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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi investigar os efei 

tos de correntes de pulso, sobre a morfologia dos depósitos,c~ 

tÓdicos assim como nas variações de concentração, no eletrÓli

to, das espécies iônicas de interesse. 

As seguintes formas, de correntes de pulso,foram 

experimentadas: 

Corrente Pulsante., 

Corrente Reversa PeriÓdica, em Baixa 

Frequência. 

Corrente Alternada Assimétrica. 

e Alta 

Corrente Alternada Retificada de Meia-Onda. 

De posse dos resultado~ das analises do eletrÕ -

lito e fotos dos depÕsitos, foi possível a escolha da melhor 

forma de onda à ser empregada no eletrorrefino de prata com te 

or elevado em cobre. 
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I) INTRODUÇÃO 

O presente estudo, teve por objetivo minimizar 

alguns efeitos indesejáveis, observados em um estudoprêvio(l), 

do eletrorrefino de uma prata de titulo 862,9 com corrente con 

tinua, pela utilização de correntes modulares. Na utilização 

da corrente continua, houve a dificuldade em se aliar produção 

elevada com condiçÕes morfológicas de depÓsito adequadas;obse~ 

vando-se ainda que a depreciação em prata, no eletrÓlito, foi 

elevada devido a utilização de um anodo de prata com alto teor 

em cobre (13%). 

As correntes modulares utilizadas se denominam: 

corrente reverva periódica (CRP), corrente pulsante (CP), cor-

rente alternada retificada· de meia onda (C.A. R ) e corrente 

alternada assimétrica (C.A.A.) 

são exibidas na Figura 1. 

o eletrorrefino, 

sa periódica, envolve o uso de 

te catódica, interrompidos por 

te anódica, resultando uma onda 

rente pulsante e essencialmente 

As respectiva~ formas de onda 

utilizando-se a corrente rever-

uma série de pulsos, de corren-

uma sêrie de pulsos de corren-

de forma quadrada. Jã, a cor-

um caso especial da anterior, 

onde em lugar de pulsos anódicos, a corrente catódica ê inter-

rompida por uma sêrie de aberturas do circuito, durante os 

quais nenhuma corrente flui. Em ambos os casos o estudo da mor 

fologia do depÓsito e modificaçÕes de concentração de prata e 

cobre no eletrólito foi feito em função das propriedades dos 

pulsos, tais como valor da corrente pulsante, duração do ciclo 

e razão tempo de deposição par~ tempo de relaxação ou dissolu-

çao. A corrente alternada retificada de meia onda funciona co 

mo uma corrente contínua, uma vez que a corrente flui num -so 

sentido e ê interrompida, por meio ciclo, periodicamente, ande 
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nao flui corrente. Por Último temos eletrorrefino com corren-

te alternada assimétrica, obtida pela superposição de uma cor

rente alternada sobre uma corrente continua compensada(Z); re-

sultando na ascensão da senoide em relação ao eixo das abcis-

sas. 

termina 

A razao das componentes alternada e continua de

a existência e a intensidade de corrente de um semi-ci 

elo reverso. 

o 

o;; 
·o 
õ 
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llQ Corr~•l• 
paqodiCQ 

- - --

reversu 

Ttmpo 

c-,rrer.le cl~"!rnoda 
, et•f,c..-c:o ;e m~to.J- onC::~ 

Corrente altarnlldO 
gssime"trica 

Figura 1 - Diagrama Esquemático 
das Correntes Aplic~ 
das. 
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Os valores de eficiência de corrente, anÕdica e 

catódica foram citados, pela dificuldade de se aferir a corren 

te real de deposição (corrente faradaica). Esta corrente e a 

diferença entre a corrente aplicada e a corrente 

ca. ~ bom lembrar que, no início de cada ciclo, 

-na o 

uma 

faradai 

porção da 

corrente total ê consumida no carregamento da dupla camada ele 

trica. Esta componente não faradaica ê recuperada, pelo des 

carregamento da dupla camada, no início de capa semiciclo. 
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II) DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

A utilização de correntes modulares teve por fi

nalidade eliminar os efeitos negativos, já mencionados,com cor 

rente contÍnua. Dentre os testes realizados, no trabalho ante 

rior, foram selecionadas duas condiçÕes nas quais se obteve r~ 

sultados extremos de morfologia e produção catÕdica de prata: 

CONDIÇÃO A: Boas características morfolÕgicas e 

produção razoável. 

EletrÕlito Ag 30 g/1 

Cu = 60 g/1 

HN0
3 

= 10 g/1 

(livre) 

Densidade de Corrente 2,2 A.dm 
-2 

CONDIÇÃO B: Produção elevada e características 

morfolÕgicas desfavoráveis. 

