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RESUMO 

 

O interesse pela eletrodeposição de CuNi e suas múltiplas camadas é 

principalmente devido às propriedades destes materiais, tais como: resistência à 

corrosão, propriedades mecânicas (alta força de tração, maleabilidade e ductilidade) 

e magnéticas, além de suas propriedades catalíticas. Os resultados voltamétricos 

deste trabalho sugerem que a liga de CuNi é eletrodepositada formando uma 

solução sólida. Por voltametria cíclica, foi investigada a influência de diferentes 

banhos complexantes na eletrodeposição de CuNi, onde se observou a formação de 

ligas mais nobres em banhos de sulfato e tartarato e ligas menos nobres em meio de 

citrato e citrato/tartarato. Foram realizados experimentos hidrodinâmicos, onde se 

verificou que CuNi em meio de sulfato e tartarato apresentam transporte de massa 

difusional. Para CuNi em meio de citrato e citrato/tartarato, não foi observado a 

formação de patamares difusionais, onde se sugere um transporte de massa por 

transferência de carga ou misto. Pelos resultados obtidos observou-se que o meio 

complexante influência na nobreza e no tipo de transporte de massa da liga 

formada. 

 Por Energia Dispersiva de Raios-X, foi determinado o percentual atômico 

dos constituintes da liga, onde as ligas CuNi em banho de sulfato e tartarato 

apresentam um percentual de níquel em tono de 20% e em meio de citrato e 

citrato/tartarato, o percentual de níquel cai para 2% e 4%, respectivamente. 

 Por espectrometria na região de absorção do UV-Vis, foram feitos curvas de 

calibração e calculado ε para os metais individuais e para CuNi, sendo encontrado 

baixos valores, indicando que tanto os metais individuais como a liga nos diferentes 

meios complexantes apresentam transições do tipo d-d.  

Foi feito um estudo comparativo entre as técnicas eletroquímicas (VLDA, 

Cronoamperometria) e ICP-OES para determinação de cobre. Os teores de cobre 

determinados para ambos os métodos encontram-se bem próximos, mostrando 

pequenas variações, onde os erros obtidos estão distribuídos aleatoriamente, 

apresentando um valor médio de 2,56%. Os testes estatísticos realizados mostraram 

que os resultados obtidos estão numa faixa de confiança de 95%. Baseado nestes 

resultados é possível afirmar que as técnicas eletroquímicas utilizadas são eficientes 

na determinação de cobre, possibilitando, assim, a validação destas por ICP-OES.  

 

Palavras chaves: Eletrodeposição, CuNi, Agentes complexantes, UV-Vis, ICP-OES. 
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ABSTRACT 

 

 The interest for the electroplating of CuNi and its multiple layers is 

proportionate to the properties of these materials, such as: mechanical resistance to 

corrosion, mechanical (high tractive force, malleability and ductility) and magnetic 

properties, beyond its catalytic properties. The voltammetric results suggest that 

CuNi is electroplated, forming a solid solution. By cyclic voltammetry, the influence of 

different electrolytic bath in the electroplating of CuNi was investigated, where if it 

observed the formation of more noble alloys in sulphate baths and tartarate and less 

noble alloys in citrate and citrate/tartarate medium. Hydrodynamic experiments had 

been carried through, where it was verified for CuNi in sulphate and tartarate a 

transport of diffusional mass; for CuNi in citrate and citrate/tartarate was not 

observed the formation of diffusional plateau, suggesting a transport of mass by 

charge transference. 

By dispersive energy of rays-X, the atomic percentage of the constituent of 

the alloy was determined, where CuNi alloy in sulphate bath and tartarate present a 

percentage of nickel about 20% and in citrate and citrate/tartarate medium, the 

percentage of nickel falls respectively for 2% and 4%. 

By spectrometry of absorption of UV-Vis it was calculated the ε values for 

individual metals and CuNi, being found low values, indicating that as much the 

individual metals as the alloy in the different electrolytic transitions d-d type. 

 It was made a comparative study between the electrochemical techniques 

(Linear Sweep Voltammetry, Chronoamperometry) and Inductively Coupled Plasma 

Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES), for copper determination. The copper 

taxes determined for both methods are near, presenting small variations, where the 

gotten errors are distributed in a random way presenting an average value of 2,56%. 

The carried through statistical tests had shown that the gotten results are in a reliable 

band of 95%. Based in these results it is possible to affirm that the used 

electrochemical techniques are efficient in the copper determination, making 

possible, thus, the validation of these for ICP-OES. 

 

Keywords: Electrodeposition, CuNi, Complexants agents, UV-Vis, ICP-OES. 



Capítulo I 
 

INTRODUÇÃO 

 

 Neste capítulo são descritos aspectos teóricos sobre eletrodeposição de 

metais e ligas, tipos de ligas existentes, comentários sobre propriedades e 

aplicações da liga CuNi. Neste capítulo também será apresentada uma revisão 

bibliográfica sobre estudos de eletrodeposição de cobre, de níquel e de CuNi, bem 

como estudos sobre técnicas eletroquímicas associada à Espectrometria de 

Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES). 

 

I.1. Fundamentação Teórica 
   

Novas fases metálicas podem ser obtidas por imersão em sais fundidos, por 

condensação de vapor metálico, por vaporização metálica e por eletrodeposição. 

Dentre estes modos de obtenção de revestimentos, a eletrodeposição é o método 

mais eficiente para a produção comercial de películas protetoras, pois se consegue 

revestimentos de espessuras mais uniformes do que os obtidos por imersão a 

quente e menos porosos do que os vaporizados. A eletrodeposição também permite 

o controle da espessura da camada depositada, evitando excesso de metal 

depositado, tornando-a importante economicamente. A espessura da película e suas 

propriedades dependem da densidade de corrente aplicada, da concentração dos 

sais, da temperatura do banho, da presença de aditivos e da natureza do metal 

base[ 1, 2]. 

A eletrodeposição geralmente é efetuada em soluções aquosas, utilizando 

sais simples ou complexos. Em geral, os banhos eletrolíticos contêm íons que vão 

ser depositados, associados a vários constituintes. Aditivos, tais como niveladores, 

podem ser acrescentados ao banho para prevenir pites por hidrogênio ou acúmulo 

de hidrogênio no cátodo. Também são adicionados ao banho agentes complexantes, 

que têm como finalidade manter o íon metálico como metal complexado em 

 solução[3]. Esta técnica pode ser utilizada tanto para a obtenção de metais 

individuais, como na forma de ligas. Uma liga é um material com propriedades 

metálicas que contém dois ou mais elementos, dos quais pelo menos um deles é um 

metal[4, 5].  
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As ligas podem ser classificadas em quatro tipos, quais sejam[6,7,8]:  

1. Liga eutética  � ausência de miscibilidade entre os componentes na fase sólida, 

onde, teoricamente, os voltamogramas de dissolução seriam caracterizados por dois 

picos distintos de dissolução para uma liga binária, correspondendo a um processo 

de dissolução individual de cada componente da liga. Ex.: CdZn, SnZn. 

2. Solução sólida � completa miscibilidade entre os componentes na fase sólida, 

onde eles, teoricamente, dissolvem-se simultaneamente, apresentando um único 

processo de dissolução. Ex.: PbCo, CuNi. 

3. Fase intermediária � formam um tipo de solução sólida a uma limitada faixa de 

composição. Quando essa composição é alterada para fora dessa faixa, um novo 

tipo de retículo cristalino pode acomodar átomos de ambos os componentes, 

formando um novo equilíbrio de fases. A dissolução anódica depende da quantidade 

de material depositado, possuindo número e altura de picos variáveis. Ex.: CuZn. 

4. Compostos intermetálicos � exibem um ou vários compostos intermetálicos de 

estequiometria bem definida. O potencial de equilíbrio padrão para cada uma dessas 

fases é afetado pela energia química de formação do composto. Dependendo da 

densidade de corrente ou do potencial aplicado, vários compostos intermetálicos 

podem se depositar simultaneamente e nem todos estarão em equilíbrio com a 

solução, então se espera que as fases mais nobres cresçam devido à dissolução 

das menos nobres. Ex. Cu2Cd, Cu4Cd3 e CuCd3. 

O monitoramento da composição química, de diferentes classes de ligas 

metálicas, é um trabalho rotineiro nas indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, diante 

da necessidade de produzir-se ligas com composição exatamente conhecida de 

seus constituintes [9]. As propriedades dos eletrodepósitos de interesse tecnológico 

ou cientifico são muitas, tais como: aderência, resistência à corrosão, dureza, 

tensões internas, brilho, condutividade elétrica e propriedades magnéticas. Cada 

campo tem interesse em propriedades particulares e estas dependem 

fundamentalmente da estrutura dos eletrodepósitos [10]. 

Na formação da liga CuNi, apesar da grande diferença nos potenciais 

padrão de eletrodo, os dois metais dissolvem-se simultaneamente (E0
red=0,34 V[11]] 

para Cu e E0
red=-0,25 V[10] para Ni), pois estes são mutuamente solúveis um no outro 

no estado sólido para toda e qualquer composição, formando uma liga do tipo 

solução sólida[12], podendo um átomo substituir o outro no reticulo aleatoriamente. 
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Esse tipo de liga é chamada de liga substitucional[13]. Esta solubilidade completa é 

explicada pelo fato de tanto o cobre quanto o níquel possuírem a mesma estrutura 

cristalina (cúbica de face centrada), raios atômicos e eletronegatividade idênticos e 

valências semelhantes. O sistema cobre-níquel é considerado isomorfo devido à 

completa solubilidade dos dois componentes no estado líquido e sólido[14].  

Nos últimos anos, o interesse pela eletrodeposição da liga CuNi em 

diferentes composições de banho eletrolítico ( variando de Cu-05Ni até Cu-64Ni) tem 

aumentado[15,16,17,18], por suas atribuições mecânicas, tais como força de tração, 

maleabilidade e ductilidade, propriedades magnéticas únicas (Ni é ferromagnético e 

Cu é diamagnético), excelente resistência à corrosão em ambientes agressivos e 

boas propriedades catalíticas. A liga CuNi, principalmente as que contêm cerca de 

30% a 40% de Cu, são resistentes à corrosão em meio ácido, meio básico e 

especialmente em soluções contendo cloreto (água de mar). Esta liga tem sido 

utilizada na construção de embarcações marítimas e em trocadores de calor que 

usem a água do mar para refrigeração[19]. Um outro aspecto que tem motivado o 

estudo da eletrodeposição de CuNi é sua aplicação na forma de pó em tintas, 

utilizando banhos amoniacais, também empregada contra a agressividade da 

atmosfera marinha[20].  

Devido à diferença entre os potenciais de eletrodo padrão de Cu e de Ni  

(~ 0,6 V), estes íons devem estar complexados nas soluções de eletrodeposição, 

visando a facilitar a codeposição. BRENNER apud Beltowska-Lehman e Ozga∗ 

sugerem a utilização de diversos agentes complexantes. O citrato, porém, tem 

apresentado resultados mais promissores.   

 Dentre os banhos complexantes[20] para eletrodeposição de CuNi tem-

se o banho de cianeto, onde o Cu é facilmente depositado se não houver grande 

quantidade de cianeto livre, com baixa ou nula eficiência de corrente para a 

deposição de Ni. Os banhos de oxalato, que são caracterizados pela baixa 

concentração das espécies metálicas, devido a pouca solubilidade dos sais neste 

meio, e os depósitos tendem a ser pulverulentos. Banhos de pirofosfato também são 

usados e, em geral, os depósitos  obtidos  apresentam uma estrutura de grãos finos, 

que podem dar origem a composição não homogênea de fases ricas em Cu. 

                                                
∗ BRENNER, A.; Electrodeposition of alloys, vol II. Academic Press, New York 
1963, apud  BELTOWSKA – LEHMAN, E.; OZGA P., Electrochimica Acta. 43 
(1998)617-629. 



L. C. Melo                                                                                                                                Capitulo I – Introdução 

 
 

 4

 O diagrama de fases para a liga CuNi é ilustrado na Figura 1. Representa 

um sistema isomorfo, onde só se forma uma fase sólida, visto que os dois 

componentes do sistema apresentam solubilidade sólida ilimitada[21].  

 

Figura I.1: Diagrama de fases para o sistema isomorfo Cu-Ni 
[12]

. 

  

 

 Um diagrama de fases apresenta as pressões e as temperaturas nas quais 

fases diferentes estão em equilíbrio umas com as outras. É uma das formas mais 

simples de exibirem-se as transformações físicas que sofrem as misturas ao serem 

aquecidas ou resfriadas ou terem suas respectivas composições modificadas. O 

diagrama de fases mais comum é o de temperatura versus composição, em que as 

curvas mostram as composições das fases em equilíbrio em função da temperatura, 

a uma pressão constante. O diagrama de fases tem grande importância prática nas 

industrias de ligas metálicas, aços e semicondutores[22, 23]. 

  

I.2. Estado da Arte 
 

 O estudo da liga CuNi, bem como dos metais individuais, é abrangente, 

utilizando as mais variadas técnicas, sob os mais variados aspectos. Fez-se um 

breve levantamento destes estudos, que são descritos a seguir. 
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1.2.1. Cobre 
 

 Kekesi e Isshiki[24] estudaram a eletrodeposição de Cu metálico a partir de 

CuCl2 em meio de HCl para estabelecer um método simples e direto para a extração 

de cobre das soluções de cloreto cúprico purificado por troca de ânions. Foram 

levadas em consideração as principais dificuldades do processo, tais como: a 

corrosão do cátodo, a precipitação de CuCl e a rugosidade do depósito. A forte 

corrosão química do cátodo de cobre em eletrólitos de CuCl2-HCl é atribuída ao 

efeito combinado dos íons cloreto e cúprico. O estudo termodinâmico da estabilidade 

das diferentes espécies no eletrólito revelou os critérios da precipitação do cloreto 

cuproso. A composição do eletrólito foi baseada na estabilidade das diferentes 

espécies de aquos e cloros complexos de Cu, onde, para impedir contaminação, 

nenhum agente químico ou aditivo foi usado na preparação do eletrólito. A 

rugosidade dos depósitos foi caracterizada pela transferência reversível de carga e 

velocidade da etapa determinante de transferência de massa. Os resultados dos 

estudos experimentais indicam a possibilidade de obtenção de depósitos de Cu 

densos e puros, podendo ser influenciados pela densidade de corrente, pela 

composição do eletrólito e pela temperatura. 

 Rehim e colaboradores[25] investigaram a eletrodeposição de películas finas 

de Cu sobre substrato de aço em banho ácido de gluconato sob efeito de diferentes 

parâmetros, tais como: composição de banho, pH, densidade corrente e 

temperatura. Um estudo detalhado foi feito sobre estes parâmetros, por polarização 

catódica potenciodinâmica, por corrente de eficiência catódica e por aplicação de 

pulso de corrente em altas freqüências. Foram produzidos depósitos de grãos finos, 

lisos, brilhantes e altamente aderentes. A análise por Difração de raios-X mostrou 

que estes depósitos foram produzidos em uma fase com estrutura cúbica cristalina. 

 Grujicic e Pesic[26] investigaram o mecanismo de nucleação de Cu durante a 

eletrodeposição de filmes em soluções de sulfato por Voltametria Cíclica e 

Cronoamperometria, com a caracterização física sendo feita por Microscopia de 

Força Atômica. O mecanismo de nucleação do Cu foi examinado em função do pH, 

da concentração de Cu2+, do potencial de deposição, da temperatura e do eletrólito 

de suporte. Entre os parâmetros estudados, todos têm efeitos marcantes no 

mecanismo de nucleação de Cu sobre a superfície do substrato de carbono vítreo. 
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 Drissi e colaboradores[27] estudaram o comportamento eletroquímico do Cu 

em soluções complexas usando a Voltametria Cíclica sobre substrato de carbono 

vítreo. Em soluções contendo complexos piridínicos e picolínicos, a redução de 

complexos de Cu ocorre em dois estágios: de Cu2+ para Cu1+ e de Cu1+ para Cuo, o 

mesmo ocorrendo para soluções complexas de Cu amoniacal. Em soluções de 

glicina, alanina, ácido sulfâmico e etilenodiamina foram detectadas a presença de 

um intermediário na forma de complexo cuproso. Em soluções de EDTA e 

trietonalamina, o complexo cuproso não é observado. 

 Gabrielli e colaboradores[28] investigaram o mecanismo de deposição de Cu 

em banho de ácido sulfúrico-sulfato, na presença de cloretos por medidas de 

espectroscopia de impedância eletroquímica. Foi proposto um modelo onde os íons 

do cloreto adicionados ao banho para eletrodeposição de Cu têm uma ação 

catalítica não limitada pelo transporte de massa. Isto mostra que o referido 

movimento é devido à difusão dos íons cúprico e que, em altas densidades de 

corrente, a deposição de Cu é, principalmente, devida a um mecanismo que envolve 

a formação de CuCl no eletrodo. 

 Rode e colaboradores[29] fizeram um estudo experimental e teórico sobre a 

influência da química da solução na eletrodeposição do Cu dos banhos 

complexados de citrato. O comportamento do sistema é descrito nos termos da 

distribuição relativa de vários complexos de cobre-citrato, combinado com um 

modelo de mecanismo para a cinética da eletrodeposição que envolve um bloqueio 

de adsorção do intermediário. Os estudos de curvas de polarização para Cu, em 

uma ampla faixa de pH e de concentração de citrato livre, mostram que o 

mecanismo demonstrado é convincente, pois evidencia a importância da química da 

solução no processo de eletrodeposição.  

 Grujicic e Pesic[30] estudaram os mecanismos da reação e da nucleação da 

eletrodeposição de Cu em soluções amoniacais pelas técnicas de Voltametria 

Cíclica e Cronoamperometria, respectivamente. Para cada experimento, em ambas 

as técnicas eletroquímicas, foram feitos estudos morfológicos por Microscopia de 

Força Atômica. Os estudos foram executados em soluções amoniacais em pH 4, 6 e 

8. Os parâmetros experimentais foram: concentração, velocidade de varredura, 

potencial de deposição e condicionamento do eletrodo. Encontrou-se que, em pH 4, 

a eletrodeposição de Cu ocorre por meio da redução de íon cúprico para íon 

cuproso, que, por sua vez, pode ser reduzido a Cu metálico. Em pH 6, a deposição 
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ocorre por meio das espécies complexas cúpricas livres, enquanto que, em pH 8, 

somente os aminocomplexos de Cu2+ estão envolvidos. Os coeficientes de difusão 

(D) da espécie de Cu envolvida foram determinados em diferentes valores de pH. 

Em pH 4, os valores foram 1,37 x 10-5; 0,77 x 10-5 e 0,65 x 10-5 cm2.s-1, para as 

concentrações 0,001; 0,005 e 0,01 M, respectivamente; para pH 6, 1,99 x 10-5; 1,02 

x 10-5 e 0,94 x 10-5 cm2.s-1 e para pH 8, 2,71 x 10-5, 1,5 x 10-5 e 1,4 x 10-5 cm2.s-1. 

