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Este trabalho encontra-se inserido no projeto “ON SURF” e pretende 

estudar a substituição dos revestimentos de crómio hexavalentes, 

produzidos na empresa LEICA, por revestimentos de níquel-fósforo 

(Ni-P) isentos de crómio hexavalente por deposição electroless. Para 

tal é necessário avaliar a influência da concentração de fósforo e 

otimizar o processo de escurecimento. 

O processo de deposição electroless e os revestimentos Ni-P foram 

caracterizados por Microscopia eletrónica de varrimento com 

espectroscopia de dispersão de energia (SEM-EDS), espectroscopia 

de impedância eletroquímica e curvas de polarização. Os resultados 

mostram que a deposição electroless foi bem sucedida, e revelam um 

aumento da resistência à corrosão com a diminuição da concentração 

de fósforo nos revestimentos antes do processo de escurecimento. 

O processo de escurecimento das amostras consiste na imersão em 

solução de ácido nítrico (HNO3), no qual foram estudados os 

parâmetros de concentração e temperatura da solução. A 

caracterização das amostras após escurecimento foi feita através de 

ensaios de colorimetria (CIELAB) que permitiram avaliar a cor final e 

posteriormente comparar com a amostra referência (crómio 

hexavalente). Após seleção baseada na cor, as amostras foram 

caracterizadas relativamente à sua dureza, adesão e a resistência à 

corrosão. O melhor conjunto de resultados foi obtido para 

revestimentos de baixa concentração de fósforo relativamente à cor, 

no entanto é de referir que as restantes propriedades requerem uma 

otimização para poderem ser equivalentes aos revestimentos de 

crómio hexavalentes. 

 

crómio hexavalente, electroless, níquel-fósforo (Ni-P), colorimetria 

(CIELAB). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hexavalent chromium, electroless, nickel-phosphorus, Ni-P, 

colorimetry tests (CIELAB) 

This work is part of the “ON SURF” project and intends to study the 

replacement of hexavalent chromium coatings produced, at LEICA 

company, by nickel-phosphorus, Ni-P, (chromium free) coatings by 

electroless deposition. To achieve this it was necessary to evaluate the 

influence of the phosphorus concentration and to optimize the blackening 

process of the deposited coatings. 

The electroless deposition process and the Ni-P coatings were 

characterized by Scanning Electron Microscopy coupled with energy 

dispersion spectroscopy (SEM-EDS), electrochemical impedance 

spectroscopy and polarization curves. The results show that electroless 

deposition was successful and reveal an increase in corrosion resistance 

with decreasing phosphorus concentration in the coatings, before the 

blackening process. 

The blackening process consists of sample immersion in a solution of 

nitric acid (HNO3), in which the concentration and temperature of the 

solution were studied. The characterization of the samples after 

blackening was done by colorimetry tests (CIELAB) that allowed the 

evaluation of the final color and later compare them with the reference 

sample (hexavalent chromium). After a selection based on color, 

samples were characterized for hardness, adhesion and corrosion 

resistance. The best set of results, based on final color, was obtained by 

using low phosphorus concentration, however, it should be noted that the 

remaining properties still require optimization in order to be comparable 

to hexavalent chromium coatings. 
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1. Apresentação 

 

Este trabalho resulta de uma cooperação entre o Departamento de Engenharia de 

Materiais e Cerâmica (DEMaC) Universidade de Aveiro (DEMaC) e a empresa LEICA 

Portugal (Lousado, Famalicão). Está inserido no projeto “ON SURF - Mobilizar 

Competências Tecnológicas em Engenharia de Superfícies” (NUP POCI-01-0247-

FEDER-024521) e tem como principal objetivo, o desenvolvimento de revestimentos 

negros de níquel através do processo de deposição electroless para substituição dos 

revestimentos negros de crómio hexavalente usados na LEICA.  

 

Enquadramento e objetivos propostos 

 

As máquinas fotográficas da empresa LEICA têm acabamentos em crómio cinzento ou 

preto, produzidos por deposição eletrolítica a partir de soluções de iões de crómio 

hexavalente, (Cr(VI) ou Cr6+). O “cromado” proporciona elevada resistência à corrosão 

e baixo coeficiente de atrito,  brilho e cor característicos, e por isso são utilizados em 

diversos setores industriais, em revestimentos decorativos ou funcionais [1, 2]. Apesar 

do sucesso técnico e industrial, os compostos contendo o ião Cr6+ são classificados 

como tóxicos, cancerígenos e mutagénicos para o ser humano e o meio ambiente [3, 4]. 

Por essa razão têm sido alvo de fortes restrições e estão em vias de ser proibidos nas 

poucas aplicações em que ainda são permitidos, nas quais se inclui a eletrodeposição 

de filmes decorativos e de filmes duros. Devido a este impedimento, atualmente o sector 

industrial tenta desenvolver novas alternativas para revestimentos, de modo a substituir 

a utilização de crómio hexavalente. 

As alternativas existentes incluem ligas à base de níquel, banhos de crómio trivalente, 

(Cr3+), revestimentos de fosfato preto, molibdénio preto e zinco preto, sendo os 

revestimentos de crómio trivalente, e ligas de níquel os mais promissores [5]. 

Alternativamente à deposição eletrolítica, a deposição electroless (deposição química 

autocatalítica) permite a deposição metálica sem a aplicação de corrente elétrica, 

recorrendo apenas a reações Redox espontâneas. Esta forma de deposição tem várias 

vantagens sobre a eletrodeposição, como a uniformidade dos revestimentos, mesmo 

em geometrias mais complexas, a possibilidade de revestir superfícies não condutoras 
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e a simplicidade do processo. A deposição de níquel pelo processo electroless é um 

processo largamente usado na indústria da niquelagem extensamente estudado [6][8]. 

Na deposição de níquel por electroless, a oxidação do agente redutor hipofosfito de 

sódio, utilizados em solução, permite a deposição de uma liga de Ni-P com 

concentrações de fósforo que podem variar entre 1 a 15% at. Este tipo de ligas possuem 

características únicas em relação ao níquel puro, como maior resistência à corrosão, 

dureza e resistência à abrasão[8]. No caso de filmes de níquel negros, esta é uma 

abordagem já utilizada em determinadas aplicações como por exemplo em painéis 

solares térmicos, instrumentação ótica e na indústria aeroespacial [9]. A cor negra dos 

revestimentos de Ni-P é obtida através da oxidação da própria liga pelo ataques com 

soluções ácidas, tipicamente ácido nítrico [9], [10] e [11]. No entanto existe pouca 

literatura referente ao aspeto final dos filmes negros assim como à reprodutibilidade do 

processo. 

Neste contexto este trabalho tem como objetivos principais avaliar a influência da 

concentração de fósforo (baixa 3-5%, média 6-9% e alta >10%) no escurecimento dos 

revestimentos, e a otimização do processo de escurecimento variando a concentração 

da solução ácida e a temperatura. A caracterização dos resultados das amostras é feita 

com base na característica mais importante a garantir no produto final, a cor e a 

uniformidade. Para avaliar as propriedades dos revestimentos obtidos pelas 

modificações impostas, os filmes devem cumprir com os requisitos da LEICA 

relativamente ao aspeto (brilho e cor), aderência, dureza, e à resistência à corrosão. 
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2. Introdução Teórica 

2.1. Revestimentos de crómio e suas aplicações 

Os revestimentos de crómio vulgarmente chamados de “cromados”, define-se como 

sendo uma camada sólida de átomos de crómio sobre a superfície de um material. A 

sua utilização tem o propósito de atribuir ao substrato onde é depositado propriedades 

de alta resistência à corrosão, elevada dureza ( 560-1100 VHN) [12], baixo coeficiente 

de atrito, resistência ao desgaste, resistência a altas temperaturas, cor e brilho 

característico. A principal forma de aplicação é a eletrodeposição, através de uma 

solução de ácido crómico contendo o ião Cr6+ [1]. 

A utilização de revestimentos de crómio divide-se em duas categorias: decorativa e 

funcional [1]. O cromado funcional ou crómio duro, é usado para formar depósitos com 

espessuras entre 2,5 µm e 500 µm, oferecendo à superfície resistência superior ao 

desgaste, abrasão, e à corrosão. As principais aplicações são o revestimento de 

câmaras de combustão de motores, brocas e ferramentas de corte. Para aplicações 

decorativas, a camada de crómio tem geralmente espessuras inferiores a 1 µm, sendo 

precedida de uma deposição de níquel. As aplicações mais comuns incluem torneiras, 

quadros de bicicletas, jantes de automóveis, peças decorativas, entre outros [13].  

2.1.1. Cromagem na LEICA 

A LEICA é uma empresa fabricante de instrumentos e componentes óticos com sede na 

Alemanha e fundada em 1913. É composta por três companhias: LEICA Microsystems 

AG, focada na produção de microscópios, LEICA Geosystems AG, que produz 

equipamento de pesquisa geológica, e LEICA Câmara AG, responsável pelo fabrico de 

câmaras fotográficas e binóculos. A marca LEICA é reconhecida mundialmente pela alta 

qualidade e extrema precisão dos aparelhos que produz. Em Lousado, Vila Nova de 

Famalicão, distrito de Braga, a LEICA CameraAG possui uma fábrica focada na 

produção de binóculos e câmaras fotográficas [14]. Para a produção de ambos os 

produtos, a empresa utiliza revestimentos de crómio negros e cinzentos, como pode ser 

facilmente observado no exemplo das duas camaras fotográficas da Figura 1. 
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Figura 1 - Câmaras fotográficas LEICA D-LUX com revestimento de crómio negro (esquerda) e LEICA M9 

com revestimento de crómio cinzento (direita) [14]. 

Para o processo de cromagem a empresa LEICA utiliza a tecnologia de eletrodeposição 

sobre latão previamente niquelado, segundo uma sequência de passos como 

apresentado na Tabela 1. Este processo passa por uma série de tratamentos de 

superfícies de modo a evitar impurezas na superfície e a melhorar o processo de 

eletrodeposição. O presente trabalho tem como foco estudar uma alternativa ao passo 

14 indicado na tabela (deposição eletrolítica de crómio negro).  

 

Tabela 1 - Processo de eletrodeposição de crómio negro usado na LEICA. 

Passo Descrição Temperatura (°C) Tempo (s) 
d.d.c.* 

(A/dm2) 

1 Desengorduramento químico 65-75 120 - 

2 - 3 Lavagem, água industrial, fria, corrente Ambiente 10-20 - 

4 Desengorduramento eletrolítico catódico 45-50 60 5-10 

5 Desengorduramento eletrolítico anódico 45-50 10 5-10 

6 - 7 Lavagem, água industrial, fria, corrente Ambiente 10-20 - 

8 Ativação ácida Ambiente 60 - 

9 - 10 Lavagem, água industrial, fria, corrente Ambiente 10-20 - 

11 Deposição eletrolítica de níquel 55-59 480 5 

12 - 13 Lavagem, água industrial, fria, corrente Ambiente 10-20 - 

14 Deposição eletrolítica de crómio negro 18-20 1500 8,5 

15 - 16 Lavagem, água industrial, fria, corrente Ambiente 10-20 - 

17 Secagem em estufa 60-70 1200 - 

* densidade de corrente 

2.1.2. Riscos associados ao crómio hexavalente 

Os riscos para a saúde associados ao uso de banhos de crómio hexavalente (Cr6+) são 

reconhecidos desde o início da década de 1930. Os compostos de crómio hexavalente 

(cromatos, ex: CrO3, Na2CrO4, K2Cr2O7) são identificados como substâncias 

cancerígenas, mutagénicas e tóxicas para o ser humano e para o meio ambiente. A 

neblina produzida durante a eletrodeposição, as lamas dos banhos, e todo o material 

que esteve em contacto com os banhos de deposição têm de ser devidamente tratados. 
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O contacto com a pele e os olhos causa irritação severa, e em concentrações mais altas, 

pode mesmo causar a morte [15]. 

