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Resumo
Este trabalho teve por objetivo avaliar o mecanismo de ação dos aditivos orgânicos, na
nucleação e crescimento de camadas de níquel, de uma classe de aditivos orgânicos
comerciais, com bom desempenho anticorrosivo, utilizada industrialmente em várias regiões
do país. A classe estudada é composta por um aditivo carregador, um abrilhantador e um
agente molhador, denominações estas, também de caráter industrial, definidas pelo fabricante
dos produtos. A ação dos aditivos foi estudada em duas etapas, a primeira através de um
planejamento experimental fatorial 25-1 e análise de componentes principais, e a segunda
através da análise de transientes cronoamperométricos e aplicação das teorias de nucleação e
crescimento. O planejamento experimental teve como variáveis a presença e ausência dos três
aditivos, a carga e a densidade de corrente aplicadas num sistema de célula de Hull. As
respostas avaliadas foram a rugosidade, a resistência à transferência de carga e o brilho das
camadas obtidas. O planejamento experimental apresentou-se como uma ferramenta
satisfatória na avaliação dos efeitos sinérgicos e antagônicos dos aditivos. A presença dos
aditivos altera significativamente o brilho das amostras. O agente molhador afeta esta
propriedade da camada depositada. O estudo das morfologias superficiais permitiu identificar
três grandes grupos morfológicos nos filmes depositados, sendo eles: formato de agulha,
formato de pirâmide achatada e filme aparentemente liso na escala observada (microscopia de
força atômica). Os ensaios realizados em amostras com estruturas morfológicas comuns
aparecem agrupados no plano da análise de componentes principais, mostrando a forte
dependência entre morfologia e as respostas estudadas: brilho, rugosidade e resistência de
transferência de carga. Os dois principais componentes da análise de componentes principais
capturaram, respectivamente, 60.51% e 26.25% da variância experimental. A rugosidade foi
negativamente correlacionada com o brilho (efeito já esperado) através da componente 1 e a
resistência a transferência de carga foi negativamente correlacionada com o brilho através do
componente 2. De um modo geral observou-se que a classe de aditivos estudada apresenta
formulação industrial otimizada para a maximização do brilho, o que implica, de acordo com
os resultados da análise de componentes principais, em uma resistência de transferência de
carga não otimizada. A segunda etapa do estudo foi a avaliação da ação dos aditivos na
nucleação e crescimento dos filmes. O processo de polimento e limpeza dos eletrodos se
mostrou um fator determinante na obtenção de bons resultados para análise da nucleação,
sendo que o preparo foi otimizado durante a pesquisa. O eletrodo de carbono vítreo não se
mostrou reprodutível para os ensaios, bem como o eletrodo de aço carbono para o estudo da
nucleação, sendo utilizado o eletrodo de platina. Foi possível identificar os núcleos de níquel
formados, sendo estes da ordem de nanômetros (entre 60 e 150 nm). O crescimento de níquel
tanto na presença quanto na ausência de aditivos foi identificado como tridimensional e com
nucleação instantânea. A presença de abrilhantador e carregador aumenta significativamente a
velocidade de crescimento bidimensional das monocamadas previamente formadas. Não
foram identificados efeitos significativos sobre a cinética de crescimento de níquel, para o
molhador e o abrilhantador sozinhos ou combinados entre si, apenas para a combinação entre
abrilhantador e carregador.
Palavras-chave: níquel, aditivos orgânicos, eletrodeposição, nucleação.
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Abstract
This study aimed at evaluating the organic additive action mechanism in nucleation and
growth of nickel layers, employing a commercial organic additive class, with good anti
corrosion performance, widely used in the country industry. The class under study is
composed of a carrier additive, a brightener additive and a wetting agent; such names
employed in the industry were defined by the product manufacturer. These additives action
was studied in two phases, the first through a 25-1 factorial experimental design and principal
component analysis, and the second through the analysis of chronoamperometric transients
and the application of nucleation and growth theory. The variables of the experimental design
were presence and absence of the three additives, load and density of the current applied in a
Hull cell system. The responses evaluated were roughness, resistance to load transfer and the
brightness of the layers obtained. The factorial design was seen as a satisfactory tool to
evaluate the additives synergic and antagonistic effects. The presence of additives alters
significantly the sample brightness. The wetting agent affects this property in the deposited
layer. The study of superficial morphologies allowed the identification of three great
morphological groups in the deposited films, which are: needle, flat pyramid and apparently
smooth film shapes in the scale observed (atomic force microscopy). The tests carried out
with common morphological structure samples appear grouped in the principal component
analysis, showing strong dependence between morphology and the responses under study:
brightness, roughness and resistance to load transfer. The two main components in the
principal component analysis captured, respectively, 60.51% and 26.25% of the experimental
variance. Roughness was negatively correlated to brightness (expected effect) through the
component 1 and the polarization resistance was negatively correlated with brightness through
the component 2. In general, the class of additives under study was observed to present
optimized industrial formulation for brightness maximization, which implies, according to the
principal component analysis results, resistance to the non-optimized load transfer. The
second phase of the study was the evaluation of additive action in the film nucleation and
growth. The electrodes polishing and cleaning processes were shown a determining factor to
obtain good results for the nucleation analysis, and the preparation was optimized throughout
the research. The glassy carbon was not shown reproducible for tests, nor the carbon steel
electrode for the nucleation study, therefore, a platinum electrode was employed. It was
possible to identify the nickel nuclei formed, and these were nanometrically-sized (between
60 and 150nm). Nickel growth both in the presence and absence of additives was identified as
tridimensional and with instantaneous nucleation. The presence of brightener and carrier
increased significantly the velocity of bidimensional growth of the previously formed
monolayers. No significant effects were identified on the kinetics of the nickel growth, neither
for wetting and brightener agents alone nor in combination with each other, only for the
combination between brightener and carrier.
Key-words: nickel, organic additives, electrodeposition, nucleation.
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1 INTRODUÇÃO
A eletrodeposição vem sendo estudada e aperfeiçoada, desde meados do século XIX,
quando a interpretação dos processos envolvidos era ainda pouco conhecida. Desde então
várias descobertas foram feitas, incluindo a descrição de modelos que preveem as formas de
nucleação e crescimento das camadas, bidimensionais ou tridimensionais, com nucleação
instantânea ou progressiva e com camadas que se sobrepõe devido à coalescência dos núcleos
metálicos. (1)
O níquel foi um dos primeiros metais a serem eletrodepositados: em 1841, De Ruolz fez
experimentações a partir de soluções salinas, sem obter êxito; em 1842/43 Doettger conseguiu
obter as primeiras camadas de níquel eletrodepositadas a partir de uma solução de níquel
amoniacal; em 1916, O. P. Watts introduziu eletrólitos de alto rendimento, cujos princípios
são usados até hoje, e são industrialmente denominados de banhos de níquel Watts. (2)
O níquel, e seus processos de produção e aplicação, possui uma grande importância na
economia mundial, não só pelos processos de extração do minério e sua purificação para a
produção de ligas e de placas anódicas, como também pelos processos de eletrodeposição que
objetivam a proteção catódica de materiais menos nobres, como o aço carbono, além da
obtenção de acabamentos mais brilhantes para os materiais, sendo as camadas de níquel,
satisfatórias neste caso, em função do seu brilho.
O brilho da camada de níquel eletrodepositada só é obtido mediante o uso de aditivos que
promovem tanto o brilho, quanto uma melhor penetração das camadas nas regiões de baixa
densidade de corrente, além de, em alguns casos, melhorarem em muito a resistência a
corrosão da camada depositada.
Muitos são os aditivos estudados nos laboratórios das Instituições de Pesquisa e nos
laboratórios das empresas que desenvolvem estes produtos, podendo ser compostos
inorgânicos ou orgânicos, dentre estes existem os que possuem atividade interfacial, como
surfactantes e os tensoativos. Quanto aos mecanismos de adsorção catódica pode-se distinguir
os que possuem rápida adsorção e dessorção, os que possuem poder de nivelamento e
polarização, aqueles de adsorção específica, os agentes transportadores e também os agentes
de brilho. (3)
Dentre as substânicias que se enquadram nas características já citadas, podem-se listar
alguns compostos como: sacarina sódica, citrato de sódio, manitol, sorbitol, lauril éter sulfato
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de sódio, 1,4-butinodiol, ácido etileno sulfônico, sulfonato de sódio, glicerol, cianetos,
tioureia, etc.
Industrialmente, os aditivos utilizados para os banhos de níquel são sempre
comercializados e indicados em classes. Cada classe de aditivos possui dois ou três
componentes, sempre representando os seguintes aditivos: carregadores, abrilhantadores e
molhadores. São indicados para uso sempre em conjunto, visto sua ação sinérgica, objeto do
presente estudo.
Neste trabalho realizou-se uma pesquisa sobre a ação destes aditivos orgânicos
comerciais: carregador, abrilhantador e molhador, na eletrodeposição de níquel em banho
Watts. Os aditivos comerciais estudados foram selecionados a partir de outro estudo realizado
em 2010, (4) onde estudaram-se diversas classes de aditivos, sendo a classe selecionada
(objeto do estudo atual) a que obteve o melhor desempenho anticorrosivo, nas condições
avaliadas.
O objetivo principal do trabalho foi elucidar a ação de cada um destes aditivos, buscando
reconhecer os efeitos de cada composto na eletrodeposição, bem como os efeitos da mistura
destes aditivos, reconhecendo os efeitos sinérgicos ou antagônicos de ambos e também
identificar a influência destes aditivos na nucleação e crescimento das camadas de níquel
produzidas por eletrodeposição.
Para descrever o trabalho realizado, este texto foi divido da seguinte maneira, no item 2
relatam-se o objetivo específico e os objetivos gerais do trabalho, seguindo para a primeira
parte do trabalho que consistiu num planejamento experimental fatorial e análise de
componentes principais, onde foram avaliadas as seguintes respostas: brilho, rugosidade,
espessura de camada e resistência a transferência de carga. O planejamento fatorial escolhido
foi 25-1, em virtude do grande número de experimentos. As varáveis fixadas foram as
dosagens dos três aditivos, a carga e a densidade de corrente. As amostras foram preparadas
em célula de Hull, segundo a NORMA DIN 50957. (5)
Para este primeira parte tem-se no item 3.1 a revisão bibliográfica sobre eletrodeposição,
célula de Hull, planejamento de experimentos e sobre as características dos eletrodepósitos.
No item 3.2, apresenta-se a metodologia de preparação das amostras, dos eletrólitos, bem
como a matriz do planejamento dos experimentos e as formas de caracterização das amostras.
No item 3.3 apresentam-se os resultados e as discussões da primeira parte, além dos
ensaios adicionais que foram realizados para melhor compreender a ação dos aditivos sobre a
superfície metálica e finalizando com as conclusões sobre esta parte do trabalho.
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No item 4 iniciam-se os relatos da segunda parte do trabalho, que consistiu da avaliação
do efeito dos aditivos orgânicos comerciais (classe selecionada) através de técnicas
eletroquímicas. Passando para o item 4.1, encontram-se a revisão bibliográfica sobre as
principais características do processo de nucleação do níquel e as técnicas de caracterização.
No item 4.2 apresentam-se os procedimentos experimentais e no item 4.3 os resultados
obtidos para os ensaios, sendo relatados todos os experimentos realizados, incluindo a
investigação sobre o procedimento de polimento dos eletrodos, as voltametrias cíclicas e
saltos potenciostáticos.
Finalmente, no item 4.4, são apresentadas as conclusões da segunda parte do trabalho.
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2 OBJETIVO GERAL
Compreender o mecanismo de ação dos aditivos orgânicos comerciais (carregador,
abrilhantador e molhador) na eletrodeposição de Níquel.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i.

Preparar amostras de níquel eletrodepositado com a presença de uma classe de
aditivos já estudada, a qual obteve um bom desempenho anticorrosivo, utilizando
células de deposição em condições controladas;

ii.

Fazer um planejamento fatorial englobando os principais fatores de avaliação da
camada depositada;

iii.

Caracterizar as amostras obtidas nos ensaios do planejamento fatorial através da
determinação da espessura de camada, rugosidade, brilho e resistência de transferência
de carga;

iv.

Avaliar os resultados do planejamento fatorial e utilizá-lo para aprofundar o estudo
dos pontos que são determinantes na deposição com aditivos;

v.

Fazer o estudo eletroquímico através de ensaios de saltos potenciostáticos e
voltametria cíclica das amostras para aprimorar o estudo sobre a deposição de níquel;

vi.

Avaliar eletroquimicamente cada um dos aditivos, ou seja, qual a ação do carregador,
do abrilhantador e do molhador, identificando sua ação individualmente e
coletivamente no processo de eletrodeposição;

vii.

Repetir os ensaios aplicando-se outras espécies de aditivos estudadas e conhecidas da
literatura;

viii.

Estudar, através de técnicas eletroquímicas, os processos de nucleação e crescimento
das camadas de níquel eletrodepositadas;

ix.

Avaliar microscopicamente os efeitos superficiais da aplicação de cada aditivo na
eletrodeposição de níquel, em peças com geometria plana e com geometria complexa.
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3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1.1 Eletrodeposição
A eletrodeposição de níquel é um dos processos mais importantes da galvanoplastia.
Consiste em eletrodepositar uma película de níquel metálico sobre uma base metálica, ou não
metálica. A função desta película é proteger o material da base contra a corrosão, melhorar
sua aparência ou processabilidade.
Os processos industriais de deposição de níquel utilizam aditivos orgânicos que são
adicionados ao eletrólito para melhorar as características da camada depositada dando brilho,
poder de recobrimento e molhabilidade. O processo de eletrodeposição de níquel mais
utilizado industrialmente é do tipo WATTS, que emprega três tipos de aditivos: carregadores,
abrilhantadores e molhadores. (4)
Os aditivos orgânicos como o cloreto de benzalcônio, auxiliam a deposição de
nanopartículas metálicas juntamente com níquel, para formar superfícies mais eficientes para
aplicações em peças de automóveis, válvulas de alta pressão, assessórios de aviões, e outros
produtos. (6)
Os efeitos destes aditivos no processo de eletrodeposição e nos produtos obtidos são
conhecidos empiricamente, porém, os processos físico-químicos que ocorrem na interface
metal/solução pela adição destes aditivos ainda não estão completamente elucidados.
Em estudos anteriores compararam-se os desempenhos de aditivos comerciais e
verificou-se que a morfologia superficial das camadas de níquel obtidas é dependente da
presença ou ausência de aditivos, da natureza do aditivo utilizado, da concentração de aditivos
no eletrólito e da densidade de corrente empregada na eletrodeposição. Nas regiões de maior
densidade de corrente, obtêm-se camadas com maior rugosidade em virtude da maior
velocidade de deposição o que consequentemente, favorece a velocidade de corrosão.
Excluindo-se este fato, detectou-se através dos estudos anteriormente realizados, que as
regiões de médias densidades de corrente apresentam as velocidades de corrosão menos
brandas. (4)
Outro resultado obtido foi a confirmação, através da caracterização por difração de
raios X, das orientações preferenciais de formação dos cristais de níquel, que no caso dos
aditivos orgânicos comerciais estudados, foram Ni(111) e Ni(200). (4)
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Os ensaios de resistência à névoa salina demonstraram que a resistência à corrosão da
camada quando exposta à solução de cloreto de sódio 5% aumenta quando se adicionam
aditivos orgânicos aos eletrólitos de níquel. (4)(6)
A corrosão do níquel em meio ácido é muito estudada em laboratórios de
eletroquímica, este estudo possibilita entender e obter informações sobre os estados de
oxidação do níquel e os processos físico-químicos envolvidos nas etapas de transferência de
elétrons. (7)
Com base nos estudos observados e nas características das camadas de níquel obtidas
em presença de aditivos pode-se concluir que a utilização dos aditivos orgânicos nos
eletrólitos de níquel faz com que as características visuais e a qualidade da película formada,
melhorem. Entretanto os aditivos comerciais possuem formulação complexa, protegida por
sigilo industrial, custo elevado e possivelmente substâncias ambientalmente nocivas. O estudo
das reações e interações que ocorrem na interface metal/solução, com e sem a adição destes
aditivos, permitirá a aplicação mais adequada dos aditivos, melhorando as características dos
depósitos e minimizando os custos do processo e os impactos ambientais, bem como a
proposição de novas formulações em substituição aos produtos existentes.
Além dos aditivos orgânicos, parte essencial dos processos de eletrodeposição, outros
parâmetros também devem ser observados durante o processo, como o correto preparo da
superfície a ser depositada, a limpeza do substrato deve ser completa, não podendo existir
resíduos orgânicos ou de processos oxidativos ou mesmo de processos de soldagem. Pode-se
obter uma correta limpeza aplicando-se produtos desengraxantes a base de hidróxido de sódio
e de surfactantes e posteriormente aplicando-se produtos ditos decapantes, a base de ácidos,
com o objetivo de remover produtos de oxidação e resíduos de solda.
Industrialmente observam-se muitos problemas referentes ao incorreto monitoramento
do processo de eletrodeposição, por exemplo, a falta de precisão na composição dos contatos
elétricos entre a fonte geradora de energia e o cátodo e o ânodo. Qualquer falha no contato
elétrico acarretará na perda da eficiência do processo, diminuindo assim, a camada de material
metálico depositada sobre o cátodo. Melhores contatos elétricos são obtidos preparando-se os
mesmos com pastas condutoras e mantendo-os limpos e livres de produtos de oxidação. Com
relação aos contatos das peças ou do cátodo, deve-se observar o dimensionamento ideal do
suporte, ou gancheira, que mantém a peça em processo. Na Figura 01 pode-se verificar uma
imagem de uma peça acondicionada corretamente no suporte, chamado industrialmente de
gancheira.
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A eletrodeposição de níquel, em presença de aditivos vem sendo estudada desde os
primórdios da aplicação industrial deste metal. Observa-se uma evolução na aplicação de
diferentes compostos orgânicos como aditivos para eletrodeposição de níquel, sendo que ao
longo dos anos os pesquisadores tem aumentado o leque das pesquisas, porém, sempre
repetindo ensaios com os mesmos aditivos como a sacarina e a cumarina, produtos que não
são mais utilizados industrialmente, por exemplo, tem-se um estudo de 1963 com a cumarina
(8) e mesmo em 2013 ainda existem pesquisas com este composto orgânico (9), e com a
sacarina em 2002 verificou-se o primeiro estudo publicado (10) (dentro da pesquisa realizada)
e ainda em 2015 este produto esta sendo estudado e aplicado nas pesquisas de laboratório.
(11) Dentre os efeitos observados com a aplicação de aditivos orgânicos pode-se inferir que a
maioria destes age sobre o brilho da amostra e consequentemente sobre a rugosidade
superficial da camada depositada. A presença dos aditivos proporciona uma melhor deposição
do níquel na superfície, pois o aditivo adsorve nos defeitos da superfície inibindo a deposição
em pontos não uniformes do substrato, desta forma o metal se deposita de forma mais
uniforme, sendo este um dos objetos do uso de aditivos.

Industrialmente estes efeitos esperados dos aditivos são de grande relevância, visto as
dificuldades de recobrirem-se produtos com geometrias complexas, pontos de soldas, entre
outros defeitos. O uso dos aditivos associado ao adequado monitoramento das características
do processo, como temperatura, pH, concentração dos sais e densidade de corrente aplicada,
somados a um ferramental adequado, promovem camadas extremamente brilhantes e
resistentes.

Na Figura 1 pode-se visualizar uma foto de um ferramental típico utilizado para a
“carga” das peças para a eletrodeposição, os contatos elétricos são confeccionados em cobre,
e o contato catódico em aço inoxidável.
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Figura 1 – Exemplo de ferramental tipo gancheira utilizado em eletrodeposição.
Foto do acervo do autor.

3.1.2 Célula de Hull
A Célula de Hull é uma miniatura representativa do tanque de eletrodeposição
industrial e foi desenhada para reproduzir depósitos metálicos que demonstrem as
características da eletrodeposição em todas as densidades de corrente durante a deposição. A
amostra produzida na célula vai servir como uma fotografia das condições do eletrólito
estudado e os defeitos apresentados dependerão das condições do eletrólito, principalmente
com relação a sua composição, como concentração dos sais, pH, densidade de corrente
aplicada, concentração de aditivos orgânicos, além das impurezas presentes. (5)
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A Célula de Hull apresenta-se como uma importante ferramenta para os laboratórios
das indústrias galvânicas, pois, possibilita determinar diversos fatores com relação aos banhos
de eletrodeposição, como:
a) Limites aproximados de densidade de corrente e brilho desejados:
São determinados pela comparação das áreas de depósito brilhante num painel com as
densidades de corrente aplicadas. Através da aplicação de uma fórmula, descrita na NORMA
DIN 50957 (1978), é possível calcular-se a densidade de corrente média em determinada
posição do painel eletrodepositado, sendo possível também, avaliar a qualidade do brilho nas
03 principais zonas de densidade de corrente, alta, média e baixa, de forma aproximada no
caso de uso de aditivos, tendo em vista que esta fórmula é descrita para eletrólitos na ausência
de aditivos.
b) Concentrações aproximadas dos sais do eletrólito:
A variação na tensão durante a eletrodeposição na Célula pode indicar deficiência na
composição do banho. Geralmente quanto maior o teor metálico do eletrólito, mais alta (mas
não necessariamente mais larga) é a faixa operável de densidade de corrente que produz
películas mais brilhantes, ou seja, observando-se a variação na tensão, durante a
eletrodeposição, pode-se afirmar que os sais do eletrólito não estão equilibrados. Para a
confirmação da informação, se faz necessária a análise das concentrações dos sais, que pode
ser realizada por titulometria.
c) Concentração dos Aditivos:
A maioria dos aditivos utilizados nos eletrólitos não é possível de ser determinados
através de análises químicas convencionais. A Célula de Hull fornece um meio alternativo
satisfatório para o controle da adição desses materiais, que no caso da eletrodeposição de
níquel, são os carregadores ou niveladores, os abrilhantadores e os molhadores, demonstrando
seu desempenho e seu efeito visível sobre os depósitos obtidos. Através da preparação da
amostra em célula de Hull, é possível fazer-se as adições de aditivos e acompanhar a evolução
ou não da melhoria na qualidade do depósito, além disso, existe também, na NORMA já
citada, uma classificação para a qualidade do depósito, onde é possível identificar-se os
defeitos e classificar assim, o depósito obtido na célula de Hull.
d) Impurezas Metálicas ou Orgânicas:
Contaminantes metálicos ou mesmo aditivos orgânicos decompostos ou outras
impurezas prejudiciais à deposição exercem um efeito marcante na aparência dos depósitos
obtidos na célula de Hull, cuja presença ou ausência podem ser facilmente detectadas apenas
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observando-se as diferentes regiões do painel, conforme pode ser observado na Figura 02,
sendo possíveis intervenções para tratar estes problemas. Na maioria das vezes, em se
tornando o teste da célula de Hull, uma rotina no laboratório de controle da qualidade, pode-se
antecipar um problema que viria a afetar a produção, caso não fossem tomadas providências,
como no caso das contaminações, que quando ocorrem rapidamente se manifestam no
processo, produzindo peças com pouco brilho e deficiências na camada depositada.
Verificando-se ainda na célula de Hull o problema, pode-se imediatamente promover o
tratamento do eletrólito, antes mesmo da perda de peças por estes defeitos, já em produção.

A

B

C

Figura 2 – Deposição de níquel em Célula de Hull.
(A) Placa metálica sendo preparada em célula de Hull, (B) Exemplo de amostra de níquel contaminada
com ferro e preparada com eletrólito em baixa temperatura (35°C), (C) Exemplo de placa preparada com
eletrólito nas condições ideais.
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Em resumo, a célula de Hull pode ser utilizada para observar as seguintes condições gerais do
eletrólito:
 Presença de aditivos;
 Poder de dispersão ou menor densidade de corrente em que um depósito pode ser
produzido;
 Eficiência catódica média;
 Distribuição ou poder de dispersão média;
 Efeitos de pH, temperatura e
 Produtos de decomposição e contaminações.
Além de poder avaliar todos os itens citados acima, a célula permite observar o
depósito na parte de trás do painel, avaliando o poder de penetração em densidades de
corrente muito baixas o que permite identificar uma série de possíveis defeitos ou problemas
que podem ocorrer nestas condições, principalmente a contaminação metálica.
Para os banhos de níquel as condições de eletrodeposição na célula são de 2 Ampéres
aplicados durante o tempo de 10 minutos, com o cátodo com área útil de 0,5 dm2, sendo a
densidade de corrente média de 4A dm2. A agitação deve ser constante durante o processo e a
temperatura deve ser igual à mantida no processo de produção (50 °C a 60 °C), o painel
indicado é de latão previamente limpo e polido, mas também pode-se utilizar aço carbono,
dependendo das observações a serem feitas.
Ânodo (metal a ser
depositado)

Figura 3: Diagrama esquemático da célula de Hull.

Adaptado de NORMA DIN, 50957, 1978. (5)

A principal função da célula de Hull é o reconhecimento da aparência do depósito
metálico sobre uma placa metálica, o cátodo, aplicando-se uma densidade de corrente
determinada e regulável. Observando-se as diferenças na aparência do depósito metálico
obtido em comparação com os depósitos normais é que se reconhecem faltas ou excessos de
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determinados aditivos. A célula de Hull resulta, portanto, em uma imagem do próprio
eletrólito.
Na figura 4 é apresentada a forma de avaliação visual do depósito metálico na chapa
teste, segundo a norma DIN 50957. (5)

Figura 4 - Representação dos defeitos possíveis na placa catódica obtida por célula de Hull.
Adaptado de NORMA DIN 50957 (1978). (5)

A utilização da célula de Hull é frequente em Laboratórios de indústrias que possuem
processos de eletrodeposição e que necessitem fazer o controle dos mesmos. Optou-se, neste
trabalho, pela utilização deste equipamento pela sua fácil operação e controle e pela boa
reprodução das características do eletrólito, bem como da possibilidade de produção de
camadas em diferentes densidades de corrente, o que permite uma excelente avaliação da
influência deste fator nos eletrodepósitos de níquel.

3.1.3 Planejamento Experimental
A estatística pode e deve ser utilizada para se planejar um experimento que envolva
certa quantidade de dados. Um fator importante ao formular um planejamento de
experimentos é a organização dos dados e as informações contidas neles, ou seja, se os dados
fornecem informações suficientes sobre o que se esta estudando, para isso deve-se saber o que
exatamente se busca com a investigação.
Após a escolha das variáveis, deve-se avaliar quantitativamente a influência de cada
fator sobre a resposta de interesse, o que possibilita em alguns casos, excluir alguns fatores, o
que acelera o experimento e não o torna menos informativo, e este é o objetivo do
planejamento fatorial. (12)
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Um exemplo de aplicação do planejamento fatorial é na maximização de resultados
sobre certas condições de processo. Numa indústria, por exemplo, deseja-se saber qual o
maior rendimento de uma mistura, com o menor custo possível e dentro das exigências de
qualidade, pode-se utilizar a metodologia de superfície de resposta como ferramenta de
interpretação, a qual é baseada na modelagem por mínimos quadrados.
O planejamento de um experimento é feito para se promover alterações propositais nas
varáveis de entrada de um processo esperando obter possíveis alterações nas variáveis
resposta e para se estudar e propor as razões destas alterações.
No estudo em questão, utilizou-se um planejamento fatorial fracionado 25-1, ou seja,
um planejamento com 2 níveis (+ e -) com 5-1 (cinco menos um) variáveis ou fatores. As
variáveis trabalhadas foram a carga aplicada, a qual se baseia também no tempo de deposição
e neste trabalho representada por “Q”, a densidade de corrente média, representada por “I” e
as concentrações dos aditivos orgânicos estudados, sendo eles, carregador (C), abrilhantador
(A) e molhador (M). E as respostas avaliadas foram o brilho, a rugosidade, a resistência a
transferência de carga e a espessura de camada.

