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APLICAÇÕES DE CORRENTE REVERSA PERI6DICA EM PROCESSOS 

ELETROLfTICOS 

José Gustavo Freitas Coelho (1) 

Paulo Cesar Pereira da Rocha (2) 

RESUMO 

O presente trabalho trata de uma revisao so 

bre a utilização de corrente reversa periódica (CRP) aplica

da à processos eletrolíticos. 

Em especial, sao discutidos os aspectos teóri 

cos relacionados com o efeito da CRP sobre os processos cat~ 

dica e anÓdico,e suas consequencias sobre a qualidade dos 

de pÓs i tos. 

No campo das aplicaçÕes, utilizando resulta 

dos experimentais obtidos por outros autores, procura-se fa 

zer um confronto entre corrente contÍnua (CC), cor~ente pu!_ 

sante (CP) e CRP, analisando-se, do ponto de vista técnico 

vantagens e desvantagens. 

Por fim, procura-se fazer uma análise .. . 
cr~t~ca 

das possibilidades e perspectivas de aplicação da CRP ã ele 

trodeposição em escala industrial. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os processos eletrolÍticos são muito importantes 

em Met~lurgia Extrativa, visto que- a produção da maioria dos me 

tais não ferrosos envolve uma etapa de eletrólise. Como exem

plo, pode-se citar o processo eletrolítico para a produção de 
' 

zinco e o refino eletrolítico de cobre. 

Como decorrência de um maior incremento no uso 

de processos eletrolÍticos, devido ao uso crescente de Hidrome

talurgia, hã necessidade de se alcançar maior produtividade,evi 

tando-se, por outro lado, um aumento exagerado das instalaçÕes. 

Nas condiçÕes atuais de tecnologia, hã dificulda 

des de se alcançar uma maior produção, pois isto acarretaria o 

uso de densidades de corrrente mais elevadas, que por sua vez, 

originaria problemas relacionados com polarização e qualidade 

dos depósitos, entre outras implicaçÕes. 

Entre as novas técnicas em que se procura me lho 

rara produtividade dos processos eletrolÍtcos, encontra-se o 

uso de novas formas de corrente (pulsante e reversa periódica). 

A aplicação àe corrente reversa periódica em ga! 

vanoplastia vem sendo feita hã alguns anos, com a finalidade de 

se obter depósit~s de melhor qualidade. Em Eletr6metalurgia, em 

que a densidade de corrente é um parametro bastante importante, 

a corrente reversa periÓdica vem sendo usada industrialmente no 
• refino eletrolÍtico de cobre com sucesso. Ainda em fase de estu 

dos, encontra-se a aplicação na eletrÓlise de soluçÕes de sulfa 

to de zinco e de sulfato de cobre, para a produção dos metais 

correspo~dentes. 

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE CORRENTE REVERSA PERIÓDICA 

Em princÍpio existem três modalidades de corren 

te que podem ser empregadas em processos de eletrodeposição de 

metais: corrente contÍnua (CC), corrente pulsante(CP) e corren 

te reversa periódica (CRP). 

A corrente contínua é o tipo convencionalmente u 

tilizado nos processos eletrolÍticos. As outras duas modalida -

des apresentam ca~acterísticas diferentes. A. CRP consiste em 1n 

verter periodicamente o sentido, podendo o pulso reverso ter in 

tensidade e duração iguais ou não ao positivo. A corrente pul-
... 

sante por sua vez e um caso particular da CRP, onde a intensida 
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de e duração do pulso reverso sao nulos. 

Os efeitos específicos causados pela CRP 

os processos catódicos e anÓdicos sao descritos a seguir. 
:-1" 

2.1. Processos CatÓdicos 

sobre 

Em processos eletrolÍticos industriais como o re 

fino eletrolÍtico e o "electrowinning", realizados a cor

rente contínua, o transporte de ions para a superfície do 

catodo, onde ocorrem as reaçoes eletroquÍmicas, se di por 

convecção~ migração e difusão. Como a difusão iÕnica é um 

processo relativamente lento, comparado ã reação eletroquf 

mica de redução, formam-se gradientes de concentraçao,e em 

consequin~ia a concentração de ions na vizinhança imediata 

do catodo é menor do que , a concentraçao no resto do ele 

trÓlito. A densidade de corrente para a qual a concentra -

ção de ions ·é zero, é chamada de densidade de corrente li 

mi te. 

