
Resumo 

Os fenómenos químicos responsáveis pela degradação ou destruição dos materiais, particularmente 

dos metálicos, são hoje em dia uma das grandes fontes poluidoras e de consumos dispensáveis da 

nossa sociedade.  

Este mal, nem sempre detectado de imediato, não se restringe á vulgar "ferrugem" mas sim a toda 

uma outra infinidade de compostos químicos resultantes da deterioração que se verifica na vasta 

gama de metais, e referimos só esta, de que o Homem faz uso.  

Este, na sua ânsia de evolução, não cessa de produzir, e cada vez mais, as "máquinas" responsáveis 

pelo aumento das condições de tais estragos e das quais elas e o próprio homem passam a ser 

vítimas. Aqueles efeitos sentimo-los bem evidentes nos nossos lares - fogões, cilindros, radiadores, 

canalizações, etc. - , passando pelo automóvel (este por eles também responsável), mas mais 

vincadamente os observamos na civilização em que vivemos - pontes e outras estruturas metálicas, 

caldeiras, motores e máquinas de toda a ordem, vias férreas, cascos de navio ,"pipe-lines",etc. etc.  

Os exemplos citados dizem apenas respeito aos prejuízos directamente relacionados com a 

substituição dos materiais - custos directos de corrosão - que se estimam no momento em cerca de 

1400 milhões de contos, enquanto que os dela dependentes - custos indirectos de corrosão - são 

frequentemente de muito maior importância embora de difícil quantificação. Uma ponte que caí, uma 

escada que cede, uma caldeira que rebenta, uma direcção que parte, tudo sobre efeitos de corrosão 

e levando a perda de vidas humanas, constituem custos inestimáveis.  

Como se vê, o obviar da corrosão não se compadece com dificuldades económicas, ou falsas 

economias, pois ela esta sempre presente, quando não põe mesmo em jogo a nossa própria vida. É 

pois nosso dever procurar utilizar, dentro do possível, toda a capacidade tecnológica ao dispôr no 

sentido de contrariar os "direitos" adquiridos pela natureza relativamente ás substâncias metálicas.  

Neste trabalho complementar das provas de doutoramento, foi nosso propósito específico estudar as 

potencialidades dos revestimentos de níquel como processo de protecção de materiais de índole 

ferrosa e não ferrosa com vista á luta contra a corrosão.  

Após introduzirmos os conceitos básicos de corrosão húmida e dos factores que a influenciam 

correntemente, abordámos os seus modos de protecção, e nestes situamos o emprego dos 

revestimentos de níquel consoante o seu carácter anódico ou catódico relativamente ao metal base. 

De seguida passamos a analisar os aspectos relacionados com:  

- a obtenção dos revestimentos de níquel por electrólise e influência dos parâmetros de electrólise 

nas propriedades físicas e químicas dos electrodepósitos;  

- e os aspectos termodinâmicos dos fenómenos anódicos e catódicos da niquelagem.  