3.1.4 Brilho
A característica brilho esta associada à capacidade da película de refletir a luz em
diferentes direções. Esta capacidade está, no caso do níquel metálico, associada à formação
granular da camada, se ela está refinada ou não. Sabe-se que na ausência de aditivos no
eletrólito, a camada depositada é totalmente fosca e esbranquiçada, sem brilho e à medida que
se adicionam os aditivos, esta característica é alterada, obtendo-se uma camada mais brilhante
até especular.
Com o processo de eletrodeposição, peças de material opaco obtêm um bom
acabamento superficial, conferindo bons aspectos decorativos. Para obter-se um acabamento
especular, a rugosidade do material base (substrato) deve ser eliminada ou minimizada através
de depósitos com alto poder de nivelamento. Ou seja, o poder de nivelamento de um processo
de eletrodeposição é a capacidade de atenuar ou eliminar as micro-irregularidades superficiais
presentes no substrato. Isso é possível através de eletrólitos, geralmente ácidos (cobre e
níquel), e com a utilização de aditivos especiais denominados de niveladores ou carregadores,
e abrilhantadores adicionados ao eletrólito.
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Outro fator que proporciona o acabamento com brilho é o tamanho de grão do
depósito. A deposição através de eletrólitos que proporcionem depósitos com granulação fina
auxilia na produção de acabamentos brilhantes. Revestimentos com granulação grosseira
produzem acabamentos opacos. A adição ao banho de aditivos, chamados de abrilhantadores,
promove o refinamento dos grãos. Para se obter um acabamento especular deve-se utilizar os
dois aditivos associados (carregador e abrilhantador). Dependendo do substrato e do
acabamento desejado, pode-se utilizar maior concentração de um tipo de aditivo do que do
outro. Quando a intenção é de se obter bons acabamentos, procura-se utilizar substratos com
baixa rugosidade, pois, mesmo com os aditivos será necessária uma camada maior de metal
para recobrimento completo e adequado. (13)
Como o brilho é consequência direta da aplicação de aditivos, como comprovado em
estudos anteriores (4), esta medida torna-se uma importante ferramenta na investigação da
ação individual que cada produto fornece a camada depositada.
Diversos autores estudam o brilho como característica indicativa da diminuição da
rugosidade superficial da amostra utilizando-se aditivos orgânicos, sendo que a característica
brilho é melhorada em todos os estudos apresentados, sempre se observando também a
redução da densidade de corrente primária em relação à secundária, como forma de
refinamento dos grãos do depósito, como a cumarina (8), formamida (14), sacarina, butinodiol
e ftalamidas (15)(9)(16), ácido cítrico e ácido bórico (17), benzeno, sacarina e seus derivados
(10), sacarina e cloreto de amônio (18), glicerol, manitol e sorbitol (19), citrato de sódio (20),
2-butino-1,4-diol (16), dodecil sulfato de sódio e ácido bórico (21), lauril sulfato de sódio.
(11)

3.1.5 Rugosidade
Sabe-se que, quanto maior a espessura de camada da amostra obtida em regiões de alta
densidade de corrente, maior será a rugosidade, fato que erroneamente tem por consequência
maiores velocidades de corrosão, isto porque a área superficial torna-se maior fornecendo
mais superfície exposta ao meio corrosivo, o que demonstra uma necessidade de estudos mais
aprofundado sobre amostras preparadas sob tais condições. A rugosidade esta diretamente
relacionada ao brilho superficial da amostra, isto porque, o brilho é a observação da reflexão
da luz sobre uma superfície e quanto menos rugosa a superfície, maior a reflexão da luz sobre
a mesma, ou seja, maior o brilho.
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A diminuição da rugosidade está diretamente relacionada ao nivelamento da camada
depositada, sendo que o poder de nivelamento de um banho constitui-se na capacidade que
este possui de atenuar ou eliminar as micro irregularidades superficiais presentes no substrato,
característica obtida principalmente em banhos ácidos ou através da utilização de aditivos
especiais, denominados niveladores. (2)

3.1.6 Espessura de camada

A técnica de fluorescência de raios x pode ser utilizada para medidas de espessura de
camada de metais depositados, desde que o aparelho seja devidamente calibrado e
padronizado para este ensaio.
A espessura de camada é fator determinante na resistência a corrosão de camadas de
níquel, porém, sempre associada a uma baixa rugosidade. A interpretação das variações de
espessuras de camada das amostras permite uma melhor compreensão da eficiência de
deposição de cada situação, por exemplo, numa condição de alta densidade de corrente
obtém-se maior espessura de camada devido a maior taxa de deposição, mas em se aplicando
apenas um dos aditivos em estudo, esta condição permanece constante? E em se associando
dois aditivos? E na presença dos três produtos, qual a variação na espessura da camada?
De acordo com a Lei de Faraday para a eletrólise, a quantidade de elementos liberados
no cátodo e no ânodo é proporcional a quantidade de eletricidade que passa pelo sistema,
desde que o sistema possua 100% de eficiência, ou seja, não hajam íons hidrogênio
descarregados no cátodo ao mesmo tempo que os íons metálicos. (2)
Geralmente não se obtém 100% de eficiência do processo de eletrólise, o que diminui
o rendimento da operação. Mas, em condições muito bem controladas, pode-se chegar a
eficiências próximas de 100%. De qualquer modo, em quaisquer condições, a espessura do
depósito é proporcional ao tempo de deposição.
O tempo de deposição de níquel, em escala industrial, para a maioria das peças de uso
geral, fica em torno de 8 a 15 minutos, obtendo-se com isso, camadas da ordem de 6 a 12 μm.
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3.1.7 Corrosão
A velocidade de corrosão de uma amostra representa de certa forma a vida útil do
produto, pois, uma vez iniciado o processo de oxidação dependendo da camada protetora que
se esta utilizando este tempo de vida pode ser de vários anos ou até mesmo de alguns dias.
Este fator esta associado também a espessura de camada, sua rugosidade e o tipo de substrato
empregado. A utilização de aditivos orgânicos tem o objetivo de diminuir a velocidade de
corrosão, ou seja, aumentar a vida útil do produto que se esta recobrindo.
Existem diferentes técnicas para se determinar a velocidade de corrosão, uma delas,
empregada em laboratórios de eletroquímica, é a velocidade de corrosão obtida através da
voltametria Cíclica, onde se obtém as curvas de Tafel e após a realização dos devidos cálculos
e aplicação da equação de Butler-Volmer, é possível chegar a um valor numérico que pode ser
expresso em micrometros por ano, que é a velocidade de corrosão que representa qual a
espessura de camada será corroída em um ano de exposição. Muitos pesquisadores não
consideram esta técnica como eficiente, o que a torna semi-quantitativa, mesmo assim sendo
uma importante forma de se avaliar a resistência a corrosão de uma amostra.
Outro método utilizado é a exposição a agentes corrosivos em condições controladas o
que simula uma situação acelerada de utilização e desgaste do produto, porém, estes ensaios
também não fornecem resultados exatos, devido a grande variação de situações possíveis de
uso dos produtos revestidos no dia-a-dia.
Além destas também é possível determinar-se a velocidade ou taxa de corrosão pelo
ensaio de perda de massa, porém, quando utiliza-se um substrato de aço carbono esta técnica
torna-se difícil devido ao ataque sofrido pelo metal-base e consequente variação na massa das
amostras.
Outra forma ainda para se determinar ou estimar a resistência de uma amostra a
corrosão se dá através da determinação da resistência a transferência de carga, através do
ensaio de impedância eletroquímica, o qual foi utilizado neste estudo.
Em corrosão chama-se polarização quando um sistema é desviado do equilíbrio, por
exemplo, pela ação de uma fonte externa alterando a espontaneidade do sistema.
Um sistema em corrosão nada mais é do que um ou mais sistemas de eletrodos unidos
e polarizados. A polarização pode ser causada por uma ou mais formas, sendo as mais
comuns, polarização por ativação, por concentração ou por resistência. (22)
A polarização por ativação é quando ocorre a alteração da configuração energética de
equilíbrio do sistema, através de uma modificação na energia de ativação para a ocorrência
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das reações catódicas ou anódicas, privilegiando uma das reações. Este tipo de polarização
ocorre em eletrodos que envolvem a redução do íon H+ sendo então chamada de sobretensão
ou sobrevoltagem do hidrogênio, ocorre também em casos onde há desprendimento de
oxigênio no ânodo, sendo chamada de sobretensão ou sobrevoltagem de oxigênio.
A polarização por concentração ocorre quando por um algum processo que modifique
a concentração dos espécimes na interface sólido/solução uma das reações passa a controlar
todo o processo, são exemplos a dissolução anódica e a deposição catódica em velocidades
excessivas, como por exemplo, numa pilha. A polarização por concentração é influenciada
pela agitação do eletrólito, decrescendo, logo este método é eficiente para identificar a
influência da agitação em um processo eletroquímico.
A polarização por resistência ou Ôhmica ocorre quando uma superfície metálica
apresenta uma película condutora de alguma espécie, um gás ou óxido, o que impedirá
temporariamente a alteração do potencial de circuito aberto. (22)
De forma macroscópica a corrosão se manifesta de diferentes formas, formação de
produtos de oxidação, fragilização das amostras, perfuração de paredes de amostras, entre
outras.
A corrosão pode ocorrer por diferentes fatores não somente por processos
eletroquímicos, dentre estes fatores pode-se citar desgaste por atrito, erosão, exposição ao
tempo e fatores mecânicos.
A indústria de galvanoplastia possui uma grande preocupação com relação a proteção
contra a corrosão, visto que esta, resulta em muitos prejuízos em termos de perda de materiais
e equipamentos que ficam expostos ao tempo corroendo-se. Os processos de eletrodeposição
em sua maioria, possuem dentre suas finalidades a proteção contra a corrosão.
As formas de corrosão mais frequentes encontradas nas peças com camadas
eletrodepositadas são a corrosão superficial generalizada, causada pela oxidação da camada
depositada, a corrosão por pites, causada pela presença de falhas na camada depositada e a
corrosão em regiões de solda, chamada de corrosão por frestas, onde em virtude da presença
de frestas na junção dos materiais soldados, ocorre o acúmulo de soluções ácidas e pela falta
de depósito e pela ineficiência dos processos de pré-tratamento, iniciam-se os processos
corrosivos.
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3.1.8 Aditivos orgânicos
Os aditivos orgânicos são utilizados na galvanoplastia há muitos anos, industrialmente
todos os processos de eletrodeposição de metais possuem em sua formulação aditivos, os
quais possuem diversas finalidades, entre elas, nivelamento de camada, refinamento dos
grãos, brilho entre outros, sendo que em sua maioria, os efeitos causados pela adição dos
aditivos, culminam por aumentar a resistência a corrosão do material recoberto. Como forma
de conhecer as espécies de aditivos utilizadas na indústria, realizou-se uma pesquisa das
patentes de processos de eletrodeposição de níquel, a pesquisa foi realizada na base de dados
do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial e na plataforma de patentes da Web of
Know Ledge. Os resultados da pesquisa são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Patentes nacionais e internacionais referentes a aditivos para processos de eletrodeposição de
níquel.
Aditivo
Ano
Número
Melhoria/Inovação
Referências
utilizado
Refere-se a um eletrólito a base de cobalto,
cobre e níquel, para eletrodeposição utilizando2012
WO2012008824-A1
Sem aditivo
se platina como ânodo para revestimento de
(23)
componentes motores de automóveis, sendo o
cátodo com base em prata.
Refere-se a produção de um material para ser
utilizado como ânodo para eletrodeposição de
2011
CN102206838-A
Sem aditivo
metais não-ferrosos. O ânodo é constituído de
(24)
prata, cobalto, estanho, cálcio, antimônio e
chumbo.
2010
KR2010083623-A
Melhor brilho e resistência a corrosão, citrato
como complexante - Esta patente refere-se a
formulação de um eletrólito a base de zinconíquel, para eletrodeposição. O eletrólito possui
Citrato de sódio
propriedades que melhoram o brilho e a
e ácido
resistência a corrosão pela ação de aditivos
(25)(26)
sulfônico, 2,2
2011
KR1074165-B1
adicionados ao eletrólito, este aditivo também
nitrilo trietanol
evita que os íons níquel precipitem, o aditivo
adicionado como complexante é o citrato de
sódio e o ácido sulfônico, 2,2 nitrilo trietanol
para também melhorar o brilho.
2009
KR2009065021-A
Formulação de eletrólito com aditivos - Esta
patente trata de uma formulação de eletrólito
(banho) composto de zinco-níquel, para
eletrodeposição em base de aço carbono, a
Benzoato de
formulação também se utiliza de um aditivo
sódio, sacarina,
específico para o processo, trata-se de benzoato
ácido úrico e
(27)(28)
de sódio, sacarina, ácido úrico e sulfonato de
2010
KR961364-B1
sulfonato de
sódio. As aplicações são para peças variadas
sódio
como de automóveis ou mesmo
componentes eletrônicos e peças para
construção civil.
2007

CN1978710-A

Sem aditivos

Baixo custo, sem aditivos - Esta patente é
referente ao processo ou método de

(29)

30

2006

RU2284379-C2

2004

US2004154928-A1

2004

WO2004072320-A2

2007

US7300563-B2

1990

SU1615232-A

1985

EP163944-A2

1985

DE3416993-A

1985

EP163944-A

1985

JP60251298-A

1986

US4565611-A

1985

JP87052039-B2

1985

US4549942-A

1985

AU8428096-A

1985

JP60224798-A

1985

BR8402724-A

1987

JP87052039-B

1989

CA1255620-A

Utiliza aditivo,
porém, não cita
o nome

eletrodeposição de liga de níquel-fósforo
brilhante sobre aço, ferro e cobre. O eletrólito é
obtido a partir de cloreto de níquel, ácido bórico
e fosfito de sódio, sem adição de aditivos.
Segundo a patente o custo do produto é baixo e
por isso atrativo.
Presença de boro, o que melhora resistência a
corrosão, dureza e diminui a porosidade. Esta
patente trata de um eletrólito de níquel-boro,
permite a deposição de camada de níquel com
presença e incorporação de átomos de boro em
sua estrutura o que melhora a resistência a
corrosão da camada, a dureza e um revestimento
não-poroso.

(30)

H2C=CHCH2N
R1R2 ou
(H2C=CHCH2
N'R1R2R3)
nxn, com
R1-R3 sendo
grupos
funcionais,
metila, etila,
propila, alila.e
xn um grupo
inorgânico ou
nvalente
ou um ânion
orgânico

Camadas mais brilhantes, dúcteis, niveladas
trabalhando em ampla faixa de densidade de
corrente. Eletrodeposição de níquel em
substrato, por imersão, sendo que o eletrólito
possui em sua composição um aditivo. Permite
obter camadas mais brilhantes, dúcteis,
niveladas trabalhando em ampla faixa de
densidade de corrente. Os aditivos utilizados são
de fórmula geral: H2C =CHCH2NR1R2 ou
(H2C = CHCH2N'R1R2R3) nxn, com R1-R3
sendo grupos funcionais, metila, etila, propila,
alila.e xn um grupo inorgânico ou nvalente ou
um ânion orgânico.

(31)(32)

Sem aditivos

Deposição de liga de índio-níquel mais
resistente a corrosão. Eletrólito para depositar
liga de índio-níquel, banho a base de sulfato de
índio e fluorborato de níquel e um quelante a
base de sulfato de amônio e níquel, sendo este
último responsável pela melhor resistência a
corrosão e o sulfato de amônio com ação de
tampão.

(33)

Utiliza aditivos,
porém, não cita
quais são eles

Patente referente a formulação de um eletrólito
a base de níquel, cobalto e ácido bórico para
eletrodeposição. A solução contém aditivos que
fornecem a camada depositada características
branqueadoras e abrilhantadoras, além da
presença de agentes umectantes aniônicos.

(34)(35)

Tiazol e
tiazolina

Tripla camada de níquel, camada intermediária
contendo enxofre de forma controlada através
da adição de aditivos. Melhor resistência a
corrosão. Patente referente a um processo de
eletrodeposição de níquel em tripla camada,
sendo que a camada intermediária contendo
enxofre de forma controlada através da adição
de aditivos como tiazol e tiazolina. Segundo o
inventor este fato aumenta em várias vezes a
resistência a corrosão. Podendo ser aplicado
tanto em substrato metálico quanto

(36)(37)(38)

31

1985

PI8402724

Tiazol e
tiazolina

1983

PI8203902

Tiazol e
tiazolina

1984

JP59200785-A

1988

JP88024079-B

1983

DE3305100-A

1982

BE889594-A

1982

GB2079788-A

1982

NO8102323-A

1982

SE8104200-A

1982

FR2486543-A

1982

NL8103290-A

1982

DK8103022-A

1982

DE3126339-A

1982

JP57047889-A

1986

IT1131685-B

Benzaldeído
dissódiodissulfo
nato

“Aditivo
branqueador”

“Aditivo
branqueador”
combinado com
outros aditivos

1991

PI9000971A

Não cita a
utilização de
aditivos

1999

PI98060020-1A

Não cita a
utilização de
aditivos

1983

PI8204892

Não cita a
utilização de
aditivos

plástico, desde que metalizado previamente.
Mesma patente que a anterior, porém, ano
diferente de publicação e número diferente,
significando venda ou publicação em outro país.
Mesma patente anterior (PI8402724) muda o
depositante, em 1983 Ocidental Chemical
Corporation em 1985 Omi International.
Resistência a tração elevada. Esta patente
refere-se também à um eletrólito/banho
formulado a partir de sulfamato de níquel,
cloreto de níquel e ácido bórico com adição de
benzaldeído dissódio dissulfonato, um composto
orgânico utilizado como aditivo. Os depósitos
obtidos, sob condições controladas e
especificadas na patente, possuem
características de resistância a tração elevadas.
Aplicado em peças especiais como componentes
de relógios.
Formulação de um aditivo chamado de
branqueador. Esta patente é de um aditivo,
composto orgânico que pode ser utilizado em
banhos de níquel, na elaboração de camadas
protetores para superfícies que corroem
facilmente. Na patente o produto é chamado de
“branqueador”.

(41)(42)

Promove a formação de camadas uniformes,
brilhantes e dúcteis. Patente referente a um
aditivo orgânico para níquel, utilizado em
eletrodeposição. O aditivo é chamado
branqueador e combinado com outros aditivos
comerciais promove a formação de camadas
uniformes, brilhantes e dúcteis.

(44)(45)

Eletrodeposição de níquel com molibdenita para
preparação de um eletrodo. Esta patente referese a um processo de eletrodeposição de níquel
com partículas de
molibdenita para preparação de um cátodo com
objetivo de melhorar o processo de eletrólise da
água.
Eletrodeposição de níquel-fósforo. Patente
referente a formulação de um eletrólito (banho)
para eletrodeposição de níquel-fósforo,
eletrólito novo e também para reposição, bem
como de camada eletrodepositada de níquelfósforo e de níquel ou liga de níquel.
Eletrólito de zinco-níquel, para eletrodeposição.
Patente referente a um eletrólito de zinconíquel, para eletrodeposição de liga de zinconíquel por eletrodeposição.

(39)

(40)

(43)

(46)

(47)

(48)
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Pode-se observar que poucos aditivos diferentes são apresentados nas patentes
encontradas entre os anos de 1980 e 2012, algumas patentes não trazem a citação da espécie
de aditivos utilizada, fato comum no ramo industrial, onde o principal objetivo é o aumento
da produtividade.
Além da pesquisa de patentes, realizou-se também uma pesquisa bibliográfica em
artigos acadêmicos publicados em revistas importantes da área de eletroquímica. A pesquisa
baseou-se novamente nos aditivos orgânicos, aplicados na eletrodeposição de níquel, onde o
objetivo foi conhecer os principais aditivos estudados nos laboratórios de pesquisa. Os
resultados encontrados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2- Bibliografia encontrada sobre aditivos aplicados na eletrodeposição de níquel entre 1963 e 2015.
Ano
2015

Estudos
“Microstructure and corrosion behavior of
ectrodeposited nanocrystalline nickel prepared from
acetate bath”

2013

“Effect of additives on electrodeposition of nickel from
acetate bath: cyclic voltammetric study”

2010

“Effects of Additives on Nickel Electrowinning From
Sulfate System”
“Nickel Electrodeposition From Novel Citrate Bath”

2007

2007

2007

2006

2004
2002
2002

2000

1998
1992

“The Role of Additives in the Electrodeposition of
Nickel–Cobalt Alloy from Acetate Electrolyte”
“Synergistic Effect of 2-Butyne-1,4-Diol and Pulse
Plating on the Structure and Properties of Nickel
Nanocrystalline Deposits”
“Influence of Glycerol, Mannitol and Sorbitol on
Electrodeposition of Nickel From a Watts Bath and on
the Nickel Film Morphology”
“Effects of Saccharin and Quaternary Ammonium
Chlorides on the Electrodeposition of Nickel from a
Watts-Type Electrolyte”
“The Role of Anion Additives in the Electrodeposition
of Nickel_/Cobalt Alloys from Sulfamate Electrolyte”
“Reaction Mechanism of Some Benzene Sulfonamide
and Saccharin Derivatives During Nickel
Electrodeposition in Watts-Type Electrolyte”
"Interaction of Additives With The Cathode in a
Mixture of Saccharin, 2-Butyne-1,4-Diol and
Phthalimide During Nickel Electrodeposition in a
Watts-Type Electrolyte”
Improving the throwing power of nickel electroplating
baths
“Studies of Electrodeposition of Nickel: Different

Aditivo(s)
Lauril sulfato de sódio
Sacarina
2-butino, 1,4-diol
2-butino, 1,4-diol
Sacarina
Cumarina
Dodecil sulfato de sódio e ácido
bórico
Citrato de sódio
Sacarina, dextrina, 1,4butinodiol, cumarina, 1,3naftaleno, ácido sulfônico,
formaldeído, glicina e
crotonaldeído

Referência
(11)

(9)
(21)
(20)

(49)

2-butino-1,4-diol

(16)

Glicerol, manitol e sorbitol

(19)

Sacarina e cloreto de amônio
quaternário

(18)

Ácido citric e ácido bórico

(17)

Benzene sulfamida, sacarina e
seus derivados

(10)

Sacarina, 2-butino-1,4-diol e
ftalamida

(15)

Cloreto de sódio e ácido bórico

(50)

4-amino-1-naftaleno sulfonato

(51)
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1984
1968
1963

Nickel(II) and Sulphonated Additive Concentrations”
“Electrodeposition of Nickel from Formamide”
“The Effect of Potential on the Reactions of Coumarin
in the Electrodeposition of Nickel”
“The Effects of Coumarin on the
Electrodeposition of Nickel”

de sódio
Formamida

(14)

Cumarina

(52)

Cumarina

(8)

Dentre os artigos e as patentes pesquisados encontram-se estudos envolvendo aditivos
como o citrato de sódio e ácido sulfônico (26)(25), que melhoram o brilho e resistência à
corrosão. Banhos com benzoato de sódio, sacarina, ácido úrico, sulfonato de sódio (28)(27) e
tiazol (36) também foram estudados e patenteados, sendo estes últimos aditivos, adicionados
para promover o aumento da resistência à corrosão pela incorporação de enxofre na camada
de níquel. Em outro registro, também de uma patente, benzaldeído e dissulfonato de sódio
foram usados e, de acordo com os autores, eles forneceram uma melhor resistência à tração
para as camadas depositadas. (41)
O poder de penetração dos eletrólitos de níquel é aumentado quando da adição de
aditivos orgânicos, sendo que estes promovem a formação de camadas com espessura
uniforme mesmo quando a distância entre o cátodo e o ânodo não é uniforme ao longo da
peça a ser revestida. Isso devido a sua geometria complexa e irregular. Esta propriedade de
penetração está relacionada ao número de Wagner, sendo que a adição de um aditivo que
aumenta a polarização do cátodo ou a condutividade do eletrólito contribui para o aumento do
poder de penetração do banho. (9)(53)
O poder de penetração é o resultado de interações complexas entre os diferentes
componentes do eletrólito e as condições operacionais. Por exemplo, Mohanty et al. (54)
verificaram que tioureia despolariza a redução de níquel sobre o substrato de aço inoxidável
até uma concentração de 10 mg dm-3, mas um comportamento misto foi observado em
concentrações mais elevadas.
Na eletrodeposição decorativa, os eletrólitos combinam vários aditivos para produzir
depósitos brilhantes em uma ampla gama de densidades de corrente. Os abrilhantadores
interferem na nucleação e crescimento da fase recém-formada do metal, refinando o tamanho
dos grãos do depósito e, consequentemente, a produção de revestimentos brilhantes com
menos stress interno. No entanto, para a deposição de revestimentos especulares, o uso
associado de carregadores ou niveladores é necessário. O papel principal do carregador é
aumentar a capacidade de nivelamento do banho, isto é, a sua capacidade para depositar o
metal preferencialmente em defeitos na superfície do cátodo, resultando em superfície cada
vez mais lisa, com o aumento da espessura de camada do depósito. Os molhadores são
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tensoativos que facilitam o desprendimento das bolhas de gás geradas pela reação de evolução
de hidrogênio.
No entanto, o mecanismo de ação dos aditivos é complexo e a influência de cada um
dos aditivos sobre as propriedades de depósitos é mais complexa do que se pode supor pelo
descrito anteriormente. Existem interações sinérgicas entre dois ou mais aditivos em um
eletrólito. Por exemplo, Ciszewski et al. (18) relataram o efeito sinérgico da combinação entre
a sacarina e os seus sais de amónio quaternário. Morkute e Bernotiene (15) demonstraram a
interação entre a sacarina, 2-butino-1,4-diol e ftalamida. Mirkova e colaboradores (55)
demonstraram que a interação entre as condições de operação e os aditivos afeta a adsorção de
hidrogênio nos depósitos, enquanto o efeito sinérgico da aplicação de corrente pulsada em
combinação com a utilização dos aditivos de cis-2-butino- 1,4-diol (56) e 2-butino-1,4-diol
foi demonstrada por Pavlatou et al. (16)
Estes exemplos mostram claramente a importância de considerar a interação entre os
aditivos. No entanto, há um predomínio de estudos que abordam um único aditivo
(21)(57)(58)(49)(19), poucos estudos mencionando os efeitos sinérgicos entre os aditivos (59)
e uma surpreendente falta de estudos utilizando planejamento fatorial de experimentos, uma
técnica especialmente adequado para revelar a interação entre os fatores experimentais.
(60)(12)(61)

3.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
No presente estudo, foram utilizados três tipos diferentes de aditivos comerciais, que
consistem numa das classes de aditivos utilizadas industrialmente, composta de carregador,
abrilhantador e molhador. Os princípios ativos de cada aditivo, de acordo com o boletim
técnico do fabricante, estão listados na Tabela 3. Como pode ser observado, os princípios
ativos dos aditivos consistem de surfactantes conhecidos. Ambos, carregador e abrilhantador
possuem compostos sulfônicos em sua formulação.
Os aditivos orgânicos escolhidos para a pesquisa tratam-se de uma classe de aditivos,
composta por um carregador, um abrilhantador e um molhador, que são utilizados
industrialmente e que em estudos anteriores obtiveram o melhor desempenho em termos de
proteção a corrosão. (4) Neste estudo citado, foram testadas 6 diferentes classes de aditivos
de dois diferentes fabricantes, tendo sido avaliadas em termos morfológicos, estruturais,
capacidade de deposição expressa na espessura de camada e de resistência a corrosão por
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meio eletroquímico e também em ensaio acelerado por salt-spray ou névoa salina. A
composição do aditivo apresentada na Tabela 3 foi obtida no boletim técnico do produto e as
amostras fornecidas pelo fabricante, o qual utiliza tecnologia alemã para produção dos seus
aditivos orgânicos. O fabricante dos produtos situa-se na cidade de São Paulo e a empresa que
utiliza estes aditivos na sua linha de produção de galvanoplastia, situa-se na região sudoeste
do Paraná. As amostras dos aditivos foram coletadas no ano de 2012, de lá para cá, 2015, a
empresa lançou mais duas novas classes de aditivos, segundo ela, estes novos aditivos seriam
superiores aos estudados.

