de  

          zinco e ferro(III) na solução inicial 

 

Tabela 3.16 - Cálculo do parâmetro cinético para os ensaios onde se estudou a presença de zinco e  

            ferro(III) na solução inicial 

Composição da solução RM (Zn/metais 
nobres) 

Declive x 103 
(s-1) 

kae x 102 
(m3/Kg.s) 

1,5 2,0 ± 0,7 5,2 ± 1.7 
25 ppm Cu2+ 

3 8,8 ± 0,9 11,2 ± 1,1 
24 ppm Cu2+, 40 g/L Zn 2+ 3 3,8 ± 0,4 4,9 ± 0,5 
28 ppm Cu2+ + 210 ppm Fe(III) 3,75 15,8 ± 5,9 1,6 ± 0,6 
25 ppm Cu2+, 40 g/L Zn2+, 217 ppm Fe(III) 3,75 31,5 ± 6,8 3,2 ± 0,7 

 

 
A diferença que se verificou experimentalmente entre os ensaios 2 e 3 (presença de Fe(III) e 

presença de Zn e Fe(III), respectivamente) da Tabela 3.12 em termos de rapidez de remoção (visível 

na Figura 3.32), verifica-se também quando se aplica o modelo cinético, sendo o declive obtido, e 

consequentemente o valor de kae calculado, mais elevado na presença dos dois metais. 
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Quanto ao ensaio 1 da Tabela 3.12 (presença de 40 g/L de Zn2+), apesar de o declive da recta obtida 

por regressão linear ser inferior às duas últimas, o facto de se utilizar uma massa específica de zinco 

inferior resultou num valor de kae mais elevado, o que leva a concluir que neste caso poderá ser mais 

correcto comparar a cinética das reacções com base nos declives. 

 

No próximo gráfico é apresentada a evolução da concentração de ferro total ao longo do ensaio 3 da 

Tabela 3.12, e comparação com o ensaio 2. 
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Figura 3.33 - Comparação da evolução da concentração de ferro total ao longo dos dois ensaios em  

           que esteve presente ferro(III) 

 
Como é possível verificar, a presença de Zn2+ na solução inicial permite obter um aumento na 

eficiência de remoção de 97% para 100%. O andamento das curvas do gráfico anterior sugere 

também que se obtém uma melhoria na cinética da reacção quando se adiciona o ião Zn2+, o que é 

confirmado pelo valor do declive e do parâmetro cinético calculado para as reacções de cementação 

do ferro. Esta melhoria pode ser devida a, por exemplo, formação de ligas metálicas que, à 

semelhança do que foi verificado por outros autores, podem favorecer as reacções de cementação. 

Outra explicação possível poderá residir no facto de o pHf ter sido mais baixo na solução só com 

Fe(III) (pHf=3,86) do que na solução com Fe(III) e Zn2+ ao início (pHf=5,41), originando um maior 

consumo do zinco na primeira situação, devido a reacções paralelas com o H+ e /ou com o O2.  
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Figura 3.34 - Aplicação do modelo cinético à reacção de cementação do ferro, na presença e  

                ausência de Zn2+ 

 

Tabela 3.17 - Cálculo do parâmetro cinético kae da cementação do ferro nos ensaios onde esteve  

              presente ferro(III) 

Composição da solução RM (Zn/metais 
nobres) Declive x 104 (s-1) kae x 104 (m3/Kg.s) 

28 ppm Cu2+, 210 ppm Fe(III) 
 3,75 5,2 ± 0,2 5,3 ± 0,2 

25 ppm Cu2+, 40 g/L Zn2+, 217 
ppm Fe(III) 3,75 15,4 ± 0,5 15,8 ± 0,5 

 

No ensaio com Zn2+ e Fe(III), também se verificou que o Fe(III) é completamente reduzido a Fe(II) nos 

primeiros minutos de reacção. Além disso, a presença de zinco em solução acelera a reacção de 

redução do ferro. 
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Influência da presença de Zn 2+ e Fe(II) em solução 

 

Neste caso ensaiou-se a cementação do cobre a partir de uma solução contendo [Cu2+]=22 ppm, 

[Zn2+]=40 g/L, [Fe(II)]=200 ppm e os resultados são apresentados na Figura 3.35. Como é possível 

observar, a substituição do Fe(III) pelo Fe(II) em solução é benéfica, tendo-se conseguido extrair 

quase 100% do cobre após 2 minutos de reacção. 
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Figura 3.35 - Evolução da concentração de cobre ao longo do tempo para os ensaios onde esteve  

            presente ferro(II) ou ferro(III) 
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Figura 3.36 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos resultados dos ensaios realizados na  

presença de ferro(II) ou ferro(III) 
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Tabela 3.18 - Parâmetro cinético kae para a cementação do cobre nos ensaios realizados na 

presença de ferro(II) ou ferro(III) 