O regulamento da União Europeia REACH (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição)  

controla o uso de substâncias perigosas na indústria e tem como objetivo a proteção da 

saúde humana e do meio ambiente [16]. Em 2010 substâncias contendo o iao Cr 6+, 

foram incluídos na lista de substâncias de elevada preocupação no grupo de 

carcinogénicos e mutagénicos. E em 2017 foram também incluídos na lista de 

compostos sujeitos a autorização para o seu uso [17]. Consequentemente, as empresas 

do setor estão a procurar processos alternativos de modo a eliminar definitivamente a 

utilização de cromatos. 

2.1.3. Alternativas ao crómio hexavalente  

Nos últimos anos tem havido um crescente interesse em materiais alternativos e 

métodos de deposição que reduzam os riscos associados ao crómio hexavalente.  

Os revestimentos de crómio trivalente constituem uma alternativa promissora uma vez 

que, o ião Cr3+ apresenta menor toxicidade que o ião crómio Cr6+, sem comprometer 

significativamente as propriedades desejadas para os revestimentos. No entanto, a 

industrialização de revestimentos utilizando Cr3+ ainda não atingiu a maturidade 

suficiente para a sua comercialização [18]. 

Os revestimentos de níquel, em particular as ligas de Ni-P, constituem outra alternativa 

ao crómio hexavalente[11][9][19]. Os filmes de Ni-P podem ser produzidos por 

eletrodeposição [20], ou via electroless. Na eletrodeposição, a espessura dos 

revestimentos aumenta com a densidade de corrente, deste modo formas geométricas 

complexas representam grande dificuldade na uniformização da espessura. Na 

deposição electroless, a dificuldade de recobrimento uniforme é ultrapassada. Por esta 

razão, a utilização do método electroless foi a alternativa selecionada como objetivo de 

estudo neste trabalho. Uma descrição mais detalhada do método de deposição utilizado 

é dada no seguinte tópico. 

Para revestimentos negros as formulações alternativas incluem: ligas à base de níquel, 

zinco, crómio trivalente, fosfato preto e molibdénio preto [5] . Atualmente, as ligas à base 

de níquel e a deposição de crómio trivalente são as opções mais promissoras, no 

entanto nenhuma delas consegue ainda oferecer as mesmas propriedades da 

cromagem com Cr6+ a nível industrial. 
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2.2. Deposição Electroless 

A deposição electroless é o processo que se estuda neste trabalho razão pela qual se 

apresenta os detalhes técnicos e teóricos. Este processo refere-se a uma reação 

química autocatalítica, na qual ocorre a redução de iões metálicos em solução sobre um 

substrato sem a aplicação de uma corrente elétrica. Esta descoberta foi feita por Abner 

Brenner e Grace Riddell em 1946, quando tentavam prevenir a oxidação dos 

constituintes num banho de níquel através da adição de um agente redutor. Ao contrário 

do esperado, a quantidade de níquel depositada foi superior ao previsto e devido ao 

facto de o processo não ter envolvido a aplicação de uma corrente elétrica, Brenner e 

Riddell apelidaram a técnica de electroless [21]. 

Ao contrário da eletrodeposição, os banhos por electroless não contêm elétrodos. No 

entanto, as soluções utilizadas são complexas sendo constituída por uma solução 

aquosa de iões metálicos, agente redutor, agentes complexantes e estabilizadores. A 

reação de oxidação-redução envolvida neste processo é descrita abaixo, Eq.1, onde o 

sal metálico MA dissocia-se em Mn+ e An-, Ox é o produto de oxidação, Red é o agente 

redutor. A superfície catalítica é neste caso o material a revestir. 

𝑀𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜
𝑛+  +  𝑅𝑒𝑑𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜

       𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎        
→                        𝑀 + 𝑂𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜                          (1) 

No processo de deposição por electroless, o agente redutor (Red) será a espécie em 

solução dadora de eletrões, transferindo eletrões para a superfície, reduzindo os iões 

metálicos em solução (Mn+). Neste tipo de deposição as duas reações eletroquímicas 

(redução de iões metálicos na solução e a oxidação da solução redutora) ocorrem na 

mesma interface do elétrodo, como mostra a Figura 4. Assim, haverá uma divisão dos 

locais catalíticos no substrato em locais anódicos, e catódicos com um fluxo de eletrões 

entre eles [7]. 

 

Figura 2 - Esquema do processo de deposição por electroless de um metal M a partir da redução de iões 

Mn+ e oxidação de uma espécie dissolvida Red. 
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 De acordo com a teoria do potencial misto, a reação descrita em Eq.1 pode ser 

decomposta nas seguintes reações [7]. 

 𝑀𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜
𝑛+  +  𝑛𝑒−  

        𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎       
→                     𝑀                                 (2) 

 𝑅𝑒𝑑𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜
        𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎       
→                     𝑂𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 + ne                       (3) 

A deposição electroless é um processo eletroquímico que ocorre de acordo com os 

princípios da termodinâmica e da cinética das reações eletroquímicas. A força motriz do 

processo de deposição por electroless, é representada pela diferença de potencial entre 

as duas reações que ocorrem na célula. Como é um processo galvânico a reação redox 

é espontânea e a energia livre de Gibbs ΔG° é negativa, de acordo com Eq,4 

∆𝐺𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎
° = −𝑛𝐹𝐸𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎

°                           (4) 

onde n é o número de eletrões por mole de produto, F é a constante de Faraday, e 

𝐸𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎
°  é a diferença de potencial da célula (V). Como tal, para uma reação ser 

espontânea 𝐸𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎
°  > 0, sendo 𝐸𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎

° = 𝐸𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜
° − 𝐸â𝑛𝑜𝑑𝑜

° . Assim, o metal a depositar terá 

que ter um potencial de elétrodo mais positivo do que a espécie irá oxidar. Estes 

potenciais podem ser encontrados nas tabelas de potenciais de elétrodo padrão, nas 

quais os potenciais apresentam com referência ao potencial do hidrogénio. Na Tabela 

2 estão listados alguns metais, e respetivos potenciais de elétrodo padrão, incluindo os 

de maior importância para o trabalho[7]. 

Tabela 2-Potenciais de elétrodo padrão de metais em interesse [22] . 

 

Os valores da Tabela 2 apenas são válidos para condições padrão (temperatura de 25 

ºC,). Para condições diferentes os potenciais podem ser calculados a partir da equação 

de Nernst, 

𝐸 = 𝐸0 −
𝑅𝑇

𝑛𝐹
ln 𝑄                (5)  

Os agentes redutores adequados para a deposição electroless são limitados e alguns 

exemplos são apresentados na Tabela 3. O hipofosfito de sódio como agente redutor 

tem sido preferencialmente utilizado para a deposição de metais e ligas metálicas devido 

ao seu baixo custo [8]. 

Par Redox            Reação Potencial (V) 

Fe/Fe2+ Fe2+(aq) + 2e-  ↔ Fe(s) -0,440 

Ni/Ni2+ Ni2+(aq) + 2e-  ↔ Ni(s) -0,257 

Cr3+/Cr2+ Cr3+(aq) + e- ↔Cr2+(aq) -0,410 

Zn/Zn2+ Zn2+(aq) + 2e- ↔Zn(s) -0,762 

Cr3+/Cr Cr3+(aq) + 3e- ↔ Cr(s) -0,740 

Cr2+/Cr Cr2+(aq) + 2e-  ↔ Cr(s) -0,890 
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Tabela 3-Agentes redutores usados na deposição de electroless [8]. 

Agente redutor Intervalo de pH Potencial padrão (V) 

Hipofosfito de sódio (NaH2PO2) 
4 - 6 

7 - 10 

-0,50 (meio ácido) 

-1,57 (meio alcalino) 

Borohidreto de sódio (NaBH4) 12 - 14 -1,24 (meio alcalino) 

Dimetilamina de borano (CH3)2NHBH3) 6 - 10 -1,18 (meio alcalino) 

Hidrazina (N2H4) 8 - 11 -1,16 (meio alcalino) 

 
Segundo a Equação 6, em meio ácido utilizando o hipofosfito de sódio como agente 

redutor é possível reduzir o sulfato de níquel em solução de forma espontânea, uma vez 

que o potencial de célula é positivo  

 𝐸𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎
° = 𝐸𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜

° ( −0257 𝑉) − 𝐸â𝑛𝑜𝑑𝑜
° (−0,50 𝑉) <=> 𝐸𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎

° = +0, ,243𝑉.                    (6) 

 
A descoberta do processo de electroless iniciou um novo processo industrial que se 

tornou comercialmente importante, sendo possível atualmente depositar industrialmente 

ligas de níquel e cobre. Atualmente estas ligas são amplamente utilizadas para 

aplicações funcionais em áreas como a eletrónica, automóvel, aeroespacial, 

metalúrgica, entre outras [21]. 

Em comparação com a deposição eletrolítica, a deposição electroless apresenta 

diversas vantagens como a uniformidade do filme obtido mesmo em superfícies 

complexas; a possibilidade de deposição em superfícies não condutoras e a deposição 

de revestimentos menos porosos, e mais resistentes á corrosão. Como desvantagens, 

existe uma necessidade de renovação do banho após a sua utilização; apresenta uma 

baixa velocidade de deposição; elevado custo dos reagentes químicos e o tratamento 

de resíduos proveniente da solução utilizada [21]. 

2.2.1. Niquelagem electroless 

As principais ligas de níquel depositadas via electroless são, Ni-P e Ni-B consoante o 

agente redutor utilizado. A presença de fósforo contribui para o melhoramento de certas 

propriedades, nomeadamente resistência à corrosão [23], dureza e resistência ao 

desgaste [12]. Dependendo das condições de síntese as ligas de níquel-fósforo 

apresentam concentrações de fósforo entre 1 a 15%, sendo classificadas como 1 a 5% 

baixo fósforo, 5 a 8% médio fósforo e >9% alto fósforo [19][24][25]. 

De todas as propostas apresentadas na literatura, o mecanismo que constitui a 

deposição do Ni-P proposto por Abrantes [26], apresenta a interpretação mais completa 

de mecanismo de deposição de níquel em banhos utilizando hipofosfito de sódio. Como 

descrito em [26] inicialmente ocorre a adsorção do ião hipofosfito na superfície do metal 
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e a ligação P-H é quebrada, formando hidrogénio atómico (Hads
• ) e o radical ( PHO2 ads

−• ) 

que sofre oxidação. 

𝐻2𝑃𝑂2 (𝑠𝑜𝑙)
− → 𝐻2𝑃𝑂2(𝑎𝑑𝑠)

−                                                          (7) 

𝐻2𝑃𝑂2(𝑎𝑑𝑠)
− → 𝑃𝐻𝑂2(𝑎𝑑𝑠)

−• + H(ads)
•                                                           (8) 

𝑃𝐻𝑂2(𝑎𝑑𝑠)
−    • +𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻𝑃𝑂3(𝑎𝑞)

2− + 2𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝑒−             (9) 

A oxidação do ião hipofosfito equações 7 e 8 ocorre simultaneamente com a libertação 

gasosa, resultante da recombinação dos dois radicais de hidrogénio 

2𝐻(𝑎𝑑𝑠)
• → 𝐻2(𝑔)                                                                          (10) 

Na deposição de níquel, o hidrogénio atómico que se encontra adsorvido na superfície 

do elétrodo, pode reduzir o ião Ni2+ ao elemento níquel, 

𝑁𝑖(𝑎𝑞)
2+ + 2𝐻(𝑎𝑞)

• → 𝑁𝑖(𝑠) + 2𝐻
+
(𝑔)               (11) 

e os eletrões gerados pela oxidação do radical PHO2 ads
−•  (Eq.8) podem reduzir os iões 

metálicos e os protões, 

𝑁𝑖(𝑎𝑞)
2+  + 2𝑒− → N𝑖(𝑠)                                                                 (12) 

2𝐻(𝑎𝑞)
+ + 2𝑒− → 𝐻2(𝑔) ↑                             (13) 

O ácido hipofosforoso forma-se de acordo com a reação 14, 

𝐻2𝑃𝑂2(𝑎𝑞)
− +𝐻(𝑎𝑞)

+ ↔ 𝐻3𝑃𝑂2(𝑎𝑞)                         (14) 

Este reage com o radical hidrogénio resultando a formação de fósforo, 

𝐻3𝑃𝑂2(𝑎𝑞) +𝐻(𝑎𝑑𝑠)
• → 𝑃(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙)                       (15) 

A co- deposição do fósforo leva à formação de um filme de Ni-P. O mecanismo descrito 

pelas equações (7) a (15), e ilustrado na figura 3 sugere a produção de um radical 

intermediário, resultante da adsorção do ião hipofosfito seguida da quebra homolítica da 

ligação entre o fósforo e o hidrogénio. 