Tabela 3 - Aditivos orgânicos comerciais utilizados na pesquisa.
Aditivo
Carregador

Abrilhantador
Molhador

Princípio(s) ativo(s)
Metanosulfonato de sódio
Ácido octano 1-sulfonato de sódio
1,4-butinodiol
Ácido etilenosulfônico
Alquil ou lauril éter sulfato de sódio

Conforme mencionado, esta classe de aditivos foi escolhida em virtude de, em estudos
anteriores, ter obtido excelente desempenho anticorrosivo dentre 6 classes estudadas. (4) No
estudo citado, o objetivo era avaliar o desempenho de diferentes classes de aditivos, no estudo
atual, o principal objetivo foi avaliar o desempenho de cada aditivo da referida classe,
buscando compreender as funções ou efeitos de cada um deles, isto porque, industrialmente,
sempre são indicados para uso combinado na eletrodeposição de níquel, ambos os aditivos,
carregador, abrilhantador e molhador.
Com base nas bibliografias consultadas e nos produtos disponíveis para os testes,
selecionou-se uma gama de princípios ativos para testar-se na pesquisa, Tabela 4, sendo que,
todos os testados foram objeto de pesquisa nas referências citadas anteriormente, com exceção
dos aditivos comerciais que apenas foram testados de forma comparativa com outras classes
de aditivos e principalmente avaliando-se a resistência a corrosão. (4)
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Tabela 4 - Lista geral de aditivos orgânicos testados na pesquisa.
Aditivo
Carregador Comercial

Abrilhantador Comercial

Princípio(s) ativo(s)
Metanosulfonato de sódio
Ácido octano 1-sulfonato de sódio
1,4-butinodiol
Ácido etilenosulfônico

Molhador Comercial

Alquil ou lauril éter sulfato de sódio

Princípio Ativo P.A.

lauril éter sulfato de sódio

Princípio Ativo P.A.

Sacarina

Princípio Ativo P.A.

Acetato de Sódio

Princípio Ativo P.A.

Citrato de Sódio

Princípio Ativo P.A.

Manitol

Princípio Ativo P.A.

Butil Glicol

Princípio Ativo P.A.

Sorbitol

Os aditivos orgânicos comerciais carregador, abrilhantador e molhador, foram testados
individualmente e em conjunto, com combinações de forma a testar os efeitos da ausência e
presença dos mesmos no eletrólito. Os demais aditivos foram testados individualmente,
conforme a literatura mostrada. Para o planejamento fatorial foram utilizados apenas os
aditivos de formulação comercial citados.

3.2.1 Planejamento experimental fatorial
Para a parte I do estudo foi escolhido o planejamento experimental fatorial fracionado,
em virtude do grande número de variáveis envolvidas no experimento, utilizou-se um
planejamento 25-1 para reduzir-se o número de ensaios. As variáveis utilizadas, conforme
Tabela 5, foram a carga (“Q”) ou seja, a corrente aplicada vezes o tempo de deposição para
obter-se cargas representativas, outra variável avaliada foi a densidade de corrente média
pontual (“I”), baseada na corrente aplicada e na distância entre o cátodo e o ânodo, conforme
indicado na NORMA DIN 50 957 (5), e as dosagens dos três aditivos, carregador,
abrilhantador e molhador, obtidos de uma empresa do ramo metalúrgico conforme citado
anteriormente.
As respostas avaliadas foram o brilho, a rugosidade, a espessura de camada e a
resistência a transferência de carga. A escolha tanto dos fatores quanto das respostas foi
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baseada num estudo preliminar sobre o processo interpretando-se quais eram as principais
características que seriam alteradas pela presença ou ausência de aditivos no eletrólito e
também por serem estas características de fácil interpretação, quando dos resultados, sendo
que ambas estão relacionadas, brilho é resultado da diminuição na rugosidade, que por sua
vez esta relacionada a resistência a transferência de carga (indicativa de resistência a
corrosão) que esta relacionada a espessura da camada depositada. Os fatores - e +, inferior e
superior respectivamente, bem como as variáveis estudadas estão na Tabela 5.
Tabela 5 - Variáveis do Planejamento Experimental Fatorial.
Variáveis

FATOR -

FATOR +

-2

PONTO CENTRAL

-2

I Densidade de Corrente (I)

1,03 A cm

6,06 A cm

3,54 A cm-2

Carga de deposição (Q)

10,30 C

60,60 C

35,40 C

Dosagem de abrilhantador (A)

0,00 mL L-1

1,00 mL L-1

0,50 mL L-1

Dosagem de Carregador (C)

0,00 mL L-1

30,00 mL L-1

15,00 mL L-1

Dosagem de Molhador (M)

0,00 mL L-1

3,00 mL L-1

1,50 mL L-1

Aplicando-se o planejamento experimental fatorial fracionado 25-1 obteve-se um total
de 16 experimentos e um ponto central realizado em triplicata, a matriz de distribuição dos
elementos do planejamento fatorial utilizado, pode ser observada na Tabela 6.
Tabela 6 - Matriz do planejamento experimental fatorial.
VARIÁVEIS*
I

Q

A

C

M

(A cm-2)

(C)

(mL L-1)

(mL L-1)

(mL L-1)

1

-

-

-

-

+

2

+

-

-

-

-

3

-

+

-

-

+

4

+

+

-

-

+

5

-

-

+

-

-

6

+

-

+

-

+

7

-

+

+

-

+

8

+

+

+

-

-

P.C.1

0

0

0

0

0

P.C.2

0

0

0

0

0

P.C.3

0

0

0

0

0

9

-

-

-

+

-

10

+

-

-

+

+

11

-

+

-

+

+

Ensaio
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12

+

+

-

+

-

13

-

-

+

+

+

14

+

-

+

+

-

15

-

+

+

+

-

16

+

+

+

+

+

*I: Densidade de Corrente; Q: Carga; A: Abrilhantador; C: Carregador; M: Molhador e P.C.: Ponto
Central.

A definição dos fatores (+ e -) das variáveis independentes foi baseada nos parâmetros
conhecidos do processo industrial, no caso da dosagem dos aditivos, optou-se pelo fator
inferior ser zero, pois assim testou-se a ausência e presença dos mesmos no processo. A
dosagem do fator superior indicada de cada aditivo foi baseada na dosagem utilizada na linha
industrial e recomendada pelo fabricante quando da montagem do eletrólito para utilização.
Com relação à densidade de corrente utilizou-se a equação da célula de Hull, a qual é
fator dependente da distância que o ponto analisado se encontra da zona de alta densidade de
corrente, ou seja, a distância do ponto analisado ao ânodo de níquel. Selecionou-se uma seção
de cada zona de densidade de corrente (alta, média e baixa), com 1cm de largura e calculou-se
a integral da densidade de corrente e obteve-se a densidade de corrente média de cada região
selecionada, conforme demonstrado na Figura 5. Em resumo, a placa de aço foi recortada em
três partes com 1 cm de largura cada, sendo cada parte retirada de uma das regiões de
densidade de corrente específica para assim obter-se a representatividade na densidade de
corrente.
As amostras foram retiradas nas seguintes distâncias do cátodo, entre 2 e 3 cm; entre
4,5 e 5,5 cm e entre 7 e 8 cm, ambas distâncias a partir do início da peça, o comprimento total
do cátodo foi de 10 cm. O cátodo utilizado foi de aço carbono liga AISI 1020 com 100 mm de
comprimento e 50 mm de largura e espessura de 0,3 mm. Este é o tamanho usual do cátodo
utilizado no ensaio em célula de Hull.
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Figura 5 - Representação das regiões da amostra, selecionadas para a caracterização.
As regiões coloridas representam as partes da amostra que foram retiradas para a análise

A equação utilizada para o cálculo da densidade de corrente de cada região, segundo a
NORMA DIN 50 957 foi:
(

)

Eq. 1

Onde:
= Densidade de corrente no ponto analisado A cm-2;
= Intensidade de corrente aplicada a Célula (2 A);
= Distância do início da placa em cm;
Para obter-se a densidade de corrente média calculou-se a integral da região selecionada.

Para densidade de corrente média no centro do primeiro terço da placa metálica:
[ [ ] {

S1 = 6,06 A dm

}]

Eq. 2

-2

Para densidade de corrente média no centro do segundo terço da placa metálica:
[ [ ] {

}]

Eq. 3

S2 = 2,88 A dm-2
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Para densidade de corrente média no centro do terceiro terço da placa metálica:
[ [ ] {

}]

Eq. 4

S3 = 1,03 A dm-2

A razão entre as densidades de correntes médias são:
S1/S2 = 2,10;
S2/S3 = 2,79;
S1/S3 = 5,88;

Decidiu-se por escolher os fatores S1 e S3, ou seja, as densidades de correntes médias
de 6,06 A dm-2 e 1,03 A dm-2 por apresentarem os valores extremos, sendo os mais
representativos.
Em seguida calculou-se os tempos de deposição baseados nas densidades de correntes
médias dos centros de cada terça parte, sendo que adotou-se para T2 (tempo 2) o valor de 10
minutos por ser o tempo utilizado como padrão para deposição em Célula de Hull e
usualmente aplicado nas linhas de produção industrial.
T2= 10min;
T1=T2/r = 1,70 minutos;
T3=T2 X r= 58,7 minutos;
Sendo “r” a razão entre as densidades de correntes S1 e S3.

A partir destes dados calcularam-se as cargas envolvidas nos processos.
Cálculo das Cargas Q para o planejamento fatorial, em Coulumbs:
Q1= T1 . S1 = 10,30 C;
T2 . S1 = 60,60 C;
T3 . S1 = 355,73 C – não representativo;
Q2= T1 . S3 = 1,75 C – não representativo;
T2 . S3 = 10,30 C;
T3 . S3 = 60,46 C;

Os fatores + e - utilizados para a variável carga Q, foram: 10,30 C e 60,60 C.
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Tabela 7 - Definição dos fatores + e - para a varável "Q" Carga.
Tempos
Dens. Corr.

S1= 6,06 A dm-2
S3= 1,03 A dm

-2

T1

T2

T3

1,7 min.

10 min.

58,7 min.

10,30

60,60

355,72

1,75

10,30

60,46

Os fatores + e – da variável carga, “Q”, foram obtidos diretamente em cada amostra
preparada, ou seja, não foi determinada numericamente e sim pontualmente com base no
tempo de deposição, sendo que para que ela fosse adequadamente obtida foram necessárias 3
amostras, uma para cada tempo T. Não incluiu-se o tempo no planejamento, pois, elevaria o
número de ensaios para um planejamento de base 3, sendo que o fator tempo foi adicionado
para determinar a variável carga.

As variáveis dependentes (respostas) foram quantificadas através dos seguintes métodos:
 Brilho: u.b. Unidades de brilho, através Norma ASTM D523 08 – Standart Test
Method for Specular Gloss 60°, realizado no TECPAR, Instituto de Tecnologia do
Paraná, em Curitiba;
 Rugosidade: A rugosidade foi verificada por Microscopia de Força Atômica, AFM da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, em Ponta Grossa;
 Resistência a transferência de carga: Foi realizada com auxílio do Potenciostato na
Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO, em Guarapuava;
 Espessura de camada: Foi realizada na UEPG por fluorescência de Raios x.

3.2.2 Preparação do eletrólito
A preparação do eletrólito para deposição das amostras do planejamento experimental
fatorial foi a primeira etapa prática da pesquisa. O eletrólito escolhido foi o banho
denominado tipo WATTS, o qual apresenta-se como o principal utilizado industrialmente e
cujas concentrações de sais encontram-se na Tabela 8. Os sais utilizados foram de pureza
industrial.
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Tabela 8 - Concentração do eletrólito preparado para a eletrodeposição das amostras.

Sal

Concentração

Sulfato de Níquel

300 g L-1

Cloreto de Níquel

70 g L-1

Ácido Bórico

45 g L-1

Aditivos orgânicos

Conforme o planejamento fatorial

Foram preparados 8 litros do eletrólito. Após a dissolução completa dos sais procedeuse a purificação do eletrólito. A purificação foi realizada mediante adição de 5 g L-1 de carvão
ativo, agitação durante 30 minutos e após isso procedeu-se a filtração do eletrólito com papel
filtro qualitativo para eliminação do carvão. Este processo tem por objetivo eliminar os
possíveis contaminantes presentes no eletrólito oriundos dos sais de pureza industrial. Estes
contaminantes podem ser metálicos, como ferro e cobre, bem como orgânicos oriundos dos
processos de extração e fabricação dos sais. Na Figura 6 encontram-se algumas imagens dos
sais e do eletrólito já purificado.

B

A

Figura 6 – Sais utilizados e eletrólito pronto para uso.
(A) - Sais utilizados para preparação do eletrólito sendo, da esquerda para a direita: sulfato de níquel,
cloreto de níquel e ácido bórico, (B) - Eletrólito já purificado.

3.2.3 Eletrodeposição das amostras
As amostras foram preparadas pelo processo de eletrodeposição em célula De Hull
termostatizada, ou seja, com temperatura controlada por banho-maria, a temperatura de
trabalho padrão é indicada pelo fabricante dos aditivos. A temperatura do eletrólito foi
mantida entre 55°C e 58°C durante a deposição, o pH da solução encontrava-se em 4,3 e o
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eletrólito foi mantido sob agitação durante o processo de eletrodeposição. Na Figura 7 podese observar algumas imagens do sistema de eletrodeposição das amostras.

A
B

D
C

Figura 7 - Célula de Hull utilizada para a eletrodeposição.
(A) - Sistema termostatizado, (B) - Detalhe da célula de Hull, (C) – Sistema com o eletrólito na célula e (D)
- Detalhe do Sistema de agitação.

As amostras foram preparadas depositando-se níquel metálico sobre um cátodo
constituído de chapa de aço carbono de liga AISI 1020 polida, conforme pode ser observado
no sistema completo apresentado na Figura 8. A chapa de aço carbono foi previamente
preparada antes da eletrodeposição, sendo que as mesmas foram desengraxadas com uma
solução de detergente químico de formulação industrial e polidas manualmente com auxílio
de palha de aço fina e posteriormente imersas em solução de ácido clorídrico concentração de
50% em volume (ácido/água) preparada a partir de uma solução de ácido clorídrico comercial
de concentração 37% e em seguida lavadas em água corrente e levadas a célula de
eletrodeposição.
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Retificador
de corrente

Sistema de
Agitação

Ânodo, pólo
positivo

Cátodo, chapa
de aço carbono
AISI 1020
Pólo Negativo,
será ligado ao
cátodo
Figura 8 - Sistema de eletrodeposição completo.
Compreendendo a célula, agitador, retificador e placa catódica

Para a eletrodeposição foi utilizada uma fonte de corrente contínua (retificador de
corrente) de 12 Ampéres marca Equiplastia®. A eletrodeposição das amostras seguiu o
planejamento fatorial, porém, cada amostra foi preparada aleatoriamente, ou seja, não seguiu
a sequência descrita na Tabela 6.
Depois de decorrido cada tempo de eletrodeposição, as amostras foram retiradas da
célula e lavadas em água corrente e posteriormente secadas com auxílio de fonte de calor tipo
soprador de ar quente (secador de cabelos), em seguida identificadas, embaladas com papel
seco e armazenadas ao abrigo da umidade. Na Figura 9 é possível observar a imagem de uma
das placas eletrodepositadas, trata-se da amostra referente ao ponto central 3.

Figura 9 - Placa representando as amostras preparadas.
Nesta foto, Ponto Central 3, tempo de eletrodeposição de 10 minutos
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As dosagens de aditivos utilizadas foram àquelas indicadas pelo fabricante, no boletim
técnico do produto, quando da preparação do eletrólito para o processo industrial, tais
dosagens encontram-se descritas na Tabela 9, sendo que o fator inferior foi zero, ou seja, sem
adição de aditivos, isto para, como já citado, observar os efeitos da ausência dos aditivos na
eletrodeposição.

Tabela 9 – Dosagens dos aditivos utilizados no planejamento.
ADITIVO:

ABRILHANTADOR

CARREGADOR

MOLHADOR

FATOR +

1 mL L-1

30 mL L-1

3 mL L-1

FATOR -

0

0

0

3.2.4 Caracterização das amostras
Após a deposição, as amostras prontas, as mesmas foram levadas ao TECPAR, em
Curitiba para a caracterização do brilho.
As medidas de brilho foram realizadas nas zonas de densidade de corrente descritas
anteriormente, alta, média e baixa, sendo que nesta etapa da caracterização não foi necessário
o corte das amostras, pois, o aparelho possibilitou a leitura na peça inteira.
Para a determinação da espessura de camada, rugosidade e resistência a transferência
de carga, as amostras foram separadas (cortadas) nas suas respectivas regiões, conforme o
planejamento fatorial descrito, visando analisar as diferentes interações definidas no
planejamento. O corte das peças foi realizado com auxílio de facão de corte tipo guilhotina
manual. As amostras foram separadas, identificadas e enviadas ao laboratório da UEPG em
Ponta Grossa para a realização das medidas de espessura de camada e rugosidade. Posterior a
estas medições as amostras seguiram para o laboratório da UNICENTRO em Guarapuava
para as medidas eletroquímicas a fim de determinar-se a resistência a transferência de carga
das amostra.
A resposta brilho foi verificada através de aparelho MICRO-GLOS 60°, BYK Gardner
do TECPAR, Instituto de Tecnologia do Paraná, em Curitiba e a norma utilizada neste ensaio
foi ASTM D-523 – 89, revisada em 1999, denominada Standart Test Method for Specular
Gloss, imagens do equipamento são apresentadas na Figura 10.
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A

B

Figura 10 - Aparelho MICRO-GLOS 60°, utilizado para determinação do brilho.
(A) – Vista geral do equipamento completo na maleta de transporte, (B) – Detalhe do aparelho durante a
medição do brilho na amostra.

A rugosidade foi utilizada como forma de interpretação quanto a influência dos
aditivos, ou seja, para entender-se a que ponto cada um dos aditivos estudados favorece uma
maior rugosidade, fato relacionado também com a característica de formação dos cristais
iniciais de níquel sobre o substrato.
As medidas de rugosidade foram realizadas no aparelho Microscópio de Força
Atômica (AFM), modelo SPM 9600, marca SHIMADZU, no Laboratório de Química da
UEPG.
A espessura de camada foi obtida através de fluorescência de raios x, com o aparelho
marca SHIMADZU modelo EDX 700 do Laboratório de Engenharia de Materiais da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG.
Para a determinação da resistência à transferência de carga foi utilizada a técnica de
Impedância Eletroquímica, com a utilização de um potenciostato micro AUTOLAB modelo
µ3AUT71263 da UNICENTRO utilizando-se um circuito equivalente simples (circuito de
Randles) e software NOVA 1.9. As medidas de impedância foram realizadas no potencial de
circuito aberto, previamente determinado, antes de cada medida. Foram aplicadas frequências
no intervalo de 100 mHz a 10KHz com amplitude de 5 mV.
O eletrólito utilizado foi o cloreto de sódio na concentração de 0,5 mol L-1, o qual foi
escolhido devido a grande presença nos mais diversos meios ou formas de ataque aos
produtos revestidos com níquel, utilizados no dia-a-dia, foi utilizado eletrodo de referência de
Prata/Cloreto de Prata 1 mol L-1, contra eletrodo de platina e o eletrodo de trabalho foi a
própria amostra a ser ensaiada, ou seja, chapa de aço carbono AISI 1020, com amostra de
níquel eletrodepositada. A área de amostra exposta ao eletrólito foi de 0,5 cm -2 .
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Finalmente, após as caracterizações, foi realizada a interpretação dos resultados e para
isso foram utilizadas as ferramentas estatísticas de análise de componentes principais (ACP) e
os gráficos de Pareto das respectivas respostas, sendo utilizado o programa MINITAB 16.2.2.
A análise de componentes principais foi a principal ferramenta estatística utilizada na
avaliação dos resultados, pois, possibilitou a avaliação dos dados através das informações
mais úteis e representativas presentes nos dados originais.
3.2.5 Ensaios adicionais
3.2.5.1 Estudo da corrosão das amostras após ensaio de impedância em meio de cloreto de
sódio
Foram obtidas as imagens por microscopia óptica da superfície de todas as amostras
ensaiadas. Todas as amostras preparadas para os ensaios da análise do planejamento
experimental foram fotografadas com microscópio óptico com aumentos entre 100 e 500 X da
UEPG, antes do ensaio de impedância eletroquímica em meio de cloreto de sódio 0,5 mol L-1.
Da mesma forma e sob as mesmas condições, após o teste para determinação da
resistência a transferência de carga, por impedância, em meio de cloreto de sódio, as amostras
foram analisadas através de microscopia óptica para se observar os processos corrosivos
apresentados.

3.2.5.2 Impedância em meio de sulfato de sódio
Como forma de melhorar a investigação sobre os aditivos, realizou-se também a
análise da impedância das amostras do planejamento fatorial em meio de sulfato de sódio 0,5
mol L-1, com área de exposição do eletrodo de trabalho de 0,5 cm -2. Também obteve-se o
potencial de circuito aberto após estabilização de 55 minutos, amplitude de 5mV, número de
frequências entre 100 mHz à 10.000 kHz. A impedância foi realizada no mesmo equipamento
potenciostato micro AUTOLAB modelo µ3AUT71263 da UNICENTRO utilizando-se um
circuito equivalente simples e software NOVA 1.9.
3.2.5.3 Estudo da estabilidade do sistema em meio de cloreto de sódio
Paralelamente ao estudo principal da pesquisa, realizou-se alguns ensaios referentes a
estabilização do sistema em virtude das dúvidas geradas após a realização dos experimentos
de impedâncias.
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Para este estudo preparou-se um conjunto de amostras de níquel eletrodepositado
sobre aço carbono com diferentes tempos de deposição. A base para deposição foi aço
carbono AISI 1020, com 1cm de largura e 5cm de comprimento. As placas foram previamente
preparadas através do processo de limpeza com desengraxante comercial a base de hidróxido
de sódio, posteriormente foram enxaguadas em água corrente, neutralizadas em ácido
clorídrico com concentração de 50% (V/V) em água preparado a partir de uma solução de
ácido clorídrico a 37% de uso industrial. Após limpas as placas foram levadas para uma célula
de eletrodeposição, retangular, contendo um eletrólito de níquel do tipo banho Watts,
composto por sulfato de níquel (300 g L-1), cloreto de níquel (80 g L -1) e ácido bórico (45 g
L-1). Ao eletrólito foram adicionados os três aditivos comerciais utilizados na pesquisa
(carregador, abrilhantador e molhador) as dosagens adicionadas foram: carregador 30 mL L-1,
abrilhantador 1 mL L

-1

e molhador 3 mL L-1. O eletrólito foi mantido aquecido em 50 °C e

agitado manualmente com auxílio de bastão de vidro. A densidade corrente aplicada foi de 5
A dm-2 visto ser esta a indicação industrial. O objetivo da preparação do eletrólito foi copiar
as condições aplicadas industrialmente. Os tempos de deposição foram de 2, 4, 8 e 15
minutos. Após o tempo de deposição, as amostras foram lavadas e secadas com ar quente e
armazenadas ao abrigo da umidade.
A avaliação das amostras foi realizada em potencial de circuito aberto em meio de
cloreto de sódio na concentração de 0,5 mol L-1, com área de exposição do eletrodo de
trabalho de 0,5 cm-2 e o período de estabilização adotado foi de 24 horas. Neste estudo
também foram avaliadas amostras de aço carbono AISI 1020, material de composição das
placas que foram a base das deposições e amostra de níquel metálico com pureza de 99,99%
de uso industrial. Ambos aço carbono e níquel foram previamente polidos e passaram pelo
mesmo processo de limpeza que as amostras antes da deposição e foram ensaiados sob as
mesmas condições.
3.2.5.4 Avaliação do recobrimento em peças com diferentes geometrias
Paralelo aos ensaios do planejamento de experimentos foram realizadas outras análises
para o estudo do poder de penetração dos eletrólitos mediante os diferentes aditivos
estudados, tanto os aditivos comerciais (abrilhantador, carregador e molhador), quanto em
presença dos aditivos usualmente estudados na literatura.
Para esta avaliação foram feitas deposições de níquel sobre aço carbono em duas
condições diferentes, uma delas com corpos de prova de geometria plana, com dimensões de
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1 cm X 4,5 cm X 0,3mm (largura X comprimento X espessura) constituídos de chapa de aço
carbono AISI 1020 da mesma procedência que as placas do estudo experimental e deposição
de níquel sobre peças com geometria complexa, sendo estas confeccionadas com aço carbono
AISI 1020 no formato de arames entrelaçados e unidos por solda, formando uma espécie de
grade, arames com diâmetros de 1,5 mm e de 4 mm.
Para o estudo da deposição nas peças de geometria plana realizou-se a deposição em
03 diferentes tempos, sendo 01 minuto, 05 minutos e 10 minutos de eletrodeposição de
níquel, e para ambos os tempos aplicaram-se os diferentes aditivos estudados e já citados na
Tabela 5. A deposição foi realizada em meio de eletrólito de níquel do tipo Watts, com a
seguinte composição: sulfato de níquel (300 g L-1), cloreto de níquel (80 g L -1) e ácido bórico
(45 g L-1). Ao eletrólito foram adicionados os três aditivos comerciais utilizados na pesquisa
(carregador, abrilhantador e molhador) as dosagens adicionadas foram: carregador 30 mL L-1,
abrilhantador 1 mL L

-1

e molhador 3 mL L-1 e para os demais aditivos testados (lauril éter

sulfato de sódio, sacarina, acetato de sódio, citrato de sódio, manitol, butil glicol e sorbitol) a
dosagem utilizada foi de 30 mL L -1 das soluções com concentração de 5%. A célula utilizada
foi uma cuba retangular e a densidade de corrente aplicada foi de 5 A dm -2, a temperatura do
banho foi mantida em 50°C sob agitação manual e constante e o pH inicial da solução foi
entre 4,1 e 4,3. Para as peças com geometria plana o tempo foi padronizado em 10 minutos
de deposição e nas mesmas condições citadas. Após a deposição as amostras foram lavadas
em água corrente, secadas com ar quente e armazenadas ao abrigo da umidade.
As imagens da morfologia superficial das amostras, ambas, foram obtidas com
microscópio óptico na UEPG, sob os aumentos de 100 a 500X.