 Portela e colaboradores[31] investigaram a influência do ácido picolínico (AP) 

na deposição de Cu em eletrólito levemente ácido de sulfato de sódio, em uma 

ampla faixa de concentração e de pH por meio de Voltametria Cíclica. O mecanismo 

pelo qual o processo de eletrodeposição de Cu ocorre na presença do AP depende 

das características química e eletroquímica do aditivo. Dependendo da concentração 

do AP e do pH da solução, cinco diferentes processos foram obtidos, sendo 

atribuídos às diferentes etapas que envolvem a deposição de Cu, íons Cu2+ livres, 

espécies complexas [Cu(AP)n]2+ e redução dos íons H+. Foram obtidos depósitos de 

cobre finamente granulados, aderentes e brilhantes. 

 

1.2.2. Níquel e suas ligas 
 

 Swathirajan[32] estudou as técnicas de dissolução potenciodinâmica e 

galvanostática, aplicado-as para caracterização de processos de deposição e 

produção da liga ZnNi. Na resposta da dissolução galvanostática do filme da liga 

ZnNi, o componente menos nobre dissolve-se, preferencialmente, em potencias 

mais negativos. Após a dissolução do metal menos nobre, o mais nobre pode estar 

de forma compacta ou porosa na composição da fase da liga. A resposta 

potenciodinâmica mostra uma estrutura de pico devido à existência de Zn e de Ni 

em vários estados energéticos, utilizada para determinar a composição química das 

fases depositadas, avaliando sua resistência à corrosão e estimando o potencial de 

equilíbrio. As correntes parciais mostraram que o processo de deposição de ZnNi 

envolve despolarização e codeposição anômala de Zn. Aproximadamente 44% do 

zinco presente na fase γ dissolvem em potencias mais nobres, devido às transições 

de fase durante o processo de dissolução. Os potenciais de equilíbrio das fases e a 

resposta de corrosão acelerada do filme de ZnNi determinam a base do modelo de 

filmes de múltiplas camadas, para obter as melhores propriedades dos depósitos.  

Mimani e colaboradores[33] investigaram as reações eletroquímicas que 

ocorrem durante a deposição de Ni em banho de Watts sobre substrato de platina, 
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por meio de técnicas voltamétricas. A influência de aditivos sobre essas reações 

(modificam estrutura, morfologia e propriedades do metal depositado) mostra a 

importância da preparação cautelosa do banho para um controle de qualidade do 

produto. As reações de redução de Ni+2 no catodo e de oxidação do Cl- no anodo 

são significantes. 

Gomes e colaboradores[34] investigaram a influência de diferentes substratos 

metálicos na eletrodeposição de Ni, tais como Pt, Ni e aço. Na mudança das 

diferentes superfícies eletródicas, foi obtido um comportamento eletroquímico geral 

para a eletrodeposição de Ni, similar ao previamente obtido sobre carbono vítreo. 

Entretanto, observou-se, na nucleação, a formação de grãos tridimensionais e a 

síntese de hidreto de níquel por causa das diferentes possibilidades de evolução de 

hidrogênio. As características das superfícies eletródicas modificaram a morfologia 

do depósito em tempos curtos de deposição, apresentando um maior número de 

núcleos, com uma morfologia mais poliedral do que sobre carbono vítreo. 

Ishihara e colaboradores[35] investigaram a eletrodeposição de ZnNi em 

banhos ácidos contendo sulfato. O Zn é, eletroquimicamente, menos nobre do que o 

Ni, porém os resultados sugerem uma maior facilidade de deposição de Zn do que 

de Ni, indicando que esta liga tem um comportamento anômalo, uma vez que, em 

geral, o metal mais nobre é reduzido mais facilmente. Essa anomalia é explicada 

pelo mecanismo de formação de um filme de Zn(OH)2 que minimiza a redução de 

Ni2+ e de H+. Durante a eletrodeposição, a água é reduzida, e com a produção de 

OH− no meio reacional, o pH aumenta e forma-se o filme de Zn(OH)2. 

 Muñoz e colaboradores[36] estudaram os aspectos eletroquímicos e 

morfológicos dos primeiros estágios de deposição de níquel nas soluções de sulfato 

por meio de Voltametria Cíclica, Cronoamperometria e Microscopia de Força 

Atômica. Em baixos sobrepotenciais, a nucleação de cristais segue um mecanismo 

envolvendo a adsorção de NiOH+, que é suprimida em baixos valores de pH e na 

presença de ânions complexos. Devido à alcalinização local por evolução de 

hidrogênio, o controle cinético inicial de crescimento de hidrogênio sobre os cristais 

de Ni foi inibido por uma adsorção preferencial de Ni(OH)2. Foi proposto um modelo 

baseado em uma inibição de crescimento tridimensional. Em potenciais mais 

catódicos, a nucleação é controlada por adsorção de Ni+ não-complexado e o 

crescimento dos cristais ocorre na presença de camadas porosas de hidróxido, 

limitando o transporte do cátion. 
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 Grujicic e Pesic[37] investigaram os mecanismos da reação de nucleação 

para Ni em soluções amoniacal em função da concentração do pH, do potencial de 

deposição, da temperatura e do condicionamento do eletrodo. Nos mecanismos 

eletroquímicos da redução do Ni, foi encontrada dependência do pH, enquanto sua 

cinética dependente da concentração. A película formada pela passivação do Ni 

previne uma provável oxidação. A nucleação progressiva de Ni sobre carbono vítreo 

mostra inibição em pH 6 e 9. Foi observado um aumento no tamanho dos grãos 

quando a eletrodeposição foi realizada em soluções com concentrações mais altas 

de Ni e também em potenciais de deposição mais negativos e em soluções de pH 

mais alto. A densidade de população dos grãos aumentou com o aumento da 

temperatura da solução. As energias de ativação são diferentes para os complexos 

aquo-níquel e amino-níquel, calculadas pelo diagrama de Arrhenius, indicando que a 

redução do complexo amino-níquel é mais energética.  

 Rode e colaboradores[38], depois de um estudo prévio da influência da 

química da solução na cinética de eletrodeposição para deposição de Cu em banhos 

complexados com citrato, examinaram a influência correspondente para Ni e CuNi. 

Para Cu, simulações quantitativas da cinética de polarização na deposição de CuNi 

apresentaram resultados concordantes com os determinados para o metal de modo 

individual. Para Ni, apesar das dificuldades em função da baixa eficiência de 

corrente, cálculos de especiação para o metal individual e na liga como função do 

pH indicaram que há alteração no potencial de deposição. Esta alteração pode ser 

justificada em função do aparecimento de dímeros. 

 Oliveira e colaboradores[39] estudaram a eletrodeposição de Ni sobre 

substrato de platina em banho de Watts na presença de aditivos orgânicos, tais 

como glicerol, manitol e sorbitol. Foi investigada a influência da concentração desses 

compostos no processo de deposição de níquel e na morfologia da película formada 

por técnicas voltamétricas e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

respectivamente. Os estudos voltamétricos mostraram que os aditivos influenciam 

na cinética, mas não no processo termodinâmico de deposição. A eficiência de 

corrente de deposição para o banho contendo poliálcoois foi elevada (~ 95%). Os 

eletrodepósitos obtidos foram claros e brilhantes, mesmo na região de elevada 

evolução do hidrogênio. De acordo com os resultados por MEV, a presença destes 

aditivos no banho de deposição de Ni foi benéfica, visto que foram obtidas películas 
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de Ni sem trincas. Em particular, o glicerol (em 0,39 M e em -1.6 V) apresentou boa 

propriedade niveladora, formando películas mais lisas. 

 

1.2.3. Liga CuNi 
 

 Crousier e Bimaghra[40] estudaram a influência dos componentes dos banhos 

de deposição da liga CuNi sobre carbono vítreo, usando Voltametria Cíclica e 

Microscopia Eletrônica de Varredura. O mecanismo de eletrocristalização do Cu em 

várias soluções tem sido investigado para determinar a influência dos diferentes 

cátions, em particular o Ni. Em soluções contendo sulfato, os cátions Na+ e +
4NH  

afetam a deposição de Cu por mudança do sobrepotencial de nucleação e a 

presença de Ni faz com que Cu2+ deposite mais facilmente por aumento do 

sobrepotencial de nucleação. Em soluções contendo cloreto, a forte adsorção destas 

espécies bloqueia os sítios ativos de nucleação e crescimento; portanto, a adição de 

Na+ ou +
4NH  não influencia a deposição de Cu. Conseqüentemente, o Ni não 

modifica o sobrepotencial de nucleação do Cu. Independentemente da presença de 

sulfato ou de cloreto, o comportamento anódico de depósitos de Cu e Ni é similar 

para o comportamento anódico da liga de CuNi. 

 Ishikawa e colaboradores[41] verificaram o efeito da eletrodeposição de CuNi 

em banhos contendo pirofosfato-tetraborato. Os eletrodepósitos formados são lisos 

e finamente granulados. A adição de íons tetraborato foi eficiente para o 

enriquecimento de Ni na eletrodeposição da liga CuNi. O pirofosfato favorece a 

codeposição de Ni e Cu; entretanto, seu excesso inibe a deposição de Ni. A 

deposição da liga também é influenciada pelo pH do banho, concentração do metal 

e íons citrato dentro do banho. Foi investigada uma faixa de pH entre 7 e 11. Para 

pH acima de 8, observa-se que a capacidade tamponante do pirofosfato diminui. 

Para pH acima de 9,5, o processo de eletrodeposição de Ni é diminuído pela 

precipitação de hidróxido insolúvel. 

 Bradley e colaboradores[42] utilizaram a Técnica de Deposição por Pulso 

para a obtenção de ligas. Esta técnica consiste na aplicação alternada de pulsos de 

corrente ou de potencial durante um dado intervalo de tempo, onde as camadas são 

depositadas, havendo a predominância da deposição do metal mais nobre sobre o 

menos nobre. A influência da reação de deslocamento entre Cu e Ni na composição 

da liga CuNi depositada por pulso, usando sulfamato como eletrólito, tem sido 
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estudada, e os resultados comparados com os previamente obtidos em soluções de 

citrato. A liga foi depositada sobre eletrodo rotatório e a composição química do 

depósito obtido foi determinada por Fluorescência de raios-X. Os dados mostram 

que o deslocamento da reação entre Cu e Ni foi similar ao observado em soluções 

contendo citrato. Entretanto, a corrosão controlada pelo transporte de massa de Ni é 

observada, até mesmo em um maior tempo na ausência de pulso. Isso exclui a 

hipótese de que, em solução de sulfamato, a passivação ou mecanismo irreversível 

provém da dissolução de Ni em presença de Cu2+. 

 Bonhôte e Landolt[43] estudaram multicamadas de CuNi depositadas usando 

eletrodo rotatório de cobre policristalino em meio de citrato. Os aspectos estruturais 

e morfológicos das camadas de CuNi depositadas foram determinados usando 

difração de raios-X, Microscopia Eletrônica de Varredura e Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET). Dependendo da densidade de corrente aplicada à deposição de 

cobre, os eletrodepósitos sofreram modificação na sua morfologia. 

 Glibin e colaboradores[44] analisaram a termodinâmica da liga CuNi 

eletrodepositada em comparação com a liga fundida. Foi demonstrado que a 

eletroquímica de deposição da liga CuNi usando o difosfato de potássio como 

eletrólito de suporte para a deposição de soluções sólidas de CuNi permite uma 

produção análoga, do ponto de vista termoquímico, à de ligas fundidas. Foram 

aplicados métodos de reação calorimétrica de dissolução em condições padrão, com 

o propósito de preservar as peculiaridades da composição e defeitos estruturais. Foi 

calculada a atividade dos componentes em uma ampla faixa de concentração, 

usando dados experimentais e a relação entre a entalpia parcial de mistura e da 

entropia adicional parcial de componentes dissolvidos em soluções infinitamente 

diluídas. 

 Badawy e colaboradores[45] estudaram o comportamento de corrosão e 

passivação de ligas com diferentes razões CuNi em soluções ácidas de sulfato. A 

taxa de corrosão foi calculada e seu processo de inibição foi investigado usando 

diferentes aminoácidos como inibidores de corrosão. Para essas investigações, 

foram usadas técnicas eletroquímicas convencionais e Espectroscopia de 

Impedância Eletroquímica. A investigação de comportamento eletroquímico das 

ligas, antes e depois dos processos de inibição da corrosão, tem mostrado que 

alguns aminoácidos, como a lisina, têm uma eficiência de inibição de corrosão 

promissora em baixas concentrações. Tanto a corrosão como a inibição desta, 
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depende da concentração de Ni e da estrutura dos aminoácidos usados. 

Aminoácidos de cadeias longas são mais eficientes como inibidores de corrosão. A 

adsorção superficial dos aminoácidos em soluções ácidas é melhorada em presença 

de pequenas quantidades de íons iodeto (0,1 M). Liga com alto teor de níquel tem 

camadas mais compactas e mais resistentes à adsorção. 

 Tabakovic e colaboradores[46] observaram o efeito de campo magnético na 

eletrodeposição de CuNi em banho de citrato. A aplicação do campo magnético 

mostrou os seguintes efeitos: (i) aumento da corrente limite para a redução de íons 

Cu2+, (ii) aumento da taxa de eletrodeposição de CuNi em 17%, (iii) aumento de Cu 

no depósito de CuNi de 4,9%, (iv) diminuição da tensão, (v) forte influência na 

textura do depósito e (vi) forte influência na morfologia de superfície, tendo por 

resultado o crescimento 3D sem campo magnético aplicado e 2D com campo 

magnético aplicado. 

 Badawy e colaboradores[47] investigaram o comportamento eletroquímico de 

ligas CuNi em soluções do cloreto para esclarecer o mecanismo do processo de 

corrosão que ocorre na interface eletrodo/solução. A quantidade, em massa, de Ni 

presente nestas ligas aumenta a resistência à corrosão. O comportamento da 

corrosão depende da natureza e das características da película passiva presente na 

liga depositada. Foi estudado o efeito da concentração do íon cloreto sobre a taxa 

da corrosão e no comportamento da corrosão por pite das ligas. Para este estudo, 

foram utilizadas curvas de polarização e espectroscopia de impedância 

eletroquímica, além de medidas de potencial de circuito aberto. Em concentrações 

elevadas de cloreto ([Cl-] > 0,3 mol.dm-3), há uma diminuição da taxa da corrosão, 

devido à hidrólise do CuCl2, dando origem à película passiva do CuO. 

 Badawy e colaboradores[16] investigaram o processo de inibição de corrosão 

das ligas CuNi em soluções aquosas de cloreto, usando aminoácidos. A taxa de 

corrosão foi calculada na ausência e na presença do inibidor de corrosão, utilizando 

técnicas de polarização e de impedância. A eficiência da inibição dos diferentes 

aminoácidos foi determinada. Os resultados experimentais mostraram que um 

aminoácido simples, como a glicina, pode ser usado como um eficiente inibidor de 

corrosão para as ligas CuNi em soluções neutras de cloreto, com uma eficiência em 

torno de 85% em concentrações diluídas (0,1 mM). Para liga com baixo percentual 

de níquel (Cu-5Ni), a cisteína a 2,0 mM mostrou uma eficiência elevada (~ 96%) na 

inibição da corrosão. Diferentes isotermas de adsorção foram testadas e o processo 
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de inibição da corrosão mostrou ser dependente da adsorção das moléculas do 

aminoácido e/ou da deposição de produtos da corrosão na superfície da liga. 

Baskaran[18] e colaboradores investigaram a preparação de filmes 

nanocristalinos da liga do CuNi pelo processo de eletrodeposição por pulso. Foram 

estudadas características térmicas, morfológicas, estruturais e propriedades 

magnéticas. Os resultados revelam que a composição da película é controlada pela 

densidade de corrente e pelos ciclos aplicados, entretanto, o reticulo e as 

propriedades magnéticas mantêm-se constante. A análise por EDX confirma que a 

película da liga CuNi tem diferentes razões estequiométricas de Cu e Ni, que são 

obtidos nas seguintes densidades de corrente 2.5, em 5, em 7.5, em 10, em 15 e  

20 A/dm2. O percentual de Ni aumenta com o aumento da densidade da corrente. As 

medidas de Difração de raios-X (XRD) confirmam que todas as seis películas da liga 

CuNi mantêm-se com a estrutura de f.c.c. A análise por Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC) indica um pico exotérmico largo, característico de materiais 

nanocristalinos. O estudo por Vibração do Magnetômetro da Amostra (VSM) revela 

que, entre os seis tipos de películas da liga CuNi, as películas obtidas em 2.5 e 

5.0 A/dm2 são diamagnéticas;  as obtidas em 7.5 A/dm2 são fracamente 

ferromagnéticas, enquanto as obtidas em 10, 15 e 20 A/dm2 são ferromagnéticas. A 

Saturação magnética aumenta com aumento do percentual de Ni na película da liga 

CuNi. 

 

1.2.4. Eletroquímica combinado com ICP-OES 
 

 Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP-OES) é uma técnica moderna, reconhecida pelo seu poder de detecção de 

traços de elementos, utilizada para quantificação e/ou identificação de metais. Seu 

uso combinado com eletroquímica é pouco reportado na literatura, podendo ser 

usado para validação de técnicas eletroquímicas, onde os resultados obtidos pelo 

processo de dissolução eletroquímica são validados por comparação com os teores 

quantificados por ICP-OES ou ICP-MS (Espectrometria de Massa com Plasma 

Indutivamente Acoplado) e também para checagem de métodos de caracterização 

física, tais como a EDX (Energia Dispersiva de Raios-X). Baseado nesse contexto, 

foi realizado um estudo bibliográfico apresentado a seguir.     
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 Habid e Salin[48] utilizaram eletrólise a potencial controlado, com o eletrodo 

de gota pendente de mercúrio como uma técnica de separação e pré-concentração 

dos metais acoplada ao ICP-OES. Os íons de metal pesado nas soluções aquosas 

foram determinados com um tempo de deposição de 5 minutos. Os limites de 

detecção sob condições apropriadas são 2,4; 680; 2,0; 175; 25 e 259 ng/mL, para 

Cu, Pb, Zn, Cd, Ni e Co, respectivamente. Foi feita uma determinação de cobre com 

63 ng/mL, em água do mar artificial (salinidade 3,5%), apresentando um erro de 4%. 

 Matusiewicz e colaboradores[49] descreveram a produção e o uso de 

eletrodos de filme de mercúrio para a separação da matriz e a pré-concentração de 

traços de metais em materiais biológicos, antes de sua determinação por ICP-OES. 

A separação e a pré-concentração foram obtidas por eletrólise a potencial, 

controlada sobre eletrodos de mercúrio e carbono vítreo. A amálgama com traços de 

metais foi transferida dos eletrodos para um dispositivo eletrotérmico de 

vaporização, onde o mercúrio é removido e os metais são evaporados e 

determinados, simultaneamente, por ICP-OES. O método é aplicado à determinação 

de oito elementos (Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn) em solução de água e em 

padrões biológicos referentes a materiais de urina e de fígado bovinos. A precisão 

do método variou de 3,8 a 8,1%. 

 Ohtusuka e Komori[50] estudaram as camadas iniciais de Zn, Ni e ZnNi 

eletrodepositada sobre eletrodo de ouro em banhos de sulfato. Essas camadas 

foram detectadas por elipsometria in situ. As camadas depositadas também foram 

analisadas por Espectroscopia Eletrônica Auger (AES) e por ICP-OES. Os 

resultados mostraram uma deposição preferencial de Zn nas camadas iniciais da 

liga de ZnNi depositada, causando uma inibição do crescimento de níquel na liga. 