Figura 3 - Esquema da oxidação eletrolítica do ião hipofosfito [24]. 

 

Superfícies como Co, Ni, Pd, Rh, apresentam atividade catalítica intrínseca, para 

processos de electroless contendo o ião hipofosfito. Metais como Cu, Ag, Au, latão e 
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aço inox [27] necessitam de uma indução por contacto com um metal menos nobre, ou 

por polarização catódica baixando o potencial necessário para que as primeiras reações 

com o hipofosfito ocorram. 

Os agentes complexantes numa solução de níquel electroless são normalmente ácidos 

orgânicos ou os respetivos ácidos, tais como o ácido acético/acetatos o ácido 

cítrico/citratos. As duas exceções são os aniões pirofosfato inorgânicos, que são usados 

em soluções electroless alcalinas, e o ião amónio, que é usado para controlar o pH da 

solução. Os agentes complexantes desempenhas três funções principais: 

i. prevenir o decréscimo acentuado do pH da solução; 

ii. prevenir a precipitação dos sais de níquel; 

iii. reduzir a concentração de iões livres de níquel. 

O ião níquel em solução interage e forma ligações com as moléculas de água. Quando 

as moléculas de água coordenadas com o ião níquel são substituídas por outros iões 

ou moléculas, é formado um composto complexo de níquel, e o grupo doador é chamado 

de agente complexante ou ligante. Propriedades como a cor, potencial de redução e a 

solubilidade podem ser alterados quando os iões níquel complexam. Quando o agente 

complexante forma mais do que uma ligação com os iões de níquel incorporando-o na 

estrutura heterocíclica, forma-se um quelato de níquel. Estes quelatos aumentam a 

resistência à hidrólise, prevenindo a precipitação dos sais de níquel a pH altos. Para 

prevenir o decréscimo acentuado do pH os iões níquel devem estar completamente 

coordenados. Com a adição de agentes complexantes a concentração de iões Ni2+(aq) 

livres diminui, o que por sua vez evita o decréscimo acentuado do pH [8].  

O revestimento por electroless pode ser operado em condições normais durante 

grandes períodos de tempo sem a adição de estabilizadores. No entanto, pode sofrer 

uma decomposição espontânea a qualquer momento, que é normalmente precedida 

pelo aumento do volume de hidrogénio gerado. Agentes químicos como estabilizadores 

são adicionados à solução de modo a prevenir que esta decomposição aconteça [8]. 

Para os banhos de níquel o agente estabilizador mais comum é a tiureia. 

Segundo Harrison [28] a concentração de fósforo afeta a estrutura cristalina dos 

revestimentos depositados. Filmes com baixo fósforo (1 a 3%) são cristalinos e 

descontínuos. Já os revestimentos com concentração de fósforo médio (4 a 7%) e alto 

(>9%), são geralmente amorfos. A Figura 4 apresentam os resultados obtidos por 

Harrison na análise através de microscopia de corrente de tunelamento (STM). 
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Figura 4 - Microestrutura de filmes Ni-P; a) baixo-fósforo; b) médio fósforo; c) alto fósforo [28]. 

2.2.2. Parâmetros que afetam a deposição dos filmes 

No tópico anterior, discutiu-se o processo de deposição do níquel bem como o papel de 

cada componente na reação, no entanto, é necessário salientar o efeito de 

determinados parâmetros como a temperatura, pH da solução e as concentrações dos 

reagentes (hipofosfito de sódio e níquel). Em banhos ácidos a equação química que 

representa a deposição de Ni-P pode ser descrita por: 

[𝑁𝑖𝐿𝑚]
−(𝑛−2)                                                                                         

  

                                                                                                                

[𝑁𝑖+2 +𝑚𝐿−𝑚] + 4𝐻2𝑃𝑂2
− +𝐻2𝑂

𝑐𝑎𝑡
→ 𝑁𝑖0 + 𝑃 + 2𝐻𝑃𝑂3

−2 +𝐻2𝑃𝑂3
− + 3𝐻+ +𝑚𝐿−𝑛 + 3/

2𝐻2           (16) 

onde [𝑁𝑖𝐿𝑚]
−(𝑛−2) representa o complexo de níquel e 𝑚𝐿−𝑛 o agente complexante. 

A Equação 16 mostra que existem pelos menos 5 variáveis que influenciam a deposição: 

os reagentes 𝑁𝑖2+ e 𝐻2𝑃𝑂2
−, os produtos de reação 𝐻+, 𝐻2𝑃𝑂3

−, e 𝐿−𝑚 [8]. 

a) Efeito da Temperatura 

Para que ocorram as reações catalíticas numa célula de deposição de níquel 

electroless, é necessário fornecer energia ao sistema sob a forma de calor. A 

temperatura da solução é considerada uma variável de controlo de grande importância 

para a cinética de deposição do revestimento. Quanto mais elevada a temperatura, 

maior é a velocidade de deposição, como se ilustra na Figura 5. O hipofosfito de sódio, 

por exemplo, apenas reage a temperaturas próximas de 90 °C [8]. 

⇌
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Figura 5 -Efeito da temperatura na velocidade de deposição. Imagem adaptada [8]. 

 

b) Efeito do pH 

Durante a reação química de niquelagem electroless, para cada mole de 𝑁𝑖2+ 

depositado são libertadas três moles de H+ e este aumento de hidrogénio em solução 

reduz o pH da solução. Observando a Figura 6, quando o pH da solução diminui, a 

alteração mais notável é a diminuição da velocidade de deposição bem como o aumento 

da concentração de fósforo. Por outro lado, o aumento do pH irá acelerar a reação de 

redução do níquel (equação 11), atrasando a redução do fósforo na reação diminuindo, 

assim a concertação de fósforo nos filmes [8]. Em suma, a influência do pH pode ser 

descrita da seguinte forma. 

O aumento do pH: 

• acelera a deposição de níquel; 

• reduz a concentração de fósforo no revestimento; 

• diminui a solubilidade dos iões de sulfato de níquel; 

• provoca a decomposição da solução com precipitação espontânea do hidróxido 

de níquel Ni(OH)2. 

A diminuição do pH: 

• previne a deposição de sais básicos e hidróxidos; 

• aumento da concentração de fósforo no revestimento; 

• provoca uma maior efetividade das espécies tampão; 

• diminui o poder redutor do hipofosfito. 
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Figura 6 - Efeito do pH da solução na velocidade de deposição e a percentagem de fósforo no 
revestimento. Imagem adaptada de [8]. 

 

c) Concentração dos reagentes 

Banhos comerciais de deposição electroless de níquel são preferencialmente 

compostos por uma solução que contém entre 5 a 30g/litro de sais de níquel e 10 a 40 

g/litro de hipofosfito de sódio. Concentrações de reagentes inferiores aos intervalos 

indicados podem comprometer a deposição do níquel, resultando em defeitos no 

revestimento final, por outro lado, para concentrações superiores o banho torna-se 

instável, aumentando a probabilidade de decomposição da solução ou a deposição de 

níquel nas paredes do tanque [8]. 

A Figura 7 - a) Efeito da concentração de níquel na percentagem de fósforo do 

revestimento. b) Efeito da concentração de hipofosfito de sódio na percentagem de 

fósforo do revestimento. Imagem adaptada [8].Figura 7 mostra a relação entre a 

concentração do níquel em solução e o teor de fósforo nos revestimentos onde é 

possível constatar que o teor de fósforo diminui com o aumento da concentração de 

níquel mas, quando a concentração é superior a 5,8 g/L, o teor de fósforo permanece 

constante. Por outro lado, o aumento da concentração de hipofosfito em solução resulta 

no aumento no teor de fósforo do revestimento [8]. 



14 

 

Figura 7 - a) Efeito da concentração de níquel na percentagem de fósforo do revestimento. b) Efeito da 
concentração de hipofosfito de sódio na percentagem de fósforo do revestimento. Imagem adaptada [8]. 

2.2.3. Ligas de Ni-P negras 

O processo de escurecimento utilizado para obter a cor negra dos revestimentos Ni-P, 

consiste num processo de etching. Num processo de etching, ou texturização química, 

os agentes químicos são aplicados em áreas específicas para remover material, um 

processo semelhante à dissolução química de metais e ao processo de corrosão, com 

o objetivo de modificar a morfologia superficial, Figura 8 [29].  

 

 

 

Figura 8 - Ilustração do processo de dissolução química. 

 

Segundo Saxena [10], devido à presença de fósforo nos revestimentos de níquel, ao 

sofrer oxidação forma-se uma camada negra composta por óxidos de níquel (NiO, NiO3) 

acompanhado de uma alteração na morfologia da superfície. O elevado valor de 

absorção solar dos revestimentos está associado à morfologia, que consiste no arranjo 

denso de poros cónicos perpendiculares à superfície (figura 9). Esta estrutura produzida 

por corrosão seletiva de níquel-fósforo é capaz de absorver 99% da luz na região (300-

2300nm). O diâmetro, a profundidade e o espaçamento dos poros apresentam 

tamanhos médios de poucos micrómetros, consequentemente, absorve uma ampla 

faixa do espectro solar, o que resulta na cor negra do revestimento de níquel-fósforo. 
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Figura 9 - Imagens SEM dos revestimentos após o escurecimento [10]. 

 

É conhecido que a concentração de fósforo no niquelado influencia a tonalidade do 

preto. Filmes com baixa concentração de fósforo proporcionam um filme mais negro em 

comparação com filmes que apresentam maior concentração de fósforo, contudo não 

existem imagens da superfície que justifiquem este facto [9]. 

A abordagem mais utilizada como ataque químico é a submersão numa solução de 

ácido nítrico com concentração de 9 M, a 50°C, por 30-50 segundos [9][30]. 

Apesar desta técnica apresentar propriedades promissoras como alternativa aos 

revestimentos negros, existe pouca informação do aspecto final real dos revestimentos. 

Além do aspecto visual final, ficam também em aberto questões como a uniformidade 

dos filmes e a existência de defeitos na superfície. 

2.3. Técnicas experimentais 

Neste tópico apresentam-se algumas notas introdutórias às técnicas utilizadas na 

realização do trabalho experimental. Para a caracterização da cor obtida foi utilizada a 

técnica de colometria no espaço de cor CIELAB com recurso a um colorímetro. A dureza 

dos revestimentos foi avaliada através de testes de dureza Vickers e a adesão ao 

substrato avaliada através de testes Crosscut. A microestrutura da superfície foi 

observada através de microscopia eletrónica de varrimento (SEM, e a composição 

química dos revestimentos foi avaliada através de espectroscopia de Raios X por 

dispersão de energias (EDS). A resistência à corrosão dos revestimentos foi estudada 

através de métodos eletroquímicos, designadamente curvas de polarização e 

espectroscopia de impedância eletroquímica. 
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2.3.1. Colorímetro (CIELAB) 

A cor observada depende da perceção e subjetividade da interpretação humana Duas 

pessoas que observam o mesmo objeto podem utilizar diferentes referências e recursos 

para expressar a mesma cor, o que torna a avaliação da cor subjetiva. Para a sua correta 

utilização em meio científico e comercial, a cor tem de ser expressa de forma objetiva, 

quantitativa e imparcial. Apenas desta maneira é possível criar especificações de cor 

para produtos e garantir que estas sejam cumpridas. 

O espaço de cor CIELAB (também conhecido como CIE L* a* b* ou por vezes abreviado 

como simplesmente “Lab” espaço de cor) é um espaço de cores definido pela comissão 

Internacional de Iluminação (CIE). A distribuição das cores no espaço CIELab é feita em 

três eixos: L*, a*e b* [31] onde, 

• L*= Luminosidade 

• a*=Coordenada vermelho/verde (+a indica vermelho e -a indica verde) 

• b*=coordenada amarelo / azul (+b indica amarelo e -b indica azul) 

 

Figura 10 - Espaço de cor CIELab [31]. 

