
Resumo 

Estudou-se a deposição de carbono em folhas de níquel e ferro por decomposição do propileno em 

condições tais que o carbono filamentar é o tipo predominante e a difusão de átomos de carbono nos 

metais a etapa controlante do seu crescimento. Usaram-se sobretudo técnicas termogravimétricas e 

de microscopia electrónica. Os resultados cinéticos foram interpretados com base num mecanismo 

anteriormente proposto e de ampla aceitação.  

Analisou-se nomeadamente a influência da presença de hidrogénio na fase gasosa, de vários pré-

tratamentos das superfícies (redução, oxidação, oxidação/redução) e da realização de ciclos 

sucessivos de deposição/gasificação sobre uma mesma amostra.  

As observações microscópicas efectuadas permitiram tirar conclusões quanto à morfologia do 

carbono e às zonas preferenciais de desenvolvimento. A microanálise revelou a existência de 

quantidades relativamente elevadas de metal no seio dos depósitos e que ele se concentrava na 

ponta dos filamentos sob a forma de cristalites de pequenas dimensões.  

A caracterização dos depósitos formados, do ponto de vista da sua reactividade, fez-se por 

gasificação com variação linear de temperatura em presença de dióxido de carbono ou hidrogénio 

com diferentes graus de pureza, bem como de misturas dos dois reagentes. Tanto no níquel como no 

ferro detectaram-se dois tipos de carbono. O mais reactivo foi associado ao carbono filamentar e 

formularam-se hipóteses quanto à origem do mais dificilmente gasificável.  

Verificou-se que ambos os metais são catalisadores de gasificação muito activos. Foram 

determinadas as características cinéticas das reacções do carbono com hidrogénio e dióxido de 

carbono.  

Parece ter validade um mecanismo de gasificação do carbono filamentar inverso do da sua formação. 

Face aos parâmetros cinéticos calculados, a difusão de carbono no metal pode também ser o passo 

controlante em certas condições.  

Após gasificação observou-se invariavelmente um aumento significativo da rugosidade das 

superfícies relativamente ás suas estruturas iniciais, pensando-se que este fenómeno resulta da 

sinterização das cristalites originalmente existentes na extremidade dos filamentos.  

Confirmou-se para o sistema carbono/níquel/hidrogénio que a presença de partículas metálicas 

espalhadas no seio dos depósitos possibilita a gasificação destes a velocidades apreciáveis mesmo 

depois de os separar dos respectivos substratos.  

Investigou-se também a deposição de carbono sobre uma liga de Fe-Cr-Ni na gama de temperaturas 

de 823 a 865ºC, tendo-se ainda concluído da sua pequena reactividade para a gasificação.  

No primeiro capítulo apresenta-se uma revisão da bibliografia, sobretudo a mais recente, sobre 

formação e gasificação de carbono.  