Por Espectrometria de Emissão Atômica, foi possível estabelecer a dependência 

entre a densidade de corrente aplicada e a eficiência Faradaica, pois quanto maior a 

eficiência de corrente, menor o percentual de Ni depositado.  

 Sum e colaboradores[51] desenvolveram um novo método para determinação 

de traços de onze impurezas (Mg, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, AG, Pd, Sn e Pb) em ouro de 

elevada pureza, combinando as medidas de ICP-MS com a separação por 

deposição eletroquímica. O método de separação criado é eficiente para remover a 

matriz do ouro, por eletrodeposição, baseado nas diferenças dos potenciais de 

redução do ouro e das impurezas. Foram investigados o efeito do potencial de 

deposição, o tempo de deposição e a composição do eletrólito na eficiência da 
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separação. Pelos resultados obtidos, a maioria das impurezas, com exceção da 

prata, permanece no eletrólito e os interferentes podem ser removidos por 

eletrodeposição, aplicando um potencial apropriado. A prata foi separada da matriz 

de ouro pela reação de complexação com amônia. O teor das impurezas 

recuperadas ficou entre 85 e 105%. O limite de detecção destes elementos foi de 

10-1, 10-2 µg.g-1. A aplicabilidade do método proposto tem sido válida para análise de 

ouro de materiais de referência com alta pureza. 

 Almeida[52] desenvolveu um método eletroanalítico, utilizando a técnica de 

Voltametria de Redissolução Adsortiva (AdSV), em um sistema ternário homogêneo 

de solvente, minimizando, ao máximo, os problemas encontrados na determinação 

de molibdênio nos diferentes tipos de matrizes. O método desenvolvido foi aplicado 

na determinação de Mo4+, em amostras de aço inoxidável, e os resultados obtidos 

foram comparados com os quantificados por ICP-OES.  Para as amostras de aço 1, 

2, 3, 4, o estudo comparativo entre o método desenvolvido e o ICP-OES apresentou 

erros relativos de 1,98%; 7,39%; 3,3%; 0,76%, respectivamente, obtendo-se um erro 

médio relativo de 1,7% entre as duas técnicas. Os resultados mostram que o método 

proposto apresenta bom desempenho e praticidade na execução, sem necessidade 

de etapas de pré-concentração ou separação. 

 Hutton e colaboradores[53] estudaram o uso do eletrodo de filme de bismuto 

(BiFE), usado nas técnicas de Voltametria de Redissolução Anódica (ASV) e 

Voltametria de Redissolução de Adsorção Catódica (CadSV), para a determinação 

de traços de dois metais pesados, Cd e Co, em amostras do extrato do solo. Dois 

tipos de BiFE foram examinados neste estudo: o BiFE preparado in situ, que foi 

empregado na determinação de ASV, para determinação de Cd, e o BiFE preparado 

ex situ, que foi usado em CAdSV, para determinar Co, usando dimetilglioxina (DMG) 

como agente complexante. Uma série de amostras de extratos do solo, de 

concentrações variáveis, dos dois metais foi analisada e os resultados obtidos foram 

comparados àqueles quantificados por ICP-MS. A estatística de comparação entre 

os resultados obtidos pelas técnicas voltamétricas e por ICP-MS mostra que as 

diferenças não foram significativas, atingindo um nível de 95% de compatibilidade, 

mostrando a qualidade das análises de redissolução em BiFE para determinação de 

metais pesados em extrato de solo, em níveis de mg.L-1, associadas à natureza 

atóxica do bismuto (na comparação com os elétrodos de mercúrio, geralmente 

usados em análise de redissolução). 
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 Brainina e colaboradores[54] desenvolveram um método para determinação 

da concentração do Cu, Pb, Cd e Zn em vinhos secos, usando Voltametria de 

Redissolução, com um eletrodo de grafite modificado. Este método não requer a 

digestão ácida preliminar da amostra para a destruição de substâncias orgânicas. O 

tempo de deposição para o cobre foi entre 30s e 60s, 120s para Pb e Cd e entre 10s 

e 30s para o Zn. Os resultados obtidos com o uso do eletrodo modificado por 

Voltametria de Redissolução foram comparados com àqueles quantificados por ICP-

MS, na determinação dos elementos selecionados, obtendo-se valores bem 

próximos entre as duas técnicas, para todos os metais analisados. Esses resultados, 

comparados com os tradicionais, mostraram que o método proposto forneceu melhor 

reprodutibilidade do que os métodos que envolvem a decomposição do vinho. 

 Felix e colaboradores[55] determinaram Mn2+ em amostras de material 

particulado no ar do ambiente de trabalho de uma fundição de liga de latão, 

empregando Voltametria de Redissolução Catódica por Onda Quadrada (SWCSV), 

usando um eletrodo de diamante dopado com boro, validando os resultados por 

comparação com ICP-OES. Foram obtidos por SWCSV 10,8; 13,5; 14,4; 6,4 µg.L-1 e 

por ICP-OES, 8,2; 9; 12; 8 µg.L-1, para as amostras 1, 2, 3 e 4, respectivamente, 

obtendo-se um t=1,6 (teste estatístico t-Student, cujo valor crítico é 3,18, onde 

t=MICP-MSWV[n1/2/DP]). O método proposto apresentou limites de detecção e 

quantificação da mesma ordem de grandeza que os obtidos por ICP-OES, sendo 

que os valores para as concentrações de manganês não apresentaram diferenças 

estatísticas significativas entre os dois métodos. Por esses resultados, observa-se 

um erro médio de -12,25%. 
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I.3. Objetivos 

 

I.3.1. Objetivo Geral 
 

Estudo da eletrodeposição da liga binária CuNi, em diferentes soluções 

eletrolíticas, analisando a influencia dos diferentes complexantes na eficiência da 

eletrodeposição, no transporte de massa e na composição das ligas formadas. 

Estudar a eletrodeposição dos metais de forma individual, analisando também a 

eficiência dos processos e o transporte de massa. Determinar os teores dos metais 

depositados individualmente por meio das técnicas eletroquímicas de 

Cronoamperometria e de VLDA, e fazer um estudo comparativo entre estes 

resultados e os quantificados por Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES), objetivando validar as técnicas eletroquímicas 

por ICP-OES, para determinação de cobre e níquel.  

 

I.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Eletrodeposição de CuNi, por técnicas voltamétricas, em diferentes meios 

complexantes, tais como citrato, tartarato e a mistura citrato/tartarato em meio de 

sulfato, analisando a influência desses na eficiência dos processos de 

eletrodeposição, no tipo de transporte de massa, na nobreza e na composição das 

ligas formadas. 

 Estudar a influência dos diferentes banhos na composição química e na 

morfologia dos eletrodepósitos, obtidos por técnicas de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) e por Análise por Energia Dispersiva de Raios-X (EDX). 

 Fazer um estudo especfotométrico na região do UV-Vis dos metais 

individuais, e depois da solução equimolar da liga de CuNi nos diferentes banhos 

eletrolíticos, para observar os tipos de transições destes metais.   

 Determinar os teores de cobre e de níquel pelas técnicas eletroquímicas de 

Cronoamperometria e VLDA, e depois comparar como os teores quantificados por 

ICP-OES, objetivando a validação destas técnicas. 
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Capítulo II 
 

TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 

 

Neste capítulo, são descritos os fundamentos das técnicas experimentais 

utilizadas, bem como os materiais empregados na preparação de eletrodos, de 

soluções e de amostras para caracterização física. Também será mostrada a 

metodologia adotada na realização dos experimentos eletroquímicos, 

espectrofotométricos, espectroscópicos e de caracterização física. 

 

II.1. Técnicas Experimentais 

 

II.1.1. Voltametria Cíclica (VC) 
 

A voltametria estuda as relações entre potencial (E), corrente (I) e tempo (t) 

durante a eletrólise em uma célula. Envolve, geralmente, a determinação de 

substâncias, em solução, que podem ser oxidadas ou reduzidas na superfície de um 

eletrodo[1]. Nos experimentos voltamétricos, o potencial do eletrodo de trabalho 

(versus o potencial do eletrodo de referência) é determinado pela variação da força 

da voltagem aplicada sobre os eletrodos de trabalho e auxiliar. Essa força aplicada 

pode ser controlada por um instrumento chamado potenciostato[2]. Uma espécie 

elementar pode ser reduzida ou oxidada no potencial aplicado, produzindo uma 

corrente que aumenta proporcionalmente com a concentração dessa espécie em 

solução. O potencial aplicado varia sistematicamente e é plotado versus a corrente 

medida, gerando um gráfico resultante que é chamado de voltamograma[3].  

Na Voltametria Cíclica, a voltagem aplicada no eletrodo de trabalho varia 

linearmente de um valor inicial, Ei, para um valor pré-determinado, Einv (conhecido 

como potencial de inversão), onde a direção da varredura é invertida. O operador 

pode parar a varredura em qualquer lugar ou deixar a varredura continuar para 

qualquer valor entre o potencial de inversão e algum outro valor pré-selecionado, Ef. 

Esse segundo valor pode ou não ser o mesmo do potencial inicial[4]. O intervalo de 

potenciais de inversão escolhidos para um dado experimento é aquele no qual 

ocorre a oxidação ou a redução de um ou mais analitos[5].  A Figura II.1.a apresenta 

a rampa de programação para Voltametria Cíclica, onde a resposta adquirida é um 
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perfil de corrente obtida em função do potencial aplicado, como ilustrado na Figura 

II.1b.  

  
 

Figura II.1: (a) Rampa de programação de potencial aplicado. (b) perfil resultante para experimentos 
de voltametria cíclica. 

 

No gráfico da Figura II.1.b, observa-se a existência de duas regiões distintas: 

uma em que a corrente obtida é negativa, referente aos processos de redução 

(corrente catódica), e outra em que a corrente é positiva, onde se tem os processos 

de oxidação (corrente anódica) da amostra analisada. 

A corrente plotada é uma função do potencial aplicado. Quando a 

dependência entre corrente de pico catódico (Ip, cat) e raiz quadrada da velocidade de 

varredura (v1/2) para os máximos de corrente encontrados nas regiões de deposição 

das espécies eletroativas é linear, pode-se afirmar que o processo de transporte de 

massa dá-se, predominantemente, por difusão, conforme o que determina a 

equação de Randles-Sevick[6].  

 

Ip = (2,99x105)n(αnα)1/2AcD1/2v1/2                                  (1) 
 

 
onde: 

Ip é a corrente de pico, em Ampere; 

n é o número de elétrons transferidos; 

α é o fator de simetria; 

nα é o número de elétrons transferidos na etapa determinante da reação; 

A é a área do eletrodo, em cm2; 

c é a concentração, em mol.cm-3; 

(b) (a) 
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D é o coeficiente de difusão, em cm2.s-1; 

v é a velocidade de varredura, em V.s-1. 

A Voltametria Cíclica é usada para análise de identificação de processos de 

oxidação e de redução das espécies eletroativas e para identificação de fases, de 

mecanismo, de reversibilidade e de eficiência dos processos redox.  

 

II.1.2. Voltametria Linear de Dissolução Anódica (VLDA) 
 

Na VLDA, o potencial aplicado no eletrodo de trabalho varia linearmente com 

o tempo. A corrente que se desenvolve no interior da célula é registrada em função 

do tempo e, portanto, em função do potencial aplicado. A varredura do potencial é 

feita em somente um sentido, começando em um potencial inicial pré-definido, 

chamado de E1, até um potencial final, também pré-definido, chamado de E2. O 

sentido de varredura pode ser positivo ou negativo, a uma velocidade de varredura 

constante[7]. A Figura II.2.a apresenta a rampa de programação para a VLDA, onde a 

resposta conseguida é um perfil de corrente obtida em função do potencial aplicado 

conforme a Figura II2.b. Essa resposta é útil para análises em soluções diluídas, 

sendo, geralmente, usadas para a determinação de fases de metais ou ligas 

eletrodepositadas catodicamente[8]. 

  
Figura II.2: (a) Rampa de programação de potencial. (b) Perfil resultante para experimentos de VLDA 

 

 

II.1.3. Eletrodo de Disco Rotatório (EDR) 
 

O material eletródico é embutido em material isolante (Teflon®) e uma de 

suas faces é colocada em contato com a solução eletrolítica, atuando como eletrodo 

de trabalho. O eletrodo é conectado a um sistema rotatório, como representado na 

(a) (b) 
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Figura II.3. À medida que o eletrodo é rotacionado, estabelece-se um fluxo 

convectivo laminar na solução. O eletrodo gira a uma alta velocidade, mas sem 

rapidez o suficiente para gerar turbulência na solução. As moléculas próximas ao 

disco ficam em contato com o mesmo, mas camadas de moléculas adicionadas 

progressivamente à superfície do disco respondem, aumentando a força centrípeta, 

e são lançadas para fora da trajetória em espiral. A diminuição na face do disco e o 

gradiente de pressão resultante causam convecção para cima e em direção ao 

disco. Uma vez que a velocidade de rotação torna-se constante, um estado 

hidrodinâmico, também constante, é, então, alcançado, com um fluxo de solução 

para cima (em direção ao eletrodo) e para fora; então, a circulação volta para o 

fundo do recipiente[9].  

 
Figura II.3: Espessura da camada de difusão para o EDR. 

 

 

Usando as leis da hidrodinâmica, verifica-se que há o estabelecimento da 

camada de difusão de Nernst (d), cujo valor depende da velocidade angular da 

rotação. No interior da camada “d“, não há movimento da solução. Assim, 

internamente a essa camada, aparecem somente os fenômenos de difusão[10].  

 O gráfico resultante na voltametria hidrodinâmica é um voltamograma 

semelhante ao voltamograma cíclico. Entretanto, essa técnica é regida pela equação 

de Levich[11]: 
 

IL = 0,62nFAD2/3ν-1/6c ω1/2                                                    (2) 
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onde: 

IL é a corrente limite, dada em A;  

n é o número de elétrons envolvido no experimento; 

F é a constante de Faraday, 96485 C.mol-1; 

A é a área do eletrodo, em cm2; 

D é o coeficiente de difusão, em cm2.s-1; 

ω é a velocidade de rotação, em s-1; 

ν é  viscosidade da solução, em cm2.s-1;  

c é a concentração, em mol.cm-3. 

 

Essa equação relaciona diretamente a corrente-limite obtida ao longo do 

experimento, tanto com a raiz quadrada da velocidade de rotação do eletrodo de 

trabalho, quanto com a concentração das espécies eletrolíticas. Quando a 

dependência entre a corrente limite (IL) e a raiz quadrada da velocidade de rotação 

(ω1/2) é linear, caracteriza-se o transporte de massa como sendo controlado por 

difusão. 

 

 

II.1.4. Cronoamperometria 
 

 Na Cronoamperometria, um potencial constante é aplicado durante um 

intervalo de tempo, obtendo-se uma variação de corrente como resposta. O 

potencial escolhido (Ei) é selecionado de forma que não promova a ocorrência de 

qualquer reação eletródica de interesse; então, em t=0, o potencial é 

instantaneamente mudado para um novo valor (Ef), passando a ocorrer reações de 

oxidação ou redução das espécies de interesse[7]. A Figura II.4.a apresenta a rampa 

de programação para a Cronoamperometria. A resposta conseguida é um perfil de 

corrente obtida em função do tempo do experimento, conforme ilustrado na Figura 

II.4.b. 

A Cronoamperometria é uma técnica seletiva, que favorece 

preferencialmente a deposição das espécies eletroativas que se reduzem no 

potencial aplicado. 
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(a)  

 

 

 

Figura II.4: (a) Rampa de programação de potencial.  (b) Perfil resultante para experimentos de 
cronoamperometria. 

 

 

II.1.5. Espectrometria de Absorção na região do Ultravioleta e do Visível  

 

A absorção da radiação eletromagnética na região do Ultravioleta e do 

Visível (UV-Vis)  é quantizada e conduz a passagem dos elétrons de valência de seu 

orbital no estado fundamental (normal) para orbitais de maior energia, em um estado 

excitado. A relação entre a energia absorvida em uma transição eletrônica, a 

freqüência (ν), o comprimento de onda (λ) e o número de ondas ( ν ) da radiação que 

produz a transição é[12]: 

 

ch
hc

hE ν
λ

ν ===∆                                                   (3) 

 

onde ∆E é a energia absorvida pela molécula na transição eletrônica entre o estado 

de menor energia (fundamental) e o de maior (excitado),  λ está em nm, h é a 

constante de Planck (6,6256 x 10-27 erg.s.) e c é a velocidade da luz no vácuo 

(2,997925 x 1010 cm.s-1) ν  em cm-1[13]. A energia absorvida depende da diferença de 

energia entre o estado fundamental e o estado excitado. Quanto menor for a 

diferença, maior será o comprimento de onda de absorção, conforme representação 

da Figura II.5. 

 O excesso de energia acumulada no estado excitado pode resultar em 

dissociação ou ionização da molécula ou ser reemitido na forma de calor ou de luz. 

(b) 
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Figura II.5: Diagrama de energia da espectrometria de absorção [14] . 

 

A espectrometria de UV-Vis é fundamentada na lei de Beer[5] 
 

log (Io/I)= A = εbc                                                   (4) 

 

onde: 

A = Absorbância; 

Io = intensidade da radiação incidente; 

I = intensidade da radiação transmitida; 

ε = absortividade molar ou coeficiente de extinção molar (L.mol-1.cm-1); 

b = caminho óptico através da solução (cm); 

c = concentração (mol.L-1).      

 

 

II.1.6. Espectrometria de Emissão Óptica Com Plasma Indutivamente Acoplado 
 

A Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP-OES) é uma técnica de emissão, onde os atomizadores utilizados convertem os 

componentes das amostras em átomos ou íons elementares e também excitam uma 

fração dessas espécies a altos estados eletrônicos. A rápida relaxação (volta dos 

elétrons do estado excitado para o estado fundamental) dessas espécies excitadas é 

acompanhada pela produção de linhas espectrais ultravioletas e visíveis, que são 
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úteis na analise elementar qualitativa e quantitativa[5]. Assim, uma fonte de alta 

energia é usada para converter as espécies de interesses presentes na amostra em 

átomos ou íons, que, ao sofreram transições eletrônicas, geram espectro de 

emissão formado por fótons de luz com freqüência especifica e, portanto, diferentes 

energias (∆E= hc/λ). Esse feixe de radiação é direcionado para um policromador, 

ocorrendo a separação em comprimentos de ondas discretos, que são focalizados 

no plano focal e quantificados por um sistema de detecção[15]. 

No ICP-OES usa-se o plasma como fonte de energia para a atomização. 

Plasma é uma nuvem de gás parcialmente ionizada formada por íons, elétrons e 

partículas neutras com elevada temperatura. O gás, normalmente o argônio, se 

ioniza em um campo elétrico forte por uma corrente direta ou por radiofreqüência. 

Ambos os tipos de descarga produzem um plasma, o plasma de corrente direta ou o 

plasma de acoplamento indutivo. As fontes produzem plasma com elevada 

temperatura (8000 e 10000 K) e alta densidade eletrônica[1,15]. A Figura II.6 

representa uma típica fonte de plasma indutivamente acoplado, chamada de tocha. 