As diferenças de cor são definidas pela comparação numérica entre a amostra e o 

padrão. 

As diferenças absolutas nas coordenadas de cor, entre a amostra e o padrão, são 

conhecidas como Deltas (): L, a e b para o L*, a* e b*, respetivamente e podem 

ser valores negativos (-) ou positivos (+), no entanto a diferença total  DeltaE (E) é 

sempre positiva [31].  São expressas como: 

L*= diferença entre mais claro e escuro (L*=100 preto absoluto, L*=0 branco absoluto) 

a*= diferença entre vermelho e verde (+ = mais vermelho, - = mais verde) 

b*= diferença entre amarelo e azul (+ = mais amarelo, - = mais azul) 

E∗ = √(𝐿2
∗ − 𝐿1

∗ )2 + (𝑎2
∗ − 𝑎1

∗)2 + (𝑏2
∗ − 𝑏1

∗)2                                                              (17) 



17 

Deste modo, a partir do E é possível identificar a magnitude da diferença total de cor, 

porém é necessário impor um limite de aceitação. Os valores de tolerância devem ser 

definidos entre o fornecedor e o cliente para que haja um limite aceitável. Normalmente 

os limites são estabelecidos para cada componente o L*, a* e b*, consoante o 

objetivo de cada trabalho. 

2.3.2. Dureza Vickers 

O ensaio de microdureza Vickers tem como objetivo avaliar a resistência de materiais à 

deformação plástica localizada. O ensaio consiste na aplicação de uma carga sobre a 

superfície plana, a partir de um indentador piramidal de diamante, padronizado com 136° 

entre faces opostas da pirâmide (Figura 11). Após a remoção do indentador na 

superfície, é exposta uma impressão remanescente no local. A partir da análise das 

dimensões desta impressão é possível calcular o valor da microdureza do material por 

meio da Equação 18 onde F é a carga aplicada em kgf e d é a media das diagonais da 

impressão em milímetros [32]. 

𝐻𝑉 =
2𝐹𝑠𝑒𝑛(

136°

2
)

𝑑2
≅ 1,854

𝐹

𝑑2
                                                                                            (18) 

 

 

Figura 11 - Ilustração do indentador utilizado para a medição da dureza Vickers, e a vista superior da 
impressão sobre a amostra. 

 

No entanto a dificuldade para medir a microdureza de filmes com alguns microns de 

espessura é elevada, devido a grande parte dos valores obtidos estarem relacionados 

com a dureza do substrato e não do filme depositado. De forma a encontrar uma 

aproximação mais real da dureza do filme de Ni-P depositado, e após o processo de 
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escurecimento, o método utilizado tem em consideração a dureza de ambas as 

superfícies (filme e substrato), a espessura do filme e a profundidade da indentação. De 

acordo com método, o sistema pode ser tratado como um composto de face dupla, onde 

a dureza do filme é dado pela fórmula apresentada de seguida (19), no entanto o valor 

obtido pelo micro-durómetro estará relacionado com a dureza do sistema de dupla face 

(HVcom) [32]. 

𝐻𝑉𝑓 =
𝐻𝑉𝑐𝑜𝑚−(1−𝑛)𝐻𝑉𝑠

𝑛
        (19) 

 

onde 𝐻𝑉𝑓 , 𝐻𝑉𝑐𝑜𝑚, e 𝐻𝑉𝑠 são os valores da dureza do filme, do sistema composto e do 

substrato, respetivamente. 𝑛 é uma proporção do filme calculado pela fórmula: 

 

𝑛 = 1 −
(0.14𝑑−ℎ𝑐)

2

0,0196𝑑2
         (20) 

 

onde d é a média das diagonais da indentação e ℎ𝑐 é a espessura do filme. Deste modo 

os valores como dureza do filme serão mais próximos dos valores reais. 

2.3.3. Aderência 

O teste selecionado para o controlo da aderência foi o Crosscut test ISO 2409:2007-08 

[33]. Para realizar este teste foi necessário marcar uma grelha ortogonal no filme, com 

uma ponta de diamante, sobre a qual se aplicou uma fita adesiva removida após 5 min. 

Posteriormente, avaliou-se a quantidade de material que ficou no substrato e na fita e 

comparou-se com a tabela da Norma referida anteriormente (Tabela 4). Se a quantidade 

de material que fica na fita for superior à quantidade no substrato significa que a adesão 

do revestimento é fraca. 
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Tabela 4 - Tabela de classificação da adesão com base no espeto da amostra após o teste cross-cut. 

Adaptado de [30]. 

 

2.3.4. Microscopia eletrónica de varrimento (SEM)/Espectroscopia de Raios X 

por dispersão de energias (EDS) 

A técnica SEM é das técnicas mais versáteis disponível para o estudo e análise de 

características estruturais e topográficas e é capaz de fornecer informação da 

composição química de cada elemento presente na amostra. 

O princípio de funcionamento do SEM consiste num varrimento superficial da amostra, 

por um feixe de eletrões acelerados (entre 10 e 30kev) ponto por ponto. Esta interação 

entre o feixe e a superfície da amostra produz eletrões secundários ou retrodifundidos. 

Os eletrões secundários são produzidos pelas interações entre os eletrões energéticos 

do feixe e os eletrões de fraca ligação da superfície da amostra, enquanto os eletrões 

retrodifundidos são eletrões projetados por scattering elástico, praticamente com a 

mesma energia. Os fenómenos provenientes da interação feixe/amostra são detetados 

por detetores, sendo este sinal tratado de forma a criar uma imagem pixel por pixel [34]. 

Associado ao microscópio eletrónico de varrimento poderá estar a unidade de análise 

química por deteção de raios X (EDS), uma técnica microanalítica qualitativa e 

quantitativa que consegue fornecer informação da composição química do material. 

Quando um eletrão da camada interna é deslocado, pela colisão com o eletrão do feixe, 

este irá para um estado ionizado onde através da emissão de um fotão de raio-X o 
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átomo ionizado voltará ao estado fundamental. Esta radiação-X característica de cada 

elemento permite que os diferentes elementos sejam identificados através de um detetor 

que irá mostrar o sinal na forma de um espectrograma de intensidade versus energia da 

radiação-X [35]. 

2.3.5. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

A Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (Electrochemical Impedance 

Spectroscopy, EIS), é a técnica mais utilizada para estudos de corrosão, em 

eletroquímica e na caracterização de materiais. A grande vantagem deste tipo de técnica 

é o grande número de parâmetros que são obtidos com uma só experiência, aliada ao 

facto de ser uma técnica não destrutiva, o que possibilita o estudo da mesma amostra 

ao longo do tempo [36][37][38]. 

De uma forma simples, a impedância de um circuito elétrico pode ser definida como a 

resistência de um sistema à passagem de um sinal elétrico. Esta técnica consiste na 

aplicação de um pequeno potencial sinusoidal ao sistema em estudo equação 21, de 

modo a que as condições de equilibro não sejam alteradas, e na medição da resposta 

de corrente do sistema (equação 22), com igual frequência mas amplitudes e fases 

diferentes. 

 

Figura 12 - Representação dos sinais sinusoidais de potencial aplicado e da corrente de resposta. 

𝑉(𝜔) = 𝑉0𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)                                                                                                          (21) 

 

𝐼(𝜔) = 𝐼0𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + ∅)                                                                                                    (22) 

 

A impedância do sistema, Z, é dada pela razão entre o potencial e a corrente de acordo 

com: 

 

𝑍(𝜔) =
𝑉

𝐼
=
𝑉0

𝐼0

𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)

𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡+∅)
                                                                                                   (23) 
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Através da utilização da relação de Euler, 

 

𝑒𝑗𝜔𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 +  𝑗 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡                                                                                               (24) 

 

onde 𝑗 = √−1, é possível reescrever a equação anterior como: 

 

𝑍(𝜔) =
𝑉0𝑒

𝑗𝜔𝑡

𝐼0𝑒
𝑗(𝜔𝑡+∅) = |𝑍|𝑒

−𝑗∅                                                                                           (25) 

 

O valor da impedância Z pode ser representado como um vetor de módulo |𝑍| e um 

ângulo de fase 𝜃 = −∅, é tratado como um número complexo Z=Zreal + j Zimag, com: 

 

magnitude |𝑍| = √𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙
2 + 𝑍𝑖𝑚𝑎𝑔

2       e    𝑎𝑛𝑔𝑍 = 𝜃 = tan−1
𝑍𝑖𝑚𝑎𝑔

𝑍𝑟𝑒𝑎𝑙
                                 (26) 

 

Colocando a componente real (Zreal) no eixo dos XX e a componente imaginária ( -Zimag) 

no eixo dos YY, é possível configurar o diagrama de Nyquist (Figura 13) [37].Com a 

análise do diagrama de Nyquist obtém-se parâmetros como resistências, capacidades 

e alguma informação mecanística, no entanto, sistemas mais complexos onde os 

valores de impedância estão distribuídos numa grande grama de grandezas, torna-se 

difícil identificar no diagrama de Nyquist as contribuições individuais para a impedância. 

Os diagramas de Bode representados por em coordenadas polares |𝑍|e o ângulo de 

fase θ em função da frequência ω=2𝜋𝑓, permitem detetar variações subtis no sistema 

em estudo identificando mais facilmente cada contribuição para os valores de 

impedância [37]. 

 

Figura 13 - a) Diagrama de Nyquist e b) Diagrama de Bode correspondente ao circuito elétrico 
representado (adaptado de [37]). 

 

A análise dos resultados de EIS é feita por ajuste com circuitos equivalentes, que 

fornecem modelos onde é possível descrever a resposta do sistema através de 
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componentes conhecidos de um circuito elétrico, como a resistência, condensadores e 

indutores. No caso da resistência, existe uma proporcionalidade direta entre a diferença 

de potencial aplicada e a corrente, como descreve a lei de Ohm. A representação de 

uma resistência no diagrama de Nyquist corresponde a um ponto no eixo real enquanto 

no diagrama de Bode é revelado por uma linha com o valor da ordenada constante 

(Figura 14). No condensador, a corrente é diretamente proporcional à diferença de 

potencial entre placas (q=CV). Logo a impedância será inversamente proporcional à 

frequência, apresentando apenas a componente complexa. Nos diagramas de Nyquist 

um condensador é representado por uma reta no eixo imaginário, enquanto no diagrama 

de Bode é representado por uma reta de declive -1 (Figura 15). 

 

 

Figura 14 - Representação no plano complexo e em diagrama de Bode da impedância de condensadores 

com capacidades de 1nF, 1uF e 1mF.. 

 

Figura 15 -Representação no plano complexo e em diagramas de Bode da impedância de resistências 
com 10Ω ,100 Ω ,1000 Ω 

 

2.3.6. Curvas de polarização  

É muito comum a utilização de curvas de polarização para a determinação das 

velocidades de corrosão em revestimentos metálicos. Esta técnica consiste na 

polarização da amostra, através da aplicação de um varrimento linear de potencial em 

relação ao potencial de equilíbrio, tanto no sentido anódico como no sentido catódico, e 
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no registo da corrente resultante em função do potencial aplicado para uma posterior 

análise de Tafel. A partir das curvas de polarização, e de acordo com certas condições, 

é possível obter informações importantes tais como os coeficientes anódicos (ba) e 

catódicos (bc) de Tafel, a densidade de corrente de corrosão (icorr) e o potencial de 

corrosão (Ecorr),assim como informação sobre os mecanismos de dissolução do metal e 

de redução das espécies catódicas [39]. Os ramos anódicos e catódicos da curva podem 

ser analisados, usando a representação logarítmica log i vs E onde, por extrapolação 

das secções lineares das retas Tafel, a partir de coeficientes ba e bc obtidos a partir da 

inclinação das retas catódica e anódicas, é obtido o valor de icorr. 

 

Figura 16 - Curvas de polarização, anódica e catódica e extrapolação das retas Tafel para determinar o 
valor de velocidade de corrosão (icorr)[37].  
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3. Procedimento experimental 

Neste capítulo é descrito o procedimento experimental que inclui a produção dos 

revestimentos e sua posterior caracterização. Nos primeiros subcapítulos são descritos 

os materiais utilizados, o processo de deposição do revestimento de Ni-P a partir do 

processo electroless e o posterior processo de escurecimento dos mesmos. De notar 

que, antes da utilização dos diversos reagentes, foram consultadas as suas fichas de 

segurança para a manipulação correta e segura. 

