
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

AVALIAÇÃO DA SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE 

ELETRODEPOSIÇÃO DA LIGA METÁLICA DE Fe-W 

UTILIZANDO TRANSFERÊNCIA DE MASSA  

Palavras-Chave: SIMULAÇÃO, ELETRODEPOSIÇÃO, LIGAS METÁLICAS, Fe-W  

Autores/as: 

Talys Henrique Macedo Romero Ladeia - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

Prof. Dr. Ambrósio Florêncio de Almeida Neto - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INTRODUÇÃO: 

O tungstênio é um metal que 

apresenta excelentes características como 

alta resistência à corrosão, dureza mesmo 

em elevadas temperaturas, alta densidade, o 

menor coeficiente de dilatação térmica entre 

todos os metais e, também, alta 

condutividade térmica[1]. Todavia, a 

eletrodeposição desse elemento em estado 

puro, partindo-se de soluções aquosas ou 

orgânicas, não tem atingido bom êxito, sendo 

justificado pela codeposição do hidrogênio 

em conjunto com a relutância deste metal em 

se eletrodepositar[2]. Como também, o 

tungstênio puro não obedece aos processos 

eletrolíticos convencionais, sobretudo devido 

à sua posição na série eletroquímica de 

potenciais[2]. No entanto, à sua deposição 

somente ocorre na companhia de algum 

outro metal que, por sua vez, induz sua 

eletrodeposição. 

 Segundo Brenner[3], na presença de 

metais do grupo do ferro (Fe, Co, Ni) o 

tungstênio tem sua “deposição induzida”. Em 

contraste, as diferenças notáveis entre essas 

ligas promovem o aparecimento de defeitos 

estruturais, que acarreta uma maior 

amorficidade na estrutura. Por outro lado, 

sabe-se que a eletrodeposição não está 

totalmente estruturada, ou seja, há uma 

necessidade do aprofundamento em relação 

ao seu corpo teórico e empirismo associado.  

Nos dias atuais, na indústria 

eletrogalvânica, destaca-se em grande 

escala a utilização e comercialização de íons 

Cr6+ que possui uma boa resistência à 

corrosão, elevada dureza mecânica e uma 

aprazível resistência à desgaste. Não 

obstante, o íon Cr6+ é conhecido por ser uma 

espécie química altamente carcinogênica e 

tóxica ao ciclo de vida em ambientes 

aquáticos e terrestres.  

Portanto, busca-se novas 

combinações de ligas metálicas capazes de 

não apenas substituir o cromo, mas competir 

com as denominadas “superligas 

metalúrgicas”[4]. Dentro dessas novas classes 

de materiais destacam-se as ligas M-W 

(M=Fe, Ni e Co)[5], uma vez que o realce 
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atribuído na eletrodeposição do tungstênio na 

composição das ligas deve-se, 

principalmente, à suas propriedades 

aliciantes, sendo elas: alto ponto de fusão 

(3.410ºC), baixo coeficiente de dilatação 

linear térmica (4,3x10-6 ºC-1), alta 

condutividade térmica (0,487 cal/cm ºC) e por 

apresentar alta densidade (19,3 g/cm3). Além 

de manifestar propriedades mecânicas 

bastante incomuns, conservando sua dureza 

mesmo em altas temperaturas e possuindo a 

maior resistência à tração (410 kg/mm2). 

Destarte, os revestimentos metálicos 

mostram ser um meio auspicioso para coibir 

a corrosão e melhorar as características 

físico-químicas da própria superfície 

revestida[6]. Assim, este trabalho avaliou os 

fundamentos da eletrodeposição e, partindo 

dos conceitos estudados, foram construídos 

modelos, de modo a possibilitar uma 

variação da densidade de corrente e 

concentração molar, permitindo a aquisição 

de dados em diferentes condições não 

avaliadas de forma experimental. 

METODOLOGIA: 

 Nos sistemas de eletrodeposição, em 

que o fluxo das espécies químicas iônicas 

resulta de convecção forçada obtida por meio 

do movimento de rotação, ω, de um dos 

eletrodos, podemos considerar o esquema 

da Figura 1, com o cátodo em rotação. 