Composição da solução RM (Zn/metais 
nobres) 

Declive x 102 
(s-1) 

kae x 102 
(m3/Kg.s) 

28 ppm Cu2+, 210 ppm Fe(III) 3,75 15,8 ± 5,9 1,6 ± 0,6 
25 ppm Cu 2+, 40 g/L Zn2+, 217 ppm 

Fe(III) 3,75 31,5 ± 6,8 3,2± 0,7 

22 ppm Cu 2+, 40 g/L Zn2+, 200 ppm 
Fe(II) 3,75 47,4 ± 1,5 4,9 ± 1,5 

 

Da análise tabela Tabela 3.18 é possível concluir que a reacção de cementação é favorecida pela 

presença conjunta do Fe (Fe(II) ou Fe(III)) e Zn2+. A adição do ferro na forma de iões divalentes é 

vantajosa quando se compara com os resultados obtidos com o Fe(III). A aplicação do modelo 

cinético de primeira ordem aos resultados na presença do ferro e do zinco foi dificultada pela elevada 

velocidade a que ocorre a reacção, e pela impossibilidade de se recolherem amostras espaçadas por 

intervalos de tempo mais curtos.   

 

Na Figura seguinte é apresentada a evolução da concentração de ferro total ao longo dos três 

ensaios em que o ião Fe2+ ou Fe3+ esteve presente e, como se pode verificar, as curvas têm um 

andamento semelhante. 
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Figura 3.37 - Evolução da concentração de ferro total ao longo do tempo para os ensaios realizados  

           na presença de ferro(II) ou ferro(III) 

 

As oscilações no valor da concentração de ferro em solução devem-se ao facto de este ter sido 

determinado por absorção atómica, análise muitas vezes dificultada pela instabilidade do elemento. 

Da observação da Tabela 3.18 e da Figura 3.36 é possível concluir que a velocidade da reacção, 

expressa em termos de kae é maior no caso em que se adicionou sulfato de ferro(II). Isto deve-se ao 
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facto de algum do zinco ter sido consumido na redução do ferro(III) a ferro(II), havendo uma menor 

quantidade de zinco disponível para reagir com o cobre no primeiro caso. 
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Figura 3.38 - Aplicação do modelo cinético à reacção de cementação do ferro nos ensaios realizados  

          na presença de ferro(II) ou ferro(III) 

 

Tabela 3.19 - Parâmetro cinético kae para a cementação do ferro nos ensaios realizados na presença  

           de ferro(II) ou ferro(III) 

Composição da solução RM (Zn/metais nobres) Declive x 104 
(s-1) kae x 104 (m3/Kg.s) 

28 ppm Cu2+ + 210 ppm Fe(III) 3,75 5,2 ± 0,2 5,3 ± 0,2 
25 ppm Cu 2+, 40 g/L Zn 2+, 217 
ppm Fe(III) 3,75 15,4 ± 0,5 15,8 ± 0,5 

22 ppm Cu 2+, 40 g/L Zn 2+, 200 
ppm Fe(II) 3,75 11,9 ± 0,9 12,3 ± 0,9 

 

O valor de kae para a cementação do ferro foi mais elevado quando se utilizou a solução com Fe(III) e 

Zn2+.  

 

No gráfico seguinte apresenta-se uma comparação do consumo de metal redutor no ensaio com 

Fe(III) e no ensaio com Fe(II). Esta comparação é feita com base numa relação entre as moles de 

Zn2+ que se dissolveram na solução após o início do ensaio e as moles de Cu cementadas. 

 

Como seria de esperar ocorreu um maior gasto de metal redutor no caso da solução com Fe(III), 

devido ao consumo do zinco na reacção de redução do Fe(III) a Fe(II) (equação 28). 
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Figura 3.39- Consumo de metal redutor nos ensaios de cementação com ferro(II) ou ferro(III) e zinco  

         em solução. 
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3.2.4. Influência da atmosfera reaccional 

 
Como foi referido anteriormente, a presença de O2 é desfavorável em termos da reacção de 

cementação, pelo que foi realizado um ensaio com borbulhamento de azoto para estudar a influência 

da utilização de uma atmosfera inerte na reacção de cementação do cobre. Para isso, fez-se 

borbulhar azoto na solução durante 30 minutos, antes da adição do zinco ao reactor, para garantir 

que todo o oxigénio era expulso. 