Para o desenvolvimento deste projeto, a empresa LEICA forneceu amostras de Latão e 

Latão niquelado. Apesar de serem fornecidas amostras já niqueladas por um processo 

de eletrodeposição, as niquelagens feitas na empresa não possuem fósforo na 

composição do revestimento. As amostras têm uma forma cilíndrica com 3 cm de 

diâmetro e 1 mm de espessura (Figura 17), sendo a área total a depositar de 14,14 cm2. 

 

 

Figura 17 - Amostra de latão (a) e amostra latão niquelado (b). 

 

3.1. Deposição electroless 

Para testar o efeito de diferentes concentrações de fósforo no processo de 

escurecimento dos revestimentos, recorreu-se a três soluções: Ni-P baixo (1-5 % at); 

Ni-P médio (5-8 %at) e Ni-P alto (>9 %at). Na Tabela 5 são apresentadas as 

composições de cada uma das três soluções estudadas assim como as condições de 

operação de cada solução (pH e temperatura). Os reagentes usados foram todos 

fornecidos pela Sigma Aldrich, com pureza de ≥99%. 

  

1 cm 
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Tabela 5 - Composição das soluções utilizadas na preparação dos revestimentos de Ni-P (g/L) e 
respetivas condições de operação. [10,40]. 

 

 

Para ajuste do pH foi utilizado ácido sulfúrico a 95-97% e solução de amónia 25%. 

Inicialmente, para determinar o pH da solução, foi utilizado o pHmetro S47 SevenMultiTM 

dual meter pH/conductivity e durante a deposição recorreu-se a papel indicadores de 

pH. As amostras foram submetidas a um pré-tratamento superficial que consistiu num 

banho de ultrassons, em acetona, durante 1 minuto. 

O sistema utilizado para a deposição electroless, descrito na Figura 18, foi montado com 

materiais existentes no laboratório da Universidade de Aveiro, uma vez que esta técnica 

de deposição não foi ainda implementada na empresa LEICA. Como fonte de calor, 

utilizou-se de uma placa de aquecimento com agitação e controlo de temperatura 

incorporado. Em cada deposição foi utilizada uma solução de 250 mL durante uma hora. 

Foi utilizado um fio de zinco, em contacto com a amostra, com o objetivo de diminuir o 

potencial da amostra e de modo a incentivar a oxidação do hipofosfito em solução. Este 

procedimento foi apenas necessário durante os segundos iniciais. 

Compostos químicos 
Ni-P baixo[40] 

(g/L) 

Ni-P médio[10] 

(g/L) 

Ni-P alto[40] 

(g/L) 

Sulfato de Níquel, NiSO4·7H2O 20 30 15 

Hipofosfito de Sódio, NaH2PO2 10 10 26 

Citrato de Sódio, Na3C6H5O7·2H2O 10 12.5 -- 

Acetato de Sódio, CH3COONa 15 5.0 13 

Tiureia, NH2CSNH2 -- 0,001 -- 

pH 6,48 5,70 5,00 

Temperatura (⁰ C) 90-95 88-90 95 
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Figura 18 - Sistema de deposição de revestimentos por electroless. 

 

A cada 15 minutos o pH da solução foi medido com a fita indicadora de pH e ajustado 

com ácido sulfúrico ou com amónia dependendo do valor medido. De forma a impedir 

potenciais interferências entre a amostra e o termopar este último foi recoberto por fita 

isoladora elétrica de teflon. Após cada deposição as amostras previamente depositadas 

foram novamente lavadas com acetona. A solução electroless Ni-P foi recolhida no final 

para posterior tratamento. 

3.1.1.  Revestimento negro LEICA como controlo 

A avaliação dos revestimentos, obtidos por electroless, neste projeto depende da sua 

comparação com uma amostra de referência. Esta foi produzida de acordo com ao 

procedimento experimental adotado na LEICA para produzir os revestimentos negros, 

utilizando, para o efeito, a técnica de eletrodeposição de crómio a partir de uma solução 

de crómio fornecida pela empresa. 

Como fonte de corrente utilizou-se um retificador da marca UNI-T. Utilizaram-se 

elétrodos de chumbo-estanho (Pb93%- Sn7%) como ânodos, que foram cortados e 

revestidos com fita adesiva Scotch 3M de modo a expor uma área que conferisse uma 

razão ânodos/cátodo de 1:1,5 (Figura 19A). A ligação e suporte das amostras foram 

feitos com recurso a uma chapa de cobre, fixa ao recipiente, como se pode observar na 

Figura 19B. Para a obtenção dos revestimentos negros foi aplicada uma corrente de  
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4,8 A durante 25 min. Após a deposição, as amostras foram limpas com água destilada 

e colocadas em estufa de laboratório a 60 °C durante 20 minutos. 

 

Figura 19 - Elétrodos de Pb-Sn utilizados como ânodos no processo de deposição (A) e célula de 
eletrodeposição (B). 

3.2. Processo de escurecimento 

O processo de escurecimento consiste na imersão da amostra previamente niquelada 

por deposição electroless em 30 mL de solução oxidante de ácido nítrico. Para manter 

a temperatura ideal de reação, a solução foi aquecida até à temperatura desejada e 

mantida em banho-maria. Durante a imersão, a amostra foi agitada manualmente de 

modo a facilitar a uniformização do aspeto final e evitar defeitos. Por fim, depois de 

alcançado o aspeto final, a superfície foi limpa com acetona e água destilada. 

 

 

Figura 20 - Processo de escurecimento. 
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3.3. Colorímetro (CIELAB) 

Nos ensaios de colorimetria foi utilizado o colorímetro KONICA MINOLTA Chroma Meter 

CR-400 para calcular as coordenadas L* a* b* dos revestimentos obtidos. No início de 

cada utilização e após 8 medições, o colorímetro foi calibrado com uma superfície 

branca com valores de L*, a* e b* conhecidos. Para cada amostra é apresentada uma 

média de três valores retirados em zonas diferentes da superfície. 

3.4. Dureza Vickers 

A dureza das amostras foi medida com o microdurómetro Shimadzu Micro Hardness, 

Type M, onde foi utilizada uma força de 1,96 N (peso de 200g) e um tempo de 

indentação de 15 segundos. Para cada amostra foram feitas 5 indentações. Após as 

indentações, as diagonais deixadas pelo indentador foram medidas através de imagens 

retiradas com o microscópio ótico, através do programa ImageJ. Os valores finais da 

dureza de Vickers foram obtidos pela média das 5 indentações em cada amostra. 

3.5. Aderência 

A adesão dos revestimentos às amostras foi avaliada utilizando o método cross-cut 

referido no subcapítulo 2.3.3. Este é um método destrutivo e por essa razão foram 

apenas selecionadas 3 amostras representativas de cada revestimento. Após o cross-

cut foram tiradas fotografias à fita adesiva e ao substrato. Posteriormente, as fotografias 

foram comparadas com a tabela de classificação apresentada em 2.3.3 para obter a 

classificação na escala de 0 a 5 de cada revestimento. 

3.6. Microscopia eletrónica de varrimento/Espectroscopia de Raios X por 

dispersão de energias  

As observações em microscopia eletrónica de varrimento (MEVSEM) foram realizadas 

no microscópio HR-SEM-SE/EDS: SEM marca Hitachi, modelo SU-70 e EDS marca 

Bruker, modelo QUANTAX 400. De forma a tornar as amostras e o porta amostras 

condutor, foi utilizada uma fita de carbono. 
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3.7. Técnicas eletroquímicas 

A resistência à corrosão foi avaliada através de técnicas eletroquímicas. Para o efeito 

colaram-se tubos de polimetacrilato de metilo na superfície de cada amostra usando 

cola epoxídica da marca Araldite (Figura 21, esquerda). A área de cada amostra, 

delimitada pelo tubo, foi de 2 cm2. Na avaliação da resistência à corrosão utilizaram-se 

consideraram-se a técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e o 

traçado de curvas de polarização com recurso a um potenciostato PGSTAT204 (Autolab 

Metrohm). As experiências foram realizadas em células eletroquímicas com arranjo de 

três elétrodos, com o elétrodo de trabalho correspondendo à área de cada amostra, um 

contra-elétrodo de platina e um elétrodo de calomelanos saturado (ECS) como 

referência (Figura 21, direita). O meio de ensaio foi uma solução aquosa de NaCl com 

concentração 0,5 M, preparada com reagente de grau pró-análise (Alfa Aesar) e água 

destilada. As medições são conduzidas numa gaiola de Faraday à temperatura 

ambiente (24 ± 1 ºC) e com exposição ao ar. As medições de EIE foram feitas ao 

potencial de circuito aberto, com uma perturbação sinusoidal de 10 mV (rms) na gama 

de frequências de 100 kHz a 1-10 mHz e sete pontos por década de frequência. As 

curvas de polarização foram obtidas no sentido anódico e com uma velocidade de 

varrimento de 1 mV s-1. 

 

 

Figura 21- Montagem da célula eletroquímica utilizada para efetuar as medições de impedância e curvas 
de polarização. 
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4. Resultados e discussão 

Para alcançar o objetivo proposto (obtenção de revestimentos negros através do 

processo electroless), o trabalho experimental envolveu duas fases. A primeira fase 

incluiu a síntese e caracterização de revestimentos não escurecidos, a partir de 

soluções electroless Ni-P. Neste capítulo são apresentados os resultados da 

caracterização dos revestimentos, não escurecidos, por microscopia eletrónica de 

varrimento com espectroscopia de dispersão de energias (SEM-EDS) e por técnicas 

eletroquímicas. 

Na segunda fase os revestimentos foram submetidos a ataque químico para obter o 

escurecimento. Este processo foi otimizado através da variação dos parâmetros 

concentração de ácido nítrico (HNO3) e temperatura de solução. Na avaliação da 

qualidade dos revestimentos negros foram considerados vários parâmetros, 

nomeadamente aderência, resistência à corrosão, cor e dureza. 

4.1. Caracterização dos revestimentos Ni-P baixo, médio e alto. 

 4.1.1. Microscopia eletrónica de varrimento com espectroscopia de dispersão 

de energias (SEM-EDS) 

Na Figura 22 apresentam-se os espectros de EDS dos revestimentos com a 

identificação dos elementos referentes a cada pico de intensidade. A comparação entre 

os valores de intensidade dos picos referentes ao elemento fósforo de cada espectro 

(indicado pela linha azul nos espectros da Figura 22) evidencia a variação da 

concentração de fósforo entre as diferentes ligas. O pico de maior intensidade observa-

se para o espectro referente à amostra Ni-P alto enquanto o pico de menor intensidade 

é observado na amostra Ni-P baixo. Na Tabela 6 são apresentados, para cada 

revestimento, os valores de percentagem atómica de fósforo (P%at). Através da Tabela 

6 observa-se que a concentração P variou entre 4,45 %at. e 9,98%at. Este resultado 

confirma que o aumento do teor de fósforo nos revestimentos ocorre com a diminuição 

da concentração de sulfato de níquel, e com o aumento da concentração de hipofosfito 

de sódio e o valor de pH da solução, estando de acordo com a informação presente no 

subcapítulo 2.2.2. [9]. 
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Figura 22 - Análise EDS dos revestimentos de Ni-P baixo, médio e alto. A linha azul identifica o pico 
referente ao elemento P. 

 

Tabela 6 - Teor em fósforo das ligas preparadas nas diferentes soluções 

Revestimento NiSO4 g/L NaH2PO2 g/L pH P % at. 