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PRIMEIRA PARTE

3.3.1 Resultados e discussão do planejamento experimental
Com base no planejamento experimental fatorial fracionado formulado, e após as
caracterizações realizadas, obtiveram-se os resultados que podem ser visualizados na Tabela
10, onde consta também a matriz do planejamento experimental.
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Tabela 10 - Resultados do planejamento experimental fatorial descrito*.
VARIÁVEIS INDEPENDENTES
-2

RESPOSTAS

Q (A.cm .

A

C

M

min -1)

(mL.L-1)

(mL.L-1)

(mL.L-1)

1,03

10,30

0,00

0,00

2

6,06

10,30

0,00

3

1,03

60,60

4

6,06

5

Ensaio

I (A.cm-2)

1

Bri (U. B.)

Rg (nm)

Ec (µm)

Rtc (kΩ)

3,00

3,20

182,80

0,384

185,84

0,00

0,00

12,90

130,59

0,770

2,37

0,00

0,00

3,00

1,40

264,19

0,963

5,74

60,60

0,00

0,00

3,00

5,30

150,54

1,459

78,01

1,03

10,30

1,00

0,00

0,00

80,80

53,59

0,317

218,84

6

6,06

10,30

1,00

0,00

3,00

71,60

32,32

0,338

198,19

7

1,03

60,60

1,00

0,00

3,00

66,10

66,07

1,645

124,70

8

6,06

60,60

1,00

0,00

0,00

97,10

137,74

1,110

136,86

P. C.1

3,54

35,45

0,50

15,00

1,50

163,60

12,81

1,066

31,08

P. C.2

3,54

35,45

0,50

15,00

1,50

153,30

33,84

1,045

134,88

P. C.3

3,54

35,45

0,50

15,00

1,50

143,40

43,85

1,043

142,67

9

1,03

10,30

0,00

30,00

0,00

66,70

56,95

0,326

22,66

10

6,06

10,30

0,00

30,00

3,00

104,40

31,68

0,569

228,85

11

1,03

60,60

0,00

30,00

3,00

60,40

43,72

2,117

258,81

12

6,06

60,60

0,00

30,00

0,00

126,50

33,28

0,980

68,04

13

1,03

10,30

1,00

30,00

3,00

126,00

13,17

0,360

86,84

14

6,06

10,30

1,00

30,00

0,00

59,10

22,98

0,536

34,12

15

1,03

60,60

1,00

30,00

0,00

7,60

157,45

1,846

27,06

16

6,06

60,60

1,00

30,00

3,00

468

3,42

1,478

147,49

*Grifados na Tabela estão as medidas de espessura de camada e os resultados obtidos para o ponto central
denominado de PC1, sendo estes resultados eliminados da avaliação experimental, visto a inconsistência dos
mesmos frente aos resultados. O brilho do ensaio 16, grifado na tabela, também gerou dúvidas sobre a
discrepância dos demais resultados, o qual foi refeito, ensaio e medida de brilho, obtendo-se igualmente um
resultado elevado.

Conforme expresso na Tabela 10, os resultados de espessura de camada obtiveram
resultados inferiores a 3μm, sendo que a maior espessura de camada obtida foi de 2,117μm
para o ensaio 11. Considerando que os tempos de deposição aplicados para as cargas (Q)
definidas foram de 1,7 minutos e de 58,7 minutos, para a espessura de camada os resultados
deveriam ser bastante distintos, considerando-se ainda que com 100% de eficiência, segundo
a Lei de Faraday, obteríamos um depósito de 1μm por minuto, esperava-se obter espessuras
de camada da ordem de 1μm a 58μm, sendo que os resultados mensurados não expressam as
verdadeiras espessuras de camada, concluiu-se que o método utilizado para fazer a verificação
da camada depositada (fluorescência de raios x), não foi eficiente na referida determinação,
por este motivo e devido a não poder-se repetir as medidas (alto custo) optou-se por
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desconsiderar esta variável resposta. Outra técnica para se obter a espessura de camada seria o
ensaio por corte transversal com medida da espessura diretamente na amostra com auxílio de
micrometro e de microscópio.
Outro fato que pode ser verificado na Tabela 10 são os resultados de resistência a
transferência de carga e de rugosidade do ensaio PC1 (Ponto central 1), que quando
considerados na análise estatística fornecem uma desproporcionalidade dos resultados, visto
que este ensaio foi realizado em triplicata e esperava-se que consistisse com os ensaios PC2 e
PC3, em virtude da impossibilidade de repetição do ensaio, decidiu-se também eliminar este
ponto e permanecer com os pontos centrais em duplicata, sendo assim o PC2 (Ponto central 2)
tornou-se PC1 (Ponto central 1) e o PC3 (Ponto central 3) tornou-se PC2 (Ponto central 2).
Com relação ao resultado obtido para o brilho do ensaio 16, observa-se na Tabela 10
que o mesmo foi elevado, muito acima dos demais valores, neste sentido optou-se por refazer
o ensaio e a determinação do brilho da amostra e o resultado obtido foi de 409,10 u.b..
Considerando os resultados obtidos inicialmente, considerando a discrepância do PC1 e das
medidas de espessura de camada e a reavaliação do brilho do ensaio 16, obteve-se uma nova
tabela de resultados, Tabela 11, onde foram considerados os resultados válidos para a
avaliação estatística.

Tabela 11 - Resultados do planejamento experimental fatorial, após as correções.
VARIÁVEIS INDEPENDENTES
-

Ensaio

I (A.cm-2)

1

Q (A.cm

A

RESPOSTAS

C

M

Bri (U. B.)

Rg (nm)

Rtc (kΩ)

3,00

3,20

182,80

185,84

0,00

0,00

12,90

130,59

2,37

0,00

0,00

3,00

1,40

264,19

5,74

60,60

0,00

0,00

3,00

5,30

150,54

78,01

1,03

10,30

1,00

0,00

0,00

80,80

53,59

218,84

6

6,06

10,30

1,00

0,00

3,00

71,60

32,32

198,19

7

1,03

60,60

1,00

0,00

3,00

66,10

66,07

124,70

8

6,06

60,60

1,00

0,00

0,00

97,10

137,74

136,86

P. C.1

3,54

35,45

0,50

15,00

1,50

153,30

33,84

134,88

P. C.2

3,54

35,45

0,50

15,00

1,50

143,40

43,85

142,67

9

1,03

10,30

0,00

30,00

0,00

66,70

56,95

22,66

10

6,06

10,30

0,00

30,00

3,00

104,40

31,68

228,85

11

1,03

60,60

0,00

30,00

3,00

60,40

43,72

258,81

12

6,06

60,60

0,00

30,00

0,00

126,50

33,28

68,04

13

1,03

10,30

1,00

30,00

3,00

126,00

13,17

86,84

2

-1

-1

-1

.min )

(mL.L )

(mL.L )

(mL.L-1)

1,03

10,30

0,00

0,00

2

6,06

10,30

0,00

3

1,03

60,60

4

6,06

5
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14

6,06

10,30

1,00

30,00

0,00

59,10

22,98

34,12

15

1,03

60,60

1,00

30,00

0,00

7,60

157,45

27,06

16

6,06

60,60

1,00

30,00

3,00

409,10

3,42

147,49

I=Densidade de corrente; Q= carga; A= Abrilhantador; C= Carregador; M= Molhador; Bri= Brilho; Rg=
Rugosidade; Rtc= Resistência a transferência de carga.

A análise de componentes principais (ACP), foi aplicada aos dados experimentais para
verificar as possíveis semelhanças ou diferenças entre os experimentos, bem como as
correlações entre as variáveis.
Algumas considerações podem ser extraídas a partir dos resultados obtidos, sem a
avaliação fatorial, considerando apenas os resultados diretamente, sendo:
 O ensaio 2, realizado sem a presença de aditivos, apresentou a menor resistência a
transferência de cargas, fato que comprova a afirmação de que a adição dos aditivos
orgânicos promove um aumento na resistência a corrosão.
 Os ensaios de 01 a 04, obtiveram baixo brilho e alta rugosidade, confirmando a
relação inversa entre brilho e rugosidade para adição de carregador e de abrilhantador,
visto que estes ensaios foram realizados na ausência destes aditivos, conforme relatado
também na literatura. (16)
 Para o ensaio 15, obteve-se um valor baixo de brilho e alta rugosidade, mesmo na
presença de carregador e de abrilhantador, este fato pode ser atribuído a ausência do
molhador, o que é usualmente negado industrialmente, onde o molhador é considerado
apenas como redutor de tensão superficial do banho.
 Para o ensaio 16, na presença dos 03 aditivos, obteve-se o maior resultado de brilho,
sendo este da ordem 6 vezes maior que os demais resultados, indicando uma nãolinearidade da varável brilho, também para este ensaio obteve-se uma baixa
rugosidade e uma elevada resistência a transferência de carga, o que indica o efeito
sinérgico dos 03 aditivos.

A Figura 11 apresenta a correlação entre brilho e rugosidade, como forma de melhor
interpretar os resultados.
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Rugosidade / nm

Brilho / U.B
Figura 11 –Correlação entre os valores obtidos para a rugosidade e para o brilho (62).

A diminuição da rugosidade está relacionada ao aumento do brilho, isto para valores
de rugosidade de até 100nm. Rugosidades abaixo deste valor para as variações entre vales e
picos (depressões) a dispersão da luz se da no comprimento de onda da luz e portanto mesmo
que a rugosidade seja menor, não é perceptível a diferença ou o aumento no brilho das
amostras. Nestas situações, onde a rugosidade é menor do que 100nm, o brilho é determinado
por outros fatores, como o tamanho e a textura do depósito que por sua vez são determinados
pela interação entre os 03 aditivos e pelos parâmetros do processo, resultados semelhantes
foram obtidos por Bernotiene et. al. (15) Sendo o brilho controlado por diferentes fatores
quando abaixo ou acima de certo patamar, é razoável admitir que os resultados sejam não
lineares, considerando os fatores estudados.
Na Tabela 12 estão listados os efeitos e as respectivas influências relativas sobre cada
variável do planejamento. Os valores identificados com asterisco não foram incluídos no
modelo dada a significância estatística, como indicado na análise de variância.
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Tabela 12 –Cálculo dos efeitos e sua influência relativa sobre as três variáveis de resposta.
Brilho (incluindo
ensaio 16)

Variáveis

Brilho (excluindo
o ensaio 16)

(Brilho)0.5

Rugosidade

Resistência
transferência de
carga

Efeitos Principais (% Contribuição)
Corrente (i)

59.23 (9.34)

29.73 (5.23)

2.95 (9.17)

-36.92 (6.20)

-4.57 (0.07)*

Carga (Q)

31.10 (2.58)

1.60 (0.01)*

0.42 (0.18)*

41.54 (7.85)

-16.38 (0.97)*

Abrilhantador
(A)

67.08 (11.98)

37.58 (8.35)

3.88 (15.92)

-50.88 (11.78)

15.47 (0.86)*

Carregador (C)

77.68 (16.07)

48.18 (13.73)

4.37 (20.21)

-81.90 (30.53)

-9.59 (0.33)*

Molhador (M)

49.25 (6.48)

19.75 (2.31)

2.08 (4.57)

-41.63 (7.89)

99.13 (35.46)

Interações de segunda ordem (% Contribuição)
i*Q

66.40 (11.74)

36.90 (8.05)

3.00 (9.50)

-14.69* (0.98)

8.09 (0.24)*

i*A

29.88 (2.38)*

0.38 (<0.01)*

0.84 (0.74)*

13.47* (0.83)

19.38 (1.35)*

i*C

50.38 (6.76)

20.88 (2.58)

1.92 (3.88)

-8.06 (0.30)*

25.35 (2.32)*

i*E

24.45 (1.59)*

-5.05 (0.15)*

0.13 (0.02)*

14.97* (1.02)

3.66 (0.05)*

Q*A

29.50 (2.32)*



0.73 (0.57)*

19.11* (1.66)

-9.09 (0.3)*

Q*C

30.75 (2.52)

1.25 (<0.01)*

0.76 (0.61)*

-13.27* (0.80)

48.61 (8.52)

Q*M

27.83 (2.06)*

-1.67 (0.02)*

1.27 (1.69)*

-40.60 (7.50)

-6.30 (0.14)*

A*C

-6.12 (0.1)*

-35.63 (7.51)

-2.76 (8.04)

58.72 (15.69)

-86.19 (26.80)

A*M

57.80 (8.9)

28.30 (4.75)

2.61 (7.18)

-22.56 (2.32)

-64.05 (14.80)

C*M

60.75 (9.83)

31.25 (5.78)

2.81 (8.37)

-3.04 (0.04)*

43.40 (6.80)

Avaliando-se a primeira coluna da Tabela 12, observa-se que os efeitos calculados
para o brilho são todos positivos, exceto um deles, devendo ser avaliado com cautela pois o
modelo não apresenta ajustes, devendo este ser um caso atípico. Uma opção seria eliminar
este resultado quando da análise dos dados, considerando o ensaio 16 ausente. (60)
Apesar da não ortogonalidade os efeitos foram recalculados pelo método dos mínimos
quadrados (60) e listados na segunda coluna da Tabela 12. Outra opção quando a razão entre
os valores máximo e mínimo forem muito grandes, é a aplicação de uma transformação de
energia sobre os dados originais (y* = yλ). (60) A terceira coluna da Tabela 12 apresenta os
efeitos calculados para a resposta transformada, obtidos pela raiz quadrada dos dados
originais (λ=0.5, determinado pelo Método Box-Cox). Neste caso, os valores absolutos dos
efeitos não são comparáveis com os dados anteriores e as contribuições relativas devem ser
utilizadas. Comparando-se a segunda e a terceira colunas da Tabela 12, é evidente que as
diferentes análises sobre a resposta brilho, produziram essencialmente os mesmos resultados,
ou seja, os fatores mais influentes sobre a resposta brilho foram abrilhantador, carregador,
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corrente, corrente vezes carga, abrilhantador vezes molhador, carregador vezes molhador e
abrilhantador vezes carregador.
A Figura 12 apresenta os gráficos de interação para os quatro termos de segunda
ordem mencionados. O aumento na densidade de corrente promove um aumento do brilho
devido a redução do tamanho de grão, mas este efeito é mais pronunciado com o aumento da
carga, conforme o gráfico da Figura 12A. As Figuras 12B e 12C mostram que o molhador age
sinergicamente com o abrilhantador e com o carregador. (18) Já a Figura 12D mostra que o
efeito do abrilhantador é reduzido na presença do carregador.
A

B

Carga

Molhador

Densidade de Corrente

Abrilhantador

C

D
Carregador

Molhador

Carregador

Abrilhantador

Figura 12 – Interações para a resposta brilho1/2
A) Corrente e carga; B) Abrilhantador e Molhador; C) Carregador e Molhador; D) Carregador e
abrilhantador. (62)

A quarta coluna da Tabela 12 apresenta os efeitos calculados para a rugosidade,
mostrando que o carregador é de longe o principal fator, respondendo por mais de 30% da
variância total dos dados. Os maiores efeitos de interações são o abrilhantador vezes o
carregador, a carga vezes o molhador e o abrilhantador vezes o molhador, sendo que o
abrilhantador vezes o carregador e o abrilhantador vezes o molhador possuem efeitos opostos
para a resposta brilho. Vale destacar que o efeito da carga e suas interações com o molhador,
não apresentam efeitos significativos para o brilho.
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A Figura 13 apresenta os gráficos das interações para a resposta rugosidade. A
interação inversa entre abrilhantador e carregador e a interação sinérgica entre abrilhantador e
molhador são mostradas na Figura 13A e 13B, respectivamente. (15) A Figura 13C mostra
que, na ausência de molhador, o carregador contribui significativamente para o aumento da
rugosidade, enquanto que, na presença do molhador, este efeito é suprimido. Estes dados,
juntados aos dados da Figura 12B, 12C e 13B demonstram a importância do molhador para a
redução da rugosidade da superfície e melhorar o brilho, fato não reconhecido
industrialmente. Outro resultado que não era esperado e que foi obtido trata-se do efeito
antagônico entre o abrilhantador e o carregador, sugerindo uma compensação mútua destes
sobre a polarização do eletrodo.
A

B

Carregador

Abrilhantador

Molhador

Abrilhantador

C

Molhador

Carregador

Figura 13 – Interações para a rugosidade
A) Abrilhantador e Carregador; B) Abrilhantador e Molhador; C) Carregador e Molhador. (62)

A última coluna da Tabela 12 apresenta os efeitos calculados para a resistência a
transferência de carga. Novamente percebe-se que prevalece a influência de um dos fatores, o
molhador.

Este fato ocorre porque, na ausência de molhador, as bolhas de hidrogênio

conduzem a formação de buracos no depósito resultando numa baixa resistência a
transferência de carga.
Na Figura 14 apresentam-se os gráficos das interações para a resistência a transferência de
carga, incluindo os quatro termos de segunda ordem, os quais possuem os maiores efeitos.
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Figura 14 – Interações para a resistência a transferência de carga
A) Abrilhantador e Carregador; B) Abrilhantador e Molhador; C) Carga e carregador; D) Carregador e
molhador. (62)

É interessante observar-se que apesar dos efeitos principais dos fatores carga e
carregador serem desprezíveis, sua interação de segunda ordem é muito importante. Salientase também que o termo abrilhantador vezes molhador possui uma interação antagônica para a
resistência a transferência de carga e interação sinérgica para brilho e rugosidade.
Os resultados obtidos demonstram a importância do planejamento experimental na
avaliação dos efeitos dos aditivos, visto que uma avaliação mais detalhada, com base nos
resultados já mapeados, pode ser feita e obter-se uma otimização da utilização dos aditivos em
escala industrial. (63) Além disso, pode-se inferir sobre o eletrólito, a fim de melhorar as
características da camada eletrodepositada e reduzir os custos de produção.
A análise de componentes principais (ACP) foi aplicada aos dados experimentais para
verificar possíveis semelhanças e (ou) diferenças entre os experimentos, bem como as
correlações entre as variáveis. Após a ACP realizada, verificou-se que o primeiro e o segundo
componentes principais correspondem a 60,51 % e 26,25 %, respectivamente, da variância
dos dados experimentais respectivamente, totalizando em conjunto 86,76% de variância
verificada. A Figura 15B apresenta pelo fator 1, que a rugosidade esta negativamente
relacionada com o brilho. Considerando a distribuição dos experimentos na Figura 15A, os
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ensaios 5, 6, 10, 11, PC1, PC2, 12, 13, e 16 aparecem no eixo positivo, indicando o seu
melhor desempenho em relação a resistência a transferência de carga e brilho. Observa-se
que, dentre os experimentos citados, apenas o ensaio 5 apresenta a presença do abrilhantador
isolado, sem a combinação com outros aditivos, o que comprova que o brilho não é fornecido
somente pela adição deste aditivo. Por outro lado, os ensaios 1, 2, 3, 4 e 15 aparecem no eixo
negativo, pois apresentam uma alta rugosidade, baixo brilho e baixa resistência a transferência
de carga. Os ensaios 9, 14, 7 e 8, por sua vez, aparecem no centro do eixo, o que indica que
eles são resultados intermédios em relação ao fator 1. A Figura 15B mostra também que a
rugosidade é explicada pelo fator 2 (26,25%) , uma vez que está localizada próximo ao centro
do eixo, enquanto que o brilho aparece inversamente proporcional à resistência a transferência
de carga. Este último fato tem uma importância tecnológica, uma vez que demonstra que nem
todos os fatores que conduzem a um aumento do brilho conduzem a um aumento da
resistência à corrosão. Assim, a ACP provou ser muito importante para a avaliação da
qualidade do banho de deposição.

Fator 2: 26,25%

A

Fator 1: 60,51 %
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B

Fator 2: 26,25%

Brilho

Rugosidade

Resistência transferência de carga

Fator 1: 60,51 %
Figura 15 – Gráficos do Planejamento Fatorial
A) Gráfico planejamento fatorial (símbolos □,  indicam grupos de morfologia semelhantes); B)
Distribuição das variáveis (brilho, rugosidade e resistência a transferência de carga) sobre o plano
definido pelos componentes principais ACP. (62)

No que se refere a morfologia, as amostras podem ser divididas em três grupos
característicos que correspondem a distribuição das amostras na ACP. Nas Figuras 16 a 33
pode-se observar as imagens da morfologia das amostras para todos os ensaios realizados.
Na Figura 34, imagens da morfologia superficial do aço carbono, antes da deposição,
mostrando que a rugosidade da base é consideravelmente grande, 88,42nm, sugerindo muitos
defeitos superficiais causados pela própria conformação do aço durante seu processo de
fabricação. Nas Figuras 35, 36 e 37 apresentam-se os agrupamentos das amostras nos três
grupos característicos conforme sua morfologia superficial.
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Figura 16 – Imagens de AFM ensaio 01
Rugosidade 182,80nm, presença de molhador, baixa carga e baixa densidade de corrente.

Figura 17 - Imagens de AFM ensaio 02
Rugosidade 130,59nm, amostra preparada sem a adição de aditivos, baixa carga e alta densidade de
corrente.

Figura 18 - Imagens de AFM ensaio 03
Rugosidade 264,19nm, presença de molhador, alta carga e baixa densidade de corrente.
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Figura 19 - Imagens de AFM ensaio 04
Rugosidade 150,54nm, presença de molhador, alta carga e alta densidade de corrente.

Figura 20 - Imagens de AFM ensaio 05
Rugosidade 53,59nm, presença de abrilhantador, baixa carga e baixa densidade de corrente.

Figura 21 - Imagens de AFM ensaio 06
Rugosidade 32,32nm, presença de abrilhantador e de molhador, baixa carga e alta densidade de corrente.
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Figura 22 - Imagens de AFM ensaio 07
Rugosidade 66,07nm, presença de abrilhantador e de molhador, alta carga e baixa densidade de corrente.

Figura 23 - Imagens de AFM ensaio 08
Rugosidade 137,74nm, presença de abrilhantador, alta carga e alta densidade de corrente.

Figura 24 - Imagens de AFM ensaio 09
Rugosidade 56,95nm, presença de carregador, baixa carga e baixa densidade de corrente.
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Figura 25 - Imagens de AFM ensaio 10
Rugosidade 31,68nm, presença de carregador e de molhador, baixa carga e alta densidade de corrente.

Figura 26 - Imagens de AFM ensaio 11
Rugosidade 43,72nm, presença de carregador e de molhador, alta carga e baixa densidade de corrente.

Figura 27 - Imagens de AFM ensaio 12
Rugosidade 33,28nm, presença de carregador, alta carga e alta densidade de corrente.
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Figura 28 - Imagens de AFM ensaio 13
Rugosidade 13,17nm, presença de carregador, abrilhantador e molhador, baixa carga e baixa densidade
de corrente.

Figura 29 - Imagens de AFM ensaio 14
Rugosidade 22,98nm, presença de carregador e abrilhantador, baixa carga e alta densidade de corrente.

Figura 30 - Imagens de AFM ensaio 15
Rugosidade 157,45nm, presença de carregador e abrilhantador, alta carga e baixa densidade de corrente.
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Figura 31 - Imagens de AFM ensaio 16
Rugosidade 3,42nm, presença de carregador, abrilhantador e molhador, alta carga e alta densidade de
corrente.

Figura 32 - Imagens de AFM ensaio PC1
Rugosidade 33,84nm, presença de carregador, abrilhantador e molhador, media carga e media densidade
de corrente.

Figura 33 - Imagens de AFM ensaio PC2
Rugosidade 43,85nm, presença de carregador, abrilhantador e molhador, media carga e media densidade
de corrente.
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Figura 34 – Imagens de AFM da base sem depósito
Aço carbono AISI 1020 pronta para deposição, rugosidade 88,42nm.

A

B

C

D

E

F

Figura 35 – Agrupamento das amostras com morfologia tipo pirâmide
Morfologia identificada como cristalina, em formato de pirâmide, sendo A) Ensaio 01; B) Ensaio 02; C)
Ensaio 03; D) Ensaio 04; E) Ensaio 07 e F) Ensaio 15.

O primeiro grupo formado pelas amostras 1, 2, 3, 4, 7 e 15 com morfologia cristalina,
em formato de pirâmides, Figura 35, com a presença de vários núcleos, com crescimento
aleatório, sugerindo crescimento em 3D, tridimensional. Este grupo apresentou rugosidade
superficial que variou de 60 a 270nm, sendo as amostras, exceto 7 e 15, obtidas sem a
presença do abrilhantador. Para o ensaio 07, o tamanho dos cristais foi consideravelmente
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menor do que as outras amostras do grupo, explicando o maior brilho. Por sua vez o ensaio
15, apresenta uma morfologia um tanto diferente, com crescimento colunar do depósito.
Para o segundo grupo encontram-se as amostras 5, 6 e 8, com morfologia semelhante a
agulhas, estruturas mais alongadas e distribuídas em toda a superfície da amostra. Este grupo
apresenta rugosidade intermediária, variando de 50 a 140nm. A condição experimental em
comum neste grupo é a ausência de carregador, as imagens são apresentadas na Figura 36.

A

B

C

Figura 36 - Agrupamento das amostras com morfologia identificada como agulha
Morfologia identificada como agulha. A) Ensaio 05; B) Ensaio 06; C) Ensaio 08.

