
Resumo 

A electrodeposição sobre o alumínio é uma tecnologia cuja aplicação permite conjurar a boa 

relação peso/resistência do alumínio, à possibilidade de, através de adequado revestimento, 

resistir a esforços de desgaste por atrito, ou à corrosão em ambientes agressivos. É também 

possível obter superfícies autolubrificantes ou selectivas relativamente a radiações, ou ainda 

aumentar a sua conductibilidade eléctrica. É pois um meio de diversificar as aplicações do 

alumínio. As técnicas possíveis de electrodeposição sobre o alumínio são várias e as suas 

vantagens e desvantagens relativas são presentes na pesquisa bibliográfica levada a cabo 

neste estudo.  

Para o trabalho experimental seleccionou-se um método de preparação do alumínio, que 

consiste na obtenção de um filme de liga de zinco através de imersões numa solução 

modificada de zincato.  

Os objectivos prioritários deste trabalho foram o estudo morfológico e químico dos filmes de 

liga de zinco, bem como a análise das influências de numerosos parâmetros que 

condicionam esse tratamento do alumínio. A investigação levada a cabo incidiu 

fundamentalmente sobre o alumínio SIC 99.0% mas fizeram-se comparações com liga 2024 

e com alumínio de alta pureza.  

De entre as técnicas a que se recorreu salientam-se as técnicas gravimétricas, a 

espectrofotometria de absorção atómica, a verificação da adesão através de testes de 

arrancamento de depósitos, a determinação da variação do potencial de eléctrodo em 

circuito aberto, a determinação da Impedância e Capacitância, a microscopia electrónica de 

varrimento (SEM) e de transmissão (TEM e STEM). Particular importância tiveram as 

técnicas de análise de superfície através de espectrometria raios X (EDS/WDS e EPMA), as 

espectrometrias de electrões Auger (AES) e de fotoelectrões de raios X (ESCA), entre 

outras.  

Foi caracterizado o crescimento dos filmes de liga de zinco e a ligação estabelecida por estes, 

quer com o metal base, quer com posteriores depósitos eletrolíticos. Foram também 

estudadas as influências dos vários iões metálicos presentes em soluções no perfil de 

composição dos filmes, verificando-se uma distribuição heterogénea dos vários elementos, 

sendo particularmente nítidas as diferenças de comportamento do zinco e do cobre. Foram 

ainda relacionadas as diferenças morfológicas dos filmes de liga de zinco com a adesão de 

posteriores depósitos eletrolíticos ao alúmínio.  