 

Nas figuras seguintes apresenta-se a comparação dos resultados obtidos nas duas situações, no que 

concerne à evolução da concentração de cobre ao longo dos ensaios e à aplicação do modelo 

cinético ao conjunto dos resultados. 
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Figura 3.40 - Evolução da concentração de cobre no estudo da influência da atmosfera reaccional 
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Figura 3.41 - Representação do modelo cinético de 1ª ordem para os ensaios realizados com e sem  

           borbulhamento de azoto. 
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Tabela 3.20 - Parâmetro cinético kae para os ensaios realizados com e sem borbulhamento de azoto 

[Cu]0 (ppm) Atmosfera Declive x103 (s-1) kae x 102 (m3/Kg.s) 

Ar 1,7 ± 0,2 4,3 ± 0,5 
25 

Azoto 2,6 ± 0,3 6,5 ± 0,8 
 

Os resultados confirmam que a velocidade da reacção, medida através do parâmetro cinético, é 

maior na ausência de oxigénio. Contudo, a quantidade de cobre que se conseguiu efectivamente 

remover não foi significativamente afectada pela mudança de atmosfera. A diferença entre as duas 

taxas obtidas foi de apenas 1% (ao fim de 50 minutos 100% do cobre foi removido no ensaio com 

borbulhamento de azoto, e 99% no ensaio sem borbulhamento). 

 

A Figura seguinte mostra que houve um maior aumento do pH no caso em que não houve 

borbulhamento de azoto na solução, o que aponta para a presença de oxigénio dissolvido em 

solução, possibilitando a ocorrência das reacções de redução do oxigénio apresentadas na 

introdução. 
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Figura 3.42 - Evolução do pH no estudo da influência da atmosfera reaccional 

 

Nadkarni et al. (1967) estudaram o efeito do uso de atmosferas reaccionais de ar, oxigénio puro, 

hidrogénio puro e azoto puro na cementação de cobre com ferro, sublinhando a importância do 

consumo exagerado de ferro quando se utiliza os dois primeiros tipos de atmosfera referidos. No caso 

da atmosfera de oxigénio puro, o consumo excessivo de ferro metálico é devido principalmente à 

reacção do ião de hidrogénio com a superfície do metal. 

 

Estes resultados mostram a importância de se manter, a nível industrial, o processo isolado do 

oxigénio, mantendo a relação entre a área de superfície do cementador e o volume do mesmo a 

menor possível. Os precipitadores tipo cone são um bom exemplo desta situação, em que o único 

oxigénio que entra no sistema é aquele que se encontra dissolvido no efluente. 
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3.3. Consumo de metal redutor 

 

Já foi abordada neste trabalho a necessidade de utilizar uma quantidade de zinco superior à 

estequiométrica para se conseguirem atingir remoções aceitáveis. Por outro lado foi também referido 

o efeito da variação do pH e a presença do Fe(III) e Fe(II) no consumo do metal cementante. Assim, 

nesta secção é apresentado o efeito dos diversos parâmetros no consumo de zinco, tanto para o 

caso da adição do metal na forma de grânulos como na forma de pó. Nas figuras abaixo são 

apresentados alguns dos resultados obtidos. 
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Figura 3.43- Efeito da variação da razão molar no consumo de zinco granulado ([Cu2+]i=500 ppm) 
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Figura 3.44 - Efeito da variação da razão molar no consumo de zinco granulado ([Cu2+]i=100 ppm) 
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[Cu2+]i = 100 ppm, pH =3, T = 40ºC, vagit = 400 rpm 
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Figura 3.45 - Efeito da variação da razão molar no consumo de zinco em pó ([Cu2+]i=100ppm) 
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Figura 3.46 - Efeito da variação da razão molar no consumo de zinco em pó ([Cu2+]i=25ppm) 

 
As figuras anteriores mostram que o consumo de metal redutor, de uma forma geral, aumenta 

conforme se aumenta a sua dosagem, ultrapassando usualmente o previsto estequiometricamente. 

Porém, verificaram-se duas excepções a esta tendência, uma delas para os casos em que se utilizou 

uma concentração inicial de cobre mais elevada (500 ppm), tendo o consumo de zinco sido abaixo do 

estequiométrico nos ensaios realizados com RM=1,5 e RM=2. 