O terceiro grupo, formado pelas amostras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, PC1 e PC2,
apresentado na Figura 37, ambas com morfologia mais lisa, em que as fases cristalinas não se
distinguem, sugerindo um crescimento bidimensional. Neste grupo não é possível definir a
existência de estruturas diferenciadas. Podem-se perceber também grandes variações entre as
alturas máximas dos picos e dos vales, que em algumas amostras pode chegar a micrometros
de diferença, estas diferenças levam aos valores diferenciados para as análises de brilho. As
amostras deste grupo foram preparadas com a adição de carregador, sendo que as amostras do
primeiro quadrante da ACP possuem a presença de abrilhantador e de carregador. A
rugosidade média das amostras do grupo foi de 3 a 60nm, tendo a menor rugosidade de todo o
experimento, colaborando com a descoberta de que a adição do abrilhantador promove uma
diminuição da rugosidade superficial, como mostrado por Pavlatou et. al. (16) e Oliveira et.
al. (19)
É interessante comparar os grupos morfológicos, tal como definido acima, com a
distribuição dos ensaios no plano definido pelos componentes principais da ACP. Note-se que
os ensaios com morfologia semelhante são agrupados no plano da ACP, tal como indicado
pelos símbolos na Figura 38. Uma notável exceção a esta regra surge a partir de ensaios 5, 6,
10 e 11, que aparecem agrupadas no quarto quadrante, apesar de suas diferentes morfologias.
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Esta observação conduz à conclusão de que a resistência de transferência de carga, ao
contrário do brilho e da rugosidade, não é totalmente determinada pela morfologia do
revestimento, e este é outro aspecto apontado pela presente investigação.
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Figura 37 - Agrupamento das amostras com morfologia de geometria lisa
Morfologia de geometria lisa. A) Ensaio 09; B) Ensaio 10; C) Ensaio 11; D) Ensaio 12; E) Ensaio 13; F)
Ensaio 14; G) Ensaio 16; H) PC1; I) PC2.
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Fator 2: 26,25%

Brilho

Rugosidade

Resistência transferência
de carga
Fator 1: 60,51%
Figura 38 - ACP apresentando a distribuição dos ensaios do planejamento fatorial
ACP e a indicação dos três grandes grupos de amostras conforma a semelhança na morfologia
superficial.

A avaliação dos resultados obtidos, tanto para brilho, quanto para rugosidade e
resistência a transferência de carga, vem a somar com as avaliações já realizadas em estudos
anteriores (4), as quais demonstram que os aditivos possuem influência na deposição das
camadas de níquel, em especial a informação de que o aditivo molhador possui uma ação que
interfere no depósito, contrariamente ao que popularmente se afirma de que o molhador
apenas age sobre a tensão superficial do banho. Outro fato interessante é a influência
significativa da associação entre abrilhantador e carregador o que contribui para o aumento da
resistência a transferência de carga.
Para melhor interpretar os resultados obtidos para a resistência à transferência de
carga, apresentam-se os resultados de impedância, em meio de cloreto, na forma de diagrama
de Nyquist, identificando-se as condições de preparação da amostra, ou seja, o ensaio ao qual
a impedância se refere.
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Figura 39 – Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 01 do Planejamento fatorial
Condições: baixa densidade de corrente, baixa carga, presença de molhador.
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Figura 40 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 02 do Planejamento fatorial
Condições: alta densidade de corrente, baixa carga, sem adição de aditivos.
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Figura 41 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 03 do Planejamento fatorial
Condições: baixa densidade de corrente, alta carga, presença de molhador.
Impedância Ensaio 04

4

8,0x10

Rtc: 78,01K
Rugos.: 150,54nm
Brilho: 5,30
++--+

4

-Z''

6,0x10

4

4,0x10

4

2,0x10

0,0
0,0

4

2,0x10

4

4,0x10

4

6,0x10

4

8,0x10

Z'

Figura 42 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 04 do Planejamento fatorial
Condições: alta densidade de corrente, alta carga, presença de molhador.
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Figura 43 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 05 do Planejamento fatorial
Condições: baixa densidade de corrente, baixa carga, presença de abrilhantador.
Impedância ensaio 06
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Figura 44 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 06 do Planejamento fatorial
Condições: alta densidade de corrente, baixa carga, presença de abrilhantador e de molhador.
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Figura 45 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 07 do Planejamento fatorial
Condições: baixa densidade de corrente, alta carga, presença de abrilhantador e de molhador.
Impedância Ensaio 08
5

1,4x10

Rtc: 136,86K
Rug.: 137,74nm
Brilho: 97,10
+++--

5

1,2x10

5

1,0x10

4

-Z''

8,0x10

4

6,0x10

4

4,0x10

4

2,0x10

0,0

0,0

4

2,0x10

4

4,0x10

4

6,0x10

4

8,0x10

5

1,0x10

5

1,2x10

5

1,4x10

Z'

Figura 46 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 08 do Planejamento fatorial
Condições: alta densidade de corrente, alta carga, presença de abrilhantador.
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Figura 47 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 09 do Planejamento fatorial
Condições: baixa densidade de corrente, baixa carga, presença de carregador.

Impedânncia ensaio 10
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Figura 48 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 10 do Planejamento fatorial
Condições: alta densidade de corrente, baixa carga, presença de carregador e de molhador.

75

Impedância ensaio 11
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Figura 49 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 11 do Planejamento fatorial
Condições: baixa densidade de corrente, alta carga, presença de carregador e de molhador.
Impedância ensaio 12
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Figura 50 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 12 do Planejamento fatorial
Condições: alta densidade de corrente, alta carga, presença de carregador.
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Figura 51 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 13 do Planejamento fatorial
Condições: baixa densidade de corrente, baixa carga, presença de abrilhantador, carregador e de
molhador.
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Figura 52 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 14 do Planejamento fatorial
Condições: alta densidade de corrente, baixa carga, presença de abrilhantador e de carregador.
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Figura 53 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 15 do Planejamento fatorial
Condições: baixa densidade de corrente, alta carga, presença de abrilhantador e de carregador.
Impedância ensaio 16
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Figura 54 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio 16 do Planejamento fatorial
Condições: alta densidade de corrente, alta carga, presença de abrilhantador, carregador e de molhador.
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Ensaio Ponto Central 01
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Figura 55 - Gráfico de impedância amostra referente ao ensaio PC1 do Planejamento fatorial
Condições: ponto médio dos fatores.
Ensaio Ponto Central 02
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Figura 56 - Diagramas de impedância amostra referente ao ensaio PC2 do Planejamento fatorial
Condições: ponto médio dos fatores.
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As Figuras 39 a 56 trazem os gráficos de impedância das amostras do planejamento
fatorial. O ensaio foi realizado em meio de cloreto de sódio 0,5mol L-1, a estabilização para
início do ensaio de impedância foi de 55 minutos em circuito aberto, a amplitude das medidas
foi de 5m V e o número de frequências de 100 mHz à 10.000 kHz. A medida de impedância
foi realizada para obter-se a resistência de transferência de carga. De modo geral, as medidas
apresentam apenas um processo de oxidação envolvido, visto a presença de apenas um
semicírculo.
3.3.2 Resultados e discussão dos ensaios adicionais

3.3.2.1 Impedância em meio de sulfato de sódio
O ensaio de impedância em meio de sulfato de sódio foi realizado como forma de
aperfeiçoar os conhecimentos sobre o comportamento das camadas de níquel quando sob o
ataque de diferentes meios corrosivos, neste caso, cloreto de sódio (resultados já apresentados
anteriormente) e sulfato de sódio.
Os gráficos de impedância obtidos para as amostras ensaiadas são apresentados na
Figura 57. Vale observar que as amostras submetidas ao ataque eletroquímico por sulfato de
sódio são amostras intactas que compunham os ensaios do planejamento experimental.
Quanto às medidas observadas pode-se inferir que as impedâncias em meio de sulfato de
sódio diferenciam-se basicamente das obtidas em meio de cloreto de sódio em virtude da
presença de mais de um semicírculo em algumas amostras, indicando a presença de mais de
um processo corrosivo no meio.
Usualmente quando o semicírculo se apresenta de forma quase perfeita tem-se um
único processo de transferência de carga, possivelmente associado à corrosão do substrato,
neste caso o níquel. Sendo assim, quanto maior o raio do semicírculo maior a resistência à
corrosão, sendo este o perfil das impedâncias em meio de cloreto de sódio. No caso do sulfato
de sódio, apresentam-se diversos gráficos de impedância com semicírculo achatado ou mesmo
com dois semicírculos, indicando duas constantes de tempo, sendo uma delas associada a
corrosão do substrato e a outra indicando possivelmente processo de corrosão do aço carbono
da base ou mesmo do próprio níquel depositado, através de uma corrosão intergranular.
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Ensaio 01 - em meio de sulfato de sódio
Ensaio 02 - em meio de sulfato de sódio
4

4

1,0x10

3,2x10

Rtc: 50,67K
Rugo.: 130,59nm
Brilho: 12,90UB
+----

Rtc: 8,10K
Rugo.: 182,80
Brilho: 3,20UB
----+

3

8,0x10

4

2,4x10

3

6,0x10

-Z''

-Z''

4

1,6x10

3

4,0x10

3

8,0x10
3

2,0x10

0,0

0,0
0,0

3

3

2,0x10

3

4,0x10

3

6,0x10

0,0

4

8,0x10

1,0x10

3

4

8,0x10

3,2x10

Ensaio 04 - em meio de sulfato de sódio

Rtc: 6,04K
Rugo.: 264,19nm
Brilho: 1,4UB
-+--+

3

4

2,4x10

Z'

Ensaio 03 - em meio de sulfato de sódio
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Ensaio 06 - em meio de sulfato de sódio

Ensaio 05 - em meio de sulfato de sódio
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Ensaio 07 - em meio de sulfato de sódio

Ensaio 08 - em meio de sulfato de sódio
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Ensaio 10 - em meio de sulfato de sódio

Ensaio 09 - em meio de sulfato de sódio
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Ensaio 11 - em meio de sulfato de sódio

Ensaio 12 - em meio de sulfato de sódio
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Ensaio 14 - em meio de sulfato de sódio

Ensaio 13 - em meio de cloreto de sódio
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Ensaio 15 - em meio de sulfato de sódio

Ensaio 16 - em meio de sulfato de sódio
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Ensaio Ponto Central 02 - em meio de sulfato de sódio

Ensaio Ponto Central 01 - em meio de sulfato de sódio
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Figura 57 – Gráficos de impedância das amostras em meio de sulfato de sódio.

Além das diferenças percebidas nos gráficos de impedância, observou-se um valor de
potencial de circuito aberto para os ensaios em meio de sulfato de sódio, diferentes daqueles
verificados em meio de cloreto de sódio. A Tabela 13 apresenta os valores dos potenciais de
circuito aberto para as duas situações, em meio de cloreto de sódio e em meio de sulfato de
sódio e da resistência a transferência de carga nas duas situações analisadas.

Tabela 13 - Potenciais de circuito aberto
Meio de NaCl 0,5M L-1

Meio de Na2SO4 0,5M L-1

Ensaio

E(V)

Rp (KΩ)

E(V)

Rp(KΩ)

01

-0,093

185,8

-0,390

8,100

02

-0,366

2,370

-0,242

50,67

03

-0,312

5,740

-0,417

6,040

04

-0,427

78,01

-0,447

4,470

05

-0,308

218,8

-0,547

2,470

06

-0,331

198,2

-0,348

16,68

07

-0,352

124,7

-0,264

13,70

08

-0,336

136,9

-0,312

4,619

PC1

-0,214

134,9

-0,237

0,023

PC2

-0,252

142,7

-0,280

0,022

09

-0,337

22,66

-0,665

0,048

10

-0,183

228,8

-0,287

0,015

11

-0,212

258,8

-0,221

0,031

12

-0,278

68,04

-0,530

0,029

13

-0,134

86,84

-0,199

0,048
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14

-0,503

34,12

-0,556

0,014

15

-0,493

27,06

-0,327

0,055

16

-0,235

147,5

-0,192

0,019

aço

-0,412

NR

-0,597

0,049

níquel

NR

NR

-0,136

560,8

NR: Não realizado o ensaio.

3.3.2.2 Resultados e discussão do estudo da estabilidade do sistema em meio de cloreto de
sódio
Após a realização dos ensaios de impedância percebeu-se que o tempo de 55 minutos
não foi suficiente para que seja atingido o potencial de equilíbrio do sistema, tanto em meio
de cloreto de sódio quanto em meio de sulfato de sódio. Neste sentido, um estudo paralelo
sobre a estabilidade em meio de cloreto de sódio foi realizado e o tempo de estabilização
utilizado foi de 24 horas. A Figura 58 apresenta o gráfico com alguns resultados, foram
ensaiadas amostras com diferentes tempos de eletrodeposição na presença dos três aditivos
orgânicos estudados, nas concentrações padrão, conforme já apresentado anteriormente. O
eletrólito utilizado foi à solução de níquel tipos Watts padrão. Pode-se observar que o
potencial se estabiliza em cerca de duas horas. O potencial atingido se correlaciona com a
espessura do filme, isto é, quanto mais espesso o filme, mais próximo do potencial de circuito
aberto do níquel puro. Este comportamento demonstra claramente a existência de um
potencial misto, característico dos sistemas sob corrosão e é um forte indicativo de um
mecanismo de corrosão uniforme através dos poros do filme.
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Figura 58 - Circuito em potencial aberto para ensaio em meio de cloreto de sódio
Diferentes amostras com diferentes tempos de deposição de níquel.

3.3.2.3 Resultados do Estudo da corrosão das amostras após ensaio de impedância em meio
de cloreto de sódio
As amostras que passaram pelo ensaio de impedância eletroquímica em meio de
cloreto de sódio foram observadas em microscópio óptico com aumento de 100 vezes, o
objetivo desta análise foi identificar as possíveis formas de corrosão que se iniciam a partir da
exposição do eletrodo a solução de cloreto de sódio. O tempo médio de exposição das
amostras foi em torno de uma hora, visto que a estabilização em circuito aberto foi de 55
minutos. Na Figura 59, podem-se observar as diferentes características dos depósitos. As
amostras estão identificadas nas referidas figuras a fim de aperfeiçoar as legendas.
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E01a
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E02a
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E04a

E04b
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E05a

E05b

E06a

E06b

E07a

E07b

E08a

E08b
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E09a

E09b

E10a

E10b

E11a

E11b

E12a

E12b
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E13a

E13b

E14a

E14b

E15a

E15b

E16a

E16b
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PC1a

PC1b

PC2a

PC2a

Aço

Figura 59 – Imagens óticas das amostras antes e após o ataque eletroquímico em meio de cloreto de sódio
Ena: Ensaio, número do ensaio, a: antes do ataque; Enb: Ensaio, número do ensaio, b: depois do ataque.

As imagens de microscopia ótica após o ataque eletroquímico demonstram as diferentes
formas de corrosão que as amostras apresentam após este ataque do cloreto de sódio. Pode-se
observar que os ensaios E01b; E03b; E04b e E15b apresentaram corrosão localizada por pite,
já as demais amostras a corrosão foi generalizada superficial. Com relação a morfologia
superficial, as principais diferenças encontram-se nas amostras E01a, E04a, onde observa-se
uma camada aparentemente mais fina, com um crescimento bidimensional, diferenciando-se
das demais, vale ressaltar que estas amostras foram preparadas apenas na presença de
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molhador. Também a amostra E16a, com espessura de camada visivelmente maior e um
crescimento misto entre bidimensional e tridimensional, sem nenhum sinal de corrosão na
amostra E16b. Nas amostras E08b e E11b observa-se que houve a formação de bolhas durante
o ensaio, visto que permaneceram os contornos da bolha após o ataque eletroquímico.
A maioria das amostras possui uma morfologia que se assemelha a superfície do Aço
carbono, observada na Figura 59-Aço, sugerindo que o depósito recobriu os defeitos da
superfície do aço tomando a mesma forma, exceto nas amostras E01a e E04a. As amostras
E01b, E02b e E03b apresentam-se ligeiramente mais corroídos que as demais amostras. Estes
ensaios foram preparados com a adição apenas de molhador (E01b, E03b) e sem aditivos, no
caso da amostra E02b, sugerido uma baixa proteção anticorrosiva da camada depositada
colaborando com a afirmativa de que a adição de aditivos orgânicos aumenta a resistência à
corrosão.
3.3.2.4 Resultados e discussão sobre o a deposição de níquel em peças com diferentes
geometrias
Foram realizadas deposições de níquel sobre chapa de aço carbono na presença de
diferentes aditivos e com 03 tempos diferentes de deposição. As amostras foram preparadas
com solução eletrolítica padrão de banho níquel Watts. As amostras foram preparadas
depositando-se níquel sobre uma peça de aço carbono 1020 com dimensões de 1 cm de
largura x 4,5 cm de comprimento e espessura de 0,3mm. Os tempos para deposição foram de
1 minuto, 05 minutos e 10 minutos. Os aditivos utilizados foram o lauril éter sulfato de sódio,
sacarina sódica, citrato de sódio, acetato de sódio, sorbitol, abrilhantador padrão, carregador
padrão e molhador padrão. Estes 03 últimos aditivos são os mesmos utilizados nos
experimentos do planejamento fatorial, porém, foram utilizados separadamente. A corrente
aplicada foi de 5 A dm-2.
A escolha dos aditivos citados, exceto os industriais, foi baseada na pesquisa realizada
na literatura, na qual foi possível identificar os produtos mais estudados. Os comparativos de
atividades de cada princípio ativo foram muito importantes para o enriquecimento da
pesquisa, visto que, na maioria dos artigos publicados, os autores estudaram uma ou duas
espécies ativas em separado e poucos pesquisadores combinam os efeitos dos aditivos, fato
que torna a pesquisa que foi realizada de grande importância para o enriquecimento da
bibliografia sobre a eletrodeposição de níquel e a aplicação de aditivos orgânicos em escala
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industrial, bem como o entendimento dos efeitos de cada substância e os efeitos sinérgicos
dos mesmos quando aplicados na eletrodeposição de níquel.
A Figura 60 apresenta as imagens obtidas por microscopia ótica para as amostras
preparadas sobre peça de geometria plana. Podem-se observar diferentes morfologias para
cada aditivo utilizado. A amostra preparada com a adição apenas de abrilhantador apresentou
uma estrutura lamelar e bastante quebradiça, principalmente no tempo de 10 minutos, sendo
possível observarmos com um aumento de 500 vezes a presença de trincas na camada
depositada. Molhador e Carregador resultaram em estruturas semelhantes, inclusive similares
aos demais aditivos utilizados, acetato de sódio, citrato de sódio, butil glicol, laurel éter
sulfato de sódio, sacarina e sorbitol. Ambas as amostras apresentaram morfologia
tridimensional. A exceção é a amostra preparada com a presença dos três aditivos, carregador,
abrilhantador e molhador, comprovando mais uma vez que os aditivos estudados apresentam
efeitos sinérgicos, colaborando para a deposição de uma camada mais brilhante e menos
rugosa, consequentemente mais resistente à corrosão.

Aumento de 100 X – Presença de Abrilhantador
1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 500 X – Presença de Abrilhantador
1 minuto

5 minutos

10 minutos
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Aumento de 100 X – Presença de Molhador
1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 500 X – Presença de Molhador
1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 100 X – Presença de Carregador
1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 500 X – Presença de Carregador
1 minuto

5 minutos

Aumento de 100 X – Presença de Abrilhantador, Carregador e Molhador
95

1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 500 X – Presença de Abrilhantador, Carregador e Molhador
5 minutos

10 minutos

Aumento de 100 X – Presença de Acetato de sódio
1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 100 X – Presença de Butil Glicol
1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 100 X – Presença de Citrato de Sódio
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1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 100 X – Presença de Lauril éter sulfato de sódio
1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 100 X – Presença de Sacarina
1 minuto

5 minutos

10 minutos

Aumento de 500 X – Presença de Sacarina
1 minuto

5 minutos

Aumento de 100 X – Presença de Sorbitol
1 minuto

5 minutos

10 minutos
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Figura 60 - Imagens obtidas por microscopia óptica, amostras com geometria plana.

Ainda sobre as imagens da Figura 60 observa-se que, para a amostra preparada com
sacarina, obteve-se uma morfologia com predominância tridimensional mais acentuada que
para as demais amostras sugerindo que este aditivo apresenta baixo poder de penetração.
Considerando-se que a amostra tratava-se de uma chapa plana, torna-se pouco eficiente uma
avaliação do poder de penetração destas amostras analisadas, exceto pela amostra com
sacarina (pior) e a amostra com a mistura dos três aditivos (melhor) e da amostra com a
presença apenas de abrilhantador, que apresentou um desempenho considerado ruim, tendo
em vista as falhas na camada depositada.
As amostras obtidas sobre a peça de geometria complexa foram preparadas sob as
mesmas condições aplicadas para as amostras de geometria plana, exceto pelo tempo de
deposição que foi padronizado em 10 minutos de eletrodeposição. A Figura 61 apresenta a
imagem da peça produzida para o ensaio.

Figura 61 - Corpo de prova utilizado nos ensaios referentes a amostras com geometria complexa.

As amostras preparadas sobre o corpo de prova de geometria complexa apresentaram
muitas variações em termos de características visuais e morfológicas. Inicialmente, através de
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uma avaliação visual das fotos tiradas das amostras, Figura 62, é possível verificar que as
melhores amostras obtidas, foram aquelas na presença dos três aditivos comerciais, em
especial a amostra obtida com carregador, abrilhantador e molhador adicionados
simultaneamente no eletrólito. Pode-se observar também que quando a amostra possui apenas
o abrilhantador ocorrem problemas quanto a penetração da camada nas regiões denominadas
de baixa densidade de corrente, próximo das regiões de solda e áreas de sombreamento da
amostra. Este defeito pode ser observado também nas amostras preparadas com manitol e na
amostra preparada sem nenhum aditivo.
A amostra preparada com apenas a adição de molhador apresentou ausência de brilho,
com uma camada fosca e com problemas de “queima” nas regiões de alta densidade de
corrente situadas nas extremidades dos arames. Este problema é observado também nas
amostras preparadas na presença de acetato de sódio, butil glicol, citrato de sódio, laurel éter
sulfato de sódio, manitol, sorbitol, na amostra sem a presença de aditivos e na amostra com
sacarina. Esta última apresenta o defeito de queima nas regiões de alta densidade de corrente,
mas apresenta brilho superficial, o que a difere das demais amostras. O problema da “queima”
na região de alta densidade é consequência direta da má distribuição da corrente na superfície
da peça, ou seja, revela-se como um problema de penetração do níquel na superfície, sendo
que a corrente aplicada está localizada preferencialmente nestas regiões, ocasionando este
problema que é visivelmente percebido e, além disso, ocasiona uma baixa deposição de
camada nas demais regiões da peça, sendo este problema corriqueiro na eletrodeposição em
escala industrial de peças com geometria complexa, agravado quando não se utilizam aditivos
orgânicos de qualidade, como os estudados nesta pesquisa (carregador, abrilhantador e
molhador).

Presença de Abrilhantador
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200X

100X

200X – Área de solda

Presença de Carregador

100X

200X

100X – Área de solda

Presença de Molhador

100

100X – Área de solda

100X

200X – Área de solda

Presença de Molhador e de Abrilhantador

100X – Área de solda

100X

200X – Área de solda

Presença de Molhador e de Carregador

100X

100X – Área de solda

Presença de Molhador, Carregador e de Abrilhantador
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100X – Área de solda

200X

200X – Área de solda

Presença de Acetato de sódio

100X

200X
Presença de Butil glicol
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50X

200X

500X

Presença de Citrato de sódio

100X

200X – Área de solda

200X
Presença de Lauril éter sulfato de sódio

100X

200X
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Presença de Manitol

200X

100X
Presença de Sacarina

100X

200X

200X – Área de solda

Presença de Sorbitol
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100X

200X

500X

Amostra preparada sem adição de aditivos

100X

200X

200X – Área de solda

Figura 62 - Imagens obtidas por microscopia óptica das amostras com geometria complexa

Sobre as imagens óticas obtidas, Figura 62, observam-se grupos de defeitos presentes.
A presença de bolhas se faz principalmente na região da peça onde ocorreu a solda dos
arames, onde a junção dos arames por processo de aquecimento achatou a superfície. As
bolhas estão presentes nas amostras preparadas com abrilhantador, molhador associado a
carregador, apenas carregador e sacarina. As demais não apresentaram este defeito.
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As amostras preparadas com acetato de sódio, citrato de sódio, lauril éter sulfato de
sódio, manitol e sem aditivos apresentam uma morfologia semelhante, com uma camada
aparentemente mais fina na maior parte da superfície da peça e com crescimento localizado de
níquel formando estruturas circulares com espessura consideravelmente maior que o restante
da camada. Estas estruturas em formato cilíndrico, 3D, apresentam-se por toda a superfície,
porém, em pequeno número sugerindo um acúmulo de níquel nestas regiões em detrimento de
outras.
As imagens das amostras preparadas com sacarina e com sorbitol apresentam
características semelhantes, com formação irregular da camada, com a presença de muitas
formações cilíndricas de tamanhos variados, porém, muito menores do que as observadas nas
amostras citadas anteriormente.
A presença do butil glicol resultou em camada aparentemente fina, com muitas
irregularidades na superfície e aparente início de oxidação, indicando baixo poder protetivo e
distribuição não uniforme da corrente e baixo nivelamento.
Já para as amostras contendo os aditivos comerciais, observam-se diferentes defeitos
como ranhuras quando em presença apenas do abrilhantador, e também na amostra obtida em
presença de molhador e abrilhantador. Para a amostra que contém os três aditivos apresenta as
melhores características, pois não apresenta bolhas (nem na região de solda) e possui uma
camada altamente nivelada e distribuída, indicando que este eletrólito possui um alto poder de
penetração, seguido da amostra contendo molhador mais carregador e seguida da amostra com
apenas o carregador. O molhador quando aplicado sozinho, apresentou morfologia regular,
sendo seu defeito principal a ausência de brilho. O abrilhantador sozinho, por sua vez,
resultou no aparecimento de ranhuras em toda a superfície da peça, além as bolhas presentes.
Pode-se afirmar que os ensaios realizados contribuíram para a interpretação da ação
dos aditivos quando aplicados em conjunto, no caso dos aditivos comerciais, e isoladamente
para os compostos usualmente pesquisados, conforme citado na revisão bibliográfica desta
pesquisa. Faz-se nítida a grande eficiência dos aditivos orgânicos comerciais estudados frente
aos demais compostos avaliados.
Comparando-se estes resultados com as amostras estudas em chapas planas,
observam-se diferenças nos defeitos dos depósitos e nas características morfológicas dos
mesmos. Estas diferenças são atribuídas à distribuição da corrente na superfície das amostras
em vista da geometria das mesmas.
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3.3.3 Conclusões
Como conclusões da primeira parte do trabalho pode-se citar a importância da
utilização do planejamento fatorial para o estudo dos eletrólitos utilizados na galvanoplastia
de níquel. Vários efeitos sinérgicos ou antagônicos dos aditivos comerciais foram revelados e
discutidos, sendo a ACP uma ferramenta muito importante para discriminar estes efeitos.
O primeiro e o segundo componentes principais da variância foram 60,51% e 26,25%
respectivamente. A rugosidade foi negativamente correlacionada com o brilho através de fator
1, enquanto que a resistência a transferência de carga foi negativamente correlacionada com o
brilho através fator 2.
A presença de formações irregulares na camada pode ser associada a características
morfológicas dos revestimentos.
A grande novidade deste trabalho está relacionada com a possibilidade de avaliaremse as interações entre os três aditivos comerciais em estudo, que são frequentemente utilizados
na preparação industrial de peças de níquel. Esta avaliação abre a possibilidade de alterações
nas condições de deposição para a produção de melhores filmes, que resultam em uma melhor
eficiência energética e redução de custos para a indústria.
Além destes resultados, as análises dos dados permitiram mostrar que o agente
molhador afeta de diferentes formas as propriedades da camada depositada e a eficiência do
processo de deposição. Essas observações são importantes para entender o mecanismo de
eletrodeposição e, em seguida, tornar possível uma proposição de novas formulações aditivas
para galvanoplastia de níquel comercial.
Os ensaios adicionais permitiram observar as características visuais e morfológicas
básicas também dos demais produtos avaliados como aditivos neste trabalho e que são
amplamente estudados na literatura, produtos estes que apresentaram desempenho inferior
comparativamente com os aditivos orgânicos comerciais aqui estudados.
De forma geral pode-se concluir, que a formulação dos aditivos estudados foi
otimizada para maximizar o brilho da camada obtida, sem, porém, maximizar à resistência a
corrosão. Esta conclusão se torna importante em virtude da aplicação dos aditivos, mais
decorativa do que protetiva.
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4 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE ADITIVOS ORGÂNICOS COMERCIAIS NA
ELETRODEPOSIÇÃO
DE
NÍQUEL
POR
MEIO
DE
TÉCNICAS
ELETROQUÍMICAS.
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4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os processos envolvidos num sistema de eletrodeposição são muito estudados, visto a
complexidade dos mesmos e a dificuldade de monitoramento do sistema, quando em curso.
Por volta de 1930, os pesquisadores propuseram modelos de interpretação da deposição,
considerando que o substrato fosse perfeito, ou seja, livre de defeitos. (1)
Nesse modelo de deposição, a nucleação é a primeira fase do processo. Posteriormente
foi incorporada a presença de defeitos no substrato com sítios ativos novos modelos de
crescimento deveriam ser propostos. (1)
A eletrodeposição constitui-se de um método eficaz para produção de películas
metálicas sobre substratos que se quer recobrir, visto que com neste processo obtém-se
camadas mais finas e uniformes do que se comparado aos processos de recobrimento por
imersão em metais fundidos, além de resultar em camadas altamente puras e com camada
controlada, sendo a espessura do metal proporcional ao tempo de deposição. (2)
Atualmente considera-se que a nucleação ocorre de duas formas, instantânea ou
progressiva, sendo que, na primeira todos os sítios ativos são ocupados numa taxa constante e
instantânea e na segunda, quando a taxa de deposição é baixa, a nucleação é progressiva e
dependente do tempo. Os modelos de núcleos que podem ocorrer são de quatro formas,
cilíndrico bidimensional (2D), hemisférico tridimensional (3D), cone circular e pirâmide de
quatro lados. (1)
Nas fases iniciais de crescimento dos núcleos, estes são independentes, porém, nas fases
avançadas do crescimento ocorre a sobreposição dos mesmos o que leva ao desenvolvimento
da concentração local e a distribuição do sobrepotencial em torno dos núcleos em
crescimento.
Para crescimento de núcleos cilíndricos bidimensionais (2D) simultâneos com
nucleação instantânea tem-se a seguinte equação: (1)

Eq. 5
Para crescimento 2D, com nucleação progressiva tem-se:

Eq. 6
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Para crescimento de núcleos hemisféricos tridimensionais (3D) simultâneos com
nucleação instantânea tem-se a seguinte equação:
Eq. 7
Já para a crescimento 3D com nucleação progressiva tem-se:

Eq. 8
Sendo
molecular e

a constante da taxa de crescimento,

a altura do núcleo cilíndrico,

a massa

a densidade do material depositado.