Ela consiste de três tubos de quartzo concêntricos através dos quais passam o fluxo 

do gás argônio[5] 

.  

Figura II.6: Fonte típica de plasma indutivamente acoplado 
[5]

. 
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II.1.7. Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

Nesta técnica, a área a ser analisada é irradiada por um feixe de elétrons, ao 

invés da radiação da luz. Como resultado da interação do feixe de elétrons com a 

superfície da amostra, uma série de radiações são emitidas, tais como: elétrons 

secundários e elétrons retroespalhados. Estas radiações irão fornecer informações 

características sobre a amostra (topografia e cristalografia). À medida que o feixe de 

elétrons primários vai varrendo a amostra, estes sinais vão sofrendo modificações 

de acordo com as variações superficiais. Os elétrons secundários fornecem imagem 

de topografia da superfície da amostra e são os responsáveis pela obtenção das 

imagens de alta resolução. Já os elétrons retroespalhados fornecem imagem 

característica da variação de composição. O volume da interação pode ser descrito 

como tendo a forma de uma pêra (ou de uma gota), conforme pode ser visto na 

Figura II.7[16, 17] . 

 

Figura II.7: Volume de interações e alguns sinais detectados por MEV 
[16]

.  

 

 

MEV é uma técnica utilizada para analisar a microestrutura de um 

determinado material, permitindo entender as correlações microestrutura-defeitos-

propriedades e predizer as propriedades do material, quando estas correlações são 

estabelecidas[18].  
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II.1.8. Energia Dispersiva de Raios-X 
 

A técnica de Energia Dispersiva de Raios-X (EDX) está baseada na medida 

de energia do fóton emitido. Nas análises, é necessária a observação de dois 

parâmetros: a energia dos picos de raios-X específicos para cada elemento e o 

conceito de família de picos de raios-X, necessários na identificação de elementos, 

caracterizado pelo aparecimento das raias das famílias K, L, M. A família K é 

formada por dois picos: Kα e Kβ. Quando estes picos estão bem definidos, a razão 

entre os picos Kα e Kβ é aproximadamente 10:1 e essa razão deve ficar bem 

evidenciada na identificação do elemento. A presença da série L é formada pelos 

picos Lα (1), Lβ1(0,7), Lβ2(0,2), Lβ3(0,08), Lβ4(0,05), Lγ1(0,08), Lγ3 (0,03), L1(0,04) e Lη 

(0,01). Os picos observáveis da série M consistem nos picos Mα (1), Mβ (0,6), 

Mγ(0,05), Mζ(0.06) e MIINIV(0,01). Os valores entre parêntesis indicam as 

intensidades relativas aproximadas, pois essas variam com o elemento e com a 

sobretensão. Para melhorar a identificação de elementos desconhecidos, é 

importante considerar a aparência das famílias K, L e M no espectro, como função 

da posição de energia na faixa entre 0,7-10 keV. Para picos localizados 

aproximadamente acima de 3 keV, a separação dos membros de uma família de 

raias é grande o suficiente, de tal maneira que, apesar da largura do pico, é possível 

identificar uma ou mais raias. Portanto, a faixa de maior interesse é a de 3 a 10 

keV[16]. 

Pelo EDX, é possível obter informações qualitativas e quantitativas da 

composição química da amostra na região submicrométrica de incidência do feixe de 

elétrons[17].  

 

 

II.2. Célula Eletroquímica 
 

Para a realização dos experimentos, usou-se três células eletroquímicas 

feitas em vidro Pyrex, com capacidade de 60 mL; duas delas com tampas em 

Teflon para uso com eletrodo de trabalho estacionário, dotadas de orifícios para 

entrada dos eletrodos; a outra, com tampa de metal para uso do Eletrodo de Disco 

Rotatório (EDR), ambas  representadas na Figura II.8. 
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(a) 

 

(b) 

 
Figura II.8: Células eletroquímicas. �Contra-eletrodo (0,5 cm

2
), �(a) Eletrodo de trabalho de Platina 

(estacionário com 0,008 cm
2
), �(b) Eletrodo de trabalho de Platina (rotatório com 0,025 cm

2
), 

�Eletrodo de Referência de Calomelano Saturado (ECS), �Solução eletrolítica, �Entrada de gases. 

 

 

II.3. Eletrodos 
 

II.3.1. Eletrodos de trabalho – Utilizaram-se três tipos de eletrodos de trabalho no 

desenvolvimento deste experimento, conforme a descrição a seguir: 

� um eletrodo estacionário de disco de platina (pureza de 99,9995 %, procedência 

Degussa S.A.), com área geométrica de 0,008 cm2, embutido em vidro e 

preenchido com resina epóxi, confeccionado no próprio laboratório; 

� Um eletrodo de disco rotatório de platina, com área geométrica de 0,025 cm2, 

embutido em Teflon;  

� Um eletrodo estacionário constituído de uma placa de platina (pureza de 99,9995 

%, procedência Degussa S.A.), com área geométrica de 0,5 cm2, utilizado para 

analises de MEV e EDX. 

Antes dos experimentos, os eletrodos foram polidos com lixas de carbeto de 

silício, de granulometria 1200, enxaguados com água purificada pelo sistema Milli-Q 

(Millipore, Inc.) e transferidos, imediatamente, para a célula eletroquímica. O eletrodo 

usado para analises de MEV era imerso em solução sulfonítrica e depois enxaguado 

com água deionizada e acetona, antes da preparação de cada depósito. 
 

II.3.2. Eletrodo auxiliar – O eletrodo auxiliar foi constituído de uma placa de platina 

(pureza de 99,9995 %, procedência Degussa S.A.) com área geométrica de 0,5 cm2. 
 

II.3.3. Eletrodo de referência – Em todos os experimentos, foi usado o eletrodo de 

calomelano saturado, confeccionado no próprio laboratório. 
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II.4. Soluções Eletrolíticas 
 

A Tabela II.1 contém a composição química dos banhos dos metais 

individuais (Cu e Ni) em banhos de sulfato (banho SULF) e de sulfato com citrato 

(banho CIT), bem como a solução eletrolítica sem metal (branco), que foi usada nas 

dissoluções dos eletrodepósitos a serem quantificados por ICP-OES. 

 

Tabela II.1: Composição química das soluções eletrolíticas utilizadas para a eletrodeposição de Cu e 
de Ni  para análises eletroquímicas e de ICP-OES. 

 

Concentração / mol.dm-3  

Reagentes CuSO4.5H2O NiSO4.6H2O Na2SO4 H3C6H5O7 Na3C6H5O7 

Procedência Synth Vetec Vetec Vetec Vetec 

Cu/CIT 0,05 − 0,03 0,02 0,2 

Cu/SULF 0,05 − 0,47 − − 

Ni/CIT − 0,17 0,03 0,02 0,11 

Ni/SULF − 0,17 0,31 − − 

CIT/ICP − − 0,1 0,02 0,2 

 

 

As soluções Cu/CIT têm pH=5,4, e a CIT/ICP, pH=5,9. O pH das demais 

soluções foi ajustado para 4,8, com H2SO4 diluído a 50%. Todas as soluções foram 

preparadas com água destilada e tratada no sistema Milli-Q (Millipore, Inc.). 

A Tabela II.2 contém a composição química dos banhos para 

eletrodeposição da liga nas diferentes soluções eletrolíticas, bem como a 

composição de soluções eletrolíticas sem os metais de interesse (brancos), para 

caracterização química do substrato de platina. 

O banho SULF tem pH=4,0. As demais soluções eletrolíticas foram 

ajustadas a um pH=4,8, com solução de NaOH saturada (Synth). Todos os 

reagentes utilizados são de pureza analítica.  
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Tabela II.2: Composição química das soluções eletrolíticas, utilizadas para a eletrodeposição de 
CuNi, em meio de diferentes agentes complexantes. 

 

Concentração / mol.dm-3 

Reagentes CuSO4.5H2O NiSO4.6H2O Na2SO4 H3C6H5O7 Na3C6H5O7 C4H6O6 

Procedência Synth Vetec Vetec Vetec Vetec J.T.Baker 

Bco. SULF − − 0,6 − − − 

Bco. CIT − − 0,16 0,02 0,2 − 

Bco. TART − − 0,16 − − 0,44 

Bco.CIT/TART − − 0,14 0,02 0,14 0,14 

SULF − − 0,46 − − − 

CIT − − 0,03 0,02 0,2 − 

TART 0,05 0,05 0,03 − − 0,44 

CIT/TART 0,05 0,05 0,03 0,02 0,14 0,14 

 

 

II.5. Instrumentação 
 

Os estudos eletroquímicos foram realizados utilizando um potenciostato 

modelo PGSTAT30 (Autolab), usando GPES como programa de aquisição e 

tratamento de dados. Nas medidas de eletrodo de disco rotatório, empregou-se o 

sistema rotatório modelo CTV101 (Radiometer). A caracterização física por MEV e 

EDX foi realizada pela utilização de microscópio eletrônico de varredura modelo  

XL-30 (Philips), acoplado a um microanalisador de raios-X. Os espectros eletrônicos 

de absorção nas regiões do UV-Vis foram obtidos em um espectrofotômetro modelo 

8453 Diode Array (Hewlett-Packard), com as amostras analisadas em solução, 

utilizando célula de quartzo retangular de caminho óptico de 1,0 cm. Para 

determinação quantitativa dos dados, por ICP-OES, foi usado um espectrômetro 

modelo Optima 4300 DV (Perkin Elmer Instruments). A micropipeta usada no 

preparo das amostras para determinações por ICP-OES é um pipetador automático 

(Kacil), com capacidade de 1 mL. Foi utilizado o pHmetro modelo B474 (Micronal), 

para ajuste do pH das soluções eletrolíticas. 
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II.6. Metodologia 

 

II.6.1. Análises Eletroquímicas 
 

Todos os ensaios eletroquímicos foram realizados a uma velocidade de 

varredura de 5mV.s-1, em temperatura ambiente. Para os metais individuais, variou-

se o potencial de deposição de -0,3 V até -0,9 V para cobre, e -0,7 V até -1,2 V para 

níquel. Para a liga CuNi, nos diferentes banhos eletrolíticos, variou-se o potencial de 

deposição no intervalo de -0,5 V até -1,3 V. Nos experimentos em que foi usado o 

EDR como substrato, foram utilizadas velocidades de rotação no intervalo de 50 a 

500 rpm. Para o estudo da morfologia e da composição do material depositado, 

tanto para os metais individuais como para a liga nos diferentes banhos, os 

eletrodepósitos foram obtidos potenciostaticamente por Cronoamperometria, 

aplicando-se um potencial fixo durante um tempo pré-definido. Todos os 

experimentos foram realizados em triplicata, com o objetivo de se observar a 

reprodutibilidade do método.  

 

II.6.2. Análises na região do Visível 
 

Foi construída uma curva padrão tanto para os metais individuais como para 

a liga CuNi, com o objetivo de determinar as transições entre os metais. Para os 

metais individuais, foram realizadas diluições para as concentrações de 0,010; 

0,030; 0,050; 0,075; 0,100 mol.dm-3, partindo de soluções dos sais dos metais 

dissolvidos em água. Para a liga CuNi, foram realizadas diluições para as 

concentrações de 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 mol.dm-3, partindo das soluções dos 

diferentes banhos eletrolíticos. 

 

II.6.3. Microscopia Eletrônica de Varredura e Energia Dispersiva de Raios-X 
 

No preparo das amostras utilizadas para análises de MEV e de EDX, foi 

usado um eletrodo de trabalho de platina, com área de 0,5 cm2. Os depósitos foram 

obtidos potenciostaticamente por Cronoamperometria. O tempo de deposição para 

obtenção dos eletrodepósitos em banhos contendo complexantes, para os metais 

individuais, foi de 2400s, e para a liga, 1200s. Nos banhos contendo apenas sulfato, 
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a deposição foi feita em 840s para os metais, e 240s para a liga. Depois de prontos, 

os eletrodepósitos eram mergulhados em água tratada pelo sistema Milli-Q, secados 

e embalados em filme de polietileno, até o momento das análises. 

 

II.6.4. Análises por Espectrometria de Emissão com Plasma Indutivamente 

Acoplado 
 

As amostras a serem analisadas por ICP-OES foram preparadas a partir de 

ensaios, aplicando duas técnicas eletroquímicas: Cronoamperometria, para a 

deposição potenciostática das espécies eletroativas por 600s, e VLDA, para a 

dissolução das mesmas. Foram usados dois banhos distintos, fazendo-se 

necessário o uso de duas células eletroquímicas, uma para cada banho. Na 

deposição, foi usado o banho CIT (contendo os complexantes mais um dos metais 

de interesse). Para a dissolução das espécies eletroativas, foi usado o banho 

CIT/ICP (sem os metais de interesse). 

Na célula de dissolução, houve um controle do volume do banho CIT/ICP, 

fixado em 15 mL para todas as medidas. Foi quantificado o teor de Cu dissolvido a 

partir de depósitos obtidos em diferentes potenciais de deposição, a saber: -0,3 V; 

-0,5 V; -0,7 V; -0,9 V, estes sendo, respectivamente, os potenciais iniciais na etapa 

de dissolução até um potencial final de 0,4 V. Após o término de cada varredura 

anódica, foi retirada uma alíquota de 2 mL, que foi colocada em um tubo Falcon® de 

10 mL, com posterior diluição para 4 mL, sendo essa a alíquota levada para 

quantificação por ICP-OES. O restante do banho era descartado. O procedimento foi 

realizado em triplicata, com o intuito de verificar a reprodutibilidade do método. 
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Capítulo III 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capitulo, são apresentados os resultados dos estudos obtidos por 

meio de Técnicas Eletroquímicas, caracterização física por Microscopia Eletrônica 

de Varredura, Energia Dispersiva de Raios-X, estudos por Espectrometria no 

Ultravioleta/Visível e de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado.  

 

 

III.1. Caracterização Química e Física do Substrato de Platina 
 

Foram realizados ensaios de voltametria cíclica para substrato de platina 

com as soluções eletrolíticas sem a presença de metais (brancos), com a finalidade 

de observar possíveis processos na superfície eletródica, como visto na Figura III.1. 
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Figura III.1: Voltamogramas cíclicos para a superfície de platina usando as soluções eletrolíticas: 
Branco SULF, Branco CIT, Branco TART e Branco CIT/TART. pH = 4,80 e v = 5 mV s

-1
. 
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A superfície do substrato de platina foi varrida na região de interesse que 

compreende o intervalo de 0,9 V a -1,3 V, a uma velocidade de 5 mV.s-1, não sendo 

observado nenhum processo anódico ou catódico. Entretanto, à medida que a 

varredura segue para potenciais mais negativos, observa-se a formação de reações 

de desprendimento de hidrogênio (rdh), caracterizada pela formação do ramo 

catódico, presente nos voltamogramas. O substrato de platina favorece, 

termodinamicamente, tanto a geração eletroquímica de hidrogênio quanto o 

processo catalítico de hidrogenação[1]. 

 Utilizou-se uma velocidade de varredura muito baixa porque, em baixas 

velocidades, é possível fazer um estudo cinético das espécies eletroativas, 

permitindo a visualização de todos os processos redox existentes nos sistemas 

estudados. Nos branco CIT e CIT/TART, observou-se a presença de ruídos intensos 

durante a varredura catódica. Na tentativa de minimizar esses efeitos indesejáveis, a 

solução eletrolítica foi desaerada com N2, antes e durante a varredura, porém, 

mesmo assim, os ruídos não desapareceram.  

Foi realizado o estudo da morfologia e da composição química do substrato 

de platina por MEV e EDX, respectivamente. A imagem obtida por MEV é mostrada 

na Figura III.2, em uma ampliação de 1000x, tornando possível a observação 

detalhada da superfície que, mesmo lisa, observa-se a presença de poros de 

imperfeição. O EDX para a superfície de platina é exibido na Figura III.3, com uma 

ampliação de 100x, onde é possível observar os picos característicos para 

identificação deste metal[2]. 
 

 

 

 

 
Figura III.2: Micrografia para o substrato de 
platina, obtida em uma ampliação de 1000 x 

 

Figura III.3: Espectro de EDX para o substrato 
de platina, obtido em uma ampliação de 100x. 
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III.2. Cobre, Níquel e liga de CuNi em sulfato  
 

Nos ensaios iniciais, a eletrodeposição de Cu, de Ni e da liga CuNi foi 

realizada usando apenas os sais dos metais associados ao Na2SO4, utilizado como 

eletrólito de suporte; tendo como principal função aumentar a condutividade da 

solução e minimizar o transporte de massa das espécies eletroativas por migração[3].  

Todos os experimentos foram realizados em triplicatas, obtendo-se boa 

reprodutibilidade. 

 

III.2.1. Cobre em banho SULF  
 

O Cu forma compostos com diferentes estados de oxidação. Em geral, 

compostos de Cu2+ são mais estáveis do que os de Cu1+, pois, no último caso, 

elétrons do orbital d, bem como do s, tomam parte na formação do composto. 

Compostos trivalentes de Cu3+ são conhecidos, porém são insignificantes. O íon 

Cu+2 forma um grande número de sais solúveis, do qual o CuSO4.5H2O é o mais 

conhecido, o mais disponível e o mais usado. Em solução aquosa diluída, os cátions 

de Cu2+ formam íons hidratados (aquo íon) do tipo Cu(H2O)6
2+ [4]. 

A Figura III.4 mostra um voltamograma cíclico para eletrodeposição de Cu 

em banho SULF.  
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Figura III.4: Voltamograma cíclico para eletrodeposição/eletrodissolução para Cu em banho SULF 
sobre superfície de platina.  pH= 4,8 v= 5 mV.s
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. 
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 Este experimento foi realizado a uma varredura de 5 mV.s-1, usando o 

potencial -0,9 V como potencial de inversão. Na visualização do voltamograma, 

observa-se que o processo de deposição apresenta-se com baixa intensidade se 

comparado com o processo de dissolução. Isso é explicado pelo fato de que, 

mesmo quando a varredura é invertida, o Cu em solução continua a depositar-se até 

atingir valores de correntes positivas, daí o processo anódico observado ser maior 

do que o catódico. O processo de deposição (Cu2+
(aq) + 2e- � Cuo

(s) ) inicia-se em  

-0,04 V, com o máximo de corrente em -0,13 V. Já o processo de dissolução  

(Cuo
(s)  � Cu2+

(aq) + 2e-) apresenta-se de forma bem definida, iniciando-se em 0,0 V, 

com corrente de pico máxima em 0,12 V. Esses processos estão localizados em 

regiões semelhantes às reportadas por Grujicic e Pesic[5].  

 

III.2.2. Níquel em banho SULF 
 

O Ni apresenta diferentes estados de oxidação. O estado de oxidação mais 

importante em soluções aquosas é o +2. Os estados +3 e +4 só aparecem em 

alguns compostos Em solução aquosa diluída, os cátions de Ni formam íons 

hidratados (aquo íon) do tipo Ni(H2O)6
2+ [6, 7].  