Em geral, os depÓsitos obtidos a densidade de 

corrente relativamente prÓximas do limite, podem apresen

tar-se rugosos, em razão da escassez de ions na camada de 

eletrÓlito adjacente ao catodo. Com a utilização da CRP es 

sa situação tende a se modificar, porque durante o pulso 

reverso da corrente, metal do catodo é dissolvido,aumenta~ 
do a· concentração de ions, e consequentemente reduzido a 

polarização catÓdica. 

Controlando o pulso de reversao de corrente, -e 

p~ssÍvel aumentar a concentraçao de modo que densidade de 

corrente bem mais elevadas, que as utilizadas em processos 

convencionais, possam ser usadas. 

Alem desse aspecto a CRP tem um efeito muito es 

pecial sobre a estrutura e aparência dos depÓsitos. Do po~ 

to de vista microscópico, a superfÍcie dos catados aprese~ 

tam pequenas irregularidades, como p1cos e áreas de r e ces 

so~ No~ processos com corrente conttnua, a distribuição de 

corrente nessas superfícies não é uniforme, sendo maior 

nos picos que nas ircas de recesso. Como consequência des 

se desiquilÍbrio na distribuição de corrente,os.picos cres 

cem preferencialmente tornando os depÓsitos rugosos, com 

formação de nÓdulos ou dendritas. 

Com a aplicação da CRP, e considerando as ~esmas 

--~ ~-------~-----~-- ----- ----'--~ ~-----
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razoes jã anteriormente mencionadas, o metal durante o pu! 

so de corrente ~eversa i dissolvido preferencialmente nos 

picos, onde as densidades de corrente são maiores. Este me 

c~nismo produz um efeito de nivelamento da superfície dos 

depósitos. Como resultado a qualidade destes é sensivelme~ 

te melhorada do ponto de vista de estrutura e aparencia. 

2.2. Processos AnÓdicos 

Para analisar o efeito da CRP sobre os processos 

anÓdicos, temos que considerar dois tipos de anodos, solÚ 

veis e insolÚveis. 

No caso de anodos solÚveis, como no eletrorefino 

de metais, o transporte de massa pode também ser um fator 

limitante da densidade de corrente. Se a velocidade de dis 

solução anÓdica para uma determinada densidade de corrente 

i muito maior que a velocidade de difusão dos ions da su 

perfÍcie do eletrodo para o eletrÓlito, haverá um aumento 

na concentração de ions na vizinhança do anodo. Se por 

outro lado, a concentração cresce muito, ela pode exceder 

o produto de solubilidade do sal formado pelos ions do me

tal e anions do eletrólito, provocando a sua cristalização 

Se tal ocorr~r poderá haver um boqueio parcial da superf! 

cie do anodo, fazendo com que a densidade de ~orrente se 

eleve nas areas livres causando a apassivaç~o do mesmo. 

Com a utilização da CRP, a concentração de ions 

adjacentes ao anodo tende a diminuir devido ao processo de 

redeposição durante o pulso reverso, e o efeito da apassi

vação do anodo é corrigido. 

do Em certos casos a oxidação do prÓprio metal 

anodo por anions do eletrÓlito pode ocorrer. A formação 

desses Óxidos pode também acarretar a apassivação do anodo 

como já anteriormente mencionado. A CRP tende a eliminar 

esse problema reduzindo os Óxidos metálicos formados,dura~ 

te o pulso reverso de corrente. 

Na eletrÓlise com anodos insolÚveis,utilizam- se 

em geral anodo, recobertos com uma fina camada de um Óxido 

apropriado, para ~vitar a dissolução anÓdica do metal. Ne~ 

ses casos o ciclo reverso de corrente pode reduzir parcial 

ou completamente ~ camada protetora de Óxido. Tal fato a 

lém de acelerar a corrosão do anodo, pode contaminar os de 

__ ____:. ____ . ·----·· 
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pÕsitos produzidos. 

3. APLICAÇÕES 

A técnica de CRP foi primeiramente desenvolvida 

para uso em galvanoplastia. Os primeiros estudos datam de 1948 

e foram dirigidos para uso em banhos de cianeto de cobre. Des~ 

maneira eram obtidos depósitos lisos e aderentes, em tempos mais 

curtos. 

