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RESUMO 
 
Filmes metálicos formados na superfície de substratos igualmente de natureza 
metálica, em função da possível formação de ligas e ou compostos intermetálicos, 
podem apresentar propriedades físicas e químicas mais interessantes de interesse 
tecnológico. Neste contexto, o sistema Al-Ni consiste em um exemplo relevante, 
devido ao número expressivo de fases intermetálicas presentes no equilíbrio. A 
presente pesquisa tem por meta a consolidação de uma metodologia de síntese de 
recobrimentos a partir da decomposição térmica de soluções de nitratos metálicos e 
subsequente redução com H2. Controlando-se o tempo e a temperatura de redução, 
fases intermetálicas podem ser produzidas e caracterizadas via difração de raios-x 
com incidência rasante (DRXR). A natureza dos filmes produzidos (composição 
química e morfologia) foi ainda estudada via microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) seguida de microanálise elementar (EDS), e se mostrou fortemente 
influenciada pela homogeneidade e qualidade do tratamento mecânico prévio do 
substrato, sendo a espessura média de 20 µm. Observou-se também a formação de 
fases intermetálicas típicas do sistema Al-Ni após tratamento térmico de 5hs em 
atmosfera de H2.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ni; Al; Al3Ni2; AlNi3; Al3Ni. 
 
ABSTRACT 
 
Metallic films produced over metallic substrate surfaces, due to possible formation of 
alloys and or intermetallic compounds can achieve better physical and chemical 
properties of technological interest. In this context, the Al-Ni system is an important 
example, due to the significant variety of intermetallic equilibrium phases. The 
present research focuses on the consolidation of a surface coating formation method 
based on the thermal decomposition of nitrates solutions followed by H2 reduction. 
Through controlling time and reduction temperature, intermetallic phases can be 
produced and characterized by grazing incidence x-ray diffraction. The nature of the 
produced films have been further studied through scanning electron microscopy 
(SEM) together with elemental microanalysis (EDS), and has proven to have a strong 
correlation with the substrate initial roughness, the mean being equal to 20 µm. 
Furthermore, equilibrium metallic phases of the system Al-Ni could be identified after 
a heat treatment during five hours under H2 atmosphere. 
 
KEYWORDS: Ni; Al; Al3Ni2; AlNi3; Al3Ni.  
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1. INTRODUÇÃO  
 
Diversos dispositivos com aplicações tecnológicas (catalisadores, sensores para 
gases etc.) envolvem a deposição de um material na forma de um filme com as 
propriedades de interesse sobre um substrato específico, cerâmico ou metálico [1, 
2]. Neste contexto, a deposição de filmes metálicos na superfície de substratos 
igualmente metálicos, sendo os metais em questão quimicamente distintos, podem 
apresentar propriedades físico-químicas mais interessantes que os metais puros, 
configurando ao dispositivo aplicações tecnológicas únicas.  Desta forma, convém 
estudar aqueles sistemas, especialmente ricos em compostos intermetálicos, o 
sistema Al-Ni, por exemplo, cujas fases intermetálicas são reconhecidas pela 
estabilidade química (corrosão) em altas temperaturas, além de demonstrar 
expressiva resistência específica [3,4,5]. 
 
Dado tempo e energia térmica suficiente para que a difusão atômica ocorra, é viável 
pensar na formação de fases intermetálicas a partir da difusão de átomos do 
substrato para o interior do filme metálico depositado. A natureza dessas fases 
depende, naturalmente, das mobilidades atômicas intrínsecas dos átomos 
envolvidos, que é função da temperatura. Uma vez admitida a hipótese de equilíbrio 
local, espera-se que a coletânea de fases observada varie com o tempo de acordo 
com as expectativas oriundas do diagrama de fases característico do sistema em 
questão. Contemplando-se o sistema Al-Ni (Figura 1), à medida que o teor de Ni 
aumenta a evolução das fases intermetálicas formadas deve ocorrer na seguinte 
ordem: Al3Ni, Al3Ni5, AlNi e AlNi3. 