 

Na Figura 3.44 apresenta-se um ensaio em que o maior consumo de zinco se verificou para a menor 

razão molar (10 e não 15), contrariamente ao verificado nos outros casos. Este resultado pode ser 

devido ao facto de se ter calculado o consumo como uma razão entre as moles de zinco em solução 

e as moles de Cu cementadas, que foram mais elevadas com RM=15, conduzindo aos resultados que 

se apresentam. 
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A Figura 3.46, relativa à adição de zinco em pó, apresenta um resultado que não foi observado 

quando se adicionou zinco granulado. Para ambas as razões molares é visível um pico do valor da 

razão “moles de Zn dissolvidas/moles de Cu cementadas”. Isto pode ser explicado de duas formas. A 

primeira é precisamente o uso de um metal redutor com uma granulometria muito mais fina, e por 

isso com uma área superficial maior, facilitando a sua dissolução. Contudo, como a reacção de 

cementação com pó de zinco é rápida, ao fim de poucos minutos todo o cobre cementa, e a razão 

“moles de Zn dissolvidas/moles de Cu cementadas” diminui rapidamente.      

 

[Cu2+]i = 500 ppm, pH=3, T = 50ºC, RM Zn/Cu =1.5 
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Figura 3.47 - Efeito da velocidade de agitação no consumo de zinco  

 
A figura anterior mostra o efeito do aumento da velocidade de agitação no consumo de zinco. O 

aumento da quantidade de zinco dissolvida em função do cobre cementado está relacionado com a 

introdução de oxigénio no sistema, devido à agitação, o que seria evitado com a utilização de uma 

atmosfera inerte. Contudo, o consumo de zinco manteve-se abaixo do estequiometricamente previsto 

durante quase todo o ensaio. 
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[Cu2+]i=500 ppm, pH=3, vagit=500 rpm, RM Zn/Cu=1,5
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Figura 3.48 - Efeito da temperatura no consumo de zinco  

 

De uma forma geral, no estudo do efeito da temperatura, o quociente entre moles de Zn2+ dissolvidas 

e as moles de cobre cementadas não ultrapassou o valor de 1,15, atingido no ensaio a 50ºC. Foi 

também neste ensaio que ocorreu o maior consumo de zinco, verificando-se uma tendência para o 

crescimento do quociente anterior quando se aumenta a temperatura. 

 

A Figura 3.49 apresenta o efeito do tipo de atmosfera no consumo de metal cementante. 

 

[Cu2+]i = 25 ppm, pH = 3, T = 40 ºC, vagit = 400 rpm, RM = 1.5  
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Figura 3.49 - Efeito do tipo de atmosfera no consumo de zinco 

 

A figura mostra que, como seria de esperar, a utilização de uma atmosfera de azoto é favorável em 

termos de consumo de zinco, principalmente nos primeiros 10 minutos de reacção. Isto indica que a 

utilização deste tipo de atmosfera reaccional possibilita evitar a ocorrência de picos como os que 

estão representados na Figura 3.46. No caso da Figura 3.49, depois dos primeiros 10 minutos de 
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reacção, o quociente entre as moles de Zn2+ gastas e as moles de Cu cementadas foi-se 

aproximando do estequiométrico e do valor verificado no ensaio em que houve borbulhamento de 

azoto na solução. Este resultado pode estar relacionado com o facto de o reactor não ser 

completamente estanque, permitindo a entrada de algum oxigénio.  
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3.4. Comparação entre as cinéticas observadas conso ante a granulometria do metal 

redutor 

 

Para exemplificar o efeito da granulometria do zinco na cinética da reacção de cementação de cobre 

foi escolhido um ensaio cujos resultados não foram apresentados anteriormente ([Cu2+]i=25 ppm, 

[Zn2+]i=40 g/L, RM=3, adição de zinco na forma de grânulos). As figuras seguintes apresentam a 

evolução da concentração de cobre ao longo do tempo, e a aplicação do modelo cinético de 1ª ordem 

aos resultados.   

 

[Cu2+]i=25 ppm, [Zn2+]i=40g/L, RM=3, pH =3, T=40ºC, v agit=400
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Figura 3.50 - Evolução da concentração de cobre ao longo do tempo em função da granulometria do  

          metal redutor. 
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Figura 3.51 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos resultados experimentais obtidos  

                utilizando diferentes granulometrias de zinco 

 

Os valores de kae calculados para ambos os ensaios encontram-se na Tabela seguinte: 

 

Tabela 3.21 - Parâmetro cinético kae para os ensaios realizados com diferentes granulometrias de  
            zinco 

Granulometria do metal 
redutor Declive x 103 (s-1) kae x 102 (m3/Kg.s) 