A Figura III.5 mostra um voltamograma cíclico para Ni em banho SULF. Esse 

experimento foi realizado a uma varredura de 5 mV.s-1, usando o potencial  

-1,0 V como potencial de inversão.  
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Figura III.5: Voltamograma cíclico para eletrodeposição/eletrodissolução, para Ni em banho SULF 
sobre superfície de platina. pH= 4,8 e  v= 5 mV.s
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 Não se observa máximos de corrente no processo de deposição de Ni 

que se inicia em torno de -0,7 V (Ni2+
(aq) + 2e- � Nio(s)) . No processo de dissolução  

(Nio(s) �Ni2+
(aq) + 2e-), observa-se um máximo de corrente em -0,4 V, apresentando, 

entretanto, uma eficiência extremamente baixa devido à reação de desprendimento 

de hidrogênio e, possivelmente, à formação de uma película de filme de passivação 

(formação de óxidos de níquel na superfície eletródica), tal como é reportada na 

literatura[8]. 

 

III.2.3. Liga de CuNi em banho SULF 
 

Para a liga CuNi, foram realizados experimentos voltamétricos, variando-se 

tanto o potencial de inversão quanto a velocidade de varredura. Apenas um ciclo foi 

utilizado em cada experimento voltamétrico. Cada experimento foi repetido três 

vezes, obtendo-se boa reprodutibilidade. A Figura III.6 apresenta os voltamogramas 

cíclicos sobrepostos para os metais individuais e para a liga de CuNi, numa 

estequiometria de 1:1, onde é possível observar que a eletrodeposição de CuNi, nas 

condições experimentais deste trabalho, origina uma solução sólida, observando-se 

uma miscibilidade total entre os dois elementos, com Cu e Ni perdendo suas 

características próprias na formação da liga[9,10]. 
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Figura III.6: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de Cu, Ni e CuNi em 
banho SULF, sobre superfície de platina. pH = 4,00 e v = 5 mV.s
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Na formação da liga, observa-se a existência de dois processos de 

deposição nas regiões de 0,03 V e -0,77 V. O potencial padrão de redução do Cu2+ 

(0,34 V [11]) é maior do que o potencial padrão de redução do Ni2+ (-0,25 V [11]), e, por 

isto, o processo de deposição do Cu inicia-se preferencialmente. Pelos resultados 

obtidos, supõe-se que a presença de Ni em solução induz a eletrodeposição de Cu 

em potencias menores (mais positivos) do que quando este último é depositado 

individualmente. Crousier e Bimaghra[12] estudaram a deposição de CuNi sobre 

substrato de carbono vítreo em meio de sulfato e também observaram que a 

presença de Ni faz com que o Cu deposite-se mais facilmente. O processo de 

dissolução da liga apresenta-se na mesma região de dissolução do Cu, sugerindo a 

formação de uma liga com maior predominância de Cu. 

O processo de deposição de CuNi envolve as seguintes reações[13]: 
 

Cu2+ (aq) + 2e- � Cuo (s)                                                                        (5) 
 

Ni2+ (aq) + 2e- � Nio (s)                                                  (6) 

 

Os eletrodepósitos para a liga CuNi em banho SULF foram obtidos 

voltametricamente, em diferentes potenciais de inversão. Os ensaios foram 

realizados pelo uso da Voltametria Cíclica, como pode ser observado na 

Figura III.7, verificando-se a influência do potencial de inversão de -0,5 V até -1,3 V.  
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Figura III.7: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de CuNi em banho SULF 
sobre superfície de platina, em diferentes potenciais de inversão. pH = 4,00 e v = 5 mV.s

-1
. 
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 A deposição das espécies eletroativas inicia-se em torno de -0,03 V, onde se 

observa um processo de deposição (atribuído ao Cu), e outro processo de 

deposição em -0,77 V (atribuído a Ni). Na dissolução, apenas um processo é 

observado, caracterizando a formação de uma única fase, com corrente de pico 

variando entre 0,2 e 0,6 mA, apresentando o máximo de corrente em 0,13 V. 

Novamente, foi comparado os resultados obtidos com os reportados por Crousier e 

Bimaghra no estudo da eletrodeposição de CuNi em meio de sulfato, que  também 

observaram a formação de dois processos catódicos, em que  os autores atribuíram 

o primeiro pico à deposição de Cu e, o segundo, à deposição de Ni[12]. 

À medida que se aumenta o potencial de inversão para valores mais 

negativos, os processos apresentam-se com maiores intensidades, já que mais 

energia é fornecida ao sistema. Isso faz com que mais espécies em solução sejam 

reduzidas, promovendo um aumento da quantidade de material depositado, que 

pode ser comprovado pelo acréscimo da área dos processos de dissolução. Isso é 

observado até o potencial -0,9 V. Do potencial -1,1 V até -1,3 V, acontece uma 

redução de material depositado e, conseqüentemente, o decréscimo do processo de 

dissolução, que se apresenta menor e mais alargado. Quanto mais negativo for o 

potencial, mais evidentes serão estes processos. Isso é justificado pela ocorrência 

das rdh [14,15]. 

 A influência da velocidade de varredura foi estudada no intervalo de  

5 mV.s-1 até 250 mV.s-1, usando o potencial -0,9 V como potencial de inversão em 

todas as varreduras, conforme representação na Figura III.8.  

Quando maior a velocidade de varredura, maior a corrente referente à 

redução das espécies eletroativas, e observa-se que, tanto o processo de redução 

quanto o de dissolução são aumentados também, pois, quanto maior a velocidade 

de varredura, maior a quantidade de carga que chega à superfície do substrato, visto 

que mais energia é fornecida ao sistema. Também se observa, em velocidades 

maiores, a formação de um ombro no processo de dissolução, sugerindo a formação 

de uma nova fase, desviando do que se espera de um comportamento ideal para 

uma solução sólida isomorfa. Esse procedimento foi realizado para determinar se o 

transporte de massa para esse sistema é controlado por difusão. Quando se tem um 

processo em que as espécies em solução são controladas por gradiente de 

concentração, a corrente de pico catódico (Ip, cat), que é a corrente máxima obtida no 

experimento, é diretamente proporcional à raiz quadrada da velocidade de varredura 
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(v1/2). Quando a resposta desta dependência é linear, pode-se afirmar que o 

processo de transporte de massa dá-se, predominantemente, por difusão. 
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Figura III.8: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de CuNi em banho SULF 
sobre superfície de platina, em diferentes velocidades de varredura. pH = 4,00 e Einv = -0,9 V. 

 

 

No tratamento feito para os experimentos da Figura III.8, observou-se um 

excelente coeficiente de correlação linear (R) para o processo iniciando em 0,0 V 

(atribuído à deposição de cobre) de 0,9990, e para o iniciando em -0,8 V (atribuído à 

deposição de níquel) de 0,9998, indicando que o transporte de massa no banho 

SULF é controlado por difusão.  

 Em todo o desenvolvimento deste trabalho, usou-se uma solução equimiolar, 

contendo 0,05 mol.dm-3 de cada metal para formação da liga. Entretanto, como no 

estudo da influência da velocidade de varredura, observou-se em velocidades mais 

altas a formação de um ombro no processo de dissolução, realizou-se uma análise 

sobre o efeito da concentração de Ni na composição da liga, buscando um 

entendimento melhor sobre esse fato. Então neste experimento, aumentou-se a 

concentração de Ni de 0,05 para 0,17 mol.dm-3, mantendo-se as mesmas 

concentrações para os demais constituintes. Os resultados são apresentados na 

Figura III.9, onde é mostrado a sobreposição dos voltamogramas cíclicos para CuNi 

em banho SULF, variando-se a concentração de Ni e mantendo a velocidade de 

varredura de 5 mV.s-1.  
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Figura III.9: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de CuNi em banho SULF 
sobre superfície de platina, em diferentes concentração de Ni na formação da liga. pH = 4,00 e  
v = 5 mV.s

-1
. 

 
 
 Quando se aumenta a concentração de níquel, observa-se o surgimento de 

dois picos de dissolução. Jovic´ et al[16], por comparação com o comportamento 

voltamétrico do cobre e do níquel puro, atribuíram o primeiro pico à dissolução de 

cobre depositado sobre a liga CuNi durante a varredura anódica na região catódica 

e, o segundo pico, à dissolução da liga. 

Para confirmação do tipo de transporte de massa determinante no banho 

SULF, foram realizados experimentos com Eletrodo de Disco Rotatório (EDR) e os 

resultados estão apresentados na Figura III.10.  

Foram utilizadas velocidades de rotação no intervalo de 50 a 500 rpm. Com 

o aumento da velocidade de rotação, um fluxo laminar é estabelecido, e um aumento 

na redução das espécies em solução é favorecido, já que estas são levadas até o 

eletrodo de trabalho pelas linhas de força provocadas pelo processo de convecção. 

Quanto mais rápida for a rotação, maior será a quantidade de espécies eletroativas 

que atingirão a superfície eletródica e sofrerão redução, implicando em um aumento 

das intensidades de corrente de pico. 

Na Figura III.10, observa-se uma dependência linear entre corrente-limite (IL) 

e raiz quadrada da velocidade de rotação (ω1/2), em -0,5 V, com R=-0,9987, 

caracterizando que o transporte de massa é controlado por difusão. Os resultados 

obtidos com o estudo da velocidade de rotação ratificam os observados pela 
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variação da velocidade de varredura, caracterizando o processo de deposição das 

espécies eletroativas neste sistema como sendo controle difusional. 
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Figura III.10: Patamares difusionais apresentados pelos voltamogramas cíclicos para 
eletrodeposição/eletrodissolução de CuNi em banho SULF sobre superfície de platina, em diferentes 
velocidades de rotação. pH = 4,00 e v = 5 mV.s

-1
. 

 

 

Fui utilizado uma outra técnica para caracterização dos eletrodepósitos de 

CuNi, a VLDA, em cujos processos de deposição/dissolução foram realizados no 

mesmo meio. Os resultados são apresentados na Figura III.11. 

O processo de deposição foi realizado, potenciodinamicamente, saindo de 

um potencial inicial fixo de 0,6 V e indo a potencias finais variáveis de -0,5 V, até 

-1,3 V, onde se observou a formação de dois processos de deposição: o primeiro 

processo apresenta seu máximo de corrente em -0,13 V, e, o segundo, em -0,75 V, 

como podem ser vistos na inserção da Figura III.11.  

Na dissolução da liga, apenas um único processo é formado, indicando a 

existência de uma única fase, exceto no potencial -0,9 V, onde pode ser vista a 

formação de um pequeno ombro, sugerindo o surgimento de uma segunda fase. 

Observa-se, também, que, até neste potencial, houve um aumento crescente de 

material dissolvido. Em potenciais de dissolução a partir -1,1 V, há redução de 

material dissolvido, indicando a influência da rdh nestes potenciais, tal como foi 

observado na Voltametria Cíclica. 
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Figura III.11: Voltamogramas lineares para eletrodissolução de CuNi em banho SULF sobre 
superfície de platina, em diferentes potenciais de dissolução. Na inserção, voltamogramas lineares 
para eletrodeposição de CuNi em diferentes potenciais de deposição. pH = 4,00 e v = 5 mV.s

-1
. 

 

 

III.3. Influência dos Complexantes 
 

Os complexos são formados por um átomo central metálico, rodeado por 

vários átomos ou íons que são chamados de ligantes. Um ligante é um íon ou uma 

molécula que pode ter uma existência independente. O termo “composto de 

coordenação” também é usado quando se designa um complexo neutro ou um 

composto iônico, em que, no mínimo, um deles é um complexo. O número de 

ligantes na esfera de coordenação é chamado de “número de coordenação”[17]. Os 

íons cobre e níquel, em soluções aquosas, têm coordenação octaédrica, o que 

permite uma acomodação de até seis ligantes em sua primeira camada de 

hidratação[18]. Alguns compostos hexacoordenados apresentam geometria 

octaédrica (Oh). A distorção mais simples desta simetria é a tetragonal (D4h) e ocorre 

quando dois ligantes ao longo do eixo diferem dos outros quatros. Para 

configurações d9, particularmente para complexos de Cu+2, podem ocorrer uma 

distorção tetragonal, mesmo quando os ligantes são idênticos[17], pois o número 

assimétrico de elétrons distribuídos no orbital d da camada de valência favorece 

uma distorção tetragonal, conhecido como Efeito Jahn-Teller[19].  

Do ponto de vista eletroquímico, a utilização de complexantes pode ser 

interessante, uma vez que eles diminuem a concentração do íon metálico livre em 

solução. Isso impede que o cátion seja depositado muito rapidamente sobre a 
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superfície eletródica, formando depósitos rugosos e quebradiços, com tendências ao 

desplacamento[20]. 

 

 

III.3.1. Meio complexante: ácido cítrico/citrato de sódio 
 

A adição de certas substâncias orgânicas no meio eletrolítico melhora a 

qualidade dos depósitos[21], tais como as propriedades físicas e as mecânicas[22]. O 

ácido cítrico e/ou os sais de citrato são amplamente utilizados na eletrodeposição de 

vários metais. A estrutura metal-citrato tende a ser razoavelmente estável, devido à 

forte coordenação do íon citrato com o cátion metálico, envolvendo três grupos 

carboxílicos e um grupo hidroxila[23]. 

 O íon citrato (Cit-3=[C6H4O7]
-3), no banho de eletrodeposição, age como 

agente complexante e tamponante do meio, formando complexos com os íons Cu2+ 

e Ni2+, com constantes de dissociação dadas por Kd = 6,16x10-15 para complexos de 

citrato de cobre, e Kd = 7,76x10-6 para complexos de citrato de níquel[24]. Considera-

se que a constante de estabilidade da espécie complexa é dada por[8]:  

    [MCit]-  →  M+2 + Cit-3 

 

−

−+

=
][

]][[ 32

MCit

CitM
K                                                          (7) 

 
Pelos valores de Kd citados acima, supõe-se que os complexos de cobre 

formam-se preferencialmente.  

A Figura III.12 mostra uma estrutura proposta para metal-citrato, 

representada por um quelante polidentado, com o número de coordenação seis. 
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Figura III.12: Sugestão para uma estrutura metal-citrato, representada por um quelante polidentado, 
onde M representa um centro metálico. 
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III.3.1.1. Cobre em  banho CIT   
 

 Os resultados obtidos utilizando a técnica de Voltametria Cíclica no estudo 

do potencial de inversão são exibidos na Figura III.13. Os processos de formação de 

crescimento dos depósitos foram efetuados, verificando-se a influência do potencial 

de inversão de -0,3 V até -0,9 V. Observou-se que o processo de deposição de Cu 

iniciou-se em torno de -0,2 V, não sendo observados máximos de corrente. Pode ser 

visto o surgimento de um único processo de dissolução, com potenciais de pico 

variando entre - 0,047 V e 0,035 V. 
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Figura III.13: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de Cu em banho CIT 
sobre superfície de platina, em diferentes potenciais de inversão. pH = 5,4 e v = 5 mV.s

-1
. 

 

 

 À medida que a varredura percorre para regiões de potenciais de inversão 

mais negativos, há um aumento da quantidade de Cu depositado, já que a energia 

fornecida ao sistema é aumentada, possibilitando que uma maior quantidade de 

espécies em solução seja reduzida, resultando, também, num aumento dos 

potenciais de pico de dissolução, indicando que mais cobre foi dissolvido. Isso pode 

ser comprovado por meio do cálculo da eficiência do processo.  

 A eficiência de corrente do processo (η) foi calculada a partir dos valores das 

cargas catódicas e das cargas anódicas, determinadas, experimentalmente, durante 

o estudo da eletrodeposição das espécies eletroativas em diferentes potenciais de 

inversão, no processo de eletrodeposição de Cu. Esse cálculo é feito pela razão 
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entre carga anódica e carga catódica multiplicada por cem, conforme representação 

da Tabela III.1. À medida que se aumenta o potencial de inversão para valores mais 

negativos, a eficiência do processo é aumentada por razões já discutidas na 

apresentação da Figura III.13.  Não foram encontrados, na literatura, trabalhos que 

tratem da eficiência de corrente para processo de eletrodeposição de Cu em banhos 

contendo citrato, não se tendo, portanto, encontrado parâmetros para comparação 

destes resultados. 

 

Tabela III.1: Eficiência para eletrodeposição de Cu em banho CIT, em 
diferentes potenciais de inversão por voltametria cíclica. 
 

- Einv/V Qc / mC Qa / mC η %  

0,3 1,6 1,01 61 

0,5 7,86 6,71 85 

0,7 1,85 1,62 88 

0,9 2,49 2,21 89 

 

 

 A influência da velocidade de varredura foi estudada no intervalo de 5 a 

250 mV.s-1. O experimento deu-se pelo uso da Voltametria Cíclica e foi usado o 

potencial -0,7 V como potencial de inversão em todas as varreduras, conforme 

representação da Figura III.14. 
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Figura III.14: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de Cu sobre superfície 
de platina em banho Cu/CIT, em diferentes velocidades de varredura. pH = 5,4,  Einv = -0,6V  
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 Por essa figura, pode-se observar que não houve formação de máximos de 

corrente no processo catódico, não sendo possível realizar estudo entre a corrente 

de pico catódico e a raiz quadrada da velocidade de varredura. Então, por meio 

desses experimentos, não foi possível estabelecer o tipo de transporte de massa 

predominante neste sistema. 

 As curvas potenciodinâmicas apresentadas na Figura III.15 representam 

experimentos de VLDA. Para estes experimentos, foram utilizadas duas células 

eletroquímicas com banhos eletrolíticos, na presença e na ausência dos cátions 

metálicos. Na primeira célula, foi feita a eletrodeposição de Cu, utilizando banho 

Cu/CIT. Na segunda célula, foi usada para eletrodissolução do Cu na ausência das 

espécies eletroativas, usando o banho CIT/ICP; neste banho, o sal do metal é 

retirado, alterando a concentração do Na2SO4, que passa de 0,03 mol.dm-3 para 0,1 

mol.dm-3, para manter a força iônica constante (força iônica é uma função 

termodinâmica que visa a relacionar a contribuição de todos os íons em solução). A 

força iônica tem que ser a mesma para que a atividade seja igual em ambas as 

soluções, pois a atividade é uma função do potencial, como pode ser vista pela 

equação de Nernst[25]: 

Q
n

EE 10

0 log
05916,0

−=
                                            (8) 

onde: 

E = potencial de eletrodo para a célula, a uma determinada concentração em V; 

E0 = potencial padrão de eletrodo para a célula, em V; 

N = número de elétrons transferidos; 

Q = quociente das atividades das espécies oxidadas e reduzidas, em mol.L-1. 

 

A deposição das espécies eletroativas foi realizada partindo-se de potencial 

inicial fixo de 0,4 V para uma região mais negativa, chegando a um potencial final 

variável de -0,3 V até -0.9 V. No processo de deposição, em todos os potenciais 

finais, não foram observados máximos de corrente durante a redução dos íons Cu 

(Cu2+ � Cuo). O processo de dissolução é mostrado na Figura III.15, onde se pode 

ver uma varredura saindo de potenciais iniciais variáveis, iguais aos potenciais finais 

de deposição, até um potencial final fixo. 