EletrÕlito Ag 60 g/1 

Cu = 2 g/1 

HN0
3 = o g/1 

(livre) 

Densidade de Corrente 4,8 A.dm 
-2 

Os testes com correntes modulares, utilizaram a 

mesma aparelhagem experimental dos testes com C._c., a saber: 

uma célula de acrÍlico de dimensÕes Úteis 80 x 60 x 40 mm,dois 

anodos de prata de composição 86,29% em prata e 13,71% em co

bre, e um catado de aço 1nox .. 316 obedecendo a uma relação de 

áreas (catÕdica/anÕdica) de 1,2, nas mesmas densidades de cor-

rente . 
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Os eletrÕlitos foram preparados com reagentes de 

grau analitico (Ag N0
3

, Cu(N0
3

) 2 e HN0
3
), a partir de soluçÕes 

estoques, por diluição com água bidestilada. Os experimentos 

duraram quatro horas, a excessão dos testes com corrente alter 

nada retificada de meia-onda, que foram de 8:20 horas, e a ho

mogeinização do eletrÕlito foi efetuada por um agitador magné

tico em intensidade sempre constante. 

onda foram O registro e aferição das formas de 

efetuados através de um osciloscópio (HP 1223 A ), e os res-

pectivos circuitos elêtricos para a obtenção das formas de on-

da, podem ser visualizados na Figura 2. É importante citar a 

necessidade de correntes mais elevadas nos ciclos de deposição, 

de maneira a compensar os ciclos de relaxação ou reversos; re-

sultando num valor de corrente efetiva semelhante ao de c. c. ' 
em cada caso. ·-

Ao final de cada teste, antes da liberação da pr~ 

ta depositada no catado, o mesmo foi fotografado para poste

rior análise e visualização da forma de depósito. Alem disso, 

aliquotas foram retiradas das soluçÕes para aferição das 

centraçÕes das espécies de interesse (Ag+, Cu+ 2). 

con-
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GERACOR OE PULSOS SU:OlOAlS 

COM AMP LI TUOE YA Rl.iVEL 

CIRCUITO PARA CORRENli: AlTErltl:.OA ASSn.<(TRICA 
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2- Circuitos cl6t~ico~ para a obtenç;o de correntes 
modulare;:;. 
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III) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A analise dos resultados experimentais foi feita 

tendo-se em maos os jã obtidos nos testes em corrente continua. 

As Tabelas abaixo resumem os resultados obtidos nos experimen

tos. 

CONDIÇÃO A* 

RELAÇÃO COMPOSIÇÃO FINAL DO ELETR0LITO PESO DA FRATA 

CCõiRENTt H& DE 7EltPOS A& (g/1) Cu (g/1) DEPOSITADA (1) 

c c o .. - - 1'i,8 28,10 3. 541 s 57,03 

C.P. 1 I 5/2 I 23,79 30,48 2.7122 39,71 I 
I 

' I f I C.P. soo 5/2 I 25,11 31,31 2 ... 218 33,68 
I 

I I I 
I 

c. p, 1 S/1 24,42 31,44 3,105' 30,67 ' 
I 

C.P. soo I S/1 I 25,18 31,82 I 2,844 I 28,19 

I 
I 

I 
! 

C.R.P. 1 S/2 I 21,9 5 31,73 3,5669 40,41 I 

' 

C.R.P. soo I S/2 I 22,01 Jl, 57 I 3, 7190 I 38.44-

C.ll.P. 1 I 5/1 I 22.41. I 31,52 l,HB6 40,69 

C.R.P. soo I S/1 I 25,18 I 30,57 I 2, 7384 29,28 I I 

I 
I 

I I C.A.R/2 - I - %1,82 30,93 l, ~S96 41,42 
I 

I I ' C.A.A. - - 2S,13 30,08 1.9400 41,80 

• CONDIÇÃO A • A& • 30 &/1, Cu • 60 g/1, HMOJ • 10 &/1, DESSIDADE DE CORKEMtE • 2,2 A.da"
2 , 
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CONDIÇÃO B* 

tiPO DE fJ.EQU!NC IA aELAÇÃO COMPOSIÇÃO fiNAL DO tLtlROLITO PESO DA PRATA As(DEPREClADA)/ Ai(DiPOSITADA) 

ÇOUIIITI 1\& DE tEMPOS "' (& /l) C-u (&/1) DEPOSitADA (l) 

c.ç. . -· 40,80 4. 24 7,S037 S0,66 

C.p, l S/2 4S,84 4,S2 s. 2449 53,4 s 

c.r. soo S/2 47,29 4, 28 4, S403 55,4 

ç.r. 1 S/1 46,36 4,68 S,8143 46,40 

'·'· 500 S/1 4 7. 29 4,29 S,0079 50,25 

Ç.tt.P. . I S/2 4 8 ,49 4,SO 4. 804 7 47,43 I 
C.Jt.P. soo S/2 44,H 4,63 S,0670 60.29 