Ni-P baixo 20 10 6,48 4,45 

Ni-P médio 30 10 5,70 7,95 

Ni-P alto 15 26 5,00 9,98 

 

4.1.1.  Microestrutura 

De acordo com a literatura, revestimentos com baixo teor em fósforo (1,9-3,7% at) [41] 

apresentam estrutura cristalina, enquanto que para teores superiores a 12%at [42], 

apresentam estrutura amorfa. Na Figura 23 são apresentadas imagens de SEM dos 

diferentes revestimentos obtidos. Na Figura 23 a), para Ni-P baixo, observa-se um 

conglomerado de uma estrutura cristalina com fronteiras de grão bem definidas e um 

diâmetro médio de grão de 10 µm. Na Figura 23 b), para Ni-P médio, observa-se um 
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aumento no tamanho de grão para cerca de 20 µm de diâmetro. Na Figura 23 c), para 

Ni-P alto observa-se que a superfície do revestimento é amorfa com fronteiras de grão 

muito pouco definidas e com baixo relevo. Estes resultados estão de acordo com a 

literatura [28], mostrando que para maiores valores de concentração de fósforo no 

revestimento, menor será o nível de cristalização. 

 

 

Figura 23 - Microestrutura dos depósitos de Ni-P baixo a), médio b) e alto c) antes do escurecimento. 

4.1.2. Espessura 

A espessura dos revestimentos foi também analisada por SEM-EDS e, de modo a 

facilitar a distinção entre a camada de Ni-P e o substrato foram utilizados substratos de 

latão não niquelado fornecidos pela LEICA. As amostras foram imersas em solução 

electroless durante 1 hora e, de seguida, cortadas transversalmente e embutidas em 

resina epoxi, com a secção transversal exposta na face a ser analisada. Posteriormente, 

a face transversal foi polida com lixas, de acordo com a seguinte sequência 

granulométrica: P400, P600 e P1200. Ainda que o substrato utilizado não fosse 

niquelado, a composição química do latão inclui níquel e cobre e por essa razão torna-

se difícil distinguir a fronteira entre o substrato e o revestimento depositado, uma vez 

que os eletrões refletidos possuem energias bastante semelhantes. Deste modo 

utilizou-se o mapeamento dos diferentes elementos para facilitar a distinção entre o 

revestimento e o substrato. 

30 µm 

30 µm 30 µm 

a 

c 

b 
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Na Figura 24 é possível observar as imagens da secção transversal das três ligas de 

Ni-P, com diferentes cores referentes aos diferentes elementos químicos presentes. A 

análise da espessura revela que os revestimentos de Ni-P baixo e alto apresentam 

espessuras semelhantes, 13 µm e 10 µm respetivamente. O revestimento Ni-P médio 

apresenta uma espessura muito inferior, de 4,2 µm. O facto de o revestimento Ni-P baixo 

apresentar a maior espessura pode ser explicado pelo facto de este, durante a sua 

deposição, apresentar o pH mais alto, pH=6,48. Como já foi anteriormente referido em 

2.2.2., soluções com pH mais elevado apresentam velocidades de deposição mais altas. 

Consequentemente, para o mesmo tempo de deposição (1 hora), a quantidade de 

material depositada é maior (maior espessura) quando comparada com revestimentos 

com pH inferior. Assim, no que diz respeito ao revestimento de Ni-P alto (pH=5,00) 

esperava-se que a espessura fosse inferior, o que foi verificado. A espessura do 

revestimento Ni-P médio apresenta-se aqui como um valor atípico. A sua comparação 

com os outros revestimentos requer uma análise de uma nova amostra produzida nas 

mesmas condições, o que já não foi possível realizar no decorrer deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Imagem SEM Cross section após 1 hora de deposição a) Ni-P baixo, b) Ni-P médio, c) Ni-P 
alto. 

4.1.3. Curvas de Polarização revestimentos Ni-P brancos 

Na Figura 25 são apresentadas as curvas de polarização anódica das amostras com 

revestimentos de Ni-P, antes do processo de escurecimento, medidas após duas horas 

de imersão em solução de NaCl 0,5 M. A Tabela 7reúne os valores obtidos para os 

10µm  

c 

4,2 µm 
b 
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parâmetros de análise das curvas: potencial de corrosão Ecorr, velocidade de corrosão 

icorr (determinada a partir da extrapolação da reta de Tafel anódica), declive da reta de 

Tafel anódica βa, e ainda o potencial ao qual a corrente anódica aumenta 

significativamente, designado aqui como potencial de picada E”picada”, assumindo que o 

incremento se deve à rotura do filme passivo que a maioria destas amostras sugere 

apresentar. 

 

Figura 25 - Curvas de polarização dos revestimentos de Ni-P brancos em imersão de 0,5 NaCl após 2 
horas. 

 

Comparando os diferentes revestimentos verifica-se uma pequena diminuição do 

potencial de corrosão Ecorr com o aumento da concentração de fósforo, o que evidencia 

um comportamento mais nobre com o aumento da concentração de fósforo. Zhang [25] 

estudou o efeito da concentração de fósforo na resistência à corrosão em solução de  

0.5M de NaCl, os dados obtidos por curvas de polarização anódica revelaram que o 

aumento da concentração de fósforo diminui os valores de icorr que por sua vez aumenta 

a resistência à corrosão. No entanto o contrário acontece nas amostras em estudo, a 

amostra Ni-P baixo apresenta o menor valor de icorr e a amostra Ni-P alto o maior valor. 

Deve-se notar que os revestimentos Ni-P baixo e médio apresentam um aumento 

repentino na densidade de corrente. Este aumento de densidade de corrente poderá 

estar associado à rotura do revestimento E”picada”. 
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Tabela 7 - Parâmetros obtidos a partir das curvas de polarização da Figura 25. 

4.1.4. Espectroscopia de Impedância revestimentos Ni-P brancos 

Na Figura 27 apresenta-se um Diagrama de Bode (logaritmo do módulo de impedância 

vs. logaritmo da frequência e ângulo de fase vs. logaritmo da frequência) com a resposta 

de impedância medida em cada um dos sistemas em estudo, após uma hora de imersão 

em NaCl 0,5 M. 

A análise/interpretação dos dados EIS é geralmente feita pela associação dos valores 

de impedância a respostas de um de circuito elétrico equivalente [43]: valores de 

impedância a altas frequências são atribuídos a Rs (resistência de solução), um 

comportamento capacitivo é observado a frequências intermédias, C é devido a um filme 

passivo ou à dupla camada elétrica e a frequências mais baixas, observa-se um outro 

patamar resistivo atribuído a Rct (resistência do revestimento).  Os espectros foram 

sujeitos a ajuste numérico usando o programa ZView (Scribner Associates, EUA), no 

qual elementos de fase constante (CPE) foram usados no lugar de condensadores puros 

[44][45], como mostra a Figura 26. Estes elementos foram introduzidos devido ao 

comportamento capacitivo não ideal da superfície, traduzido na dispersão de constantes 

de tempo resultante de heterogeneidades superficiais e de reatividade na superfície do 

elétrodo. 

 

Figura 26 - Circuito equivalente Rs Rct (CPE). 

Nos gráficos da Figura 27, para o regime de baixas frequência, no qual se pode avaliar 

a resistência do revestimento, observa-se que a amostra Ni-P baixo branco apresenta 

valores de impedância superiores aos das restantes amostras. Isto indica que este 

revestimento apresenta uma maior resistência à corrosão, o que está de acordo com a 

análise das curvas de polarização apresentado acima.  

As restantes amostras apresentam valores de impedâncias muito semelhantes. De 

todos os revestimentos o Ni-P médio apresenta um comportamento mais próximo de um 

Sistema Ecorr (V vs SCE) icorr (A cm-2) βa  (mV dec-1) 
E”picada” (V vs 

SCE) 

Ni-P baixo branco -0,328   1,044 x 10-7 179,4 0,079 

Ni-P medio branco -0,339 4,522 x 10-7 189,2 -0,084 

Ni-P alto branco -0,297 7,522 x 10-7 160 - 
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condensador perfeito “ ndc=>0.95”  [45] enquanto que as amostras Ni-P baixo e alto 

podem ser aproximado a um elemento de fase constante CPE. 

O valor de Rs para amostra Ni-P alto é consideravelmente inferior ao obtido para as 

restantes amostras, no entanto esta diferença pode dever-se à distância entre o elétrodo 

de trabalho e o elétrodo de referência o que não compromete as conclusões retiradas 

[38]. 

 

Figura 27 - Gráficos de Bode dos diferentes revestimentos de Ni-P brancos em imersão de 0,5M NaCl 
após 1 hora. 

Tabela 8 - Parâmetros obtidos por ajuste numérico dos espectros de impedância da Figura 27. 
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Ni-P baixo branco 25 1,1 x 10-5 0,88 99758 0,28 

Ni-P médio branco 23 2,8 x 10-5 0,95 20139 0,66 

Ni-P alto branco 10 1,1 x 10-4 0,86 29210 1,09 
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4.2. Escurecimento das amostras 

Na segunda fase deste projeto foi realizado o estudo do processo de escurecimento dos 

vários revestimentos de Ni-P variando a concentração de HNO3 na solução oxidante e 

a temperatura da solução. Nos sub-capítulos seguintes, para Ni-P baixo e Ni-P médio, 

apresentam-se os resultados desse estudo referindo os valores dos parâmetros 

coordenadas de cor CIELAB, o intervalo de tempo da imersão solução oxidante e a 

massa dissolvida dos revestimentos. A metodologia seguida para estes estudos tem 

como principal parâmetro de decisão a cor. O tempo de ataque é definido pelo tempo 

necessário até ser atingida a cor desejada, ou o mais semelhante possível à amostra 

padrão (crómio negro), antes que apresente indícios de excesso de dissolução, indicado 

pela formação de defeitos como o destacamento do revestimento nos limites da 

amostra. 

4.2.1. Variação da Concentração de HNO3 

a) Ni-P Baixo 

Na Tabela 9, referente ao revestimento Ni-P baixo, apresentam-se as concentrações de 

HNO3 utilizadas como solução oxidante no estudo do efeito deste parâmetro na cor das 

amostras, o tempo ao qual cada amostra esteve exposta à solução assim como a massa 

dissolvida, em %. O tempo de ataque é indicado como um intervalo de valores, 

correspondentes aos valores para as diferentes amostras com a mesma concentração 

de HNO3. 
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Tabela 9 - Variação da concentração de ácido nítrico a 50°C. 

 

As coordenadas de cor no espaço CIELAB, medidas para cada amostra, são 

apresentadas juntamente com uma ilustração da cor na Figura 28. Todas as amostras 

foram produzidas a 50 °C. 

 

Figura 28 - Grupo de amostras Ni-P baixo atacadas com diferente concentração de HNO3 a 50°C. 

 

Através da inspeção visual e da comparação dos valores do espaço de cor CIELAB 

verifica-se que as amostras submetidas a uma maior concentração de HNO3 se 

encontram mais próximas da amostra de referência, portanto mais escuras. Destacam-

Concentração 

de ácido 

nítrico (M) 

Tempo de 

ataque 

(segundos) 

Massa 

dissolvida (%) 

Cor 

(valor médio CIE 

Lab) 

E 

Crómio negro 
 

 
 

L*=20,03 

a*=-0,35 

b*=2,35 

 

Referência 

1 69-100 5,25 

L*=43,84 

a*=-0,84 

b*=8,98 

 

E=24,72 

3 58-96 4,41 

L*=40,38 

a*=-0,83 

b*=8,66 

 

E=21,31 

5 15-68 6,07 

L*=40,73 

a*=-0,79 

b*=8,09 

 

E=21,48 

8 
 

6-12 
13,69 

L*=34,34 

a*=-1,90 

b*=6,52 

 

E=14,99 

10 3-5 18,62 

L*=36,62 

a*=-1,31 

b*=5,713 

 

E=16,96 
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se as amostras de 8 M e 10 M por apresentarem valores de E mais baixos e pela maior 

uniformidade, que pode ser observada na Figura 28. No entanto, no caso das amostras 

de 10 M ocorre frequentemente dissolução excessiva. Isto deve-se ao facto de a 

concentração ser mais alta e, portanto, mais rapidamente se atinge o ponto onde a 

dissolução excessiva inicia. O tempo de ataque é curto, cerca de 4 segundos e por isso 

de difícil controlo. 

As amostras preparadas apresentam diferentes tipos de defeitos. Um tipo é a presença 

de um padrão riscado, como se pode observar na primeira amostra para ensaio a 5 M. 