Durante essa varredura, que ocorre a 5 mV.s-1, observa-se a dissolução do 

cobre (Cuo � Cu+2), caracterizado pela presença de um único processo. Observa-se 
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que, quanto maior o potencial inicial, maior é a área desses picos. Ou seja, mais 

metal está sendo dissolvido. Isto porque, na etapa de deposição, onde está havendo 

a redução de Cu (Cu+2 � Cuo), à medida que o potencial final aumenta, a camada 

de Cu metálico que se forma na superfície do substrato também aumenta, visto que 

mais metal está sendo depositado. 
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Figura III.15: Voltamogramas lineares para eletrodissolução anódica de Cu sobre superfície de 
platina em banho CIT/ICP, em diferentes potenciais de dissolução. pH = 5,9 e v = 5 mV.s

-1
. 

 

 

As diferenças observadas nos valores calculados para a eficiência de 

corrente para eletrodeposição de Cu, obtidas por estas duas técnicas, indicam uma 

maior eficiência para estes processos, quando se utiliza Voltametria Cíclica. 

Observa-se que, para os potenciais de inversão mais positivos (até -0,5 V), este 

rendimento diminui bastante. Quando utiliza-se a VLDA, os demais potenciais 

apresentam um rendimento bastante satisfatório, praticamente igualando-se à 

eficiência determinada por Voltametria Cíclica.  

 

III.3.1.2. Níquel em banho CIT 
 

Inicialmente foram realizados experimentos usando a técnica de Voltametria 

Cíclica, verificando-se a influência do potencial de inversão no intervalo de -0,8 V até 

-1,0 V, a uma varredura de 5 mV.s-1, cujas curvas potenciodinâmicas são 

representadas na Figura III.16, onde é mostrada a ocorrência do processo de 

deposição e de dissolução das espécies eletroativas no mesmo meio. 
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Figura III.16: Voltamograma cíclico para eletrodeposição/eletrodissolução de Ni sobre superfície de 
platina em banho Ni/CIT, em diferentes potenciais de inversão. pH=4,8 e v=5  mV.s

-1
.  

 

 

O processo de deposição de Ni inicia-se em torno de -0,6 V, não sendo 

observados máximos de corrente. O processo de dissolução inicia-se em -0,5 V, 

com um máximo de corrente em -0,4 V, apresentando, também, baixa eficiência, 

possivelmente devido à formação de película de filme de passivação, tal como já 

observado no banho SULF. Observa-se, ainda, que o potencial de inversão -1,0 V é 

fortemente influenciado pela reação de desprendimento de hidrogênio (rdh), como 

pode ser visto pela formação do ramo catódico característico dessa reação. O que 

se observa é que, em potenciais mais catódicos, a evolução de hidrogênio 

predomina[26]. 

Foi estudada a influência da velocidade de varredura para eletrodeposição 

de Ni, no intervalo de 5 mV.s-1 a 250 mV.s-1. O experimento deu-se pelo uso da 

voltametria cíclica, e o potencial -0,9 V foi usado como potencial de inversão em 

todas as varreduras. Não foi observada a formação de picos catódicos no processo 

de deposição, motivo pelo qual não foi feito estudo entre a Ip cat x v1/2. 

Um outro estudo foi realizado, onde os eletrodepósitos de Ni foram obtidos, 

potenciostaticamente, por Cronoamperometria[27], por 600 s nos potenciais 

 -0,9, -1,0 e -1,1 V. Essa metodologia foi aplicada na tentativa de obter-se uma 

melhor eficiência de corrente, visto que, por deposição potenciodinâmica e por 

dissolução por VLDA, possivelmente se teria uma eficiência ainda menor do que a 

observada por VC, como foi verificado para eletrodeposição de Cu. A dissolução 
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anódica destes eletrodepósitos foi realizada em outro meio (sem a presença de sais 

de Ni), usando o banho CIT/ICP pela técnica VLDA, a uma varredura de 5 mV.s-1 

representada na Figura III.17. Observa-se a formação de processo de dissolução do 

Ni, iniciado em torno de -0,6 V, caracterizado pela presença de um único processo.  
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Figura III.17: Voltamogramas lineares para eletrodissolução anódica de Ni sobre superfície de platina 
em banho CIT/ICP, em diferentes potenciais de dissolução. pH = 5,9 e v = 5 mV.s

-1
. 

 

 

 Comparando os resultados obtidos com os resultados da literatura, tem-se 

que Grujicie e Pesic[28] estudaram a eletrodeposição de Ni sobre carbono vítreo, em 

soluções de sulfato de amônio, obtendo resultados semelhantes. Os processos de 

dissolução anódica de Ni apresentam baixas intensidades, onde se observa valores 

desprezíveis de corrente, sugerindo uma passivação dos eletrodepósitos, inibindo 

uma possível dissolução[29]. Nos potenciais de dissolução mais negativos, observa-

se a influencia da rdh[26] pela diminuição do material dissolvido, bem como pelo 

alargamento do processo de dissolução. 

 

III.3.1.3. Liga de CuNi em banho CIT 
 

Para a eletrodeposição da liga CuNi em banho CIT, foram realizados 

experimentos voltamétricos, variando-se tanto o potencial de inversão quanto a 

velocidade de varredura. A Figura III.18 exibe os voltamogramas cíclicos para a 

eletrodeposição/eletrodissolução de Cu, de Ni e de CuNi, em  cujas curvas é 
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possível observar um processo de deposição para Cu e para CuNi, iniciando-se em  

-0,30 V, e, para Ni, próximo a -0,65 V.  
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Figura III.18: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de Cu, Ni e CuNi em 
banho CIT sobre superfície de platina. pH = 4,8 e v = 5 mV.s

-1
. 

 

 

Na Figura III.18 observa-se a dissolução de Cu e de CuNi, apresentando 

processos bem definidos, com valores máximos de corrente em 0 V e 0,15 V, 

respectivamente. Também se vê um deslocamento da dissolução da liga em relação 

ao Cu, ao contrário do observado no banho SULF, que tanto o Cu como a liga 

dissolvem-se na mesma região.  

Na Figura III.19, é mostrada a sobreposição dos voltamogramas cíclicos, 

referentes aos processos de deposição de Cu, Ni, e CuNi, em banho SULF, 

apresentados nas Figura III.6 e, em banho CIT, apresentados na Figura III.18. Nesta 

figura, observa-se o efeito da ação de complexantes na eletrodeposição dos metais 

por meio da comparação dos processos de eletrodeposição da liga nos dois banhos 

em questão. No banho CIT, a deposição inicia-se em potenciais mais negativos por 

causa da estabilidade dos metais complexados em solução. Já no banho SULF, 

essa deposição ocorre em potencias mais positivos porque as espécies metálicas 

livres apresentam uma maior mobilidade e tendem a depositar-se rapidamente, 

sobre a superfície eletródica. 
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Figura III.19: Comparação dos processos de eletrodeposição para Cu, Ni e CuNi, 
nos banhos SULF (Figura III.6) e CIT( Figura III.18). 

 

 

Também para a liga de CuNi em banho CIT foram realizados experimentos 

de Voltametria Cíclica em diferentes potenciais de inversão, como pode ser 

observado na Figura III.20. 
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Figura III.20: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de CuNi em banho CIT 
sobre superfície de platina, em diferentes potenciais de inversão. pH = 4,8  e v = 5 mV.s

-1
. 
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Os processos de formação e de crescimento dos depósitos foram efetuados, 

verificando-se a influência do potencial de inversão nos mesmos parâmetros já 

mencionados, ou seja, entre -0,5 V e -1,3 V. Não se observa máximos de corrente 

no processo de deposição, porém, a dissolução apresenta-se de forma bem 

definida, formando um único processo, com máximos de corrente deslocando-se 

entre 0,08 V e 0,12 V, de forma sempre crescente. Apesar da varredura negativa de 

potenciais exibir correntes relativas à rdh, estes resultados sugerem que esta reação 

pouco influencia o processo anódico em meio CIT, possivelmente por causa do 

efeito tamponante do meio. De modo contrário ao visto em banho SULF (Figura 

III.11), já que se observa uma redução na intensidade dos processos de dissolução 

nesta região. Além disto, vê-se um deslocamento dos máximos de corrente para 

valores mais positivos de potencial, indicando um enobrecimento da liga CuNi. 

Por Voltametria Cíclica, foram feitos ensaios verificando a influência da 

velocidade de varredura no intervalo de 5 mV.s-1 até 250 mV.s-1, usando como 

potencial de inversão -0,9 V, em todas as varreduras. Não foi feito estudo da Ip,cat e 

da v1/2, porque não foi observada a formação de picos catódicos no processo de 

deposição, não existindo, portanto, dependência entre a Ip,cat com v1/2. 

Também com o objetivo de investigar o tipo de transporte de massa 

determinante no banho CIT, foram realizados estudos com EDR para os metais 

individuais e para a liga. As velocidades de rotação usadas compreendem o 

intervalo de 50 a 500 rpm. Não foi observada a formação de patamares difusionais 

nem para os metais individuais nem para a liga, não sendo possível analisar a 

dependência linear entre IL e ω1/2, razão pela qual se sugere que o processo de 

redução dos íons Ni2+, Cu+2, individualmente ou na forma de liga em meio de citrato, 

sejam controlados por transferência de carga ou misto. 

Os experimentos utilizando a VLDA em banho CIT para a liga de CuNi são 

mostrados na Figura III.21.  O processo de deposição iniciou-se em 0,9 V, indo a 

diferentes potenciais finais (de -0,5 V até -1,3 V). Na etapa de dissolução da liga, os 

potenciais iniciais foram iguais aos potenciais finais de deposição, ou seja, variaram 

de -1,3 V até -0,5 V, indo até o potencial final 0,9 V, onde foi possível observar um 

único processo de dissolução bem definido, caracterizando a existência de uma 

única fase. Durante essa varredura, foi observada uma variação sempre crescente 

de corrente para seus potenciais de pico de 0,09 V a 0,17 V, mostrando um aumento 

crescente de carga, resultando numa melhor eficiência de corrente, ratificando o que 
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foi observado nos experimentos de VC, os seja, que este sistema é pouco 

influenciado pelas rdh. 
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Figura III.21: Voltamogramas lineares para eletrodissolução anódica de CuNi sobre superfície de 
platina em banho CIT, em diferentes potenciais de dissolução. pH = 4,8 e  v = 5 mV.s

-1
. 

 
 

III.3.2. Meio Complexante: ácido tartárico 
 

O ácido tartárico C6H8O7 (HOOC-CH2-CH2-COOH) é um ácido diprótico, 

perdendo dois hidrogênios correspondentes ao grupamento carboxílico, na 

dissociação: ka1 = 9,2 x 10-4 e ka2= 4,31x10-5[30]. A formação do complexo de tartarato 

de cobre ocorre em quatro estágios, com os seguintes valores de kd
[24]: 

 kd1 = 1,0x10 -3, kd2 =7,76x10-6, kd3=1,74x10-6, kd4=6,3x10-7. O primeiro estagio forma 

um composto neutro Cu(C6H6O7); os demais estágios formam os seguintes 

complexos: Cu(C6H6O7)2
2-, Cu(C6H6O7)3

4- Cu(C6H6O7)4
6-, respectivamente. Para 

níquel, não foi encontrado na literatura os valores de kd.    

Para garantir a estabilidade de espécies eletroativas em solução, durante o 

processo de deposição, alguns trabalhos[31, 32] têm sugerido a adição de agentes 

complexantes, tal como ácido tartárico. Nesses sistemas, os valores de pH estão 

diretamente relacionados com os valores de Kd, com os complexantes podendo 

ligar-se de forma bidentada a um centro metálico M. A Figura III.22 mostra uma 

estrutura proposta para metal-tartarato, representado por um quelante bidentado, 

com número de coordenação seis. 
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Figura III.22: Sugestão de uma estrutura para o metal complexado com tartarato, representado por 
um quelante bidentado. 

 

 

Para eletrodeposição de CuNi neste banho, foram realizados experimentos 

voltamétricos, variando-se tanto o potencial de inversão quanto a velocidade de 

varredura.  A Figura III.23 mostra um voltamograma cíclico para CuNi em banho 

TART, em cujas curvas potenciodinâmicas mostram a deposição e dissolução das 

espécies eletroativas no mesmo meio.  
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Figura III.23: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de CuNi sobre superfície 
de platina em banho  TART, em diferentes potenciais de inversão. pH=4,8 e v = 5 mV.s

-1
.  

 

 

Os processos de formação de crescimento dos depósitos foram efetuados, 

verificando-se influência do potencial de inversão de -0,5 V até -1,3 V. Durante o 

processo de deposição, observa-se que, à medida que a varredura de potenciais 
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atinge valores mais negativos, a eletrodeposição da liga ocorre juntamente com a 

reação de evolução de hidrogênio[26]. Também em potenciais mais negativos (-1,1 V 

e -1,3 V), observa-se a formação de um ombro nos processos de dissolução, 

sugerindo a formação de uma segunda fase, e, novamente, tal como no banho 

SULF, tem-se um desvio do comportamento ideal para uma solução sólida isomorfa.  

Foi estudada a influência da velocidade de varredura no intervalo de  

5 mV.s-1 até 250 mV.s-1, usando -0,9 V como potencial de inversão em todas as 

varreduras, conforme representação na Figura III.24.  
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Figura III.24: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de CuNi sobre superfície 
de platina em banho TART, em diferentes velocidades de varredura. pH = 4,8 Einv = -0,9 V. 

 

 

Usando um eletrodo estacionário, foi feito um estudo da dependência da Ip,cat 

versus v1/2, para determinar o controle de transferência de massa desse sistema. 

Observa-se a existência de dois processos, um em 0,3 V e outro em -0,3 V. No 

primeiro (0,3 V), não foi encontrado linearidade entre Ip,cat versus v1/2, mas, no 

segundo, obteve-se um coeficiente de correlação de 0,9987, indicando que o 

processo de transporte de massa para o banho TART é controlado por difusão. 

Para confirmar o tipo de transporte de massa determinante no banho de 

TART, foram realizados experimentos hidrodinâmicos com EDR, utilizando as 

mesmas velocidades de rotação mencionadas anteriormente. Os resultados 

mostram a formação de um patamar difusional, conforme ilustração da Figura III.25, 

onde também se pode ver o estudo entre IL versus ω1/2, o qual se obteve uma 
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linearidade com R = -0,9941, usando o potencial -0,7 V. Pelos resultados obtidos, 

tanto por meio do estudo da velocidade de rotação como por velocidade de 

varredura, conclui-se que o transporte de massa do banho TART é controlado por 

difusão. 
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Figura III.25: Patamares difusionais apresentados pelos voltamogramas cíclicos para 
eletrodeposição/eletrodissolução de CuNi sobre superfície de platina em banho TART, em diferentes 
velocidades de rotação. pH=4,8 e v = 5 mV.s

-1
. 

 

 

Realizou-se experimentos de VLDA, em banho TART, para a liga de CuNi, 

cujos voltamogramas estão exibidos na Figura III.26.  
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Figura III.26: Voltamograma linear para eletrodissolução anódica de  CuNi sobre  superfície de 
platina em banho TART, em diferentes potenciais iniciais de dissolução. pH = 4,8 e  v =  5 mV.s

-1
. 
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III.3.3. Meio Complexante: ácido cítrico/citrato de sódio e ácido tartárico 
 

Foi estudada a influência do efeito complexante do citrato e do tartarato, 

separadamente, na eletrodeposição da liga de CuNi, em meio de sulfato. Nesta 

seção, será abordada a ação conjunta dos dois complexantes, cuja solução 

eletrolítica será chamada de banho CIT/TART.  

Os ensaios iniciaram-se com experimentos de Voltametria Cíclica, onde os 

processos de formação de crescimento dos depósitos foram efetuados nos mesmos 

potenciais de inversão usados anteriormente (-0,5 V até -1,3 V), como pode ser visto 

na Figura III.27.  
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Figura III.27: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução de CuNi sobre superfície 
de platina em banho CIT/TART, em diferentes potenciais de inversão. pH=4,8 e v = 5 mV.s

-1
.  

 

 

Analisando a Figura III.27, verifica-se que não houve formação de máximos 

de corrente no processo de deposição, porém, em potenciais mais negativos, pode-

se ver a formação do ramo catódico, característico das rdh. No processo de 

dissolução, observa-se um crescimento crescente de carga em potenciais mais 

negativos. No potencial -1,3 V, nota-se um alargamento no pico, sugerindo a 

formação de um ombro.  

Foram feitos ensaios observando a influência da velocidade de varredura no 

intervalo de 5 mV.s-1 até 250 mV.s-1, usando -0,9 V como potencial de inversão em 

todas as varreduras. Como não foi observada a formação de picos de corrente 
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durante o processo de deposição nas análises de variações da velocidade de 

varredura, o estudo entre a Ip  versus v1/2  não foi realizado.  

Portanto, fez-se necessário o uso do EDR para investigar o tipo de 

transporte de massa determinante nesse banho. Os experimentos usando EDR 

foram realizados nas mesmas condições dos banhos anteriores, porém não foi 

observada a formação de patamar difusional, motivo pelo qual não foi feito estudo 

entre IL versus ω1/2, não sendo possível, por esses experimentos, determinar o tipo 

de controle de massa determinante para esse banho, onde se sugere um controle 

misto ou por transferência de carga. 

Os ensaios de VLDA para o banho CIT/TART foram realizados utilizando os 

mesmos parâmetros dos banhos anteriores e são exibidos nos voltamogramas da 

Figura III.28.  
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Figura III.28: Voltamograma linear para eletrodissolução anódica de CuNi sobre  superfície de platina 
em banho CIT/TART, em diferentes potenciais de dissolução. pH = 4,8 e v = 5 mV.s

-1
. 

 

 

A eletrodeposição da liga de CuNi em banho CIT/TART foi realizada nas 

mesmas condições anteriores. Não foi observada a formação de picos catódicos 

durante a etapa de deposição. O processo de dissolução da liga neste banho é 

caracterizado pela formação de um único processo, até o potencial inicial de -1,1 V. 

No potencial 1,3 V, tal como observado na VC, observa-se a formação de um ombro, 

mais uma vez, fugindo o comportamento esperado para uma liga do tipo solução 

sólida.  
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III.3.4. Estudo Comparativo entre os Banhos de Eletrodeposição 
 

Nas curvas potenciodinâmicas apresentadas na Figura III.29, mostra-se um 

estudo comparativo do processo de deposição e de dissolução das espécies 

eletroativas da liga CuNi, nas diferentes soluções eletrolíticas em que foi utilizado o 

potencial de inversão de -0,9 V.   
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Figura III.29: Voltamogramas cíclicos para eletrodeposição/eletrodissolução da liga CuNi em 
diferentes soluções eletrolíticas com Einv = -0,9 V a 5 mV s
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. 

 

 

Analisando estes resultados, em termos dos valores de potencial inicial de 

deposição, pode-se estabelecer a seguinte ordem: em primeiro lugar, depositam as 

espécies eletroativas do banho SULF (0,03 V), visto que a ausência de complexante 

neste meio faz com que os cátions livres em solução depositem-se rapidamente 

sobre a superfície eletródica; em segundo, depositam as espécies eletroativas do 

banho TART (-0,10 V); em terceiro, as do banho CIT/TART (-0,18 V); e, por último, 

as do banho CIT (-0,20 V). 