Estas equações são uma combinação das equações de crescimento individual de cada
modelo com as equações de nucleação, resultando nas equações globais dos transientes de
corrente para os modelos de crescimento (2D e 3D). Para se identificar exatamente se o
crescimento dos núcleos é 3D ou 2D se faz necessário verificar através da microscopia
eletrônica a morfologia dos núcleos. (1) Estas equações representam o crescimento dos
núcleos individualmente, porém, se considerar-se a sobreposição dos núcleos aplicam-se as
seguintes equações:
Para crescimento 2D, cilíndrico e nucleação instantânea:
(

)

Eq. 9

E para nucleação progressiva:
(

)

Eq. 10

Este novo modelo, prevê um aumento inicial da corrente até seu máximo e depois uma
redução da corrente. Na nucleação progressiva a corrente diminui assintoticamente até zero.
Sendo este modelo coerente com as determinações experimentais onde

( ). (1)

Com relação à formação de multicamadas, existem dois mecanismos que podem
ocorrer, sendo um deles o crescimento mononuclear, que ocorre em sobrepotenciais acima do
sobrepotencial crítico e a velocidade de nucleação é menor do que a taxa de crescimento do
núcleo e ele se espalha sobre a superfície inteira e somente depois disso se forma o próximo
núcleo, ou seja, cada camada é formada por apenas um núcleo. O outro mecanismo é o
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crescimento de multicamadas, que ocorre em sobrepotenciais mais altos, onde ocorre a
formação de vários núcleos formando cada camada.
Os transientes potenciostáticos, quando considerado o efeito da sobreposição, podem
ser divididos em três intervalos de tempo. No primeiro intervalo de tempo a corrente decai
durante o processo de nucleação e de crescimento, no segundo a corrente aumenta (devido ao
crescimento de núcleos independentes ou devido ao aumento simultâneo do número de
núcleos) sendo esta a corrente de deposição e, no terceiro intervalo, ocorrem dois efeitos
opostos, o crescimento de núcleos independentes e a sobreposição, resultando num aumento
da corrente inicial máxima e uma diminuição da corrente no terceiro intervalo de tempo.
A corrente aumenta até que os centros de crescimento começam a se sobrepor. A
diminuição da corrente começa quando as zonas de difusão em torno dos núcleos sobrepõe-se
e os centros de crescimento colidem. Desta forma o crescimento cessa quando ocorre o
contato e a corrente diminui devido a redução da área superficial efetiva do eletrodo onde
ocorre uma mudança na superfície depositada, passando de hemisférica para plana através da
transferência de massa. (1)
O uso de aditivos orgânicos afeta os processos de deposição e de crescimento dos
cristais, pois, estes aditivos se adsorvem na superfície do eletrodo alterando ou inibindo os
sítios ativos e competindo com as etapas de deposição dos metais, pois diminuem a área
superficial disponível do eletrodo. A forma como estes compostos agem depende do tipo de
substrato e da eletronegatividade e forma dos orbitais de adsorção do aditivo, tendo os
aditivos dois possíveis efeitos: a aceleração ou a inibição da deposição. Como exemplo da
inibição da deposição pode-se citar os aditivos chamados de niveladores como a sacarina
sódica. (64) A sacarina também promove o aumento na taxa de difusão do hidrogênio na
superfície do cátodo levando a deposição de camadas mais finas e de uma textura frágil. (55)
O poder de penetração ou recobrimento dos banhos de galvanoplastia vem sendo
estudado em virtude da grande importância em nível industrial desta característica, buscandose constantemente por aditivos ou características do processo que levem a melhores níveis de
recobrimento das peças.
A adição de aditivos como cloretos, sulfatos, hipofosfitos, entre outros, em eletrólitos
de níquel, promove um aumento do poder de penetração destes eletrólitos, pois facilitam a
redução dos íons de níquel (estudo baseado na deposição sobre carbono vítreo). (50)
Estudos realizados com a thiouréia como aditivo demonstraram uma despolarização
(voltametria cíclica) quando da adição de baixas concentrações do aditivo, porém, um
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comportamento misto é observado quando a dosagem do aditivo é aumentada, bem como
alterações na densidade de corrente do sistema. (54)

4.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS
Os ensaios eletroquímicos foram realizados em potenciostato Autolab, modelo
µ3AUT71262, utilizando o software NOVA, versões 1.8 e 1.9. Utilizou-se uma cela
eletroquímica convencional de compartimento único e três eletrodos. Utilizou-se eletrodos de
referência de Ag/AgCl em KCl 1 mol L-1 e em KCl 3 mol L-1 (ensaios em eletrodo de disco
rotatório – RDE), contra eletrodos de platina, eletrodos de trabalho de platina, de carbono
vítreo e de aço carbono. Realizaram-se experimentos de voltametria cíclica, salto
potenciostático e experimentos hidrodinâmicos.
Para os ensaios de voltametria cíclica utilizou-se como solução de trabalho um banho
do tipo Watts em dois pHs diferentes: 2,7 e 3,7, diferentemente do pH da solução utilizada
industrial utilizada na Parte I da pesquisa. Isto porque, em testes preliminares, percebeu-se
que em pH acima de 4,0, ocorre a formação de hidróxido de níquel na superfície do eletrodo
de aço carbono em virtude do aumento do pH na interface da solução durante o ensaio. A
intenção inicial do estudo era realizar os testes de nucleação sobre eletrodo de aço carbono,
porém, em virtude das dificuldades na preparação dos eletrodos e da dificuldade de
estabilização do mesmo, optou-se por realizar todos os ensaios sobre eletrodo de platina e
carbono vítreo. Foram estudadas as concentrações de 0,02 mol L-1, 0,2 mol L-1, na presença e
na ausência de aditivos. Para os ensaios na concentração de 0,02 mol L-1 adicionou-se cloreto
de sódio 2 mol L-1 como eletrólito de suporte.
O eletrodo de trabalho de platina foi confeccionado no Laboratório de Interfaces e
Eletroquímica (LINE) a partir de um fio de platina com 1 mm de diâmetro, o qual foi
embutido em tubo de vidro que foi preenchido com resina sintética de cura lenta e os contatos
elétricos foram fios de cobre soldados no fio de platina.
Realizaram-se varreduras em forma de “N”, na velocidade de varredura de 100 mV s-1,
partindo de -0,2 V, com potencial inferior variando no intervalo de -0,8 a -1,2 V, potencial
superior de 1,0 V e retornando a 0,2 V. Foram realizadas varreduras sem e com prépolarização de 600 segundos no potencial inicial de -0,2 V e de -0,1V. Os experimentos
voltamétricos foram também realizados sobre eletrodo de carbono vítreo, mantendo todas as
demais condições constantes.
112

Para os ensaios hidrodinâmicos utilizou-se eletrólito idêntico ao já citado, porém
ensaiou-se apenas na concentração de 0,02 mol L-1, com adição do eletrólito de suporte,
eletrodo de trabalho de platina, de 3 mm de diâmetro, frequências de rotação de 0, 100, 300,
500, 831, 1247, 1747, 2332 e 3000 rpm´s, limites da varredura de -0,8V a 0,8V, retornando
para 0,4V, com velocidade de varredura de 100 mV s-1 com e sem a presença de aditivos.
Nos ensaios de salto potenciostático utilizou-se, como solução de trabalho um banho
do tipo Watts, com concentração de 2 mol L-1 de níquel, sendo composto de 300 g L-1 de
sulfato de níquel, 80 g L-1 de cloreto de níquel e de 45 g L-1 de ácido bórico e diferentes
combinações de aditivos. O pH do eletrólito foi mantido em 4,0 para os ensaios sobre eletrodo
de platina e de aço carbono, porém, sobre aço carbono ocorreu formação de hidróxido de
níquel, sendo o ensaio interrompido. Os saltos potenciostáticos foram realizados a partir do
potencial de -0,2 V até diferentes potenciais entre -0,650 V e -0,970 V, conforme descrito na
Tabela 14 em dois tempos diferentes: 31 segundos e 60 segundos, sendo 31 segundos para os
potenciais entre -0,750V e -0,970V e de 60 segundos para os potenciais de -0,650V e 0,700V. Nas amostras dos ensaios de salto potenciostático foram analisadas por microscopia
eletrônica por emissão de campo e EDS.
As medidas voltamétricas, as varreduras, os ensaios hidrodinâmicos e os saltos
potenciostáticos foram realizados no laboratório multiusuários da UNICENTRO e os ensaios
de microscopia eletrônica foram realizados no Laboratório Multiusuários da UEPG com
equipamento MIRA3 TESCAN®.
Os eletrodos utilizados para os ensaios potenciostáticos foram submetidos a diferentes
métodos de preparação e limpeza, incluindo polimento manual e mecânico, com alumina,
pasta de diamante e com lixas d’água de diferentes granulometrias. O detalhamento do
processo de polimento será apresentado e discutido na próxima seção em virtude de sua
relevância para o trabalho.
Tabela 14 – Relação de ensaios eletroquímicos realizados na segunda parte da pesquisa.

pH

Voltametria Cíclica eletrodo de Platina – velocidade de varredura 100mV s-1
Concentração de
Intervalo de potenciais
Pré-polarização
Aditivo
níquel no eletrólito

3,7

-1,2V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,2V

-

3,7

-1,2V a 1,0V

0,2 mol L-1

-

-

2,7

-1,2V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,2V

-
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2,7

-1,2V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,1V

-

2,7

-1,2V a 1,0V

0,2 mol L-1

-

-

3,7

-0,8V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,2V

M / C / A / A+M+C /
A+M / A+C

3,7

-1,1V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,2V

M / C / A / A+M+C /
A+M / A+C

3,7

-1,4V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,2V

M / C / A / A+M+C /
A+M / A+C

3,7

-1,6V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,2V

M / C / A / A+M+C /
A+M / A+C

pH

Voltametria Cíclica eletrodo de Carbono Vítreo – velocidade de varredura 100mV s-1
Concentração de
Intervalo de potenciais
Pré-polarização
Aditivo
níquel no eletrólito

2,7

-1,2V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,2V

-

2,7

-1,2V a 1,0V

0,2 mol L-1

-

-

3,7

-1,2V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,2V

-

3,7

-1,2V a 1,0V

0,2 mol L-1

-

-

3,7

-0,8V a 1,0V

0,2 mol L-1

-0,2V

M / C / A / A+M+C /
A+M / A+C

Velocidades RDE

Aditivo

0 a 3000 rpm

-

Ensaios Hidrodinâmicos
pH

Intervalo de potenciais

Concentração de
níquel no eletrólito

3,7

-0,8V a 0,4V

0,02 mol L-1

Saltos Potenciostáticos (pH 4,0, 2 mol L-1 de níquel)
Ensaios

Potenciais testados (V)

01

Aditivos testados

Dosagem

Abrilhantador (A)

1 mL L-1

02

-0,650

Carregador (C)

30 mL L-1

03

-0,700

Molhador (M)

3 mL L-1

-0,750

A+M+C

04

-0,800
05
06
07
08
09
10
11

-0,850
-0,870
-0,890
-0,910
-0,930
-0,950

Sacarina

1 mL L-1 + 3 mL
L-1 + 30 mL L-1
1 mL L-1 + 30 mL
L-1
1 mL L-1 + 3 mL
L-1
30 mL L-1 + 3 mL
L-1
Sem aditivos
5%

Manitol

5%

Sorbitol

5%

A+C
A+M
C+M
Branco (sem aditivos)

Observações

Todos os aditivos
foram testados em
todos os potenciais
indicados.
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Citrato de Sódio

5%

13

Acetato de Sódio

5%

14

Butil Glicol

5%

15

Lauril éter sulfato de

5%

12

-0,970

sódio

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4. 3.1 Limpeza dos eletrodos
No decorrer da pesquisa deparamo-nos com diversas dificuldades com relação ao
processo de preparação dos eletrodos para os ensaios. Inicialmente o procedimento adotado
foi polimento com lixa d’água 1200, enxágue em água destilada, polimento em lixa d’água
2000, enxágue em água destilada, polimento com alumina de granulometria 3 μm, enxágue e
polimento em alumina 1 μm, enxágue e posterior utilização. Todos os processos de polimento
foram realizados na politriz.
Quando era utilizado este procedimento, percebiam-se sempre grandes variações entre
as medidas, ou seja, mesmo mantendo-se as mesmas condições do ensaio, os voltamogramas
não apresentavam repetitividade.
Na tentativa de resolver o problema, inseriu-se um processo adicional de limpeza,
sendo que, realizava-se todo o procedimento descrito anteriormente e, antes do ensaio, faziase a limpeza em banho de ultrassom, com eletrodo imerso em hidróxido de sódio 1 mol L-1,
durante 1 minuto, enxágue em água ultrapura e após isso, imersão em solução de ácido
sulfúrico 1 mol L -1, pelo tempo de 1 minuto, enxágue em água ultrapura e realizava-se o
ensaio.
Após a implantação deste procedimento, percebeu-se que as medidas melhoraram
bastante em termos de repetitividade, porém, ainda havia problemas de interferências nas
medidas. Para tentar desvendar o problema, procedeu-se a observação da superfície do
eletrodo no microscópio ótico e também no eletrônico, onde se percebeu que a superfície do
eletrodo encontrava-se bastante riscada, Figura 63B. Atribuiu-se a presença de riscos ao
processo de polimento com as lixas, sendo que desta forma, eliminaram-se as lixas do
processo e continuou-se com o restante do procedimento.
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Este procedimento final foi praticado durante todas as medidas de voltametria cíclica e
ensaios hidrodinâmicos. Porém, ao iniciarmos a etapa de investigação sobre os processos de
nucleação e crescimento do níquel, saltos potenciostáticos decidiu-se realizar algumas
imagens da superfície do eletrodo com o depósito de níquel. As primeiras imagens obtidas
foram através de microscopia ótica, onde erroneamente, identificou-se a presença de grandes
formações de níquel, Figura 63A. Como forma de investigação e confirmação da presença de
níquel, realizaram-se algumas imagens em microscópio eletrônico e também o mapeamento
da amostra e verificou-se não se tratar de níquel o que antes fora identificado na microscopia
ótica. Deste modo, na tentativa de obterem-se medidas confiáveis e imagens que realmente
fossem de níquel depositado, alterou-se novamente o processo de polimento do eletrodo de
platina. Após vários testes, os melhores resultados obtidos foram com o seguinte
procedimento de polimento: polimento com pasta de diamante de granulometria entre 1 e 2
μm, enxágue em água ultrapura, polimento com pasta de diamante de granulometria menor do
que 1 μm, enxágue em água ultrapura, banho de ultrassom com eletrodo imerso em hidróxido
de sódio 1 mol L-1, durante 1 minuto, enxágue em água ultrapura e após isso, imersão em
solução de ácido sulfúrico 1 mol L -1, pelo tempo de 1 minuto, enxágue em água ultrapura e
realizava-se o ensaio. Através da aplicação deste procedimento de limpeza percebeu-se que a
superfície do eletrodo permanecia mais polida, não ocorriam acúmulos de alumínio (este fato
foi verificado no mapeamento) no eletrodo e foi possível assim, obter-se imagens em
microscópio de transmissão, sendo detectadas estruturas de níquel da ordem de nanômetros.
Julga-se muito importante o destaque a este ponto, limpeza e polimento do eletrodo,
tendo em vista as grandes dificuldades enfrentadas durante a pesquisa, tendo sido repetidos
muitos experimentos em virtude desta dificuldade. Outro fato que deve ser relatado é quanto a
forma de polimento no equipamento politriz, ou melhor, a forma de acoplamento do eletrodo
durante o polimento. O equipamento disponível no laboratório trata-se de uma politriz
manual, sem sistema de presilhas para as amostras, ou seja, o eletrodo era “segurado” pelas
mãos do pesquisador, ou seja, conforme o ângulo de inclinação do eletrodo, este também era
polido, podendo levar a formação de defeitos na superfície do eletrodo. Diante disso,
considera-se interessante a construção de um sistema para acoplamento das amostras durante
o polimento para evitar-se este tipo de erro.
Outra dificuldade com relação a preparação dos eletrodos, foi com relação ao tamanho
dos mesmos. Em virtude da necessidade de realizarmos as imagens do níquel na superfície do
eletrodo, precisou-se confeccionar um eletrodo que fosse comportado no porta amostras do
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microscópio de transmissão, sendo este tamanho reduzido para em torno de 1,5 cm de altura.
Este tamanho reduzido dificultou o processo de polimento, visto a dificuldade de se “segurar”
o mesmo enquanto a politriz estava rodando. Sugere-se a construção de sistemas de
acoplamento para aumento do tamanho do eletrodo durante o processo de preparação e
durante as medidas, sendo desacopladas após o ensaio para se levar a microscopia.

A

B

Figura 63- Imagens da superfície do eletrodo após ensaio de salto potenciostático
A) Detalhes das estruturas que se imaginava ser níquel; B) Detalhe da superfície do eletrodo apresentando
muitos riscos.

A

B

Figura 64 - Imagens da eletrodo com novo processo de polimento
A) eletrodo limpo sem depósito; B) Eletrodo após 31 segundos de deposição de níquel.

Apesar de a literatura apresentar que os processos de polimento dos eletrodos
utilizados são através de lixas de papel e de alumina, considera-se importante o registro sobre
as dificuldades que estes tipos de polimento apresentam, a principal delas, a presença de
defeitos como riscos na superfície do eletrodo, além da contaminação por alumínio.
Observando-se a Figura 64, pode-se afirmar que o processo de limpeza e polimento adotado,
eliminando-se as lixas e a alumina, aplicando-se a pasta de diamante e a limpeza por banho de
ultrassom, melhorou consideravelmente a qualidade da superfície do eletrodo, podendo-se
afirmar com mais clareza que os resultados obtidos nos saltos potenciostáticos são
evidentemente confiáveis, bem como as imagens por microscopia eletrônica por emissão de
campo e EDS.
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4.3.2 Voltametria cíclica
Através dos ensaios de voltametria cíclica pode-se observar os processos envolvidos
na eletrodeposição de níquel, sendo observado que esta presente um pico de adsorção de
hidrogênio que está associado ao pH do eletrólito. Após o pico de hidrogênio percebe-se a
deposição de níquel simultaneamente com o processo de desprendimento de hidrogênio. Na
Figura 65 apresenta-se o voltamograma do níquel em pH 2,7, com pré-polarização em -0,1V e
concentração de níquel de 0,2 mol L-1. Realizaram-se diversas repetições do ensaio para
testar-se a reprodutibilidade do experimento.
As voltametrias foram realizadas sobre eletrodo de platina e eletrodo de carbono
vítreo. Para o eletrodo de carbono vítreo não obteve-se reprodutibilidade das medidas, muito
possivelmente pelas condições de realização dos experimentos. Também realizou-se o
experimento em pH 3,7 buscando-se analisar as possíveis influências do pH nos processos de
deposição e dissolução de níquel. As Figuras 65 a 68 tratam-se de voltamogramas em pH 2,7.
As Figuras 69 – 71 apresentam os voltamogramas em pH 3,7 e a Figura 72 um comparativo
entre os voltamogramas em pH 2,7 e em pH 3,7.

Figura 65 - Voltamograma cíclico de Níquel – pré-polarização -0,1V
Concentração de 0,2mol L-1, potencial aplicado de -1,2V a 1,0V, pH do eletrólito 2,7 e pré-polarização em 0,1V por 600s, velocidade de varredura de 100mV s-1, eletrodo de Pt.
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O processo de deposição de níquel se inicia em torno de -0.65V. Em torno de -1.0V é
possível perceber uma mudança de inclinação na curva voltamétrica, sugerindo a diminuição
da velocidade de deposição de níquel provavelmente pela formação de gradiente de
concentração de níquel. A partir desta mudança de inclinação observa-se o aumento abrupto
da corrente indicando a preponderância do processo de desprendimento de hidrogênio. A
partir deste ponto a alcalinização da interface e a formação de hidróxido de níquel é muito
provável.
Como parte da investigação do processo, optou-se por testar se a pré-polarização do
eletrodo interfere no processo de deposição e dissolução do níquel no teste de voltametria
cíclica. Os potenciais testados foram -0,1V e -0,2V, na Figura 66 consta o voltamograma do
níquel com pré-polarização em -0,2V. Para ambos os ensaios, o tempo de pré-polarização foi
de 600 segundos.

Figura 66 - Voltamograma cíclico de Níquel – pH 2,7 - pré-polarização -0,2V
Concentração de 0,2mol L-1, potencial aplicado de -1,2V a 1,0V, pH do eletrólito 2,7 e pré-polarização em 0,2V por 600s, velocidade de varredura de 100mV s-1, eletrodo de Pt.

De forma comparativa sobrepõe-se os voltamogramas com pré-polarização em -0,2V,
observando-se não haver significativas diferenças nos processos, Figura 67, apresenta o
voltamograma para o níquel, nas mesmas condições, porém, sem a pré-polarização e na
Figura 68, voltamogramas de ambas as situações sobrepostos para comparação.
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Figura 67 - Voltamograma cíclico de Níquel – pH 2,7 - sem pré-polarização
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,0V, pH do eletrólito 2,7 sem pré-polarização,
velocidade de varredura de 100 mV s-1, eletrodo de Pt.

Figura 68 - Voltamograma cíclico de Níquel – pH 2,7 - com e sem pré-polarização
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,0V, pH do eletrólito 2,7, velocidade de
varredura de 100 mV s-1, sendo: A) sem pré-polarização e B) pré-polarização em -0,2V durante 600
segundos, eletrodo de Pt.

Pode-se observar a presença de um ou dois picos anódicos relativos à dissolução do
níquel, conforme as fases formadas, o que é discutido na literatura e explicado por Gómez e
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colaboradores (51), como sendo diferentes fases de níquel sendo dissolvidas, os autores
denominam como sendo um primeiro pico uma fase α, a mais rica em hidrogênio o qual está
incorporado no interior da rede cristalina na sua forma atômica e um segundo pico
identificado como sendo a fase β, menos rica em hidrogênio, onde moléculas de hidrogênio se
encontram nos interstícios do níquel. Também é citada na literatura a presença de uma terceira
fase, chamada de fase massiva, que se refere ao níquel puro propriamente depositado sendo
dissolvido, porém, estas afirmações são muitas vezes contestadas. Outra afirmação é de que as
fases α e β consistem de uma pré-passivação, e que a fase massiva seria uma transpassivação,
onde ocorre a dissolução completa do depósito.
As condições do eletrólito, como concentração de sais, principalmente cloreto de
níquel, o pH da solução, velocidade de varredura e o intervalo de potenciais aplicados,
influenciam a presença ou não destes picos de hidrogênio e de níquel.
Com relação ao pH, quando este é menor se torna mais evidente o pico de hidrogênio,
que na realidade trata-se de uma adsorção de hidrogênio na superfície do eletrodo Figura 72.
Em pH´s mais elevados ele não é percebido. Em pH 4,0 ou acima, a deposição do níquel é
dificultada pela fácil formação de hidróxido.
Com relação a pré-polarização, também foi testada para o pH 3,7, sendo considerado
que a mesma não gera alterações consideráveis nos processos, Figura 71.

Figura 69 -Voltamograma cíclico de Níquel – pH 3,7 – pré polarização
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,0V, pH do eletrólito 3,7 com pré-polarização
em -0,2V durante 600 segundos, velocidade de varredura de 100mV s-1, eletrodo de Pt.
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Figura 70 - Voltamograma cíclico de Níquel – pH 3,7 – sem pré-polarização
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,0V, pH do eletrólito 3,7 sem pré-polarização,
velocidade de varredura de 100mV s-1, eletrodo de Pt.