C.I.P. 1 5/1 46,36 .4,46 s. 2 94 8 Sl,OO 

Ç.I.P. 500 5/1 49,01 4,46 4,9169 44,26 

C.A.R/2 . . 43,20 l,U 7. 6011 43,16' 

C.A.A. . - 51,97 l,07 3,7931 41,92 

O enriquecimento em cobre no eletrôlito foi maior 

nos testes da condição B do que nos da condição A, pois a alta 

concentração de prata 

Em relação ã corrente 

naquele eletrÕlito favorece a cementação. 

contínua, para a condição A, os testes 

com correntes modulares apresentaram enriquecimento em cobre 

maior pois, nos mesmos, a cementaçao contribui mais no proces-

so de dissolução de cobre, jã que apresentam perÍodos em que 

o fluxo de Íons de prata a serem cementados nao é contraposto 

ao outro determinado pelo processo eletroquÍmico; ao mesmo tem 

po, no ciclo direto, o valor da corrente não determina uma qu~ 

da brusca na eficiência de dissolução. 

J' 

--
1 

I 



·----------- .. 

9 . 

Na condição B, ha um menor enriquecimento em co

bre pois, em corrente contÍnua existe dissolução anÕdica de c~ 

bre pelo processo eletroquÍmico e galvânico initerruptamente, 

e nas modulares o semiciclo direto apresenta eficiência ano

dica baixa pois o valor da corrente e elevado a fim de compen

sar perÍodos de relaxação ou inversão de corrente. 

Em todos os testes de correntes modulares,na co~ 

dição A, a forma de depósito apresentou características infe

riores ao obtido em C.C.(Figura 3), jâ na condição B, a intro

dução de correntes modulares, ocasionou uma melhora na morfolo 

gia do& depósitos, em especial nos testes com corrente alterna 

da assimétrica e corrente pulsante com alta frequência e baixa 

relação de tempos (Figura 4). 



Figura 3 -

Figura 4 -

a) Corrente Continua na Condiç~o A 

B) Corrente Modular na Condição A 

): 

a) Corrente ContÍnua na Condição B 

b) Corrente Modular na Condição B 

•• ,, 
rr 

1 O· 
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Corrente Pulsante 

No caso da aplicação de correntes pulsantes, ob

servamos que para frequência de 1 Hertz, o enriquecimento do 

eletrÕlito em cobre decresce ã medida que se diminui a relação 

de tempos (t - . /t - ) pois quanto menor for esta catod1co relaxaçao ' 
relação, maior ~ a corrente aplicada na decomposiç~o de prata, 

resultando em uma eficiência anódica menor, portanto dissolven 

do menos cobre relativamente. Por outro lado, 

do eletrÓlito em prata aumenta ã medida que se 

a depreciaç~o 

diminui a rela-

çao dos tempos pois, em tempos de relaxaç~o maiores, nos temos 

uma concentração mais efetiva, ou seJa, proveniente do desloc~ 

menta dos lons de prata da soluç~o pelo cobre contido (13,71%) 

no anodo. 
+ 2 Ag + 

o +2 Cu -+- Cu + 

Com o aumento da frequência se observa o mesmo e 

feito mas menos pronunciado, quase anulado o efeito do aumento 
.... . 

da relação de tempos. Isso se deve ao fato de que o per1oc.o 

do ciclo ~ 500 vezes menor, implicando numa influência menor 

da cementaçao; aproximando-se das condiçÕes teóricas do proce~ 

so eletroqulmico. 

Em termos comparativos ã corrente contínua,o que 

pudemos observar é que quanto ã morfologia e enriquecimento do 

eletrÓlito em cobre,o efeito da corrente pulsante foi dele te-

rio,mas, quanto ã depreciação do eletrÓlito em prata foi· posi

tivo. 

Utilizando-se a condição~. o efeito do aumento da 

relação dos tempos é idêntico ao anterior.Com o aumento da fre 

quenc1a, observamos a aproximação das condiçÕes teóricas, mas 

com efeito inverso quanto ao enriquecimento do eletrólito em 

cobre, para as duas relaçÕes de tempos consideradas. Isto po~ 
- , - + I +2 que, neste caso, o eletrolito apresenta uma relaçao Ag Cu 

mais elevada que o eletrÕlito da condição !• com melhor acesso 
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~ + 
dos 1ons Ag ao anodo, favorecendo a cementaçao no tempo de r~ 

laxação, acarretando com isso que no tempo de dissolução, 1n1-

cialmente, dissolve-se somente prata, jã que os sítios de co

bre encontram-se recobertos. 

Comparando os resultados desta condição com os 

da corrente continua, observamos que ocorre menor depreciação 

em prata, menor enriquecimento em cobre e morfologicamente os 

depÓsitos são melhores. 

Corrente Reserva Periódica (C.R.P.) 