 

 
Figura 1. Diagrama de fases do sistema Al-Ni [6]. 

 

As propriedades finais não dependem exclusivamente da natureza química do filme. 
O tamanho dos cristais do material depositado, por exemplo, apresenta influência 
direta em propriedades, tais como a resistência mecânica, ou mesmo àquelas 
estimuladas pelo aumento da área de contato (redução do tamanho dos cristais 
formados), como a atividade catalítica, bem como a redução da polarização 
superficial de eletrodos [7]. Neste contexto, considerando-se os métodos 
fundamentados na deposição a partir de um meio líquido, a concentração da solução 
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inicial, bem como a temperatura, consistem em variáveis importantes para o 
satisfatório controle da granulometria das partículas formadas [8,9].  
 
Além do tamanho de partícula, espessura e morfologia devem ser igualmente 
controladas. No que se refere aos filmes ditos finos (espessura de ângstrons a 
alguns nanômetros), processos de deposição com taxas reduzidas permitem um 
crescimento mais ordenado, favorecendo a homogeneidade da rugosidade final 
estabelecida, bem como permitem o controle rigoroso da espessura da camada 
depositada [10,11]. No âmbito da síntese de filmes finos, as técnicas fundamentadas 
em processos em interfaces gás-sólido (CVD, magnetron e electron sputtering), 
permitem a obtenção de filmes de espessura na escala atômica e excelente 
homogeneidade no que diz respeito à natureza microestrutural da superfície [7]. 
 
Essas técnicas, em contrapartida, demandam equipamentos sofisticados e 
condições altamente controladas. No outro extremo se encontram os processos 
fundamentados em reações estimuladas em fase líquida, eletroquímicos ou não [12], 
se destacando principalmente pela simplicidade e versatilidade. Nesta classe última 
de procedimentos se enquadra o método de síntese empregado no presente 
trabalho, que se fundamenta na decomposição térmica de soluções de nitratos 
seguida de redução com H2 em temperaturas elevadas.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Inicialmente o substrato de alumínio é tratado de forma mecânica ou química de 
maneira a fixar a rugosidade em etapa anterior ao processo de deposição. No que 
tange ao processo mecânico, lixas de granulação "400" foram utilizadas, variando-se 
o método (manual ou via politriz), bem como, no caso manual, a trajetória seguida 
durante o desgaste - reta, circular, ou em forma de "oito". No que se refere ao 
desgaste químico, o substrato previamente polido com lixa de granulação "320" foi 
submetido ao ataque de solução de HNO3 (50% vol.) a 100oC durante 30min. Em 
seguida, filmes de NiO são produzidos na superfície do substrato de Al mediante a 
decomposição térmica de nitrato de níquel hidratado (Ni(NO3)2.6H2O) variando-se a 
temperatura entre 25 e 350 ± 5oC durante 48 horas, estimulando-se, na seguinte 
ordem, a fusão do nitrato, vaporização da água de cristalização, que deve ocorrer de 
forma mais lenta possível, e concomitante precipitação do nitrato anidro, que 
finalmente decompõe termicamente produzindo-se cristais de NiO. 
 
O filme de óxido é em seguida seletivamente reduzido à forma metálica com 
hidrogênio (0.5 L/min) a 600 ± 5oC, e permanece nessas condições por um tempo 
controlado (1 a 5 horas). Em seguida, o fluxo de H2 é interrompido, e argônio 
ultrapuro (1.0 L/min) é admitido no reator. A confirmação de que a redução do NiO 
se mostrou completa foi realizada mediante medidas da massa de óxido inicialmente 
presente, e a comparação da massa final alcançada após redução para um tempo 
reacional de uma hora. Finalmente, o filme permanece no forno em atmosfera inerte 
até atingir temperatura ambiente, e assim minimizar a reoxidação via contato com o 
ar no momento em que é removido da câmara reacional. 
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2.1. Apreciação termodinâmica do processo de síntese 
 