Figura 71 - Voltamograma cíclico de Níquel – pH 3,7 – com e sem pré-polarização
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,0V, pH do eletrólito 3,7, velocidade de
varredura de 100 mV s-1, sendo: A) sem pré-polarização e B) pré-polarização em -0,2V durante 600
segundos, eletrodo de Pt.
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Figura 72 - Voltamograma cíclico de Níquel – pH 2,7 e 3,7
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,0V, velocidade de varredura de 100 mV s-,
com pré-polarização em -0,2V por 600 segundos.

Foram testados os efeitos dos aditivos orgânicos, objeto de estuda da pesquisa, sobre a
voltametria cíclica, sendo observado que não ocorrem variações quanto a aplicação de uma
espécie ou mesmo das combinações entre os aditivos sobre a voltametria. O único fato
observado foi o desaparecimento da separação entre os processos de desprendimento de
hidrogênio e deposição de níquel. As Figuras 73 – 76 apresentam os voltamogramas de
níquel, na presença dos aditivos, abrilhantador, carregador e molhador, bem como a amostra
denominada Branco, sendo esta a voltametria sem a presença dos aditivos.
As adições de aditivos nestes experimentos foram seguindo a indicação e aplicação
industrial, ou seja, 30 mL L-1 para o carregador (C), 1 mL L-1 para o abrilhantador e 3 mL L-1
para o molhador. Para ambas as voltametrias realizadas, a concentração de níquel foi de 0,2
mol L-1 e a velocidade de varredura foi de 100 mV s-1 e o eletrodo utilizado foi de platina.
Também foram realizadas voltametrias sobre eletrodo de carbono vítreo e os resultados são
apresentados na sequência.
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Figura 73 - Voltamograma cíclico de Níquel – presença de aditivos (-0,8V a 1,0V)
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -0,8V a 1,0V, pH do eletrólito 3,7 com pré-polarização
em -0,2V durante 600 segundos, em presença de aditivos, sendo: Branco: sem aditivo; M: molhador; C:
carregador; A: abrilhantador, eletrodo de Pt.

Figura 74 - Voltamograma cíclico de Níquel – presença de aditivos - (-1,1V a 1,0V)
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,1V a 1,0V, pH do eletrólito 3,7 com pré-polarização
em -0,2V durante 600 segundos, em presença de aditivos, sendo: Branco: sem aditivo; M: molhador; C:
carregador; A: abrilhantador, eletrodo de Pt.
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Figura 75 - Voltamograma cíclico de Níquel - – presença de aditivos (-1,4V a 1,0V)
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,4V a 1,0V, pH do eletrólito 3,7 com pré-polarização
em -0,2V durante 600 segundos, em presença de aditivos, sendo: Branco: sem aditivo; M: molhador; C:
carregador; A: abrilhantador, eletrodo de Pt

Figura 76 - Voltamograma cíclico de Níquel - presença de aditivos (-1,6V a 1,0V)
Concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,6V a 1,0V, pH do eletrólito 3,7 com pré-polarização
em -0,2V durante 600 segundos, em presença de aditivos, sendo: Branco: sem aditivo; M: molhador; C:
carregador; A: abrilhantador, eletrodo de Pt

Os ensaios sobre carbono vítreo permitem observar a deposição de níquel
separadamente do desprendimento de hidrogênio, e em alguns ensaios foi possível observar
um laço característico do fenômento de nucleação. Entretanto a reprodutibilidade das medidas
não foi satisfatória. As Figuras 77 a 81 apresentam os voltamogramas realizados.
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Figura 77 - Voltamograma cíclico de Níquel – pH 2,7 - GC – com pré-polarização
Sobre eletrodo carbono vítreo, concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,0V, pH do
eletrólito 2,7 com pré-polarização em -0,2V durante 600 segundos e velocidade de varredura de 100 mV s1
.

Figura 78 – Voltamograma cíclico de Níquel – pH 2,7 - GC – sem pré-polarização
Sobre eletrodo de carbono vítreo, concentração de níquel 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,2 V,
pH do eletrólito 2,7 sem pré-polarização, velocidade varredura de 100 mV s-1.
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Figura 79 - Voltamograma cíclico de Níquel - pH 3,7 - GC – com pré-polarização
Sobre eletrodo de carbono vítreo, concentração de níquel 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,0 V,
pH do eletrólito 3,7 com pré-polarização em -0,2V durante 600 segundos, velocidade varredura de 100 mV
s-1.

Figura 80 - Voltamograma cíclico de Níquel - pH 3,7 - GC – sem pré-polarização
Sobre eletrodo de carbono vítreo, concentração de níquel 0,2mol L-1, intervalo de potencial -1,2V a 1,0 V,
pH do eletrólito 3,7 sem pré-polarização, velocidade varredura de 100 mV s-1.
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Figura 81 - Voltamograma cíclico de Níquel - pH 2,7 - GC –com aditivos
Eletrodo de carbono vítreo, concentração de 0,2mol L-1, intervalo de potencial -0,8V a 1,0V, pH do
eletrólito 3,7 com pré-polarização em -0,2V durante 600 segundos, em presença de aditivos, sendo:
Branco: sem aditivo; M: molhador; C: carregador; A: abrilhantador.

4.3.3 Ensaios hidrodinâmicos

Figura 82 – Ensaio hidrodinâmico – pH 3,7 – 0 a 3000rpm
Concentração de 0,02mol L-1 de níquel, intervalo de potencial -0,8 a 0.4V, pH do eletrólito 3,7, diferentes
rotações.
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4.3.4 Saltos potenciostáticos
Em concordância com os objetivos do trabalho, realizou-se os estudos eletroquímicos
referentes a deposição do níquel, sobre platina, em diferentes potenciais, para na sequência
propormos um modelo do mecanismo de eletrodeposição de níquel sob a influência dos
diferentes aditivos.

4.3.4.1 Experimentos preliminares
Realizaram-se experimentos preliminares com o objetivo de determinar as melhores
condições para observar os transientes de nucleação e crescimento e ao mesmo tempo
observar as imagens dos núcleos de níquel formados.
Os ensaios preliminares foram através da realização de saltos potenciostáticos em
diferentes potenciais com posterior verificação do depósito através de microscopia ótica e
eletrônica. Inicialmente optou-se por utilizar eletrodos de trabalho de aço carbono, porém,
com pH 4,0 (pH de trabalho na indústria) ocorreu a formação de hidróxido de níquel na
superfície do eletrodo conforme pode ser observado nas imagens da Figuras

83 a 85.

Diversos testes foram realizados, sendo que serão apresentados apenas alguns resultados para
ilustrar o problema ocorrido.
Concluiu-se que ocorre um aumento do pH interfacial em virtude da reatividade do
aço carbono em função do tempo de exposição do eletrodo ao eletrólito, durante o ensaio.
Sobre o eletrodo de aço carbono foram realizados testes com diferentes tempos de
deposição com o objetivo de tentar-se determinar o tempo exato do início da nucleação de
níquel. Os tempos testados foram: 1/2, 1, 2, 10, 15, 25, 30, 60 e 120 segundos, foram também
testadas as várias concentrações da solução, 0,2 mol L-1, 0,02 mol L-1, 1 mol L-1, 2 mol L-1,
porém para todas as situações o problema se repetiu. Após verificar-se as dificuldades
relacionadas a deposição sobre aço, optou-se por concluir os testes em eletrodo de platina,
sendo repetidos os ensaios que já haviam sido realizados em aço carbono. A grande
dificuldade encontrada nesta parte do experimento foi a obtenção das imagens das etapas
iniciais da nucleação do níquel, sendo que na verdade, não foi possível detectar-se o momento
exato da formação dos núcleos de níquel, visto que este processo ocorre em milissegundos,
sendo observado apenas o crescimento do níquel, e sendo suas estruturas da ordem de
nanômetros, por este motivo a dificuldade de visualização por microscopia.
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Figura 83 - Deposição de níquel – testes preliminares 1
Eletrodo de aço carbono x Ag/AgCl (KCl 1M). Tempo de 60 segundos, potencial -0,650V – presença de
hidróxido de níquel

Figura 84 - Mapeamento da amostra sobre eletrodo de aço carbono – testes preliminares 2
Tempo de 1 segundo de deposição, 0,2 mol L-1 de Níquel, potencial -0,650V

A

B

C

Figura 85 –Microscopia por emissão de campo (FEG) das amostras de níquel sobre aço carbono.
A – 5 segundos em presença de aditivos; B e C – 30 segundos sem aditivos.
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Após a substituição do eletrodo de aço carbono pelo eletrodo de platina, realizaram-se
diversos ensaios para determinar quais os potenciais adequados para a deposição do níquel e
posterior observação da camada, nesta etapa iniciou-se testando a partir do potencial -0,650V
até -0,970V, sendo determinado este intervalo para os ensaios.
O estudo através de saltos potenciostáticos permite observar o transiente de nucleação
separadamente da corrente capacitiva (fazendo saltos em dois potenciais e observando o início
dos transientes), porém, nas condições dos experimentos realizados isto não foi possível de
ser verificado, mostrando que, nas condições do experimento em questão, a nucleação é
muito rápida e não é observada nos transientes.
A explicação para isso é provavelmente o fato de que o polimento não é tão perfeito e
as imperfeições da superfície servem como pontos de nucleação.
Desta forma, nas melhores condições do nosso experimento só é possível observar o
crescimento dos núcleos.
Diversas tentativas foram feitas no sentido de tentar identificar a morfologia dos
primeiros núcleos de níquel formados, alteração do potencial, alteração do tempo, alteração
no processo de polimento, tipo de eletrodo, equipamento para o ensaio (ótico, eletrônico,
emissão de campo), sendo que apenas conseguiu-se verificar esta morfologia sobre eletrodo
de platina, com tempos de deposição acima de 5 segundos, com polimento do eletrodo com
pasta de diamante e através da observação por microscopia por emissão de campo, Figuras 86
a 94. Observou-se que os primeiros núcleos formados e em crescimento, possuem formato
cilíndrico e são da ordem de nanômetros e que, na presença de aditivos ocorre uma
diminuição da densidade de núcleos. Observando a distribuição destes na superfície do
eletrodo e na ausência dos aditivos, nota-se um acúmulo destes em regiões que supõe-se ser
de defeitos localizados do eletrodo em virtude do polimento não especular. Observa-se este
fato considerando o percentual de níquel nas Figuras 86 (com aditivos) e Figura 87 (sem
aditivos), que foram realizadas em tempo de 5 segundos.
Em virtude do tamanho reduzido dos núcleos, da ordem de nanômetros, entende-se ser
este o motivo da dificuldade de verificação destes com outras técnicas como microscopia
ótica ou eletrônica. Embora exija investigações posteriores, este fato é muito importante, pois
serve de orientação para futuras pesquisas no campo da nucleação de níquel, fato não
mencionado nas bibliografias consultadas, sendo que a maioria utiliza-se de métodos como a
microscopia ótica para determinar morfologias de nucleação.
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4.3.4.2 – Crescimento na ausência e presença de aditivos
Após os ensaios preliminares, passou-se para o estudo dos saltos potenciostáticos na
presença e ausência dos aditivos, como forma de se reconhecer através das curvas
potenciostáticas os processos de nucleação e de crescimento do níquel na superfície do
eletrodo de platina. Inicialmente apresentam-se as imagens obtidas dos eletrodos após
depósitos em diferentes tempos para o transiente em -0,800V, sendo possível verificar o
tamanho dos núcleos dos depósitos, bem como a morfologia das estruturas (esféricas) e o
mapeamento das superfícies.

A

B

C

D
B
0,03% de Níquel

Figura 86 -- Deposição de Níquel – mapeamento 1
Condições: 5 s, -0,8V, em presença de Abrilhantador, Carregador e de Molhador. A – 25kx; B -75kx ; C75kx; D- Mapeamento 5kx.

Para o tempo de 5 segundos, na presença de aditivos, praticamente não observa-se a
presença dos núcleos de níquel, o mapeamento apresentou a presença de apenas 0,03% de
níquel na região mapeada.
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D
0,27% de Níquel

Figura 87 - Deposição de Níquel – Mapeamento 2
Condições: 5 s, -0,8V, sem a presença de aditivos. A – 5kx; B -27kx ; C-110kx Mapeamento 5kx.

A concentração de níquel na superfície analisada do eletrodo, para a amostra sem a
presença de aditivos, foi de 0,27%, consideravelmente maior do que quando na presença dos
aditivos, sugerindo que, na presença dos aditivos, ocorre uma distribuição de corrente por
todo o eletrodo, promovendo a melhor distribuição da camada, além do efeito competitivo dos
aditivos por se adsorverem nos defeitos do substrato, impedindo a deposição de níquel nestas
regiões.
Na Figura 88 observa-se que para o eletrodo preparado na ausência dos aditivos temse a presença de aglomerados de níquel, fato não observado no eletrodo com aditivos. Este
fato repetiu-se para os demais tempos de deposição. Destaca-se que na Figura 87, as
estruturas presentes no centro da imagem não se tratam de depósitos de níquel, e sim, de
impurezas que se adsorveram após a deposição, possivelmente durante o armazenamento das
amostras. Os pontos foram analisados e trata-se de acúmulos de óxido de cálcio. O níquel
apresenta-se nos pontos de formato arredondado (cilíndrico).
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Figura 88 – Eletrodos de platina – Mapeamento 3
Imagens dos eletrodos de platina com depósito de níquel 5s. A- Ausência de aditivos; B- Abrilhantador,
Carregador e Molhador.

B

A

C

D

96,9% de Níquel

Figura 89 - Deposição de Níquel – Mapeamento 4
Condições: 30 s, -0,8V, em presença de Abrilhantador, Carregador e de Molhador. A – 5kx; B -25kx ; C75kx Mapeamento 5kx.
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Ao realizar-se o mapeamento da amostra correspondente a Figura 89, em virtude do
alto percentual de níquel encontrado, repetiu-se a medida e obteve-se os mesmos resultados.
Percebe-se que em tempos maiores existe uma proliferação muito grande de núcleos, ou seja,
a velocidade de crescimento dos núcleos, o que é constatado pelo teor de níquel na área
ensaiada.
Conforme já citado, as estruturas de níquel formadas são da ordem de nanômetros, na
Figura 90 pode-se verificar no detalhe a medida dos diâmetros das estruturas, entre 71 e
109nm. Também observados os defeitos superficiais da platina.

Figura 90 - Detalhe da Figura 89C – Dimensões dos núcleos
Apresentando as dimensões dos núcleos de níquel depositado. Tempo de 30 segundos em presença de
aditivos.
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A

B

C

D

28,8% de Níquel

Figura 91- Deposição de Níquel – Mapeamento 5
Condições: 30 s, -0,8V, sem a presença de aditivos. A – 360x; B -25kx ; C-40kx Mapeamento 5kx.

A Figura 91 apresenta as imagens e mapeamento da superfície do eletrodo de platina
com depósito de níquel no tempo de 30 segundos, sem a presença de aditivos. Pode-se
observar na Figura 91A, o acúmulo de depósito de níquel na região de defeito do eletrodo.

A

B

C
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D

3,69% de Níquel

Figura 92 - Deposição de Níquel – Mapeamento 6
Condições: 15 s, -0,8V, sem a presença de aditivos. A – 5kx; B -25kx ; C-40kx Mapeamento 5kx.

Novamente, na Figura 92B pode-se observar a formação de depósitos aglomerados de
níquel, na ausência dos aditivos orgânicos estudados. Na Figura 93, encontra-se a imagem dos
núcleos de níquel (75kx) com as suas dimensões variando de 61nm a 151nm, depósito 30
segundos sem a presença de aditivos.

A

B

C

D

0,28% de Níquel

Figura 93 - Deposição de Níquel - Mapeamento
Condições: 15 s, -0,8V, em presença de Abrilhantador, Carregador e de Molhador. A – 500x; B -25kx ;
C-40kx. Mapeamento 5kx.
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Figura 94 - Dimensões dos núcleos de níquel depositado.
Condições: Tempo de 30 segundos sem presença de aditivos.

Pode-se afirmar a partir dos experimentos realizados que quando se tem todos os
aditivos, percebe-se que a porcentagem de níquel encontrada aumenta com o tempo, o que
prova que o depósito é coerente e recobre toda a superfície
Na ausência de aditivos e potencial de -0.800 V, a etapa de formação dos núcleos se
encerra em torno de 5 s (conforme os transientes), entretanto, mesmo em 15s observa-se um
crescimento dos núcleos. Parece que a formação do depósito é menos coerente, o que é
observado na imagem com 30s, Figura 91. Os dados sugerem um modelo de crescimento 2D
na presença de aditivos e um modelo de crescimento 3D na ausência de aditivos.

4.3.4.3 – Análise dos transientes potenciostáticos
Sobre os transientes potenciostáticos pode-se observar que ambos passam por três
etapas:
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Etapa 1 – Rápida diminuição do valor absoluto da corrente (em frações de segundo, em
alguns casos nem é detectada). Transiente capacitivo - a formação dos primeiros núcleos deve
ocorrer simultaneamente conforme já discutido.
Etapa 2 – Aumento do valor absoluto da corrente até atingir um máximo. Crescimento dos
núcleos e consequentemente aumento da área de reação. Um parâmetro importante a ser
analisado é o tempo para atingir o potencial de mínimo. Nos experimentos sem aditivo este
tempo varia entre 1 a 5 s dependendo do sobrepotencial aplicado. Na presença de carregador
este tempo é significativamente aumentado. Isto é razoável e indica que o carregador é um
polarizador que aumenta a resistência de transferência de carga para a deposição de níquel
exigindo sobrepotenciais maiores. Fato não observado para os outros aditivos, sendo que estes
pouco alteram o parâmetro.
Etapa 3 – Diminuição do valor absoluto da corrente até atingir um valor quase constante
(patamar). Este valor constante é tanto maior quanto maior o sobrepotencial aplicado.
Também para esta etapa percebe-se que uma vez mais o carregador tem grande influência
sobre este valor de patamar, indicando que este aditivo altera significativamente a cinética de
deposição do níquel.
A figura 95 mostra uma seqüência de transientes potenciostáticos em diferentes
potenciais realizados a partir de um banho de Watts sem aditivos.

Figura 95 – Sequência de transientes potenciostáticos – sem aditivos
Condições: Diferentes potenciais para deposição de níquel a partir de banho Watts, pH 4,0, sobre eletrodo
de Pt
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Para os potenciais menores ou iguais a -0.700 V observa-se um rápido decaimento da
corrente (em módulo) até atingir um valor mínimo após o qual a corrente aumenta novamente
até atingir um patamar. A corrente de patamar aumenta à medida que o potencial aplicado
aumenta, indicando a maior velocidade de deposição para maiores sobrepotenciais aplicados.
Para o potencial de -0.650 V observa-se apenas um decaimento da corrente inicial até zero,
indicando que neste potencial não ocorre deposição e que esta corrente inicial relaciona-se a
outro processo de redução, provavelmente de impurezas sobre a superfície do eletrodo e
adsorção de hidrogênio sobre a platina.
Para melhor interpretação destes transientes, reproduzimos o transiente a 0,700 V na
figura 96, assinalando as regiões características de crescimento e coalescência dos núcleos.
Antes do tempo de indução, t1, observa-se o decaimento da corrente associada a
processos de redução de impurezas ou adsorção de hidrogênio. Esta corrente sobrepõe a
corrente associada à formação dos primeiros núcleos e, por esta razão, não se observam os
transientes iniciais de formação dos primeiros núcleos, conforme discutiremos mais adiante
neste texto. (65) Após o tempo de indução, observa-se o crescimento dos núcleos. O tempo t2
corresponde ao ponto de inflexão da curva, determinado pelo ponto de máximo da derivada da
corrente, conforme indicado no inserto da figura 96. Assume-se que no intervalo t1<t<t2 os
filmes crescem independentemente uns dos outros. Após o tempo t2 a coalescência dos
núcleos faz com que a corrente aumente cada vez mais lentamente até atingir um patamar.

Figura 96 - Transiente potenciostatico obtido a -0.700 V
Condições: Banho de Watts sem aditivos, destacando as regiões de crescimento e coalescência dos núcleos.

No intervalo t1<t<t2, considerando que a velocidade de deposição é controlada somente
pela transferência de carga, sem a influência de processos de transporte de massa, um modelo
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simples de crescimento tridimensional independente se aplica. Nestes modelos a corrente
cresce proporcionalmente a t2 para nucleação instantânea e proporcionalmente a t3 para
nucleação progressiva conforme as equações abaixo. (1)
Para crescimento 3D com nucleação instantânea:
Eq. 11
Para a crescimento 3D com nucleação progressiva tem-se:
Eq. 12
Sendo
molecular e

a constante da taxa de crescimento,

a altura do núcleo cilíndrico,

a massa

a densidade do material depositado.

A figura 97 mostra o ajuste dos modelos teóricos aos valores experimentais mostrados
na figura 96.

Figura 97 - Ajuste dos modelos teóricos de crescimento aos dados experimentais na figura 96

As linhas tracejadas, na Figura 97, foram obtidas por regressão linear aos dados
experimentais. Nos triângulos os dados experimentais estão representados segundo o modelo
de nucleação progressiva (eixo das ordenadas à direita) e os quadrados o modelo de nucleação
instantânea (eixo das ordenadas á esquerda).
Para a representação dos dados segundo os modelos teóricos, assumiu-se a corrente
relacionada à redução de impurezas e de prótons torna-se constante a partir de t1 (65), obtendo
as correntes de crescimento pela corrente total subtraída deste valor (i1) . Esta é obviamente
uma simplificação uma vez que a curva a 0,65V (figura 95) indica que esta corrente decai
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assimptoticamente a zero. Esta simplificação explica os desvios observados no início da curva
mostrada na figura 96. Os desvios ao final da curva se devem à imprecisão na definição do
tempo t2, ou seja, os desvios indicam o início da coalescência entre os núcleos.
Levando em conta as considerações anteriores, é óbvio que os dados experimentais se
ajustam ao modelo de crescimento tridimensional com nucleação instantânea. Para uma
análise mais rigorosa, outra consideração deve ser mencionada aqui. No que diz respeito à
relação corrente x tempo, um modelo de crescimento bidimensional com nucleação
progressiva também se ajusta aos dados experimentais uma vez que também é descrito por
uma relação linear entre a corrente e o quadrado do tempo. (1)
Para analisar a situação em sobrepotenciais mais elevados representamos os
transientes, bem como os ajustes aos modelos para os sobrepotenciais de 0.850 V e 0.910 V
na figura 98.

a) Transiente a 0.850 V

b) Modelo para 0.850 V

c) Transiente a 0.910 V

d) Modelo para 0.910 V

Figura 98- Representação de transientes e ajustes – sem adtivos
Representação dos transientes (a,c) e dos ajustes dos modelos (b,d) para os sobrepotenciais de 0,850 V
(a,b) e 0,910 V (c,d) obtidos em banho de Watts sem aditivos.
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Observa-se nas figuras 98a e 98c que, à medida que o sobrepotencial aumenta o tempo
de indução, t1, diminui. Este fato, que será analisado com mais detalhes posteriormente, está
associado à formação prévia de uma ou mais monocamadas de depósito sobre a superfície do
substrato. Observa-se ainda que a velocidade de crescimento dos filmes aumenta com o
sobrepotencial, como esperado, porém, o mecanismo de crescimento se mantém como
crescimento tridimensional com nucleação instantânea (figuras 98b e 98d).
Uma característica distintiva entre os transientes da figura 98 e o transiente da figura
96 é que para os sobrepotenciais mais altos a corrente de crescimento não atinge um valor
constante como na Figura 96, mas decresce novamente após atingir um máximo como nas
Figuras 98b e 98d. Este comportamento foi atribuído a nova nucleação sobre a superfície de
núcleos que cessaram o seu crescimento. (66)(67)
A diminuição do tempo de indução com o sobrepotencial é um indicativo da formação
de monocamadas de depósito a partir de um mecanismo de crescimento camada por camada
antes que os primeiros núcleos tridimensionais estáveis apareçam. (66) Este transiente deveria
corresponder a um modelo de crescimento bidimensional, mostrando um ou mais máximos de
corrente, dependendo do número de monocamadas formadas, entretanto, a corrente inicial de
fundo se sobrepõe a corrente de crescimento, impedindo a observação desta última. Em
crescimentos realizados sobre eletrodos de carbono vítreo, pode-se minimizar a corrente de
fundo, utilizando um procedimento de salto potenciostático duplo, isto é, faz-se um primeiro
salto em um potencial tão próximo quanto possível ao potencial de crescimento, porém onde
ainda não é observado nenhum crescimento da corrente e, somente após o decaimento da
corrente de fundo, faz-se o segundo salto até o potencial de crescimento. (68)
Este procedimento foi testado experimentalmente para o sistema estudado no presente
trabalho, entretanto, devido às elevadas correntes de hidrogênio sobre platina, não foi possível
observar a formação inicial das monocamadas.
Um critério diagnóstico para indicar a formação das monocamadas é o decaimento
logarítmico do tempo de indução com o potencial aplicado (65), conforme representado no
gráfico da figura 99 para os dados experimentais mostrados na figura 95. Observa-se na
figura 99 um ajuste linear bastante satisfatório, indicando a formação de monocamadas
prévias conforme discutido anteriormente.
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Figura 99 - Representação do logaritmo natural do tempo de indução em função do potencial aplicado
para a deposição potenciostática em banho de Watts sem aditivo.

Para tempos maiores que t2 deve-se considerar a coalescência dos núcleos. Neste caso,
os modelos teóricos de crescimento são dependentes da geometria dos núcleos. Fleischmann e
Abyaneh (66) propuseram um crescimento em forma de cones circulares retos, para o qual, a
corrente apresenta um crescimento exponencial com o quadrado do tempo, no caso de
nucleação instantânea. Os autores ainda propuseram um modelo mais complexo que leva em
conta as correntes de hidrogênio e a morte e renascimento de núcleos. Entretanto, se
considerarmos apenas a parte crescente da curva de corrente o modelo de crescimento
exponencial pode ser usado. A figura 100 mostra o ajuste do modelo aos dados experimentais
para os potenciais aplicados de -0,750 V e -0,910 V.
A

B

Figura 100 - Ajuste dos modelos teóricos de crescimento para os potenciais de A- 0,750 V e B- 0,910 V.
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Obviamente o modelo de crescimento exponencial tende a uma corrente constante à
medida que o tempo aumenta. O decaimento observado nas curvas experimentais, após atingir
o valor de máximo, pode ser atribuído a morte e renascimento de núcleos, conforme sugerido
por Fleischmann e Abyaneh e já discutido neste trabalho.
Contudo, o decaimento da corrente, também poderia ser atribuído ao controle
difusional. Assim, para uma análise mais rigorosa os modelos de crescimento tridimensional
controlados por difusão, propostos por Sharifker e Hills (69) devem ser testados. A figura 101
mostra uma comparação dos resultados experimentais com os referidos modelos para o
potencial aplicado de 0,850 V.

Figura 101 - Comparação dos resultados experimentais com os modelos de crescimento tridimensional
controlado por difusão propostos por Scharifker e Hills.

Observa-se claramente que nenhum dos dois modelos se ajusta satisfatoriamente aos
dados experimentais, mostrando que o crescimento não é controlado por difusão.
A figura 102 mostra uma seqüência de transientes potenciostáticos em diferentes
potenciais realizados a partir de um banho de Watts contendo os três aditivos: abrilhantador,
carregador e molhador.
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Figura 102 - Seqüência de transientes potenciostáticos – com aditivos
Condições: Diferentes potenciais realizados a partir de um banho de Watts contendo os três aditivos.