Granulado metálico 0,03 ± 0,009 0,04 ± 0,01 
Pó metálico 3,8 ±0,4 4,9±0,5 

 
Apesar de o facto de não se conhecer a área específica das partículas constituir uma limitação à 

análise dos resultados, a diferença apresentada entre os dois valores de kae não deixa dúvidas de se 

estar perante uma cinética bastante mais rápida no caso do pó metálico de zinco. A comparação 

destes valores permite confirmar que a reacção de cementação pode ser cerca de 100 vezes mais 

rápida utilizando o pó de metálico. De referir ainda que o máximo de remoção que se conseguiu, na 

situação em que foi utilizado granulado de zinco, foi 13% do cobre existente em solução ao fim de 

100 minutos. 

 

Para os ensaios em que o metal redutor foi adicionado sob a forma de granulado metálico, verificou-

se que os valores de kae (m3/Kg.s) se situaram entre (3,9±0,5)x10-4 (ensaio realizado com RM 

Zn/Cu=1,5, T=22ºC e [Cu2+]i=500 ppm) e (11,9±1,0)x10-4 (ensaio realizado com RM Zn/Cu=1,5, 

T=50ºC e [Cu2+]i=250 ppm). Em relação aos ensaios realizados com adição de zinco em pó os 

valores de kae (m3/Kg.s) variaram entre (1,6±0,6)x10-2 (ensaio realizado com [Cu2+]i=28 ppm e 

[Fe3+]i=210 ppm) e (26,6±4,0)x10-2  (ensaio realizado com [Cu2+]i =250 ppm, RM Zn/Cu =1,5). 
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3.5. Ensaio realizado com uma lixívia real 

 
Como foi apresentado anteriormente, o objectivo deste trabalho foi o de averiguar a possibilidade de 

utilizar a cementação para remover o cobre residual de uma lixívia sulfúrica depois de um primeiro 

andar de tratamento por extracção líquido-líquido. Assim, depois de um andar de lixiviação do 

concentrado de zinco com uma solução contendo 0,5M de Fe2(SO4)3 e 0,25M de H2SO4 é possível 

obter uma solução contendo, em média, 35 g/L de Zn, 1,5 g/L de Cu e 41 g/L de Fe (como Fe(II) e 

Fe(III)). Após extracção líquido-líquido do cobre, o ferro presente na lixívia é oxidado a Fe(III), 

seguindo-se a sua extracção com um extractante selectivo. É ao efluente produzido neste andar, com 

uma quantidade residual de cobre e elevados teores em zinco, que se pensou ser interessante aplicar 

a cementação com zinco para remover/reaproveitar o cobre.  

 

Tabela 3.22 - Caracterização química da lixívia real 

Metal Cobre Zinco Ferro (II) 
Concentração (ppm) 67 10833 582 

 

Depois do conhecimento da composição química da lixívia real foi decidido analisar o comportamento 

de uma solução sintética com uma composição idêntica à da lixívia real. Assim a composição da 

solução preparada continha: [Cu2+]=70 ppm, [Fe2+]=600 ppm e [Zn2+]=11g/L Os resultados obtidos 

num ensaio realizado nas condições mais favoráveis (RM=3,75; T= 40ºC ; pH=3; 400 rpm) mostraram 

que é possível obter em 2 minutos uma concentração residual de cobre de 0,008 ppm e após 90 

minutos de ensaio é possível remover cerca de 99% do Fe(II) ([Fe2+]final=4 ppm). 

 

Depois dos resultados favoráveis obtidos no ensaio anterior foi efectuado o ensaio com a lixívia real, 

nas mesmas condições (RM=3,75; T=40ºC; pH=3; 400 rpm) e os resultados obtidos são 

apresentados nas tabelas seguintes. 

 
Tabela 3.23 - Evolução da concentração de cobre ao longo do ensaio realizado com uma lixívia real 

Tempo 
(min) 

[Cu 2+] 
(ppm) 

0 67,0 
0,33 2,4 
0,58 0,8 
1,00 0,2 
3,00 ≈0 
6,50 ≈0 
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Tabela 3.24 - Evolução da concentração de ferro(II) ao longo do ensaio realizado com uma lixívia real 
 

Tempo 
(min) [Fe2+] (ppm)  

0 585,0 
0,3 549,3 
0,6 505,0 
1 385,2 
3 358,6 

6,5 247,0 
10,5 172,4 
15,5 109,1 
20,5 60,3 
30 23,8 
40 5,1 
55 1,4 
70 0,2 
90 0,02 