A CRP foi também usada no refino de ouro, Proces 

so Wohwill, em que foi gerada através da superposição de cor-

te alternada e contÍnua. 

Na figura 1 esta representado um diagrama esque

maticd de um ciclo completo de CRP, sendo que a seguinte termi-

nologia tem sido usada para o calculo da eficiência de 

te efetiva: 

suposiçÕes: tp 1 , tp 2 , tr 1 , tr2 e to foram considerados 
.. . 

Z1Ve1So 

EC - eficiência de corrente verdadeira (segundo a lei de 

dam) 

md (depostidado) 
ED = X 100% 

(Ip Tp - Ir Tr) M 

ZF 

(EC) - eficiência de corrente efetiva 
e 

(EC) = EC x E x 100% 
e c 

Ip Tp - Ir Tr 
= EC X 

Ip Te 

onde Ec eficiência de ciclo 

X 100% 

corren 

despr!:_ 

Fara-

Em 1952 a empresa Boliden AG e o Departamento de 

EletroquÍmica do Royal Institute of Technology de Estocolmo,te~ 

taram o uso de CRP no refino eletrolÍtico de cobre com bons re 

soltados. No entanto, como não havia na época disponibilidade 

de equipamento para uso industrial, tal fato somente se tornou 

uma possibilidade na década de 60 ~om o aparecimento do tiristor 

J 
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Ip corrente positiva 

Ir corrente reversa 

tp tempo de corrente positiva do c~clo 

tr tempo de corrente reversa do ciclo 

tpl tempo de ascensao da corrente positiva 
. 

tp2 tempo de queda da corrente positiva 

tr1 
- tempo de queda da corrente reversa 

-tr2 . tempo de ascensao da corrente reversa 

to tempo de corrente nula 

Te tempo do ciclo completo 

Te = Tp + Tr + tpl + tp2 + 2to + tr 1 
+ tr

2 

Fig.l- Diagrama esquemático de um ciclo completo de CRP. 

------~----------~-------~- ·-~----- -----·----------------" 
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SCR. A primeira aplicação industrial do processo em larga· esca 

'la foi feita em Pirdop, Bulgaria, em refino eletrolítico de co

bre. 
· .... 

3.1. Refin~ EletrolÍtico 

No caso do refino eletrolÍtico de cobre,as ten 

tativas de se usar altas densidades·de corrente, através 

do emprego de corrente c~ntÍnua, resultam em dep6sitos de 

baixa qualidade e num aumento na incidência da apassivação 

do anodo. Esforços foram desenvolvidos durante muito tem 

po, para que se pudesse aumentar a produtividade, sem que 

ocorressem os problemas mencionados anteriormente. 

Dois métodos tem sido utilizados com essa fina

lidade. Um deles tem sido o de reduzir o~ efeitos da pol~ 

rização, melhorando a circulação do eletr6lito, e o 

a utilização da técnica de CRP. A primeira hip6tese 

outro 

tem 

contra si o aspecto econômico, uma vez que os custos de 

aqueçimento e circulação do eletrÕlito, podem se elevar 

bastante, inviabilizando o processo. Jâ a técnica de CRP e 

mai~ atrativa, uma vez que os efeitos de polarizaçio podem 

ser reduzidos, simplesmente, pel~ ação da reversão de cor 

rente. 

No momento, muitas instalaç~es para a produçio 

de cobre têm se preocupado ~oro o problema, e vãrios estu 

dos, nas escalas de laboratório e piloto, vêm sendd reali 

zados visando a adaptaçio de CRP ao refino eletrolítico de 

cobre. 

A Nippon Mining desenvolveu estudos nas escalas 

de laborat6rio e piloto, concluindo que o processo poderia 

ser aplicado ~m escala industrial. A usina piloto foi ope

rada com densidade de corrente da ordem de 350-400A/m2 

e razao de reversão de 'corrente (Tr/Tp) de 1 /20 A d ra s s. u -

ção do ciclo total variou de 100 a 400 segundos. Os resul 

tados obtidos foram muito bons, não sendo observada a apa~ 

sivaçao anÕdica, sendo a qualidade dos depÓsitos satisfatÕ 

ri a. 