Especula-se que este se deva à alteração da microestrutura devido à produção de 

hidrogénio, um subproduto da oxidação do hipofosfito, durante a deposição. Este pode 

ser parcialmente evitado com a agitação adequada da solução electroless. Outro tipo 

de defeito é a ocorrência da iridescência do filme negro, como se pode observar melhor 

na Figura 29. Este fenómeno é causado pela não uniformidade do ataque ácido na 

superfície dos revestimentos Ni-P, o que origina uma microestrutura superficial não 

uniforme. 

 

Figura 29 - Imagem de uma amostra com o defeito de iridescência. 

 

O tempo de ataque indicado para as diferentes concentrações de HNO3 diminui com o 

aumento da concentração, uma vez que uma maior concentração leva a uma solução 

mais agressiva. 

Relativamente à massa dissolvida, após o escurecimento, o aumento da concentração 

de HNO3 leva a uma maior perda de massa. Nas amostras a 8 M, a massa dissolvida 

calculada pela diferença de massas antes e depois do processo de escurecimento, 

representa um valor médio de 13,69% do revestimento depositado, enquanto a baixas 

concentrações a massa perdida foi bastante inferior atingindo cerca de 5%. 

As amostras com melhores resultados revelam que para atingir uma tonalidade mais 

próxima do desejado é necessária uma concentração mais elevada no ataque químico. 

No entanto, concentrações demasiado elevadas  comprometem o revestimento final, 

criando por exemplo o destacamento do revestimento. 

 



40 

b) Ni-P médio 

O mesmo estudo do efeito da concentração de HNO3 na cor, apresentado no tópico 

anterior, foi repetido para os revestimentos Ni-P médio. 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados desse estudo e na Figura 30 as imagens 

das amostras. 

Tabela 10 - Variação da concentração de ácido nítrico a 50°C nas amostras de Ni-P médio. 

 

Na Figura 30 observa-se que, em geral, todas as amostras apresentam uma cor 

acinzentada após o ataque químico. Igualmente, observa-se na Tabela 10 que as 

coordenadas de cor apresentam valores mais afastados da referência do que os valores 

apresentados na Tabela 9 para a Ni-P baixo. 

 

Figura 30 - Grupo de amostras Ni-P médio atacadas com diferentes concentrações de HNO3 a 50°C. 

Concentração 

de ácido 

nítrico (M) 

Tempo de 

ataque 

(segundos) 

Massa 

dissolvida (%) 

Cor 

(valor médio CIE 

Lab) 

E 

Crómio negro 
 

- 
 

L*=20.03 

a*=-0.35 

b*=2.35 

 

Referência 

1 101-150 4,56 

L*=57,84 

a*=-0,94 

b*=7,58 

 

E=38,17 

3 80-101 4,41 

L*=56,38 

a*=-0,81 

b*=7,23 

 

E=36,67 

5 19-58 5,56 

L*=45,73 

a*=-0,79 

b*=8,09 

 

E=24,83 

8 
 

9-20 
8,21 

L*=45,59 

a*=-0,74 

b*=3,29 

 

E =25,58 
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Novamente, é possível observar que o aumento da concentração de ácido nítrico 

favorece a oxidação do revestimento proporcionando num filme mais escuro. 

Respetivamente ao tempo de ataque é de notar que as amostras necessitam de mais 

tempo para começar a escurecer. 

c) Ni-P Alto 

Inicialmente, planeou-se realizar o mesmo estudo com a concentração da solução de 

HNO3 para amostras com o revestimento Ni-P alto. No entanto, os primeiros ensaios 

com concentrações altas (9 M) revelaram que as superfícies das amostras não 

escureciam, sendo obtida uma cor cinzenta, como se pode observar nas imagens da 

Figura 31. Além disso, verificou-se que os revestimentos se degradavam 

consideravelmente sem que a cor se aproximasse da referência. Por esta razão não foi 

possível efetuar o estudo da variação da concentração HNO3, como foi feito para Ni-P 

baixo e médio. 

 

 

Figura 31 - Grupo de amostras Ni-P alto atacadas com solução de HNO3 a 50°C. 

 

4.2.2. Variação da Temperatura 

O efeito da temperatura do banho de ácido nítrico na obtenção da cor dos revestimentos 

foi estudado com uma série de amostras Ni-P baixo produzidas com concentração HNO3 

de 8 M. As temperaturas consideradas foram a temperatura ambiente (21,4 °C), 50°C e 

70°C. Na Tabela 11 são apresentadas as coordenadas de cor para as amostras 

produzidas neste estudo. 
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Tabela 11 - Variação da temperatura em solução 8 M HNO3. 

Temperatura (°C) 

Tempo de 

ataque 

(segundos) 

Massa 

dissolvida (%) 

Cor 

(valor médio CIE 

Lab) 

E 

Crómio negro   

L*=20.03 

a*=-0.35 

b*=2.35 

 

Referência 

 

Temperatura 

ambiente (21,4) 

16 - 25 8,1 

L*=36,01 

a*=-0,85 

b*=2,17 

 

E=15,98 

50 6-12 13,68 

L*=34,34 

a*=-1,90 

b*=6,53 

 

E=14,99 

 

70 2-9 17,61 

L*=35,34 

a*=-1,90 

b*=6,53 

 

E=16,07 

 

 

Figura 32 - Grupo de amostras Ni-P baixo 8M a) 25 °C b) 50 °C e c) 70 °C. 

Observa-se, ainda na Tabela 11, que com o aumento da temperatura, o tempo de 

ataque diminui. Isto deve-se ao aumento do poder oxidante da solução com o aumento 

da temperatura. 

Os resultados da cor (Figura 32), obtida a diferentes temperaturas, não mostram 

diferenças significativas. No entanto é possível observar que o melhor resultado é obtido 

a 50°C enquanto o valor mais afastado da cor desejada ocorre para a amostra 

processada a 70°C. A temperaturas mais altas o aumento do poder oxidante da solução 

pode comprometer a qualidade do revestimento e, por essa razão, afastar o valor da cor 

obtida do valor esperado. 
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4.3. Caracterização dos Revestimentos 

Neste sub-capítulo é feita a caracterização dos revestimentos Ni-P baixo, médio e alto, 

utilizando as amostras descritas no sub-capítulo anterior que evidenciaram os melhores 

resultados (Figura 33), em termos de cor obtida e uniformidade. Na Tabela 12 são 

apresentadas as suas coordenadas de cor. Como referência, foi utilizada uma amostra 

de Crómio negro. 

Tabela 12 - Melhores resultados das amostras com diferentes concentrações de fósforo sujeitas a ataque 
químico, e da amostra de referência Crómio negro. 

Amostra 
Intervalo de tempo 

(segundos) 

Cor 

(valor médio CIE Lab) 
E 

Crómio negro 
 

- 

L*=20,03 

a*=-0,35 

b*=2,35 

 

Referência 

 

Ni-P Baixo 

 

6-12 

L*=30,88 

a*=-0,36 

b*=1,78 

 

10,89 

 

Ni-P Médio 

 

9-20 

L*=45,59 

a*=-1,24 

b*=3,29 

 

26,33 

 

Ni-P Alto 

 

<1,40 

L*=62,00 

a*=-1,78 

b*=8,08 

 

42,41 

 

 

 

Figura 33- Conjunto de amostras constituídas pela amostra padrão (crómio negro), e amostras 

selecionadas do tópico anterior. 
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4.3.1. Análise Microestrutural dos filmes negros 

Os diferentes tipos de revestimentos Ni-P e Crómio negro foram analisados por 

SEM/EDS de modo a caracterizar a sua microestrutura. As imagens obtidas são 

mostradas na Figura 34. 

 

Figura 34- Imagens SEM obtidas: Crómio negro (a,b); Ni-P baixo negro(c,d) Ni-P médio negro (e,f); g); Ni-

P alto negro(g,h). 
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Na amostra de crómio negro (Figura 34 (a, b)) observa-se uma definição clara dos grãos 

do substrato, sugerindo um crescimento epitaxial do filme que acompanha o relevo 

original e é, provavelmente, a essa micro-rugosidade que se deve a cor negra da 

superfície. Na imagem da deposição Ni-P baixo com ataque ácido (Figura 34 (c, d)) 

observa-se uma estrutura colunar que parece conferir uma grande área superficial à 

superfície, permitindo ao material a possibilidade de ser utilizado em aplicações 

eletroquímicas onde a área específica seja importante. É esta semelhança estrutural 

entre as duas amostras, crómio negro e Ni-P baixo, a principal explicação para a cor 

negra dos revestimentos obtidos. Este tipo de morfologia é capaz de absorver a luz 

incidente quando esta interage com as irregularidades micro-estruturais com dimensões 

compreendidas entre 0,5 e 1 µm. 

Nas amostras Ni-P médio e alto a morfologia difere bastante. Na Figura 34 (e, f) para 

Ni-P médio, verifica-se que a superfície é mais uniforme com morfologia menos 

demarcada. Especula-se que a cor acinzentada se deva à pouca profundidade da 

rugosidade formada na superfície. Nas amostras de Ni-P alto, Figura 34 (g, h), devido 

ao aumento da resistência à oxidação, o ataque químico não foi uniforme em toda a 

superfície, o que originou a formação de “buracos” provenientes de uma oxidação 

localizada. 

A Tabela 13 relaciona a composição química dos filmes antes e depois do ataque 

químico, obtidos pela técnica EDS, em termos de percentagem de Ni e de P. É possível 

verificar um aumento na concentração de fósforo em relação ao níquel após o ataque 

químico, o que revela uma dissolução preferencial dos átomos de níquel durante o 

processo de escurecimento [9]. 

Tabela 13 - Composição química dos revestimentos antes e depois do ataque químico, expressa em 
percentagem de Ni e P. 

 

Amostra 

Composição química antes do 

escurecimento %at 

Composição química após o 

escurecimento %at 

Ni P Ni P 

Ni-P Baixo 95,06 4,94 90,58 9,42 

Ni-P Médio 92,25 7,25 91,45 8,55 

Ni-P Alto 89,18 9,88 88,97 11,03 

4.3.2. Aderência 

Para executar este teste selecionaram-se dois tipos de amostra: amostra padrão Crómio 

negro LEICA e a amostra de Ni-P baixo com melhores resultados no estudo de 

otimização do escurecimento. Na Tabela 14 estão apresentados as imagens obtidas 
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para cada amostra, assim como a respetiva avaliação da superfície da amostra e da fita 

adesiva, de acordo com a Tabela 4 no tópico 2.3.3. 

 

Tabela 14 - Aderência dos filmes a) crómio negro Leica, b) Ni-P Negro. 

Amostra Foto da amostra Fita adesiva Classificação 

Crómio 

negro 

(padrão) 

 

 

0 

Ni-P 

baixo 

negro 

  

2 

Ni-P 

médio 

  

0 

 

Como se pode observar, a aderência do crómio negro foi completa, sem quaisquer 

vestígios do revestimento na fita adesiva, sendo-lhe atribuído a classificação de 0, de 

acordo com a Tabela 4, o que revela uma excelente adesão ao substrato. Na amostra 

Ni-P médio é observada a grelha ortogonal marcada na fita adesiva, no entanto é dada 

a classificação de 0 isto porque as linhas marcadas resultam da falha na remoção 

através da escova após a marcação da grelha. O revestimento Ni-P baixo apresenta 

boa aderência, mas parte do filme superficial foi removida pela fita adesiva. Uma vez 

que apenas se destacou parte da superfície e não o revestimento do substrato, foi-lhe 

atribuído uma classificação de 2. Tendo em conta a microestrutura revelada na Figura 

34(c, d), é provável que as “colunas” que constituem o filme se tenham quebrado algures 

a meio da sua altura e sido removidas pela fita adesiva, permanecendo a base da coluna 

aderente ao substrato e capaz de continuar a conferir a tonalidade negra à superfície. 

Apesar da boa resistência dos filmes, alguns depósitos destacaram completamente. 