 
 
Na Figura 3.52 apresenta-se a cinética da reacção de cementação do cobre. 
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Figura 3.52 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos resultados experimentais obtidos no  

                          ensaio realizado com uma lixívia real, para a cementação do cobre 
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Figura 3.53 - Aplicação do modelo cinético de 1ª ordem aos resultados experimentais obtidos no  

…………………ensaio realizado com uma lixívia real, para a cementação do ferro 

 
No caso da cementação do ferro, também se aplicou o modelo cinético de 1ª ordem aos pontos 

experimentais correspondentes aos minutos iniciais da reacção e os valores das constantes cinéticas 

aparentes para as reacções da cementação do ferro e do cobre da lixívia real encontram-se na tabela 

seguinte: 

 

Tabela 3.25 - Parâmetros cinéticos kae para o ensaio realizado com uma lixívia real 

 Metal a 
cementar kae (m

3/Kg.s) 

Cobre (2,1 ± 1,0) x 10-2 
Ferro(II) (6,5 ± 1,8) x 10-4  

  

Os valores apresentados são inferiores aos obtidos no estudo da cinética da reacção com a solução 

sintética mista com 22 ppm Cu2+, 40 g/L Zn 2+ e 200 ppm Fe(II) ((4,9±1,5)x10-2  m3/Kg.s para a 

cementação do cobre e (12,3±0,9)x10-4 m3/Kg.s para o caso do ferro) e com a solução teste. No 

entanto, neste último caso em que kae=1,0±0,9 m3/Kg.s, e no caso da lixívia real, o erro associado ao 

valor de kae calculado para o cobre é elevado pois apenas foi possível utilizar 4 pontos experimentais 

na aplicação do modelo cinético de primeira ordem (para o ferro a constante foi de (1,7±0,1)x10-2 

m3/Kg.s). A diferença de valores obtidos nos ensaios com as soluções sintéticas e a lixívia real 

poderá ser devida à presença de interferentes, nomeadamente outros metais, que não foram 

adicionados à solução sintética. 

 

Em conclusão, os resultados apresentados mostram que é viável aplicar a cementação na purificação 

de lixívias reais, sendo possível obter remoções na ordem dos 100% do cobre ao fim de 1 minuto. Por 

outro lado, também é possível remover o ferro remanescente do andar de extracção líquido-líquido 

por cementação, apresentando contudo este metal uma cinética de remoção mais lenta que a do 

cobre, sendo necessários 90 minutos para se atingir concentrações em solução da ordem dos 0,02 

ppm. 
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4. Conclusões 
 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que a cementação com zinco pode ser 

utilizada para remover o cobre de soluções contendo zinco e ferro. 

 

A escolha do zinco como agente cementante neste processo é química e ambientalmente favorável 

pois não adiciona novos componentes/contaminantes ao efluente a tratar. 

 

As condições mais favoráveis para se efectuar a cementação do cobre são: [Cu2+]i=250 ppm, 50ºC, 

v=400 rpm, (estudos efectuados com RM=1,5 e pH=3), tanto para o caso do granulado metálico como 

para o caso do pó de zinco, sendo possível reduzir a concentração de metal numa gama de 500 a 

25ppm até valores próximos de zero em minutos.  

 

O estudo da cinética da reacção de cementação permitiu concluir que a cinética aumenta com o 

aumento da concentração inicial de cobre em solução, com a diminuição da granulometria do 

cementante e com a utilização de uma atmosfera reaccional neutra. Por outro lado, a presença de 

zinco e de ferro em solução favorece a cinética da cementação do cobre. Contudo, a adição de zinco 

à solução conduz à redissolução do cemento, para tempos de reacção mais elevados. Este fenómeno 

é mais grave no caso da utilização do pó de zinco mas é retardado/impedido pela presença do ferro. 

Este metal também é removido por cementação, apesar da cinética desta reacção ser mais lenta que 

a da cementação do cobre. 

 

O cálculo da energia de activação da reacção permitiu confirmar que a cementação do cobre com 

zinco é controlada pela difusão, sendo a Ea aparente do processo igual a 16 kJ/mol. 

  

Por último, a aplicação da cementação com zinco à purificação de uma lixívia obtida no tratamento 

hidrometalúrgico de um concentrado de zinco mostrou que esta técnica é eficaz. De facto, é possível 

reduzir a concentração de cobre existente na lixívia de 67 ppm para valores inferiores a 1 ppm em 

menos de 1 minuto, e ao fim de 3 minutos praticamente já não existe cobre em solução (0,006 ppm). 