Com a aplicação deste tipo de corrente, pudemos 

observar que ha um aumento do enriquecimento do eletrÕlito, em 

cobre, na condição A, à medida que aumentamos a relação dos 

tempos; isto possivelmente devido a uma intensificação do pro

cesso anôdico de dissolução eletroquÍmica (maior eficiência a

nôdica) do cobre, na fase direta do ciclo: 

+2 
Cu + 2 e 

Por outro lado a depreciação do eletrôlito em pra 

ta aumenta com a diminuição da relação dos tempos; isto devido 

a um maior tempo de cementação no semiciclo reverso, promove~ 

do a perda deste depÓsito galvânico, pela sua não aderência a 

liga metálica (Ag + Cu) anÕdica, ficando retida na lama anÕdi-

ca. Os fenômenos citados, são menos acentuados com o 

da frequência, devido a uma diminuição do tempo total 

elo. 

aumento 

do ci-

A comparaçao destes resultados aos obtidos com 

corrente contÍnua, mostram um comportamento idêntico ao consta 

tado com corrente pulsante, somente apresentando valores de de 
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preciação do eletrólito, em prata, mais próximos ao de corren

te continua, sendo portanto menos efetiva. 

Nos testes da condição B, hã também uma ma~or de 

preciação de prata no eletrÓlito ã medida que se diminui a re

lação dos tempos, pelo mesmo motivo citado na condição A. Jã 

o enriquecimento em cobre se comporta de maneira oposta ã ante 

rior, isto porque o eletrÓlito é mais concentrado em prata, fa 

vorecendo a cementação. Este efeito torna-se mais eficaz com

parando relativamente ao processo de dissolução eletroquÍmica, 

anteriormente citado. O aumento da frequência nao atuou satis 

fatoriamente em relação ao teste anterior. 

A utilização deste tipo de corrente resultou em 

melhorias no depósito assim como em menor enriquecimento do e

letrÓlito em cobre e em menor depreciação do eletrÓlito em pr~ 

ta. 

Corrente Alternada Assimetrica(C.A.A.) 

O comportamento observado foi idêntico para as 

duas condiçÕes, em relação aos testes com C.C. A depreciação 

do eletrÔlito em prata foi baixa, devido a uma menor eficiên

cia de corrente catódica; o enriquecimento de cobre no eletrô

lito foi elevado em relação a C.C.~ mas, inferior a todos os 

outros tipos de onda, evidenciando que a deposição de p~ata no 

anodo, durante o semi-ciclo reverso, diminui a efetividade do 

processo galvânico envolvido. No geral, resulta que,apesar da 

eficiência de corrente catódica ser menor, os resultados alcan 

çados em morfologia e variação de concentração no eletrÕlito ~ 

pontam esta forma de onda como sendo a mais efetiva, entre as 

analisadas para o processo. 
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Corrente Alternada Retifica de Meia-Onda 

A aplicação desta forma de corrente apresentou 

resultados que vieram confirmar as pespectivas teóricas, pelas 

quais, como jã foi citado, estas apresentariam comportamento 

similar ao da corrente contÍnua. Nas duas condiçÕes utiliza-

das podemos verificar pelos dados da Tabela 1 que a . -var1açao 

de concentração, de prata e cobre, no eletrÓlito segue a afir

mação acima;o mesmo se observando quanto à morfologia . 



·.• 

-c•• .·. 
,-'. 

15. 

IV) CONCLUSÕES 

1. As eficiências de corrente catódicas, nos testes onde 

se aplicou correntes modulares, foram sempre menores; 

quando comparadas às com aplicação de corrente continua. 

Isto pela necessidade da imposição de correntes eleva 

das no semiciclo direto, a fim de compensar os perÍodos 

de relaxação ou inversão de corrente. 

2. A depreciação do eletrÓlito, em prata, foi sempre infe 

~ior com correntes modulares nos testes da condição A, 

mas quanto à morfologia dos depósitos catódicos, pod~ 

mos afirmar que houve um efeito deletério, nesta condi 

çao. 

3. O aumento de frequência nos testes de corrente pulsante 

e reversa periódica, resultou em melhoria da morfologia 

dos depÓsitos catódicos. 

4. Na condição B, a utiliza~ão de correntes modulares, ~ca 

sionou uma melhoria acentuada na morfologia dos depósi 

tos, em especial nos testes com corrente alternada assi 

métrica e corrente pulsante com alta frequência e baixa 

relação de tempos. 

5. Entre os resultados obtidos, enfocando-se o problema de 

alta produção catódica de prata aliada a anodos com te 

or de cobre elevado, aconselha-se a utilização de cor 

rente alternada.assimetríca ou corrente pulsante com a~ 

ta frequência e baixa relação de tempos. É importante 

citar que a pureza dos depósitos nunca foi inferior a 

99,99%. 
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