·Na instalação de Mufulira, zimbia, foram reali

zados estudos em laboratÓrio, e depois de estabelecidas as 

melhores condiç~es, foram feitos alguns testes em parte da 

instalação industrial. Os resultados obtidos foram bastan-

----------·-----
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te semelhantes aos obtidos pela Nippon Mining, porem a razao de 

reversão de corrente Tr/Tp mais adequada foi de 5 /100 • s s 
A aplicação industrial de CRP no refino eletrolí-

tico de cobre ê feita em algumas indÚstrias, entre as quais p~ 

de-se citar como exemplo as seguintes: 

a) 

b) 

Tamano Smelter of Hibi Kyodo Smelting Co. , 

Japão, que opera sob licença da Technika 

Bulgaria desde janeiro de 1972; 

Boliden Aktiebolag, Ronnskar Work s, Sucecia 

com tecnologia prÓpria desde fevereiro 

1973; 

no 

da 

de 

c) J~mes Bridge Copper Refiners, Inglaterra, que 

opera desde fins de 1973 com CRP; 

d) Rio Tinto Pati~o, Huelva, Espanha, que introd~ 

ziu CRP em fevereiro de 1974, de acordo com um 

programa de expansão, utilizando tecnologia da 

Technika. 

A maior parte dessas instalaçÕes trabalha com den 

sidades .de corrente da ordem de 350A/m2 , tempo de corrente re 

versa de 5-207. do tempo total do ciclo, que varia de 60 a 400 

segundos, com obt~nção de depósitos de boa qualidade. 

3.2. Eletrodeposição de SoluçÕes 

Hã uma tendência em Hidrornetalurgia de cobre de 

se recuperar o metal de soluçÕes de lixiviação por extração por 

solventes eletrÓlise. Corno consequencia, procura-se désenvolver 

meios de se operar células eletrolíticas com densidades de cor 

rente superiores às usuais. Entre os métodos investigados en-

contra-se a possível aplicação de CRP. 

O processo encontra-se ainda em fase de estudos 

pois a aplicação de CRP em processos eletrolÍticos que utilizem 

anodos insolÚveis ainda não foi estabelecida. A Power-Gas desen 

volveu est~dos visando a utilização de CRP na eletrólise de so 

luçÕes de sulfato de cobre (anodos insolÚveis), em que concluiu 

que para se trabalhar com densidades de corrente da ordem de 

600A/m 2 , o tempo de corrente positiva para corrente reversa se 

ria de 30 para 20, com tempos de corrente reversa de 0,5 a 10 

segundos. 

Estudos realizados no Zaire pela Gecarnines,ern que 

se produziu CRP colocando as células em curto circuito por tem 
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pos determinados, devido ao efeito galvânico da célula. Esta 

técnica permitiu que se dobrasse a densidade de corrente,com a 

produçi6 de um dep6si~o de boa qualidade. O consumo de energia 

relacionado com a quantidade de cobre p"roduzida aumentou bas -

tante, nao somente pela dissoluçio do metal depositado,mas ta~ 

bém devido ãs maiores perdas ao efeito Joule, que são propor

cionais ao quadrado da densidades de corrente. No entanto,o a~ 

mento de temperatura reduz a energia necessária para o aqueci

~ento do eletr6lito (temperatura do eletr6l~to 60°C).Estima-se 

que dobrando a densidade de corrente, o consumo de energia elé 

trica aumenta 20%. 

No caso da eletr6lise de soluçÕes de sulfato de 

zinco usando-se anodos insolÚveis, a empresa bÚlgara Technika 

desenvolveu estudos para a aplicação de CRP primeiramente em 

laborat6rio e posteriormente em fase piloto. No entanto, não ê 
usado industrialmente. Houve uma tentativa de implantação do 

me todo na Asturiana de Zinc, com tecnologia bÚlgara, mas devi 

-do a problemas de equipamento nao houve sucesso. 

A razio do insucesso da aplicação do processo d~ 

veu-se ã existência da força contra eletromotriz, o que signi

fica problemas para a reversão da corrente. Para que se pude~ 
'-.._ 

se evitar este problema, o ideal seria se trabalhar com um ca 

so particular de CRP, que é a corrente pulsante, em que a am

plitude da corrente reversa ~ nula. 