A viabilidade termodinâmica da decomposição térmica do nitrato de níquel foi 
avaliada mediante a construção de um diagrama de especiação, onde a composição 
das principais espécies gasosas e fases sólidas esperadas no equilíbrio é observada 
como função da temperatura do processo (Figura 2a). Os dados indicam que para 
temperaturas superiores a 240oC, o Ni(NO3)2 deve se decompor produzindo-se NiO 
e espécies gasosas contendo nitrogênio. Diagrama similar foi construído para a 
redução do NiO, fixando-se a temperatura em 600oC, e variando-se a atividade 
química de H2 na faixa entre 0 e 0,6 (Figura 2b). Observa-se que para pressões 
parciais de H2 superiores a 9,1.10-4atm, todo o NiO presente inicialmente deve ser 
reduzido à forma metálica.  
 

 
Figura 2. a) Diagrama de especiação para a decomposição térmica do Ni(NO3)2 b) Diagrama de 

especiação para a redução do NiO com H2 a 600oC. 

 
De acordo com os dados apresentados na Figura (2), na presença de uma 
atmosfera contendo H2 puro, espera-se que filmes de NiO sejam completamente 
convertidos à forma metálica.  
 
2.2. Caracterização 
 
Os substratos de alumínio foram caracterizados após a etapa de desgaste via MEV 
de maneira a se poder avaliar a morfologia dos mesmos. Adicionalmente, a 
rugosidade média alcançada com cada um dos métodos de tratamento descritos 
anteriormente foi quantitativamente avaliada mediante a utilização de um 
rugosímetro digital da marca Mitutoyo, modelo SJ210, com precisão de 0,05 
mícrons. A natureza das fases presentes nos filmes metálicos, bem como o 
percentual mássico associado a cada uma delas foram avaliados via com incidência 
rasante (DRXR), empregando-se um difratômetro Bruker, modelo D8 - Discover, que 
opera com tubo de Cu, monocromador de Ni, 40mA e 40kV, e se encontra equipado 
com detector Lynx-eye de alto desempenho. O mesmo equipamento permite 
trabalhar em geometria Bragg-Brentano, utilizada para o estudo de DRX dos filmes 
precursores de NiO. Os dados de DRX e DRXR foram analisados com o software 
TOPAS 5.0, que implementa o método de Rietveld com parâmetros fundamentais 
Finalmente, análises via microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas 
no sentido de se estudar a qualidade do recobrimento, tanto do ponto de vista 
morfológico quanto químico (MEV panorâmico), avaliando-se ainda a espessura 
mediante análises de MEV em seções transversais. Adicionalmente, espectros de 
energia dispersiva (EDS) foram igualmente obtidos de maneira a realizar a 
determinação das frações mássicas dos elementos presentes, não só em seções 
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panorâmicas, mas também em seções transversais do filme, a fim de avaliar a 
variação espacial dos elementos de interesse - Al, Ni e O. Todas as análises de 
MEV foram realizadas em um equipamento de bancada da empresa HITASHI, 
modelo TM3000, que opera a 15kV, médio vácuo e possui contraste via elétrons 
retroespalhados. O equipamento possui um detector para microanálise (EDS), sendo 
capaz de determinar a concentração de elementos com peso atômico igual ou 
superior a cinco. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  
3.1. Caracterização do substrato de alumínio 
 
Através de análise via EDS (tabela) foi possível identificar os elementos presentes 
no material (C, O, Al, Si e Ag) e pode-se constatar que, apesar do Al ser 
predominante, o substrato se trata na verdade de uma liga proveniente da sucata 
que nos foi fornecida. 
  

 
Figura 3. Análise química elementar via EDS do substrato de alumínio.  