Este problema pode dever-se à existência de uma camada passiva no substrato, como 
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consequência da exposição ao ambiente, impedindo que a deposição se faça 

diretamente sobre o substrato de níquel. Uma possível forma de resolver o problema 

poderá ser através da ativação ácida da superfície, como referido em diversos artigos, 

como um pré-tratamento antes da deposição com vista a eliminar quaisquer produtos 

de oxidação e alterar a superfície da amostra para facilitar a nucleação dos átomos de 

níquel. Este tratamento superficial pode ser evitado se o operador mantiver sempre a 

amostra num ambiente controlado de modo a evitar possíveis contágios. 

4.3.3. Microdureza 

Na análise da microdureza, é frequente proceder-se ao polimento, prévio, da superfície 

das amostras a analisar. No entanto, como o filme negro obtido após o ataque ácido 

tem, aproximadamente, uma espessura de 1µm, o polimento irá danificar ou remover o 

filme negro. 

Os resultados obtidos da análise de microdureza Vickers, para os diferentes tipos de 

revestimentos, são apresentados na Tabela 15. A microdureza obtida para a amostra 

de crómio negro é de 520HV, o que se encontra relativamente próximo dos valores 

típicos reportados na literatura, com valores entre 560 e 1100HV [2][10]. 

Tabela 15 - Resultados da Microdureza Vickers. 

Amostras 
Média das diagonais 

das indentações (µm) 

Microdureza de Vickers 

(HV) 

Níquel 64,77 207,6 

Crómio negro 36,17 520,6 

Ni-P baixo 43,45 375,6 

Ni-P baixo negro 42,67 407,0 

Ni-P médio 42,67 387,2 

Ni-P médio negro 41,83 401,2 

Ni-P alto 42,17 395,6 

Ni-P alto negro 42,33 392,8 

 

A microdureza do substrato, constituído por uma amostra de latão niquelado, foi também 

medida para comparação do efeito na microdureza do processo electroless. Quando 

comparado com as amostras Ni-P, o valor obtido para o níquel é inferior, o que significa 

que o revestimento depositado aumentou a microdureza da superfície. Este resultado 

sugere que o revestimento da liga Ni-P promove a melhoria da resistência da superfície 

aos riscos. 
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Outra comparação possível, através destes dados, é feita entre as amostras antes e 

após o ataque ácido (escurecimento). Apesar de se observar um ligeiro aumento da 

microdureza nas amostras Ni-P baixo e médio, esta diferença não é significativa e não 

se observa para a amostra Ni-P alto. Por esta razão podemos considerar que a 

microdureza após o processo electroless não sofre alterações significativas com o 

processo de escurecimento. 

4.3.4. Resistência à corrosão 

a) Curvas de polarização 

Na Figura 35 a) estão apresentadas as curvas de polarização anódica para três 

amostras: latão, que é o metal base, latão niquelado e latão niquelado com o 

revestimento de crómio negro da Leica. Na Figura 35 b) apresentam-se as curvas de 

amostras de latão niquelado com revestimentos de Ni-P baixo, médio e alto após o 

processo de escurecimento. As medições foram executadas após duas horas de 

imersão em solução de NaCl 0,5 M. A Tabela 16 resume a análise feita às curvas de 

polarização anódica, para ambos os conjuntos de amostras, tendo sido calculados os 

parâmetros de Ecorr, icorr, βa e E”picada”. 

 

Figura 35 - Curvas de polarização obtidas após 2 horas de imersão de 0,5M NaCl. 

 

Na Figura 35 a) observa-se que o crómio negro possui o Ecorr mais negativo e a amostra 

niquelada o Ecorr mais positivo, o que significa que é a amostra mais nobre. A amostra 

de crómio negro apresenta um patamar quase-passivo entre -0,6VSCE e -0,170 VSCE, 

sendo este um valor próximo do Ecorr da amostra niquelada. O aumento de corrente na 

amostra de crómio negro, a partir deste potencial, parece dever-se à oxidação do níquel 
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nas áreas não cobertas pelo depósito de crómio (porosidade e defeitos). Comparando 

o icorr das três amostras, verifica-se que a amostra niquelada apresenta o menor valor. 

No entanto, o valor da amostra de crómio negro pode ser menor do que o tabelado 

porque se usa a área geométrica da amostra e não a área específica (ver Figura 34). 

As curvas da Figura 35 b) foram obtidas com as amostras escuras, após o ataque ácido, 

e podem ser comparadas com as da Figura 25, que foram medidas após a deposição 

electroless e antes do ataque ácido. O desenho das curvas não difere muito entre si 

nem entre as outras amostras de níquel, com potenciais de “picada” na mesma gama 

de valores. Após o ataque ácido, o Ecorr é mais negativo (provavelmente por influência 

do fósforo à superfície) e os valores de icorr são mais elevados (cerca de uma ordem de 

grandeza), sendo, também aqui, atribuídos a uma maior área real comparada com a 

usada no cálculo da densidade de corrente. 

 

Tabela 16 - Parâmetros obtidos a partir das curvas de polarização da Figura 35. 

Sistema 
Ecorr (V vs 

SCE) 
icorr (A cm-2) βa  (mV dec-1) 

E”picada” (V vs 

SCE) 

Latão -0,257 3,626 x 10-6 43,2 -0,16 

Ni Leica -0,174 0,116 x 10-6 145,3 0 

Cr negro Leica -0,653 0,349 x 10-6 424,4 -0,160 

Ni-P baixo preto -0,367 3,974 x 10-6 210,0 -0,006 

Ni-P médio preto -0,360 5,736 x 10-6 219,0 0 

Ni-P alto preto -0,477 6,711 x 10-6 243,5 -0,1 

 

b) Espectroscopia da Impedância Eletroquímica negros     

Na Figura 36 apresentam-se os espectros de impedância das mesmas amostras 

analisadas na secção anterior. Os espectros foram obtidos após uma hora de imersão 

em solução de NaCl 0,5 M. Os resultados da Tabela 17 foram determinados 

numericamente com o programa ZView usando o circuito equivalente apresentado na 

Figura 26, por vezes recorrendo a elementos adicionais. 
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Figura 36- Gráficos de Bode a) e b) em imersão de 0,5 M NaCl após 1 hora 

A amostra com impedância mais elevada foi a amostra niquelada pela Leica, a qual 

apresentou também a capacidade menor, que pode ser devido à camada passiva, à 

capacidade da dupla camada ou ainda à sua adição uma vez que se encontram em 

série (1/Ctotal = 1/Cpass + 1/Cdc). O latão apresenta controlo misto: ativação e difusão. Aos 

valores da Tabela 17 junta-se uma constante de tempo a mais baixas frequências, 

simulada com um parâmetro de Warburg (Wo-R = 9135 Ω cm2, Wo-T = 985,1 e Wo-P = 

0,5). No caso do crómio negro há uma constante de tempo a mais altas frequências 

(centrada nos 25 Hz) atribuída ao filme micro-estruturado do crómio, com Cfilme = 1,38 x 

10-4 F cm-2 (Qfilme = 2,73 x 10-4 F cm-2 sn-1, nfilme = 0,885) e Rporo = 208 Ω cm2. C é calculado 

a partir de Q (CPE) usando a equação de Brug [45]. 

A amostras Ni-P representadas na Figura 36b) apresentam espectros muito 

semelhantes ao do revestimento de Ni (niquelada Leica) mas com Rtc menor. As 

amostras de Ni-P baixo e médio apresentam Cdc maiores e Rtc menores do que o Ni-P 

alto, o que é atribuído à natureza nano/microestruturada da superfície, a qual aumenta 

consideravelmente a área superficial, aumentando na mesma medida a capacidade da 

superfície e diminuindo a resistência. 

Os resultados de impedância mostram a ordem de desempenho observada nas curvas 

de polarização: a maior impedância foi apresentada pela amostra niquelada pela Leica, 

o tratamento de níquel negro apresenta um desempenho semelhante ao do crómio 

negro da Leica, seguido do Ni-P alto. 
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Tabela 17 - Parâmetros obtidos por ajuste numérico dos espectros de impedância da Figura 36. 

Sistema 
Rs 

(Ω cm2) 

Qdc 

(F cm-2 sn-1) 

Cdc 

(F cm-2) 
ndc 

Rtc 

(Ω cm2) 

χ2 

(10-4) 

Latão 20 2,55 x 10-4 5,47 x 10-5 0,775 960 4 

Ni Leica 21 1,51 x 10-5 8,78 x 10-6 0,937 208050 100 

Cr negro Leica 23 1,53 x 10-4 1,12 x 10-4 0,948 89262 6 

Ni-P baixo preto 16 4,07 x 10-4 2,92 x 10-4 0,938 12482 46 

Ni-P médio preto 23 2,61 x 10-5 1,80 x 10-5 0,952 18757 32 

Ni-P alto preto 9 3,55 x 10-5 2,28 x 10-5 0,948 20770 29 
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5. Conclusão 

O principal objetivo deste trabalho consistiu na adaptação da tecnologia electroless para 

a produção de revestimentos negros sem recurso à utilização de crómio hexavalente e 

de acordo de especificações de produção das máquinas fotográficas da empresa 

LEICA. Devido à natureza da aplicação destes revestimentos negros, existem critérios 

de qualidade que tiveram de ser considereado, no âmbito deste projeto nomeadamente 

a dureza (resistência a riscos), a aderência (evitando destacamento, a resistência à 

corrosão e, principalmente, a cor. 

Com o objetivo de variar a concentração de fósforo no resultado final, diferentes 

formulações foram utilizadas para garantir amostras com teor de fósforo baixo (4,47 

at%), médio (7,95 at%), e alto (9,98 at%). Os resultados obtidos demonstraram que o 

teor de fósforo é importante na determinação da cor final sendo que os revestimentos 

mais escuros foram obtidos após escurecimento de filmes com teores de fósforo mais 

baixos. 

Neste estudo também se demostrou que a cor final é bastante influenciada pela 

concentração da solução de HNO3 usado no processo de escurecimento. Em geral, um 

ataque mais agressivo, ou seja, concentrações mais altas de HNO3, permitem obter 

filmes mais escuros. No entanto, existe um compromisso entre a cor obtida e a 

qualidade do filme. Isto porque concentrações mais altas requerem menos tempo de 

imersão na solução oxidante, na ordem de poucos segundos, o que torna o processo 

menos controlável e mais suscetível a defeitos. Foi feito também o estudo do efeito da 

temperatura da solução oxidante, que revelou não trazer melhorias significativas na cor 

e uniformidade final, apenas promove uma reação de oxidação do revestimento mais 

rápida. 

Na análise da microestrutura da superfície demonstrou-se haver diferenças 

consideráveis entre os revestimentos Ni-P e a referência de Crómio negro, o que 

explica, também, as diferenças de cor observadas. Enquanto a referência apresenta 

uma microestrutura epitaxial, o revestimento com baixo teor de fósforo apresenta uma 

estrutura colunar com dimensões entre 0,5 e 1 µm. Esta estrutura, quando comparada 

com os outros revestimentos é capaz de absorver mais luz incidente, razão pela que 

este é também o filme mais escuro. No caso do Ni-P médio, observa-se menos relevo 

de superfície o que pode explicar a cor mais acinzentada das amostras. Nas amostras 

de Ni-P alto a superfície apresentou a formação de “buracos” na superfície, podendo 

estar associado à diminuição da resistência à corrosão que estas amostras revelaram. 

Observou-se que tanto o processo de deposição electroless como o processo de 

escurecimento aumentaram a microdureza da superfície, melhorando assim a sua 
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resistência a riscos. A caracterização da aderência dos revestimentos revelou que estes 

apresentam uma inferior aderência quando comparados com a amostra padrão. O 

aumento da concentração de fósforo diminuiu a resistência à corrosão, mas ainda não 

atingindo valores comparáveis à amostra padrão. Após o escurecimento é revelada uma 

diminuição na resistência à corrosão o que se justifica pelo aumento da área superficial 

dos filmes observado na análise das imagens SEM. 

 

Como trabalho futuro seria importante explorar: 

• O tempo de vida da solução electroless e a quantidade necessária para a 

deposição eficiente do maior número de peças; 

• Outro método de escurecimento como uma oxidação induzida 

electroquimicamente, podendo estudar-se parâmetros como potencial aplicado, 

velocidade de varrimento, tempos de polarização e corrente envolvida. O 

trabalho poderia, ainda, envolver diferentes ácidos. 
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