 

 

 

Fonte – do autor. 

  

 

Figura 1- Representação esquemática da célula eletrolítica. 

  Na Figura 1, a área de deposição "Ac" 

funciona como uma pá de agitação para o 

sistema. Assim, podemos considerar que a 

difusão na direção do escoamento é igual a 

contribuição do escoamento do fluido 

naquela direção. Portanto, uma espécie 

química "A" difundirá em estado estacionário 

do meio do fluido em direção à superfície 

externa "Ac", conforme a Figura 2.  

 

Figura 2- Convecção forçada com difusão para a superfície 

vista de cima. Fonte: do autor. 

 A concentração de “A” na fronteira 

externa é CAb e na superfície é CAs, com CAb 

> CAs. No filme próximo à superfície podemos 

negligenciar a curvatura do perfil de 

concentrações, como mostrado na Figura 2, 

e representar a difusão em coordenadas 

retangulares. Supõe-se, pois, que a curvatura 

dos perfis de concentração pode ser 

negligenciada, a vazão molar de uma 

espécie A, FA, em uma direção específica y, 

é dada pelo produto do fluxo molar naquela 

direção, WAy, pela área da seção transversal 

normal à direção do escoamento, Ac: 

FAy = Ac
.WAy  (1) 

  Em termos da concentração de "A" o 

fluxo molar será dado pela Equação 2: 









+−= Ay

A
ABAy Cu

dy

dC
DW

  (2) 

  E a vazão molar é dada pela Equação 

3: 

cAy
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  (3) 

  Pela Equação da continuidade, com 

coeficiente de difusão, de "A" em um meio 
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incompressível "B", DAB constante, temos a 

Equação 4: 

A2

A

2

2

A

2

2

A

2

AB

A

z

A

y

A

x

A R
z

C

y

C

x

C
D

z

C
u

y

C
u

x

C
u

t

C
+












+




+




=




+




+




+



 (4) 

Disso, tem-se que uy = u(r), ux = uz =0. Em 

estado estacionário a Equação 4 se reduz a 

Equação 5. 
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Em condições de polarização a reação na 

superfície é instantânea, portanto, RA = 0. 

Então a Equação 5 se reduz a: 
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Para resolver a Equação 5 temos que 

especificar as condições de contorno e 

aplicá-la em um solver de Equações 

Diferenciais Parciais como Octave, disponível 

gratuitamente. As condições de contorno 

neste caso são: 

Em y = 0,       CA = CAs 

Em y = δ,       CA = CAb 

No plano de simetria, o perfil de 

concentração é simétrico em relação a 

superfície planar. Assim, 

  Em x = 0,            uy = 0, CA = CAb 

Em x = R,           uy = ωR, CA = CAs 

Por outro lado, o fluxo molar para o contorno 

é igual ao transporte convectivo ao longo da 

camada limite de espessura δ, dado por: 

WA = kc (CAb - CAs)  (7) 

em que kc é o coeficiente convectivo de 

transferência de massa. Segundo Welty et 

al.[7] uma boa correlação para determinar o 

coeficiente de transferência de massa no 

sistema de convecção forçada, oferecida 

pela rotação de uma fase sólida como a do 

sistema de eletrodeposição da Figura 1, é 

dada pela Equação 8. 

3/12/1

AB

c ScRe62,0
D

dk
=   (8) 

Assim: 




=

2d
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Isso ao que ω é a rotação catódica, ν é a 

viscosidade cinemática da solução, d é o 

diâmetro do agitador e DAB a difusividade da 

espécie A (íons metálicos que irão compor a 

liga metálica) em relação à espécie B 

(solução). Os coeficientes de difusividade de 

várias espécies iônicas foram reportados por 

Li e Gregory [8]. 

Na análise experimental, utilizou-se o 

planejamento fatorial 22, descrito na Tabela 

1. 

Níveis 

Varáveis 
(-1) 0 (+1) 

CFe (mol/L) 0,15 0,2 0,25 

I (mA/cm2) 25 30 35 

Tabela 1– Planejamento experimental 22 com ponto central. 