O ferro existente na lixívia (580 ppm) também é removido por cementação, tendo sido possível atingir 

uma concentração final de 0,02 ppm ao fim de 90 minutos de reacção.  
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IX. Anexos 
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Anexo 1 - Determinação do ferro ferroso por titulaç ão com dicromato de potássio (Correia, 

1995) 

 

Reagentes 

 

- Solução de dicromato de potássio 0,1N (ampolas titrisol 0,1/6M) 

- Mistura de ácido sulfúrico e ácido ortofosfórico na proporção de 20 mL de H2SO4 : 80 mL H3PO4 

- Indicador: difenilamina sulfonato de sódio a 0,2% (p/v) em água 

 

Técnica 

 

- medir x mL da solução a titular e diluir com y mL de água (usualmente x≤10 mL e y = 20 mL) 

- adicionar 5 mL da solução mistura de ácidos7.  

- adicionar umas gotas de indicador. A solução deve permanecer incolor. 

- titular com dicromato de potássio (E0(Cr2O7
2-/Cr3+) = 1.33V) até ao aparecimento da cor violeta. A 

reacção de titulação é: 

 

  OHFeCrHFeOCr 2
3322

72 762146 ++⇔++ ++++−      ( 30) 

 

Cálculo: 

 

solução

OCrOCr

V

MV
FeM

6
72722

××
=+      ( 31) 

 

 

M é a molaridade e V é o volume das soluções titulante e titulada e 6 é o número de equivalentes por 

mole apresentados pelo ião dicromato. 

 

Dado que o sistema de recolha de amostras utilizado nem sempre permitiu um total controlo sobre a 

quantidade de amostra recolhida, sendo na maioria das vezes este volume pequeno, foi necessário 

proceder a uma pequena alteração à técnica apresentada para determinação do Fe(II). Assim, a 

solução de dicromato de potássio foi diluída para que se minimizasse o erro na leitura da quantidade 

de titulante utilizada. 

                                                
7 A adição desta mistura favorece a reacção de titulação porque faz baixar o potencial de oxidação do ferro 
ferroso à custa da complexação do ferro férrico formado 
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Anexo 2 - Correcção ao volume 

 

Quando se estuda a cinética de reacções de hidrometalurgia, como a de cementação, o método de 

análise da concentração do metal a remover da solução envolve a obtenção ao longo do tempo de 

amostras da mesma. 

Se se assumir que as mudanças causadas no volume pelo método são desprezáveis, a equação que 

exprime a cinética da reacção é a seguinte: 

 

V

kAC
v

dt

dC α

=      ( 32) 

 

onde C é a concentração de metal nobre, A a área de superfície do metal, α a ordem da reacção, V o 

volume inicial de solução e v o coeficiente estequiométrico da espécie de interesse. 

Uma forma de evitar o efeito da alteração do volume inicial seria partir de um volume inicial grande o 

suficiente para tornar insignificante a recolha das amostras, o que nem sempre é possível devido a 

factores económicos e/ou experimentais. Quando isto acontece, a equação 32 deixa de ser válida, 

pois o valor de V decresce ao longo do tempo de ensaio. 

 

Já aqui foi referido que para a maioria das reacções de cementação é válido admitir cinética de 1ª 

ordem, o que significa que existe uma relação linear entre ln(C/C0) e o tempo. 

Um procedimento que poderia ser adoptado para corrigir o volume seria calcular uma concentração 

corrigida ao novo volume após a remoção da amostra. No entanto, este procedimento acarreta o 

problema da precisão dos valores de concentração obtidos através da análise da amostra, o que leva 

eventualmente à propagação do erro. Para contornar este problema Choo et al. (2006) criaram uma 

equação baseada no tempo8, calculando um tempo corrigido, ti*, sendo este igual ao tempo 

necessário para se atingir o valor de concentração que se obteria sem a correcção ao volume.  

 

A equação de 1ª ordem pode então ser escrita da seguinte forma: 
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8 Esta escolha prende-se com o facto de a medição do tempo de amostragem ser mais precisa que a análise da 
concentração das amostras. 
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Graficamente, o que acontece é o desviar dos tempos de amostragem para valores mais elevados, 

como é visível no gráfico apresentado. 