 
O desgaste do substrato apresenta profundos efeitos sobre a rugosidade média 
mensurada. A natureza do método, químico ou mecânico, bem como os detalhes 
associados ao desgaste mecânico são fatores decisivos para o controle da 
rugosidade final (Tabela 1). Neste âmbito, o desgaste mecânico em trajetória em 
"oito" imprime uma maior rugosidade inicial, o que se reflete, posteriormente, em 
uma maior adesão do NiO depositado. A morfologia do substrato após o desgaste 
também muda apreciavelmente, conforme ilustrado na Figura (4). As imagens dão 
suporte às medidas de rugosidade. Observam-se "vales" com picos bem mais 
profundos no caso da superfície tratada mecanicamente em trajetória em "oito", 
conferindo maior rugosidade à mesma. No caso do tratamento químico, embora 
poros bem definidos e homogeneamente distribuídos podem ser reconhecidos, o 
tamanho dos mesmos não favorece à rugosidade final, um dos menores valores 
obtidos.   

Tabela 1. Rugosidade média do substrato de alumínio submetido a diferentes tipos de 
desgaste. 

 
 

   
 
 
 
 
 

Método de desgaste Rugosidade média (µm) 

Oito 0,71 ± 0,02 

Circular 0,60 ± 0,05 

Reto 0,56 ± 0,03 

H2NO3 0,22 ± 0,05 

Politriz 0,18 ± 0,01 
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Figura 4. Morfologia do substrato de Al após desgaste mecânico (a - "oito", b - "politriz") e 

químico - HNO3 (c). 

 
3.2. Filmes de NiO 
 
De acordo com os resultados apresentados no tópico (3.2) a análise via DRX de 
parte do material depositado e subsequente ajuste do difratograma via método de 
Rietveld revelou a presença exclusiva de NiO com estrutura CFC. Tal fato é também 
suportado pelos dados de microanálise elementar (EDS) (Figura 6b). Observa-se a 
presença de Al e Mg, ambos associados ao sinal do substrato. A espessura 
razoavelmente fina dos filmes permite que os elétrons do feixe interajam com parte 
do substrato. 
 

 
Figura 5. DRX de amostra do material depositado após decomposição térmica do Ni(NO3)2. 

 
No entanto, a relação molar entre Ni e O, se mostra próxima do valor teórico 
associado ao NiO. O filme de NiO apresentou morfologia significativamente 
homogênea, de acordo com as imagens obtidas via MEV (Figura 6a). Observam-se 
variações locais de espessura e uma superfície razoavelmente porosa, ambos os 
fatos correlacionáveis com características inerentes ao processo de síntese, o 
primeiro associado às turbulências naturais durante a saída da água de cristalização 
e o segundo vinculado à evolução de gases contendo nitrogênio durante a 
decomposição térmica do nitrato anidro depositado após a completa saída da água. 
 

 
Figura 6. Filme de NiO recobrindo um substrato de Al - MEV (a), EDS (b). 
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3.3. Balanço de massa da etapa de redução com H2 
    
O óxido de níquel deve reagir com o H2 de acordo com a equação apresentada a 
seguir. 
  

NiO(s) +  H2(g)  =   Ni(s)+ H2O(g)                                                 (1) 
 

Medidas da massa de cada substrato e massa de óxido depositado permitem o 
cálculo da massa de metal esperada (teórica) e massa de metal experimental. Os 
dados da Tabela (3) comprovam que em condições típicas encontradas nos ensaios 
o filme de NiO deve ser convertido integralmente em níquel metálico. Possíveis 
desvios negativos em relação aos valores teóricos podem estar associados à perda 
de parte do NiO inicial que havia se depositado nas bordas e superfície inferior do 
substrato (não polida), portanto, de menor adesão. 

 
Tabela 2. Resultados de balanço de massa para a redução de filmes de NiO com H2. 

 Massa NiO depositada (g) Ni experimental (g) Ni teórico (g) 

01 0.0099 0.0066 0.0078 
02 0.0306 0.0226 0.0240 
03 0.0332 0.0203 0.0261 

 

3.4. Filmes de Al-Ni 
 
No presente trabalho os tratamentos térmicos em atmosfera de H2 foram realizados 
a 1, 2, 3, 4 e 5 horas. Os filmes metálicos foram em seguida caracterizados via 
MEV/EDS (panorâmico e transversal) (Figuras 7 e 8) e DRXR (Figura 9).  
 