Os aditivos orgânicos adicionados ao eletrólito foram àqueles estudados desde o início
do trabalho e suas dosagens foram as recomendadas pelo fabricante quando da preparação
inicial do eletrólito para utilização industrial, sendo para o carregador a quantidade de 30 mL
L -1, para o abrilhantador 1mL L-1 e para o molhador 3 mL L-1. Industrialmente estes três
aditivos formam uma classe ou grupo e sempre são aplicados em conjunto nos banhos de
eletrodeposição de níquel, pois, conhecidamente possuem efeitos sinérgicos.
Observa-se que a presença dos aditivos no banho aumenta o sobrepotencial necessário
para o crescimento dos depósitos. Apenas para sobrepotenciais maiores ou iguais a 0.890 mV
pode ser observado o aumento de corrente correspondente ao crescimento dos núcleos e as
correntes de patamar são significativamente menores do que no caso do banho sem aditivos
(Figura 95).
Utilizando o mesmo procedimento realizado nas figuras 96 e 97 procede-se o ajuste
dos modelos de crescimento aos dados experimentais, representado na figura 103, para o
potencial aplicado de 0,970 V.
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Figura 103 - Ajuste dos modelos teóricos de crescimento aos dados experimentais na figura 90 (potencial
aplicado de 0,970 V).

As linhas tracejadas, na Figura 103, foram obtidas por regressão linear aos dados
experimentais. Nos triângulos os dados experimentais estão representados segundo o modelo
de nucleação progressiva (eixo das ordenadas à direita) e os quadrados o modelo de nucleação
instantânea (eixo das ordenadas á esquerda).

A figura 103 mostra que o modelo de crescimento com nucleação instantânea se ajusta
melhor, da mesma forma como ocorre para a deposição em banho sem aditivo.
A figura 104 mostra a variação do tempo de indução com o potencial aplicado.
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Figura 104 – Representação do logaritmo natural do tempo de indução em função do potencial aplicado
Condições: Deposição potenciostática em banho de Watts contendo os aditivos: carregador, molhador e
abrilhantador.

A figura 105 mostra um ajuste linear satisfatório, indicando a formação prévia de uma
ou mais monocamadas através de crescimento bidimensional. Comparando com a figura 99,
verifica-se que os tempos de indução são muito maiores na presença de aditivos, indicando
que estes interferem na formação das monocamadas.
Utilizando o mesmo procedimento realizado na figura 100, podemos analisar o
mecanismo de crescimento para tempos maiores que t2, considerando a coalescência dos
núcleos. A figura 105 mostra este procedimento para o potencial de 0,970 mV.

Figura 105 – Ajuste do modelo teórico
Ajuste do modelo teórico de crescimento considerando a coalescência dos filmes, para o potencial aplicado
de 0,970 V em banho de Watts contendo abrilhantador, carregador e molhador.
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É evidente que o ajuste do modelo é excelente, indicando uma vez mais que a
deposição ocorre seguindo uma nucleação instantânea e com crescimento tridimensional.
Desta forma, podemos afirmar que a presença de aditivos não influencia no mecanismo de
crescimento tridimensional.
É interessante comparar os resultados dos ajustes do modelo de crescimento com
coalescência nas condições com e sem aditivo. Como os modelos são de crescimento
exponencial, são descritos por uma equação contendo dois parâmetros (a,b):
{

(

)}

O parâmetro a é diretamente proporcional a taxa de crescimento do filme na direção
perpendicular ao substrato enquanto o parâmetro b é diretamente proporcional ao quadrado da
taxa de crescimento na direção paralela ao substrato. Como todas as demais quantidades
englobadas nos parâmetros a e b são constantes, a variação destes parâmetros indica a
variação nas taxas de crescimento dos filmes. A tabela 15 mostra resultados calculados em
diferentes sobrepotenciais para deposições realizadas em banho de Watts com e sem aditivos.

Tabela 15 - Valores dos parâmetros obtidos com o ajuste do modelo de crescimento tridimensional com
sobreposição de núcleos aos dados experimentais.

Banho

Potencial / V

Parâmetro a / µA

Parâmetro b / mAs-2

Com aditivos

0,970

40

2,63

Com aditivos

0,950

10

0,94

Sem aditivos

0,950

80

7080

Sem aditivos

0,910

150

2830

Pode-se observar que a presença de aditivos diminui significativamente ambas as taxas
de crescimento, entretanto, a diminuição na velocidade de crescimento na direção paralela ao
substrato é muito maior.
Considerando todos os aspectos anteriormente mencionados podemos afirmar que a
presença de aditivos modifica o crescimento bidimensional das monocamadas previamente
formadas, como indiciado pelo aumento do tempo de indução do crescimento tridimensional;
não altera os mecanismos de crescimento tridimensional, porém reduz significativamente as
taxas de crescimento nas direções paralela e perpendiculares ao substrato.
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Avaliando-se os transientes de deposição em diferentes sobrepotenciais obtidos em
banho de Watts contendo somente Abrilhantador e Carregador, observa-se que os transientes
são muito semelhantes, o que permite afirmar que o molhador não tem muita influência no
processo de nucleação e crescimento, como esperado.
Para os transientes de deposição em diferentes sobrepotenciais obtidos em banho de
Watts contendo respectivamente: abrilhantador e molhador (Figura 109), somente
abrilhantador (Figura 110) e somente molhador (Figura 113). Verifica-se que os perfis de
deposição são muito semelhantes aos da figura 95, isto é, aqueles obtidos sem a presença de
aditivos. Estes resultados levam a concluir que abrilhantador e molhador não interferem no
processo de nucleação e crescimento.
Os resultados anteriores poderiam levar a conclusão de que somente o carregador tem
efeito sobre a nucleação e crescimento do filme, mas quando se observa os transientes obtidos
na presença somente deste aditivo, mostrado na figura 112, percebe-se uma diferença
significativa em relação à figura 107, indicando uma vez mais que sua ação se deve a um
efeito combinado com o abrilhantador.
No Anexo 01 encontram-se os gráficos referentes aos saltos potenciostáticos de todas
as mostras ensaiadas em pH 4,0, sobre eletrodo de platina, sendo que para os demais aditivos
testados, Figuras 114 a 120 do Anexo 01, não se observam comportamentos distintos, sendo
estes muito semelhantes à distribuição da deposição na ausência dos aditivos.
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4.4 CONCLUSÕES
Como principais conclusões da segunda parte do trabalho pode-se afirmar que o processo
de preparação e limpeza dos eletrodos utilizados nos ensaios eletroquímicos influencia
grandemente na confiabilidade dos resultados, sendo que, para a reprodutibilidade dos ensaios
referentes aos saltos potenciostáticos, quando da necessidade de se observar a formação e
crescimento dos núcleos de níquel, o procedimento que melhor se adequou a pesquisa foi o
polimento com pasta de diamante de baixa granulometria com limpeza em banho de
ultrassom. Observou-se que mesmo tomando-se estes cuidados no polimento do eletrodo,
pode-se dizer que ainda assim permaneceram defeitos na superfície, dificultando a
visualização das estruturas.
Os núcleos observados na superfície dos eletrodos após diferentes tempos de deposição
possuem tamanhos da ordem de nanômetros, sendo identificados entre 60 e 150nm. A
distribuição dos núcleos foi uniforme para os ensaios com a presença de aditivos e
desuniforme quando na ausência dos mesmos o que resultou na redução da quantidade de
níquel depositado quando aplicados os aditivos.
A análise dos transientes potenciostáticos permitiu concluir que o crescimento do níquel
tanto em presença quanto na ausência dos aditivos é da forma 3D, porém, a presença dos
aditivos modifica o crescimento bidimensional das monocamadas previamente formadas,
sendo que o aditivo carregador apresenta um grande efeito quando combinado com o
abrilhantador.
Avaliando-se os objetivos propostos no início do trabalho, pode-se afirmar que estes
foram alcançados, sendo identificado o mecanismo de crescimento de níquel na presença dos
aditivos orgânicos comerciais estudados, que o mesmo é tridimensional com nucleação
instantânea e que eles diminuem a velocidade de crescimento na direção paralela ao substrato
de forma considerável, sendo afetado o crescimento bidimensional das monocamadas. O
abrilhantador e o molhador não interferem no processo de nucleação e crescimento e que o
carregador apresenta grande efeito sobre estes fatores (nucleação e crescimento), porém,
apenas quando associado ao abrilhantador, confirmando o efeito sinérgico entre estes dois
aditivos.
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5. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Como sugestões de pesquisas futuras registra-se a importância de realizar-se um
estudo dos saltos potenciostáticos em eletrodo de carbono vítreo, um melhoramento no
processo de polimento mecânico através de sistema automático para conseguir-se uma
superfície bem espelhada o que facilitará a visualização e identificação dos núcleos de níquel
formados e um maior aprofundamento da pesquisa para se propor um modelo de nova classe
de aditivos com vistas a redução dos custos de produção, estudando-se inclusive diferentes
dosagens dos compostos estudados.

152

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

Paunovic, M.; Schlesinger, M. Fundamentals of Electrochemical Deposition. 2 ed.
Fundamentals of electrochemical deposition. Nova Jersey: editora John Wiley and
Sons; 2006. 388 p.

2.

Ticianelli, E. A.; Gonzalez, E. R. Eletroquímica: Princípios e Aplicações. 2 ed. São
Paulo - SP: EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo; 2005. 220 p.

3.

Oniciu, L.; Mureşan, L. Some fundamental aspects of levelling and brightening in
metal electrodeposition. J. Appl. Electrochem. 1991;21(7):565–74.

4.

Sartori, E. P.; Garcia, J. R. Estudo da influência dos aditivos nas camadas de níquel
eletrodepositadas. Dissertação de Mestrado. UEPG; 2010.

5.

NORMA DIN - 50957. Galvanisierungsprüfung mit der Hull-Zelle. 1978.

6.

Lecina-Garcia, E.; Urrutia-Garcia, I.; Salicio, A.; Indyka, P.; Diez, J. A.; Morgiel J.
Efecto de los aditivos em La Electrodeposición Y Propriedades de Recubrimientos
Nanocomposite Ni/Al2O3. XIX Congresso de la Sociedad Iberoamericana de
Electroquímica - SIBAE. 2010. p. 107–10.

7.

Agrisuelas, J.; Jareno-Garcia, J. J.; Romero-Gimenez, D.; Hernandez, J.; Negrete, F.;
Vicente F. Observacion Mediante Microscopio de Efecto Túnel de La Corrosión
Forzada Del Níquel. XIX Congresso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica
- SIBAE. 2010. p. 953–8.

8.

Rogers, G.T.; Taylor, K.J. The Effects of Coumarin on the Electrodeposition of Nickel.
Electrochim. Acta. 1963;8:887–904.

9.

Srinivasan, R.; Bapu, G.N.K.R. Effect of additives on electrodeposition of nickel from
acetate bath: cyclic voltammetric study. Trans. Inst. Met. Finish. 2013;91(1):52–6.

10.

Mockute, D.; Bernotiene, G.; Vilkaite, R. Reaction mechanism of some benzene
sulfonamide and saccharin derivatives during nickel electrodeposition in Watts-type
electrolyte. Surf. Coatings Technol. 2002; 160: 152-57.

11.

Sekar, R.; Jagadesh, K. K.; Bapu, G.N.K.R. Microstructure and corrosion behavior of
electrodeposited nanocrystalline nickel prepared from acetate bath. Korean J. Chem.
Eng. 2015;32:1194–200.

12.

Bruns, R. E.; Scarminio, I. S.; Neto, B. B. Como Fazer Experimentos - Pesquisa e
Desenvolvimento na Ciência e na Indústria. 3 ed. Campinas - SP: Editora UNICAMP;
2007.414 p.

13.

Panossian, Z. Corrosão e Proteção Contra Corrosão em Equipamentos e Estruturas
Metálicas. 1 ed. São Paulo - SP: Editora IPT; 1993.

14.

Sultan, S.; Tikoo, P.K. Electrodeposition of nickel from formamide. Surf. Technol.
1984;21:233–8.
153

15.

Mockute, D.; Bernotiene, G. Interaction of additives with the cathode in a mixture of
saccharin, 2-butyne-1,4-diol and phthalimide during nickel electrodeposition in a
Watts-type electrolyte. Surf. Coatings Technol. 2000; 135: 42-7.

16.

Pavlatou, E.A.; Raptakis, M.; Spyrellis, N. Synergistic effect of 2-butyne-1,4-diol and
pulse plating on the structure and properties of nickel nanocrystalline deposits. Surf.
Coatings Technol. 2007;201:4571-77.

17.

Golodnitsky, D.; Rosenberg, Y.; Ulus, A. The role of anion additives in the
electrodeposition of nickel-cobalt alloys from sulfamate electrolyte. Electrochim. Acta.
2002;47:2707–14.

18.

Ciszewski, A.; Posluszny, S.; Milczarek, G.; Baraniak, M. Effects of saccharin and
quaternary ammonium chlorides on the electrodeposition of nickel from a Watts-type
electrolyte. Surf. Coatings Technol. 2004;183:127-33.

19.

Oliveira, E. M.; Finazzi, G. A.; Carlos, I. A. Influence of glycerol, mannitol and
sorbitol on electrodeposition of nickel from a Watts bath and on the nickel film
morphology. Surf. Coatings Technol. 2006;200:5978–85.

20.

LI, Chao-qun; LI, Xin-hai; Wang, Zi-xin; Guo, Hua-jun. Nickel electrodeposition from
novel citrate bath. Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2007; 17:1300-6.

21.

Lu, J.; Yang Qi-Hua; Zhang, Z. Effects of additives on nickel electrowinning from
sulfate system. Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2010;20:s97-s101.

22.

Gentil, V. Corrosão. Editora LTC. 2011. 360 p.

23.

Mohd, R. A.; Aiman, S. A. A.; Sagir, A. Electrodeposition used during manufacture of
motor-vehicle component, involves providing platinum-based material as anode
electrode, providing cobalt, copper, and nickelbased electrolyte solution, and silverbased material as cathode. WO2012008824-A1, 2012. 12 p.

24.

Chen, B. G. Z. Preparing anode material, useful for electrodeposition of non-ferrous
metals e.g. . zinc, copper and nickel, comprises taking silver, cobalt, tin and calcium,
melting the lead, adding tin-cobalt intermediate alloy, and cutting alloy anode.
CN102206838-A, 2011.

25.

Im, T.; Lee, J.; Song, Y.; Lee, J. K.; Song, Y. Sh.; Yim, T. Y. Zinc-nickel alloy
electrodeposition composition for forming plating layer on e.g. construction material,
contains zinc-nickel based liquid, brightness improver, complexing agent and additive
which prevents precipitation of nickel ion. KR1074165-B1, 2011.

26.

Im, T.; Lee, J.; Song, Y.; Lee, J. K.; Song, Y. Sh.; Yim, T. Y. Zinc-nickel alloy
electrodeposition composition for forming plating layer on e.g. construction material,
contains zinc-nickel based liquid, brightness improver, complexing agent and additive
which prevents precipitation of nickel ion. KR2010083623-A, 2010.

27.

Kim, H. T.; Kim H. Chloride zinc-nickel alloy electrodeposition electrolyte used for
manufacturing zinc-nickel alloy electrodeposited steel sheet, comprises nickel chloride
154

compound, zinc chloride compound, chloride and specific additive. KR2009065021-A,
2009.
28.

Kim, H. T.; Kim H. Chloride zinc-nickel alloy electrodeposition electrolyte used for
manufacturing zinc-nickel alloy electrodeposited steel sheet, comprises nickel chloride
compound, zinc chloride compound, chloride and specific additive. KR961364-B1,
2010.

29.

Xue, Q.; Wang, L.; Gao, Y. X. T. Electrodeposition method for nickel-phosphor alloy
plating. CN1978710-A, 2007.

30.

Kochnev, A. V.; Teterin, A. B.; Chernyshev, M. S. S. S. G. Making multi-functional
nickel-boron coat, includes electrochemical deposition with nickel, heptasulfate, nickel
hexadichloride, boric acid, luster-forming additives, prior to electrochemical deposition
of coat. RU2284379-C2, 2006.

31.

Diaddario, L. L. Electrodeposition of nickel or nickel-alloy coating on substrate
comprises immersing metal substrate in bath comprising nickel ions and additive.
US2004154928-A1; WO2004072320-A2, 2004.

32.

Diaddario, L. L. Electrodeposition of nickel or nickel-alloy coating on substrate
comprises immersing metal substrate in bath comprising nickel ions and additive.
US7300563-B2, 2007.

33.

Kravtsov, E. E.; Kondratenk, T. S. Filippova, E. I. Electrolyte for depositing coatings
of indium-nickel alloy - contains indium sulphate, nickel fluoroborate, ammonium,
sulphate and nickel chelate. ASTRAKHAN FISHING (ASTR-Soviet Institute);
SU1615232-A, 1990.

34.

Wagner, H.; Schanwacht, K. Nee, M. Electrodeposition of hard coatings contg. nickel
and cobalt - from aq. acid bath contg. nickel and cobalt ions, boric acid and brightener
compsn. of aliphatic aldehyde and aromatic carbonyl cpd. EP163944-A2 ; DE3416993A ; EP163944-A ; JP60251298-A, 1985.

35.

Wagner, H.; Schanwacht, K.; Nee, M. Electrodeposition of hard coatings contg. nickel
and cobalt - from aq. acid bath contg. nickel and cobalt ions, boric acid and brightener
compsn. of aliphatic aldehyde and aromatic carbonyl cpd. US4565611-A, 1986.

36.

Tremmel, R. A.; Magda, D. Electrodeposition of composite 3-layered nickel-contg.
layer - in which controlled amt. of sulphur is introduced into intermediate layer using
thiazole or thiazoline additive cpd. JP87052039-B2; US4549942-A; AU8428096-A;
JP60224798-A; BR8402724-A, 1985.

37.

Tremmel, R. A.; Magda, D. Electrodeposition of composite 3-layered nickel-contg.
layer - in which controlled amt. of sulphur is introduced into intermediate layer using
thiazole or thiazoline additive cpd. JP87052039-B, 1987.

38.

Tremmel, R. A.; Magda, D. Electrodeposition of composite 3-layered nickel-contg.
layer - in which controlled amt. of sulphur is introduced into intermediate layer using
thiazole or thiazoline additive cpd. CA1255620-A, 1989.
155

39.

Tremmel, R. A.; Magda, D. Processo para eletrodeposição de uma camada composta
por três camadas contendo níquel sobre um substrato. PI 8402724, 1985.

40.

Tremmel, R. A.; Magda, D. Banho de eletrodeposição, processo para eletrodeposição
de uma camada compósita contendo níquel, e processo para eletrodeposição de uma
camada compósita contendo níquel, constituída de três camadas. PI8203902, 1983.

41.

Kogyo, S. D. Nickel electrodeposition bath - contg. di:sodium benzaldehyde-24di:sulphonate additive to improve hardness of nickel layer deposited on metal die.
JP59200785-A, 1984.

42.

Kogyo, S. D. Nickel electrodeposition bath - contg. di:sodium benzaldehyde-24di:sulphonate additive to improve hardness of nickel layer deposited on metal die.
JP88024079-B, 1988.

43.

Gath, R.; Streit, W. Petersen, H. Imidazole (deriv.) and sulphur tri:oxide complex cpds.
- used as brighteners in electroplating esp. high gloss nickel electrodeposition baths.
DE3305100-A, 1983.

44.

Rattini, G.; Traverso, E. Electrodeposition of bright nickel - using 3-methyl-3-amino-1butyne cpds. as brighteners. BE889594-A ; GB2079788-A ; NO8102323-A ;
SE8104200-A ; FR2486543-A ; NL8103290-A ; DK8103022-A ; DE3126339-A ;
JP57047889-A, 1982.

45.

Rattini, G.; Traverso, E. Electrodeposition of bright nickel - using 3-methyl-3-amino-1butyne cpds. as brighteners. IT1131685-B, 1986.

46.

Albertini, L. B.; Angelo, A. C. D.; Gonzalez, E. R. Processo de banho de
eletrodeposição de níquel e partículas de molibdenita natural e cátodo de Ni/MoS2. PI
9000971A, 1991.

47.

Marlyak, N. M. Composições de materiais para produzir revestimentos
eletrodepositados de níquel-fósforo e para reconstituir um banho de eletrodeposição
consumido e processos para produzir revestimentos eletrodepositados de liga de níquelfósforo e de níquel ou liga de níquel. PI 9806020-1A, 1999.

48.

Ebara-Udylite Company Limited. Composição Aquosa para eletrodeposição de ligas de
zinco-níquel e processo para produzir eletrodepósitos de ligas de zinco-níquel
uniformes e brilhantes. PI8204892, 1983.

49.

Marikkannu, K. R.; Kalaignan, G. P.; Vasudevan, T. The role of additives in the
electrodeposition of nickel-cobalt alloy from acetate electrolyte. J Alloys Compd.
2007;438:332.

50.

Abdel-Hamid, Z. Improving the throwing power of nickel electroplating baths. Mater.
Chem. Phys. 1998;53(3):235–8.

51.

Gómez, E.; Müller, C.; Pollina, R.; Sarret, M.; Vallés, E. Studies of electrodeposition
of nickel: different nickel(II) and sulphonated additive concentrations. J. Electroanal.
Chem. 1992;333:47–64.
156

52.

Rogers, G. T.; Taylor, K. J. The effect of potential on the reactions of coumarin in the
electrodeposition of nickel. Electrochim. Acta. 1968;13:109–17.

53.

Wehner, S.; Bund, A.; Lichtenstein. U.; Plieth, W.; Dahms, W.; Richtering, W.
Electrochemical investigations on the influence of electrolyte composition of Watts
baths with special regard to throwing power. J. Appl. Electrochem. 2003; 33: 457-63.

54.

Mohanty, U. S.; Tripathy, B. C.; Das, S. C.; Misra, V. N. Effect of thiourea during
nickel electrodeposition from acidic sulfate solutions. Metall. Mater. Trans. B.
2005;36(6):737–41.

55.

Mirkova, L.; Maurin, G.; Monev, M.; Tsvetkova. C. Hydrogen coevolution and
permeation in nickel electroplating. J. Appl. Electrochem. 2003;33(1):93–100.

56.

Pavlatou, E. A.; Gyftou, P.; Spanou, S. Effects of cis-2-butene-1,4-diol additive and
pulse current imposition on production of Ni nanocrystalline coatings. Trans. Inst. Met.
Finish. 2012;90:267–73.

57.

Yang, F.; Tian, W.; Nakano, H.; Tsuji, H.; Oue, S.; Fukushima, H. Effect of Organic
Additives on the Hardness of Ni Electrodeposited from Sulfamate and Watt’s
Solutions. Mater. Trans. 2011;52(11):2077–82.

58.

Mohanty, U. S.; Tripathy, B. C.; Das, S. C.; Singh, P.; Misra, V. N. Effect of sodium
lauryl sulphate (SLS) on nickel electrowinning from acidic sulphate solutions.
Hydrometallurgy. 2009;100(1-2):60–4.

59.

Nam, D-H.; Hong, K-S.; Kim, J-S.; Lee, J-L.; Kim, G-E.; Kwon, H-S. Synergistic
effects of coumarin and cis-2-butene-1,4-diol on high speed electrodeposition of nickel.
Surf. Coatings Technol. Elsevier B.V.; 2014;248:30–7.

60.

Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments. 8 ed. Hoboken - USA:
Editora Wiley; 2012.

61.

Box, G. E. P.; Hunter, J. S.; Hunter W. G. Statistics for Experimenters. Design,
Innovation, and Discovery. 2 ed. Hoboken - USA: Editora Wiley; 2005.

62.

Schmitz, E. P. S.; Quinaia, S. P.; Garcia, J. R.; Andrade, C. K. D.; Lopes, M. C.
Influence of Commercial Organic Additives on the Nickel Electroplating. Int. J.
Electrochem. Sci. 2016;11:983–97.

63.

Kartici, R. Statistical Approach To Optimizing a Zn – Ni Bath Containing ED and
TEA. Surf. Ver. Lett. 2015;22(01):1550015: 11 p.

64.

Vasilache, V.; Gutt, G.; Vasilache, T. Electrochemical Researches About Influence of
the Aditives of Watts ’ s Solutions on Throwing Power and Brightness. Ver. Chim.
2008;59(8):915–9.

65.

Abyaneh, M. Y.; Saez, V.; González-García, J.; Mason, T. J. Electrocrystallization of
lead dioxide: Analysis of the early stages of nucleation and growth. Electrochim. Acta.
2010; 55: 3572-79.
157

66.

Abyaneh, M. Y.; Fleischmann, M. The electrocrystallisation of nickel. Part II Comparison of Models With the Experimental Data. J. Electroanal. Chem. 1981; 119:
197–208.

67.

Abyaneh, M. Y.; Fleischmann, M. The electrocrystallisation of nickel. Part I Generalised Models of Electrocrystallization. J. Electroanal. Chem. 1981; 119: 187–95.

68.

Abyaneh, M. Y. Electrocrystallization: Modeling and Its Application. In:
Developments in Electrochemistry: Science Inspired by Martin Fleischmann. Editora
Wiley; 2014.

69.

Scharifker, B.; Hills, G. Theoretical and Experimental Studies of Multiple Nucleation.
Electrochim.. Acta. 1983; 28 (7): 879-89.

158

ANEXO 01

Gráficos dos saltos potenciostáticos realizados para todos os aditivos orgânicos testados.
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Figura 106- Deposição de níquel sem aditivos (Branco) em diferentes potenciais.

Figura 107 - Deposição de níquel em presença de Abrilhantador e de Carregador em diferentes potenciais.
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Figura 108 - Deposição de níquel em presença de Abrilhantador, Carregador e de Molhador, em
diferentes potenciais.

Figura 109 - Deposição de níquel em presença de Abrilhantador e de Molhador em diferentes potenciais.
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Figura 110 - Deposição de níquel em presença de Abrilhantador em diferentes potenciais.

Figura 111 - Deposição de níquel em presença de Carregador e de Molhador em diferentes potenciais.
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Figura 112 - Deposição de níquel em presença de Carregador em diferentes potenciais.

Figura 113 -- Deposição de níquel em presença de Molhador em diferentes potenciais.
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Figura 114 - Deposição de níquel em presença de Citrato de Sódio em diferentes potenciais.

Figura 115 - Deposição de níquel em presença de Lauril Éter Sulfato de Sódio em diferentes potenciais.
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Figura 116 - Deposição de níquel em presença de Manitol em diferentes potenciais.

Figura 117 - Deposição de níquel em presença de Butilglicol em diferentes potenciais.
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Figura 118 - Deposição de níquel em presença de Sacarina Sódica em diferentes potenciais.

Figura 119 - Deposição de níquel em presença de Acetato de Sódio em diferentes potenciais.
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Figura 120 - Deposição de níquel em presença de Sorbitol em diferentes potenciais.
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