Também pela Figura III.29, é possível observar-se a dissolução da liga nos 

diferentes banhos. A seqüência de início de dissolução das espécies eletroativas é a 

seguinte: banho CIT (-0,15 V) < banho CIT/TART (-0,14 V) < banho TART (-0,02 V) 

< banho SULF (0,004 V). Pode-se, então, concluir que as ligas CuNi em banho  

TART e banho SULF são mais nobres[33] do que as formadas em banho CIT e 

CIT/TART, visto que se depositam primeiro e oxidam-se em potencias mais 
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positivos. Para uma melhor visualização, esse valores foram colocados na Tabela 

III.2 

 

Tabela III.2: Potenciais de deposição e dissolução para CuNi nos 
diferentes sistemas eletrolíticos. 

Sistemas  

E/V 
SULF CIT TART CIT/TAR 

Edep 0,03 -0,20 -0,10 -0,18 

Edis 0,004 -0,15 0,02 -012 

 

 

Sabendo-se que os íons metálicos são ácidos de Lewis, ou seja, receptores 

de pares de elétrons de um ligante doador, que são as bases de Lewis[30], é possível 

analisar a ordem de deposição dos diferentes sistemas, de acordo com os 

resultados experimentais mostrados na Tabela III.2, levando em conta a estabilidade 

do complexo em solução. O potencial de deposição no banho CIT é maior do que o 

potencial de deposição no banho TART, por causa do efeito doador de densidade 

eletrônica do metal. O citrato possui três grupos doadores, doando mais elétrons 

para o metal e gerando uma maior estabilidade no complexo, dificultando a redução 

deste. Analisando, ainda, sobre o efeito quelante do citrato, que é maior do que o do 

tartarato, é provável que a formação dos complexos com citrato seja mais favorável.  

Comparando agora os resultados do banho CIT e do banho CIT/TART, foi 

observado comportamento semelhante em todos os resultados, como pode ser 

observado na Figura III.29. Isto, possivelmente, porque o complexo formado deve ter 

um caráter predominante de citrato, visto que este apresenta três sítios doadores, e 

o tartarato somente dois. 

Estudos realizados por VLDA são mostrados na Figura III.30, tendo como 

potencial inicial -0,9 V. Pelos voltamogramas lineares para a dissolução dos 

eletrodepósitos de CuNi nos diferentes banhos eletrolíticos apresentados nesta 

figura, confirma-se a ordem de deposição  e dissolução das espécies eletroativas 

dos diferentes banhos, ratificando o resultado obtido por VC, representado na Figura 

III.30. Ou seja, a adição de citrato, como ácido e como sal, possibilita a formação de 

uma fase de liga menos nobre, devido ao potencial de dissolução mais negativo. 
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Figura III.30: Voltamogramas lineares para eletrodissolução anódica da liga CuNi em diferentes 
soluções eletrolíticas depositada em -0,9 V a 5 m V.s

-1
  

 

 

Um estudo comparativo da influência da adição de complexantes na 

eficiência de corrente no processo de eletrodeposição da liga CuNi em meio de 

sulfato foi encontrada para as condições de eletrodeposição/eletrodissolução 

estudadas por voltametria cíclica e os resultados exibidos na Figura III.31, onde o 

cálculo desta eficiência foi realizado como já foi descrito no processo de 

eletrodeposição do cobre (Tabela III.1) 

Analisando essa figura, pode-se verificar que o banho TART propiciou maior 

eficiência, seguido do banho SULF. Os banhos CIT/TART e CIT apresentaram 

eficiências mais baixas, possivelmente por causa do efeito complexante do citrato, já 

discutido anteriormente. Entretanto, é possível observar que o banho CIT, mesmo 

apresentando a menor eficiência no processo de deposição da liga de CuNi, mostra 

uma maior constância em seus rendimentos nos diferentes potenciais de inversão, 

sendo o menos influenciado pelas rdh. 

Os demais sistemas começam com elevados rendimentos em potenciais de 

inversão mais positivos e, com o aumento do potencial, ou seja, em regiões mais 

catódicas, observa-se uma queda rápida de eficiência nos processos, mostrando 

que estes são bastante influenciados pela rdh.  
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Figura III.31: Influência da adição de complexantes na eficiência do processo de eletrodeposição da 
liga CuNi em meio de sulfato. 

 

 

 Rodrigues[8] realizou estudo desta liga em meio de citrato, conseguido uma 

eficiência de corrente para depósitos crescidos em -0,6 V de 92%, e para depósitos 

crescidos em -1,5 V, essa eficiência diminui para aproximadamente 50%. Não foi 

encontrado na literatura estudos sobre a eficiência de corrente na eletrodeposição 

da liga de CuNi  nos outros sistemas estudados. 

 

 

III.4. Caracterização Física dos Metais Individuais e da Liga de CuNi 
 

 Todos os eletrodepósitos usados para caracterização física (tipo de 

morfologia usando Microscopia Eletrônica de Varredura e composição química do 

material usando Energia Dispersiva de raios-X) foram obtidos usando a técnica de 

cronoamperometria, ou seja, foram obtidos por deposição potenciostática, com o 

propósito de conseguirem-se filmes de espessuras compactas, gerando depósitos 

de qualidade, possibilitando a realização de análises micrográficas. Para isso, 

variou-se o tempo de deposição de acordo com o banho utilizado. 
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III.4.1. Banho SULF 

 

III.4.1.1. Cobre em banho SULF 
 

Os eletrodepósitos de Cu foram obtidos potenciostaticamente em diferentes 

tempos de deposição (720 s e 840 s). Estes tempos foram escolhidos por apresentar 

filmes com espessura que possibilita a obtenção de micrografias com boa resolução. 

Entretanto, neste banho, não se tem a presença de complexantes e, por isso, os 

cátions metálicos tendem a se depositar mais rapidamente, gerando depósitos sem 

qualidade. 

Pelos resultados, observou-se que a variação no tempo de deposição não 

influencia na morfologia, resultando apenas em maior quantidade de material 

depositado. A Figura III.32 mostra a micrografia para o depósito em 840 s. A 

morfologia encontrada é do tipo fibrilar, independente do potencial de deposição 

aplicado, apresentando-se de forma homogênea e uniforme por toda a superfície do 

substrato.  

 

 
 

Figura III.32: Micrografia para eletrodepósitos de Cu em banho SULF sobre superfície de platina.  
Edep= -0,9 V por 840 s, com ampliação de 5000 x.  

 

 

 O espectro de EDX é apresentado na Figura III.33, onde se pode observar 

três picos característicos para identificação de Cu[34]. Também vê-se picos referente 

ao substrato de platina, mostrando que os depósitos formam camadas finas, devido 

à deposição rápida dos cátions, tornando os depósitos sem qualidade. 
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Figura III.33: Espectro de EDX para eletrodepósitos de Cu em banho SULF sobre superfície de 
platina. Edep= -0,9 V com ampliação de 100 x.  

 

 

III.4.1.2. Níquel em banho SULF 
 

 Os eletrodepósitos de Ni em banho SULF foram obtidos, 

potenciostaticamente, nos mesmos tempos de deposição de Cu, ou seja, em 720s e 

840 s. A variação no tempo de deposição não influencia na morfologia do depósito. 

Entretanto, a variação no potencial de deposição apresentou alteração na 

morfologia, conforme pode ser observado nas Figuras III.34 e III.35. A Figura III.34 

mostra os eletrodepósitos obtidos no potencial de -0,9 V e apresenta uma morfologia 

do tipo fibrilar.   
 

 

 
Figura III.34: Micrografia para eletrodepósitos de Ni em banho SULF sobre superfície de platina.  
 Edep= -0,9 V por 840 s, ampliação de 5000 x. 
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 Já a Figura III.35 mostra os eletrodepósitos obtidos no potencial de -1,1 V, 

apresentando uma morfologia do tipo “barro rachado”. Neste potencial, observa-se 

uma forte evolução das rdh, possivelmente influenciando também na morfologia do 

deposito.  
 

 

 
Figura III.35: Micrografia para eletrodepósitos de Ni banho SULF sobre superfície de platina.  
 Edep= -1,1 V por 840 s, ampliação de 5000 x. 

 

 

 Cui e Lee[35] estudaram a eletrodeposição de Ni metálico a partir de NiCl2 

sobre carbono vítreo, em meio de KCl, na presença e na ausência de oxigênio, e, 

em ambas as situações, eles obtiveram morfologia “barro rachado” no potencial  

-1,1V, onde os autores atribuíram a formação de trincas à evolução de hidrogênio 

durante o processo de deposição. 

  Oliveira et al[36] estudaram a eletrodeposição de Ni sobre substrato de platina 

em banho de Watts, na presença e na ausência de aditivos orgânicos, tais como 

glicerol, manitol e sorbitol. Estes autores observaram que, no banho de Watts 

tradicional, os eletrodepósitos formados em -1,4 V apresentaram morfologia do tipo 

“barro rachado”. A adição de aditivos modifica essa morfologia, diminuindo as 

trincas, especialmente o glicerol. 

O espectro de EDX para níquel é apresentado na Figura III.36, onde se vê 

três picos característicos para identificação deste metal[29] e observa-se, também, 

picos referentes ao substrato de platina, implicando em finas camadas 

eletrodepositadas. 
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Figura III.36: Espectro de EDX para eletrodepósitos de Ni em banho SULF sobre superfície de 
platina. Edep=  -0,9 V com ampliação de 100 x.  

 

 

III.4.2. Banho CIT 

 

III.4.2.1. Cobre em Banho CIT 
 

 Os eletrodepósitos de Cu em banho CIT foram obtidos, 

potenciostaticamente, por 2400 s, um tempo bem maior do que no banho SULF, pois 

a presença de complexantes na solução eletrolítica aumenta a estabilidade das 

espécies em solução, aumentando, também, o tempo de deposição destas. Esse 

tempo foi escolhido por ter possibilitado a formação de depósitos com qualidade 

para uma boa análise micrográfica. 

 A análise morfológica de Cu em banho CIT é mostrada na Figura III.37. 

Apresenta uma morfologia do tipo nodular, que se manteve constante independente 

do tempo e do potencial de deposição aplicado. Observa-se uma distribuição 

homogênea e uniforme de grãos de diferentes tamanhos por toda a superfície do 

substrato.  

Essa morfologia também foi encontrada por Getrow e Dutra[37] em estudos 

da eletrodeposição de Cu em substrato de titânio, em meio de H2SO4. Muresan 

et al[38] também estudaram a eletrodeposição de Cu em meio de H2SO4, na presença 

de aditivos orgânicos sobre substrato de cobre, e obtiveram depósitos de Cu de 

morfologia nodular, independente do aditivo usado.  
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Figura III.37: Micrografia para eletrodepósitos de Cu em banho CIT sobre superfície de platina. 
 Edep= -0,9 V por 2400 s. 

 

 

 O espectro de EDX para esse depósito é apresentado na Figura III.38, onde 

são mostrados os três picos característicos para identificação de Cu, não sendo 

observado picos de identificação de platina, devido à formação de um filme de 

camadas compactas cobrindo totalmente o substrato. 

 
Figura III.38: Espectro de EDX para eletrodepósitos de Cu em banho CIT sobre superfície de platina. 
Edep=  -0,9 V com ampliação de 100 x. 

 

 

III.4.2.2. Níquel em Banho CIT 
 

Os depósitos de Ni em banho CIT foram obtidos potenciostaticamente por 

2400 s. Foi observado que o tempo de deposição não influencia na morfologia do 

depósito, entretanto, resulta numa maior quantidade de material depositado, 

formando camadas mais compactas, cuja micrografia é mostrada na Figura III.39.  
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Por essa figura, observa-se uma morfologia do tipo nodular, de grãos de 

diferentes tamanhos, que se mantêm constante independentemente do potencial de 

deposição aplicado. Apresenta uma distribuição homogênea e uniforme por toda a 

superfície do substrato. Gómez et al[39] estudaram a eletrodeposição de Ni sobre 

substrato de ferro, em meio de cloreto, obtendo morfologia semelhante. 

 

 
Figura III.39: Micrografia para eletrodepósitos de Ni em banho CIT sobre superfície de platina. 
Edep=-1,1 V por 2400 s com ampliação de 5000 x. 

 

 

 O espectro de EDX para esse depósito é apresentado na Figura III.40, onde 

são mostrados os três picos característicos para identificação deste metal. Neste 

banho, o filme formado apresenta camadas compactas, o que faz com que não se 

observem picos de identificação do substrato de platina. 

 
Figura III.40: Espectro de EDX para eletrodepósitos de Ni em banho CIT sobre superfície de platina. 
Edep=  -1,1 V com ampliação de 100 x.  
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III.4.2.3. Liga de CuNi em Banho CIT 
 

 Foi realizado um estudo sobre o efeito do tempo de deposição para a 

obtenção dos depósitos de CuNi em banho CIT, e os resultados podem ser vistos 

nas Figuras III.41 e III.42. 
 

  
Figura III.41: Micrografia para eletrodepósito de 
CuNi sobre platina obtido em banho CIT. 
Edep = -1,1 V durante 720 s. Ampliação 5000 x.  

Figura III.42: Micrografia para eletrodepósito de 
CuNi sobre platina obtido em banho CIT. 
Edep = -1,1 V durante 1200 s. Ampliação 5000 x. 

 
 
 

Os tempos de deposição utilizados neste estudo foram 720 s e 1200 s, em 

potencial de -1,1 V. Esses tempos de deposição foram selecionados após vários 

testes, por terem apresentados depósitos com camadas compactas, possibilitando 

uma análise morfológica de qualidade.   

Fazendo uma análise comparativa dos tempos em questão (720 s e 1200 s), 

é possível observar que o tempo de deposição influencia na formação dos 

eletrodepósitos. Em 720 s, observa-se que o depósito formado apresenta uma 

distribuição uniforme, de grãos nodulares de tamanho reduzido, indicando uma fase 

inicial do processo de formação do filme. Em 1200 s é possível visualizar a formação 

de quantidades bem maiores de material depositado, distribuídos uniformemente, 

com grãos nodulares de diferentes tamanhos. Pelos resultados apresentados, 

verifica-se que o tempo de deposição para os eletrodepósitos da liga de CuNi é bem 

menor do que o dos metais individuais, isso, possivelmente, porque um dos metais 

induz a codeposição do outro.  

Realizou-se uma avaliação da morfologia da liga CuNi em banho CIT, em 

diferentes potenciais de deposição: -0,9 V; -1,1 V e -1,3 V, mantendo-se o tempo de 

1200 s, mostrados nas Figuras III.43, III.44 e III.45.  
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Figura III.43: Micrografia para eletrodepósitos de CuNi sobre superfície de platina obtido em banho 
CIT. Edep = -0,9 V por 1200 s, em ampliação de 5000 x. 
 
 

 
Figura III.44: Micrografia para eletrodepósitos de CuNi sobre superfície de platina obtido em banho 
CIT. Edep = -1,1 V durante 1200 s em ampliação de 5000 x. 

 
 

 
Figura III.45: Micrografia para eletrodepósitos de CuNi sobre superfície de platina obtido em banho 
de CIT em Edep = -1,3 V durante 1200 s em ampliação de 5000 x. 
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Analisando a estrutura morfológica do material depositado nos diferentes 

potenciais, percebe-se que a liga CuNi, em banho CIT, apresenta uma distribuição 

homogênea e uniforme de cristais na forma de nódulos ao longo de toda sua 

superfície, independente do potencial aplicado. No potencial -1,3 V, observa-se a 

existência de rdh. Entretanto, tais reações não influenciam na morfologia dos 

eletrodepósitos. 

 Pelos resultados obtidos, conclui-se que incrementos no potencial de 

deposição levam somente ao crescimento da quantidade de material 

eletrodepositado, sem implicações na sua morfologia.  

 

 

III.4.3. Caracterização Física de CuNi  nos diferentes sistemas por MEV e EDX  
 

A Tabela III.3 mostra as micrografias para os eletrodepósitos de CuNi nos 

diferentes banhos obtidos potenciostaticamente em Edep = -1,3 V. Os espectros de 

EDX referentes a esses eletrodepósitos são exibidos na Tabela III.4, onde os picos 

de identificação dos metais apresentam-se em regiões concordantes com a 

literatura[40].  

No banho SULF, foi utilizado 240s para obtenção dos eletrodepósitos, pois a 

ausência de complexantes faz com que os cátions depositem-se rapidamente sobre 

a superfície eletródica, gerando depósitos de baixa qualidade, com forte tendência 

ao desplacamento. Nos demais sistemas, os depósitos foram obtidos em 1200s, 

pois a presença do complexante no meio eletrolítico possibilita uma maior 

estabilidade das espécies eletroativas em solução, fazendo com que estas se 

depositem mais lentamente, formando depósitos de alta qualidade.  

As micrografias para o banho SULF apresentam morfologia do tipo fibrilar, 

porém, visto a deposição rápida dos cátions, formam eletrodepósitos sem qualidade, 

com forte tendência ao desplacamento[20]. 

As micrografias para o banho CIT, conforme já foram discutidas em itens 

anteriores, apresentam morfologia nodular de grãos de diferentes tamanhos, com 

distribuição homogênea por toda sua superfície. 

As micrografias para o banho TART, em potenciais mais positivos, exibem 

morfologia nodular e do tipo “couve-flor”, porém, neste potencial (-1,3 V), observou-

se uma forte reação de desprendimento de hidrogênio e uma alteração na 

morfologia, apresentando uma camada interna nodular e outra superficial, do tipo 
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“barro rachado”, ambas com distribuição uniforme. 

 

Tabela III.3: Microscopia para eletrodepósitos de CuNi sobre superfície de platina nas diferentes 
soluções eletrolíticas, obtidos potenciostaticamente em Edep= -1,3 V por 240 s para CuNi em SULF e 
por 1200 s para os demais sistemas, em diferentes ampliações. 

Sistemas Ampliação de 10000x Ampliação de 3000x 

 
 

SULF 
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CIT/TART 
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Tabela III.4: Espectros de EDX para eletrodepósitos de CuNi sobre superfície de platina nas 
diferentes soluções eletrolíticas, obtidos potenciostaticamente em Edep = -1,3 V por 240 s para CuNi 
em SULF e por 1200 s para os demais sistemas. Ampliação de 100x. 

Sistemas Cu / At% Ni / At% Ampliação de 100x 

SULF 80,5 19,5 

 

CIT 98,0 2,0 

 

TART 83,0 17,0 

 

CIT/TART 95,6 4,4 
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As micrografias para o banho CIT/TART apresentam distribuição 

homogênea e uniforme de cristais na forma de nódulos e “couve-flor”, ao longo de 

toda sua superfície. 

Baskaran et al[41] estudaram o processo de Eletrodeposição de Pulso (PED) 

para obtenção de filmes da liga de CuNi em substrato de cobre, em meio de citrato 

de sódio, usando diferentes densidades de corrente. Os autores obtiveram filmes 

com morfologia nodular, semelhantes às obtidas neste trabalho em banho CIT e 

banho CIT/TART.   

Conforme foi apresentado na Tabela III.4, para o banho SULF, obteve-se um 

percentual atômico de 80,5% de Cu e de 19,5% de Ni. Observa-se a presença de 

picos de identificação de platina, devido à fina espessura do filme formado, com 

tendência ao desplacamento, como já comentado.  

Para o banho CIT, há um percentual atômico de 98,0% para Cu e de 2,0% 

para o Ni, onde os picos de níquel se apresentam com baixa intensidade, devido à 

deposição irregular dos metais. 