Estudos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisas 

da Noranda, visando a aplicação de CRP e pulsante na eletrÕli-

se de soluçÕes de sulfato de zinco, most!aram que para altas 

densidades de corrente , a CRP mostrou-se bem mais efetiva. Em 

outras palavras, a aplicação de CRP mostrou-se bastante vanta-

josa quando se trabalhou com densidades de corrente acima 

2000A/m2 • 

4. ANÁLISE CRfTICA 

de 

O aspecto mais importante, a considerar na apli-

caçao de CRP é o aspecto energia, devido ã redissolução do c a 

todo causada pelo pulso de corrente reversa. A.energia consumi 

da é sempre maior.que no processo convencional. Isto ficou bem 

demonstrado em trabalhos realizados por autores ttussos, sobre 

as vantagens técnicas e econômicas da aplicação de CRP no refi 

no eletrolÍtico do cobre. A tabela 1 exprime esses resultados. 

- -······----------------'-----------
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TABELA 1 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS T~CNICAS E ECONÔMICAS DA E

LETRÕLISE COM CRP 

...... 

Valores· a virias densidades de corrente (A/m2 ) 

Car.ac terí s ti c as 

Eficiências de corrente (%) 

Consumo EspecÍfico de ener

gia (KWh/t) 

Aumento relativo do consumo 

especÍfico de energiaJ'expe

rimental 

Calculado 

Aumento·relativo de produti 

vida de 

415 

86 

327 

2,05 

2,12 

1,8 

520 625 

85 84 

423 526 

2,69 3,25 

2,71 3,37 

2,3 2,7 

c. c 
210 

96,5 

160 

1 

1 

A aplicação de CRP, por outro lado, dá ensejo a uma 

redução nos custos de energia relativos ao aquecimento do eletró

lito devido ao efeitó Joul~. Na instalaç~o de James Bridge Copper 

Refiness, a economia em vapor chegou a cobrir 607. do custo adi -

cional de energia elétrica devido a Aplicaç~o de C~P. Em geral 

consegue-se uma economia de cerca de 507. na energia necessária ao 

aquecimento do eletrÓlito. Devido a esse fato, o aumento no con

sumo de energia elétrica é compensado pela economia de energia 

térmica necessária ao aquecimento do eletrólito, chegando, como 

exemplo em Tamano Jap~o, o consumo de energia do processo com CRP 

representar 937. do consumo médio das outras instalaçÕes japonesas . 
que utilizam o processo convencional. 

Em conieuqência da maior produtividade, conse9ue-se 

também reduzir a incidência de mão de obra, eliminar o investimen 

to em novas instalaçÕes, e reduzir o tempo do capital empatado do 

metal depositado. 

No caso da eletrodeposiç~o de soluçÕes (electrowinni~ 

g), deve-se levar em .contar o aspecto técnico causado pela des 

truiç~o da camada de Óxido que protege os anodos. Esse fato pode 

ser minimizado, usando-se u~a duração menor para o pulso reverso 
-de corrente. Por outro lado, os tempo de reversão de corrente nao 

podcr~o ser muito pequenos, porque isto poderá gerar problemas de 
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equipamento. Haveria necessidade de se reverter altos valores de 

corrente, a frequências relativamente altas. 

Um outro aspecto a considerar diz respeito a equi 

pamento •. como na eletrodeposição de soluçÕes, a força contra el~ 

tromotriz ê muito maior que no caso do refino eletrolítico, isto 

gera problemas de inversio de corrente, resultando em picos de 

grande amplitud~ na ocasião dessa reversao~ 

5. CONCLUSÕES 

O objetivo principal deste trabalho foi descrever 

e analisar os aspectos mais importantes da aplicaçio da CRP a 

processos eletrolÍticos. 

No caso de processos com anodos solÚveis, comopor 

exemplo o refino de eletrolÍtico do cobre, a aplicaçio dessa t~c 

nica apresenta vantagens, estando o processo bem deffnido e sem 

problemas operacionais. 

Com anodos insolÚveis, como acontece na eletrode

posiçao de zinco de soluçÕes de sulfato de zinco, os problemas 

ainda nio foram totalmente solucionados, merecendo maiores estu 

dos os aspectos de corrosão dos anodos e os equipamentos para re 
-versao de corrente. 
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