Os ensaios de eletrodeposição foram 

conduzidos na temperatura de 50ºC, pH 8,5 

e rotação catódica de 100 rpm. O pH foi 

determinado por meio de diagramas como o 

da Figura 3, obtida pelo software Hydra-

Medusa. 

 

 

 

 

 

 

Fonte – produção nossa. 

Figura 3- Análise de pH do elemento Fe2+. 

 Observou-se, portanto, que as 

espécies químicas de Tungstênio são 

complexadas em várias formas, como metal-
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tungstato ácido na faixa de pH entre 2 e 8; 

metal-tungstato e tungstato com pH acima de 

6. Também foi analisada a faixa de pH do 

metal indutor, conforme a Figura 3. Logo, 

combinando e sobrepondo os diagramas foi 

proposto o pH de 8,5 para as deposições de 

Fe-W. Dessa forma, os banhos eletrolíticos 

foram ajustados pela adição de NH4OH – 

hidróxido de amônia, já que os banhos 

apresentaram valores de pH entre 5,1 e 6. 

 Para simulação do cálculo da 

eficiência de deposição, ou rendimento 

farádico, que é uma grandeza que 

quantifica a carga elétrica utilizada para a 

realização da eletrólise, foi utilizado as 

seguintes equações: 

Fe2+ + 2e-  → Fe 

W6+ + 6e-  → W 

 Assim, para as medidas das cargas 

elétricas utilizadas na deposição de Fe-W, foi 

considerado uma proporção de 50% para 

ambos elementos envolvidos, ou seja, 50% 

de Fe2+ e 50% de W. Logo, 

Fe

Fe
W

M

Fm2
Q


=  

W

W
W

M

Fm6
Q


=  

nas quais, QFe e Qw s ã o  as cargas 

elétricas necessárias para eletrodeposição 

de Ferro e Tungstênio respectivamente, em 

Coulombs (C); mFe e mw as massas de Ferro 

e Tungstênio, depositadas sobre o substrato 

de cobre, em gramas (g). Para tanto, 

somando as cargas elétricas, temos a carga 

elétrica útil, Qu, dada por 

Qu = QFe + QW 

A carga elétrica total presente no 

sistema é dada por: 

Q = i . t 

sendo Q a carga elétrica total presente 

no sistema, dada em Coulombs; i a 

intensidade da corrente elétrica, dada em 

Ampères (A); t o tempo, dado em segundos 

(s). 

A razão entre a carga elétrica 

utilizada e a carga total presente no 

sistema fornece a eficiência de deposição 

do processo, expressa como: 

100
Q

Qu=  

sendo ε dada em termos percentuais (%) a 

eficiência de deposição. 

RESULTADOS: 

 Os resultados obtidos de eficiência e 

taxa de deposição, para o planejamento 

experimental estão dispostos na Tabela 2. 

Exp. CFe (mol/L) I (mA/cm2) Ɛ (%) WFe-W (μg/s) 

1 -1 -1 11 12,1 

2 -1 +1 19 28,2 

3 +1 -1 15 16,7 

4 +1 +1 19 28,2 

5 1 1 29 37,9 

6 1 1 14 17,9 

7 1 1 21 27,9 

Tabela 2– Resultados do planejamento experimental 22. 

Baseando-se no método das 

diferenças finitas que se fundamenta na 

aproximação por diferença-quociente para 

qualquer derivada de qualquer ordem, 

obtivemos os gráficos para Fe e o W em 

solução, como mostra as Figuras 4 e 5 

respectivamente. 

 

 

 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Perfil de concentração de W em solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Perfil de concentração de Fe em solução. 

Em síntese, os gráficos gerados 

apresentaram uma configuração de reta 

descritas por uma equação linear na 

conformação AX+B=Y. Logo, a partir de uma 

regressão linear nos dados, alcançou-se uma 

equação que descreve ambos perfis de 

concentração, sendo ela: Y=50X. 

CONCLUSÃO: 

As maiores eficiência e taxa de 

deposição foram obtidas em um dos 

experimentos do ponto central, sendo a 

máxima eficiência de 29% e a maior taxa de 

deposição de 37,9 μg/s. Os perfis de 

concentração encontrados para as espécies 

químicas de Fe e W foram lineares.  
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