  
Figura 7. MEV/EDS do filme reduzido com tempo reacional de 5 horas. 

 

   
Figura 8. MEV/EDS transversal do filme reduzido com tempo reacional de 5 horas. 
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Figura 9. DRX com incidência rasante com φ = 0.7º – tempo reacional de 5hs. 

 
Conforme esperado, o recobrimento do filme metálico continua sendo pleno, 
preservando-se as variações locais de espessura identificadas anteriormente no 
caso do filme de NiO (Figura 7). A fração em massa de oxigênio apresentou uma 
significativa redução, indicando que o processo de redução foi conduzido com 100% 
de conversão, em concordância com os dados de balanço de massa (tópico 3.3). O 
MEV conduzido em direção transversal mostra claramente a variação de espessura, 
que deve apresentar um valor médio da ordem de 20microns. A porosidade 
previamente identificada nos filmes de NiO se encontra ainda mais realçada, 
explicada pela evolução de vapor de H2O durante o processo de redução. O 
reduzido teor de oxigênio identificado através dos dados de EDS pode ser explicado 
tanto pela possível reoxidação do filme no momento de retirada do reator, como pela 
contribuição do filme de Al2O3 formado na superfície do substrato imediatamente 
após o término da fase de desgaste. 
 
Finalmente, a análise via DRXR com concomitante implementação do método de 
Rietveld com parâmetros fundamentais [13] permitiu um ajuste dos dados 
experimentais com qualidade satisfatória, e sugere a presença de diversas fases 
intermetálicas presentes no diagrama Al - Ni (AlNi3, Al3Ni2, AlNi, Al3Ni), e ainda a 
fase Al4Ni3, a princípio metaestável, porém já especulada na literatura [4]. 
Semelhante análise em filmes produzidos com diferentes tempos de tratamento 
térmico sugerem uma expressiva mudança na natureza e percentual das fases 
intermetálicas, ilustrando a natureza dinâmica do sistema em questão. Em tempos 
inferiores, fases com mais níquel se encontram presentes, ao passo que à medida 
que o tempo passa, fases contendo maior teor de alumínio se formam, em 
consistência com a hipótese de difusão do alumínio para o interior do filme de niquel 
inicialmente formado.  
 

Tabela 3. Evolução das fases intermetálicas em função do tempo de redução do NiO. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fases intermetálicas 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5horas 

Al (%) 18,43 9,01 18,09 11,83 9,85 
Ni (%) 73,30 74,88 42,68 63,23 75,71 

AlNi (%) - - - 5,40 8,88 
Al3Ni (%) - 0,66 6,00 5,23 1,21 
Al4Ni3 (%) - 4,52 17,75 1,41 1,08 
Al3Ni2 (%) 2,46 3,94 1,97 2,46 0,53 
AlNi3 (%) 2,71 4,12 9,39 7,09 - 
Al2O3 (%) 3,10 2,87 4,13 3,35 2,74 
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4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados alcançados até o presente momento indicam que a metodologia de 
síntese proposta permite a formação de películas de níquel em substratos de 
alumínio com espessura média da ordem de 20microns e natureza porosa. Dado 
tempo suficiente, observa-se a formação de fases intermetálicas nas condições 
reacionais empregadas (600oC, H2 puro - 0.05L/min), cuja natureza e fração mássica 
são função do tempo de tratamento. Inicialmente, a reduzida penetração do alumínio 
no filme de níquel favorece a formação de fases com maior teor neste último 
elemento. Com o passar do tempo, fases mais ricas em Al se formam. Convém 
comentar que, com exceção da fase Al4Ni3, todas as demais se encontram 
presentes no diagrama de fases característico do sistema Al - Ni, ou seja, estando 
associadas ao alcance do equilíbrio termodinâmico em âmbito local. A qualidade dos 
ajustes pode ser ainda melhorada, o que permitirá obter percentuais mássicos mais 
precisos, contribuindo para um entendimento mais sólido da evolução temporal dos 
compostos intermetálicos de interesse.  
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