 

 

[Cu]i = 100 ppm, RM = 3, T = 40ºC, pH = 3, vagit = 400 rpm, Zn em pó 
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Figura A2.1- Exemplo da aplicação da correcção ao volume a um ensaio de cementação 

 

Efectuar a correcção ao volume é essencial quando é necessário recolher um grande número de 

amostras e/ou quando o volume retirado é significativo em relação ao volume presente inicialmente 

no reactor. Neste trabalho a decisão de se proceder a esta correcção prendeu-se com o número de 

amostras retiradas, especialmente no caso dos ensaios com zinco em pó, em que era necessário 

retirar um elevado número de amostras nos minutos iniciais da reacção, de forma a caracterizá-la 

correctamente.  

A título de exemplo, a figura seguinte ilustra a situação de um ensaio de cementação em que foi feita 

a recolha periódica de 50 mL de amostra, sendo o volume inicial no reactor igual a 500 mL (como o 

era no exemplo acima).  
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[Cu]i = 100 ppm, RM = 2.6, T = 22 ºC pH = 4, vagit =300, Zn 

granulado
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Figura A2. 2 - Exemplo da aplicação da correcção de volume a um ensaio de cementação 

                   (volume de amostra = 50 mL) 

 

Pela observação dos pontos a azul na figura (não corrigidos), poder-se-ia pensar que houve um 

aumento da velocidade da reacção após 100 minutos de reacção. Este tipo de comportamento não 

seria estranho, pois já foi relatado por diversos autores (Choo et al., 2006) que muitos sistemas de 

cementação apresentam um desvio ao comportamento de 1ª ordem, traduzido no aumento da 

velocidade da reacção. Contudo, observando os pontos corrigidos, constata-se que o desvio 

observado na linearidade da recta não é mais do que um erro causado pela diminuição do volume. 
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Anexo 3 - Quadro-resumo das soluções e condições te stadas 

 

 

 

 

 

Agente cementante: granulado metálico de zinco  
Soluções simples de ião Cobre(II) 

Concentração inicial Cu2+ (ppm) pH Velocidade agitação RM Zn/Cu Temperatura Atmosfera reaccional 

1000 ppm 3 500 rpm 1,5 50ºC Ar 
3 200, 400 e 500 rpm 1,5 50ºC Ar 
3 500 rpm 1,5; 2; 3 40ºC Ar 
3 500 rpm 1,5 22ºC, 30ºC, 40ºC, 50ºC Ar 

500 ppm 

4 500 rpm 1,5 50ºC Ar 
250 ppm 3 500 rpm 1,5 50ºC Ar 
100 ppm 3 500 rpm 1,5 22ºC, 30ºC, 40ºC, 50ºC Ar 
100 ppm 3 500 rpm 1,5, 10, 15 40ºC Ar 
25 ppm 3 400 rpm 1,5, 15 40 ºC Ar 

Soluções Mistas 
Composição da solução pH Velocidade agitação RM Zn/Cu Temperatura Atmosfera reaccional 

100 ppm Cu2+, 20 g/L Zn2+ 3 500 rpm 10 40 ºC Ar 
25 ppm Cu2+, 40 g/L Zn2+ 3 400 rpm 3 40 ºC Ar 
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Agente cementante: pó metálico de zinco  
Soluções simples de ião Cobre (II) 

Concentração inicial Cu2+ (ppm) pH Velocidade agitação Razão molar Zn/Cu Temperatura Atmosfera reaccional 

500 ppm 3 400 rpm 1,5 40 ºC Ar 
250 ppm 3 400 rpm 1,5 40 ºC Ar 
100 ppm 3 400 rpm 1,5, 3 40 ºC Ar 
25 ppm 3 400 rpm 1,5, 3 40 ºC Ar 
25 ppm 3 400 rpm 1,5 40 ºC Azoto 

Soluções Mistas 
Composição da solução pH Velocidade agitação RM Zn/(Metais nobres) Temperatura Atmosfera 

25 ppm Cu2+, 40 g/L Zn2+ 3 400 rpm 3 40 ºC Ar 
25 ppm Cu2+, 200 ppm Fe(III) natural (2,40) 400 rpm 3,75 40 ºC Ar 
25 ppm Cu, 40 g/L Zn2+, 200 ppm Fe(III) natural (2,98) 400 rpm 3,75 40 ºC Ar 
25 ppm Cu, 40 g/L Zn2+, 200 ppm Fe(II) 3 400 rpm 3,75 40 ºC Ar 

Lixívia Real 
Composição da solução pH Velocidade agitação RM Zn/(Metais nobres) Temperatura Atmosfera 

67 ppm Cu2+, 11 g/L Zn2+, 582 ppm Fe(II) 3 400 rpm 3,75 40 ºC Ar 
 

Tabela A3.1 – Conjunto de soluções e parâmetros estudados 