Para o banho TART, detectou-se 83,0% de Cu e 17% de Ni, onde se 

observam os picos de cobre com maior intensidade.  

Para o banho CIT/TART, o espectro de EDX mostra um percentual atômico 

de 95,6% de Cu e de 4,4% de Ni. Os picos de identificação dos metais apresentam-

se nas mesmas regiões dos demais sistemas e, tal como no banho CIT, os picos de 

níquel aparecem com baixas intensidades.  

Pelos resultados obtidos, observa-se uma deposição preferencial para o Cu, 

especialmente nos banhos em que se tem a presença do citrato. Possivelmente, 

este forma complexos com o Ni, de grande estabilidade, desfavorecendo a redução 

deste metal sobre a superfície eletródica. 

 

III.5. Estudo por Espectrometria de Absorção na Região do UV-Vis  
 

 Foi observada uma alteração na coloração das soluções da liga em função da 

presença dos complexantes, fato este que motivou uma investigação dos espectros 

eletrônicos destas soluções na região do visível. O espectro na região do UV-Vis 

para os compostos de coordenação de metais de transição mostra as transições 

envolvidas entre os orbitais d do metal. As substâncias coloridas são ativas no 

espectro visível, onde a existência da cor é devida à absorção em certos 

comprimentos de onda nesta região. A região do espectro visível está compreendida 
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entre 380 nm e 780 nm, na faixa espectral[30, 42]. 

Para quantificar espectrometricamente uma substância, é necessário saber 

o valor de ε. Para isso, prepara-se uma série de soluções do composto a quantificar, 

com concentração conhecida, e se mede as absorbâncias no comprimento de onda 

adequado.  

 Em geral, os espectros de compostos de metais de transição “d” são 

constituídos por um conjunto de bandas fracas, geralmente largas, com valores de 

εmax, geralmente abaixo de 50, e localizadas em baixos valores de comprimento de 

onda (350-700 nm). Tais bandas são atribuídas às transições d-d e, via de regra, 

são responsáveis pela coloração dos compostos de metais transição “d”. As bandas 

de transições d-d são fracas porque são transições proibidas, segundo as regras de 

seleção de Laporte. Transições proibidas são todas as transições que envolvem a 

redistribuição dos elétrons numa única camada quântica, ou seja, não são 

observadas as transições entre diferentes estados de uma configuração dn [43, 44].  

 Com o interesse em identificar o tipo de transição existente nos diferentes 

banhos eletrolíticos, foram realizadas curvas de calibração para calcular o valor de ε. 

A Figura III.46 mostra a curva de calibração para o CuSO4, que foi montada partindo 

de cinco diferentes concentrações, usando água como solvente. 
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Figura III.46:  Espectros de UV-Vis para CuSO4 em diferentes concentrações. Para λ = 801 nm,  

 ε = 14,5 L.mol
-1

.cm
-1

. 

 

No espectro UV-Vis para CuSO4, surge apenas uma transição, com seu 

máximo em 801 nm. Esse resultado é coerente com o diagrama de Tanabe-Sugano, 
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para uma configuração d9 (Cu+2), onde apenas uma transição é permitida[45]. As 

transições permitidas são aquelas que ocorrem entre o estado fundamental e o 

estado excitado que apresentam a mesma multiplicidade de spin[46]. Por meio da 

curva de calibração feita para o CuSO4, foi determinado o valor de ε como sendo 

igual a 4,5 L mol-1.cm-1, pelo que se pode afirmar que a transição que ocorre é do 

tipo d-d, em função do baixo valor de ε encontrado[47]. 

A Figura III.47 mostra a curva de calibração para o NiSO4, onde também foi 

construída usando cinco concentrações diferentes e usando água como solvente. No 

espectro UV-Vis para NiSO4, observa-se três transições. A primeira banda aparece 

em 395 nm, com ε = 4,78L.mol-1.cm-1; a segunda, surge em 658 nm, com 

ε = 1,82 L.mol-1.cm-1; e a terceira, em 721 nm, com ε = 2,08 L.mol-1.cm-1. Estes 

resultados são concordantes com uma configuração d8 (Ni+2), onde são possíveis 

até três transições, segundo o diagrama de Tanabe Sugano[45]. Também para o 

NiSO4, as transições que ocorrem são do tipo d-d, devido aos baixos valores de ε 

apresentados. 
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Figura III.47: Espectros de UV-Vis para NiSO4 em diferentes concentrações. Para λ = 395 nm  

ε = 4,78 L.mol
-1

. cm
-1

; para λ � = 658 nm, ε =1,82 L.mol
-1

.cm
-1

; para λ �= 721 nm, ε = 2,08 L.mol
-1

.cm
-1

. 

 

 

A Figura III.48 mostra os espectros UV-Vis para solução equimolar de CuNi 

em banho SULF (solução verde claro), onde observa-se duas bandas: uma surgindo 

em 394 nm e outra em 796 nm, em regiões de  absorção de Ni e Cu, 
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respectivamente. A primeira transição foi visualizada em 394 nm, com ε = 2,2 L. 

mol-1.cm-1 e a segunda, em 796 nm, com ε = 6,6 L.mol-1.cm-1. Diante dos baixos 

valores de ε encontrados, conclui-se que as transições para o banho SUF são d-d. 
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Figura III.48: Espectros de UV-Vis para CuNi em banho SULF em diferentes concentrações. Para 

 λ = 394 nm, ε = 2,2 L.mol
-1

.cm
-1

; para λ �= 796 nm, ε = 6,6  L.mol
-1

.cm
-1

. 

 

 

A Figura III.49 exibe o espectro UV-Vis para a solução equimolar de CuNi 

em banho CIT (coloração de cor azul).  
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Figura III.49: Espectros de UV-Vis para CuNi em banho CIT em diferentes concentrações. Para 

λ = 738  nm, ε = 25,94 L.mol
-1

.cm
-1

. 
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Pelo espectro apresentado na Figura III.49, observa-se apenas uma 

transição em 738 nm, com ε = 25,9 L.mol-1.cm-1, em região de absorção próxima a 

região de absorção do Cu.  

A Figura III.50 mostra os espectros UV-Vis para a solução de CuNi em 

banho TART (solução verde intenso), onde observa-se o surgimento de duas 

bandas de absorção: uma em 386 nm, com ε = 7,2 L.mol-1.cm-1, e outra em 756 nm, 

com ε = 17,7 L.mol-1.cm-1. As transições são d-d e surgem  em regiões de absorção 

bem próximas às regiões de absorção de Cu e de Ni, respectivamente. 
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Figura III.50: Espectros de UV-Vis para CuNi em banho TART em diferentes concentrações. Para λ = 

386 nm, ε = 7,2 L.mol
-1

.cm
-1

; para λ �756 nm, ε = 17,7 L .mol
-1

.cm
-1. 

 

 

A Figura III.51 exibe os espectros UV-Vis para a liga CuNi em banho 

CIT/TART (solução azul intenso), onde apenas uma transição é observada, em 739 

nm,  com ε = 23,9 L.mol-1.cm-1, em região próxima a de absorção do cobre. Também 

apresenta transições do tipo d-d, visto o baixo valor de ε encontrado. 

Os resultados iniciais sugerem que CuNi, em banho de CIT e em banho  

CIT/TART, exibem um comportamento semelhante visto que absorvem em regiões 

muito próximas, ou seja, em região do visível, próxima a região de absorção do Cu, 

apresentando bandas bem definidas em ∼ 740 nm. 
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Figura III.51: Espectros de UV-Vis para CuNi em banho CIT/TART  em diferentes concentrações. 

Para  λ =739 nm  ε = 23,7 L mol
-1

.cm
-1

. 

 

 

A Figura III.52 mostra a sobreposição dos espectros UV-Vis para as 

soluções equimolarares de CuNi, nos diferentes banhos eletrolíticos na 

concentração de  0,05 mol.L-1.  
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Figura III.52: Espectros de UV-Vis para análise qualitativa da solução equimolar de CuNi em meio de 

sulfato sobre ação de diferentes complexantes. Em banho SULF λ � = 394 e 796 nm, em banho CIT 

 λ = 738 nm; em banho TART λ � = 386 e 756 nm e em banho CIT /TART λ � = 739 nm.  

 

 

Entretanto, CuNi, em banho SULF e em banho TART, absorve na região do 
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visível, próxima a do Cu e a uma das transições do Ni. Em meio somente de sulfato 

(∼ 800 nm) e de sulfato com adição de ácido tartárico (∼ 760 nm), apresentam 

deslocamentos de comprimento de onda, com bandas mais largas e com máximos 

pouco definidos, como pode ser visto na Figura III.52. 

 

III.6. Validação de Técnicas Eletroquímica por comparação com ICP-OES 
 

Métodos de validação de Técnicas Eletroquímica por ICP-OES e ICP-MS são 

pouco reportados na literatura. Alguns trabalhos[48,49,50] utilizaram a voltametria de 

dissolução associada a outra técnica eletroquímica, onde esta tem como função a 

pré-concentração do metal de interesse sobre a superfície eletródica. Os resultados 

obtidos pelo processo de dissolução eletroquímica são validados por comparação 

com os teores quantificados por ICP-OES ou por ICP-MS. 

 

III.6.1. Estudos para Otimização das Medidas de Cobre por ICP-OES 

 

III.6.1.1. Estudo dos Comprimentos de Onda 
 

Inicialmente, foi realizado o estudo para a escolha do comprimento de onda 

de emissão do Cu. A Figura III.53 mostra um gráfico de intensidade versus 

concentração para os comprimentos de onda 324,752 e 327,393 nm.  
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Figura III.53: Curva da concentração de Cu versus intensidade de comprimento de onda por ICP-
OES. 
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De acordo com as curvas de calibração, observa-se que, em ambos os 

comprimentos de onda, obteve-se uma linearidade semelhante, com coeficiente de 

correlação da ordem de 0,9991 para o comprimento de onda 324,752 nm e 0,9993 

para o comprimento de onda de 327,393 nm. 

 Embora possuam linearidades próximas, observa-se que, no comprimento de 

onda de 324,752 nm, há uma maior sensibilidade na curva, sendo ressaltada pelo 

coeficiente angular de 84.896 cps.mg.L-1 (cps = ciclos por segundos) neste 

comprimento de onda, enquanto que, no comprimento de onda de 327,393 nm, esse 

valor de coeficiente angular é de 44.707 cps.mg.L-1. Portanto, tem-se um aumento 

da ordem de 47% de sensibilidade no comprimento de onda de 324,752 nm, sendo 

este o comprimento de onda selecionado para o monitoramento do teor de Cu. 

 

III.6.1.2. Efeito da Composição do Banho de Eletrodeposição sobre o Sinal de 

Cobre 
 

 O estudo do meio foi realizado comparando as curvas de calibração em meio 

de acido nítrico e em meio de citrato de sódio. Este estudo é importante para 

comparar o efeito do meio eletrolítico no sinal de emissão atômica do Cu, conforme 

pode ser observado na Figura III.54. 
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Figura III.54: Curva da concentração de Cu versus intensidade de comprimento de onda em meio de 
acido nítrico e em citrato de sódio, por ICP-OES. 
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 Observando-se a Figura III.54, percebe-se uma perda de sensibilidade no 

meio de citrato de sódio. Isto pode ser comprovado comparando-se os valores dos 

coeficientes angulares das duas curvas. Para curva em meio de ácido nítrico, tem-se 

um coeficiente angular de 79862,78 cps.mg.L-1, e para a curva em meio de citrato de 

sódio, tem-se um coeficiente angular de 73280,44 cps.mg.L-1. Uma possível 

explicação para esta perda de sensibilidade pode estar associada a interferências 

espectrais devido à elevada emissão do sódio ou, ainda, à alteração na temperatura 

da chama, tendo em vista que parte da energia do plasma foi consumida na 

ionização do sódio. 

 

III.6.2. Determinação de Cobre 
 

Para estudos eletroquímicos, procurando validar as medidas de Cu 

empregando ICP-OES, foram utilizadas as técnicas de Cronoamperometria e de 

VLDA. A Cronoamperometria é uma técnica seletiva, que favorece a deposição 

preferencial das espécies que se depositam no potencial aplicado e também 

possibilita a pré-concentração das espécies eletroativas ao longo do tempo. Para a 

obtenção dos eletrodepósitos de Cu, foram realizadas diversas tentativas até chegar 

a uma condição ótima para determinação quantitativa destes. O tempo de deposição 

potenciostática escolhido foi de 600 s, porque neste tempo foi obtido um valor de 

massa capaz de ser detectado por ICP-OES. 

 Após obtenção dos eletrodepósitos, estes foram posteriormente dissolvidos 

em uma solução eletrolítica sem metais (CIT/ICP), por VLDA, a uma varredura de 

5 mV.s-1. A massa eletroquímica dissolvida foi calculada de forma indireta, por meio 

da carga anódica determinada experimentalmente, utilizando a seguinte equação[51].  

 

F

QE
m aq

=                                                        (9) 

 

onde:  

Eq = equivalente químico, em g.mol-1; 

Qa = carga anódica, em C; 

F = constante de Faraday (96485 C.mol-1). 
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 Os valores de massa de Cu determinados indiretamente por aplicação das 

leis de Faraday (equação 9) foram comparados com os teores de Cu quantificados 

por ICP-OES, conforme resultados apresentados na Tabela III.4.  

 

Tabela III.4: Teores de Cu por meio de VLDA e ICP-OES na faixa de potencial de 
dissolução estudado. 

 

Eletroquímica 
 

ICP-OES 
-Eini / V 

Cu (mg.L-1) ± sd Cu (mg.L-1) ± sd 
Erro relativo % 

0,3 0,057 ± 0,001 0,052 ± 0,010 + 8,77 

0,5 0,132 ± 0,001 0,145 ± 0,004 - 9,84 

0,7 0,181 ± 0,032 0,167 ± 0,021 + 7,73 

0,9 0,195 ± 0,009 0,188 ± 0,006 + 3,59 
  

sd (do inglês standard deviation) é equivalente a desvio padrão 

  

 

 Observa-se que os teores de Cu determinados por ambos os métodos 

encontram-se próximos. Pelo cálculo da média dos erros relativos, observou-se que 

os teores de cobre determinados pelo método eletroquímico tiveram uma variação 

em relação aos teores quantificados por emissão atômica, em torno de 2,56 %. 

Entretanto, pelas variações apresentadas, observa-se que os erros obtidos indicam 

uma distribuição aleatória, o que é bom, pois desta forma não se observa uma 

tendência para uma das técnicas especificamente. O erro relativo foi calculado, 

considerando os valores eletroquímicos como estando para 100%.  

A Figura III.55 mostra os teores de cobre obtidos pela comparação das 

técnicas de VLDA e de ICP-OES, no qual foi usado o Método dos Mínimos 

Quadrados (MMQ) para a avaliação da correlação entre as duas técnicas, definida 

por uma linha de regressão linear, com R = 0,9831.  

Nesta figura os símbolos em vermelho correspondem às médias das 

concentrações de Cu, usando VLDA e ICP-OES em diferentes potenciais de 

dissolução (Tabela III.5). A linha sólida, em vermelho, representa o resultado da 

regressão linear, e as linhas tracejadas, em preto, indicam o resultado dos testes 

estatísticos, representando um intervalo de confiança de 95%. 

O intervalo de confiança para os testes estatísticos obtidos neste trabalho 

estão concordantes com resultados obtidos por HUTTON et al[48]. 
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Pelos resultados obtidos, pode-se afirmar que as técnicas eletroquímicas de 

Cronoamperometria e de VLDA usadas neste trabalho são eficientes na 

determinação de metais, tais como Cu, visto que os resultados conseguidos usando 

essas técnicas estão bem próximos aos resultados encontrados pela técnica de  

ICP-OES, que é uma técnica bastante aplicada para este fim, por sua sensibilidade 

e seletividade, que permite a identificação de traços de elementos (ppm e ppb). 
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Figura III.55: Gráfico dos mínimos quadrados para os resultados obtidos para determinação de Cu 
usando VLDA e ICP-OES em diferentes potenciais de dissolução.  

 

 

III.6.3. Determinação de Níquel 
 

Para validação das medidas de Ni, também foram utilizadas as técnicas de 

Cronoamperometria e de VLDA. Para a obtenção dos eletrodepósitos de Ni, foram 

realizadas inúmeras tentativas para encontrar uma condição ótima para 

determinação quantitativa destes; entretanto, devido à formação da película de 

passivação que se forma no processo de dissolução deste metal[8], a massa 

eletroquímica obtida apresentou-se abaixo dos limites de detecção, não sendo 

possível a identificação e a quantificação  por ICP-OES. 
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Capítulo IV 

 

CONCLUSÕES 

 

CuNi é uma liga do tipo solução sólida, porque cobre e níquel apresentam 

solubilidade ilimitada quando em contato. Porém, nos processos de dissolução da 

liga em banho SULF e em banho TART, observa-se o surgimento de uma outra fase, 

fugindo ao que se espera para uma solução sólida isomorfa.  

A liga CuNi em banho TART apresentou maior eficiência; a liga CuNi em 

banho CIT, embora em menor valor, manteve uma constância em termos de 

eficiência; os demais sistemas, em potenciais mais negativos, são influenciados pela 

rdh. As ligas obtidas em banho de TART e SULF são mais nobres do que as 

formadas em banho CIT e CIT/TART.  

Para determinar o tipo de transporte de massa predominante nos sistemas, foi 

realizada a variação de velocidade de varredura e estudos com EDR. Nos banhos 

SULF e TART foi encontrada linearidade entre a corrente limite e a raiz quadrada da 

velocidade de rotação, indicando controle difusional. Já para os banhos CIT e 

CIT/TART, não foi observada a formação de patamares difusionais, sugerindo que 

estes sistemas sejam controlados por transferência de carga ou apresentem um 

controle misto. 

Por Enegia Dispersiva de Raios-X, foi determinado o percentual atômico dos 

constituintes da  liga nas diferentes soluções equimolares de CuNi, onde se 

observou uma deposição preferencial de cobre. Os banhos de sulfato e tartarato são 

mais ricos em niquel: apresentam um percentual em torno de 20%; em meio de 

citrato e citrato/tartarato, o percentual de níquel cai para 2% e 4%, respectivamente. 

No estudo das trasições no espectro de UV-Vis, foram realizadas curvas de 

calibração para CuSO4, NiSO4 e solução equimolar de CuNi, onde encontraram-se 

baixos valores de ε, indicando que o tipo de transição existente entre esses é do tipo 

d-d, independente do meio complexante utilizado. 

Pelos resultados obtidos para os teores de cobre determinados, 

empregando técnicas eletroquímicas (cronoamperometria e VLDA) e os teores de 

cobre quantificados por ICP-OES, foi observado que esses se encontram bem 

próximos, apresentando pequenas variações, em que os erros obtidos estão 
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distribuídos aleatoriamente, apresentando um erro médio de 2,56%. Foi usado o 

Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) para avaliação da correlação entre as duas 

técnicas (VLDA e ICP-OES) e os resultados dos testes estatísticos realizados 

apresentaram uma faixa de confiança de 95%. Por esses resultados, é possível 

afirmar que as técnicas eletroquímicas utilizadas neste trabalho são eficientes na 

determinação de cobre, possibilitando, assim, a validação dessas por ICP-OES. 

 

 

 

 


