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Introdução 

  Apesar de estudos sobre mecanismos de 

eletrodeposição de metais isolados serem 

abundantes na literatura
1
, o estudo do mecanismo 

de ligas é limitado para os casos de codeposição 

normal, onde a composição das ligas é previsível a 

partir de informações cinéticas das deposições de 

cada um dos metais separados. Entretanto, no caso 

da codeposição anômala, recorrente em ligas com 

Fe, Ni e Co, isso não é possível, não havendo um 

consenso na literatura sobre o mecanismo 

envolvido. Assim, técnicas como MFM e SEM-EDS 

foram utilizadas para observar os primeiros passos 

do processo de eletrodeposição de ligas com metais 

da família do ferro, especificamente FeNi e CoNi.  

Resultados e Discussão 

Nos estudos com MFM, o eletrodo de trabalho 

consistia de uma chapa de latão com área de 1 cm
2
, 

enquanto que nos estudos com EDS, um eletrodo 

de grafite com um diâmetro de 6mm foi utilizado. Em 

ambos os casos, o contraeletrodo consistia de um 

fio de Pt e Ag/AgCl como referência Os banhos 

consistiram de soluções 0,1M de NiSO4 e/ou FeSO4, 

com 0,5M de Na2SO4 e H2SO4 para ajuste de pH. 

  Microscopia de Força Magnética (MFM) foi utilizada 

como análise composicional entre a codeposição 

regular e a anômala, o que é possível devido a 

diferença que existe entre as propriedades 

magnéticas do Fe e do Ni. Dois depósitos com 

soluções em pH=3 foram obtidos: um filme de 

composição regular 46%Fe54%Ni foi depositado 

com uma densidade de corrente de 20mA cm
-2

, e 

um filme de composição anômala 78%Fe22%Ni 

depositado com uma corrente de 50mA cm
-2

. A 

diferença entre as respostas observadas se deve à 

diferença de separação entre os metais em cada 

caso: na liga regular não há uma separação clara, o 

contrário do que se observa no caso anômalo.  
  Transientes de corrente em tempos bem curtos, da 
ordem de milissegundos, foram obtidos para 
soluções dos metais isolados e para a liga. Variou-
se o sobrepotencial aplicado, desde a base do pico 
catódico até o potencial do pico, sempre mantendo 
um tempo de deposição menor que o aparecimento 
do pico de nucleação. A quantidade de núcleos e a 
composição das estruturas foram analisadas com 

um aparelho de microscopia eletrônica de varredura 
(SEM) com espectroscopia de energia dispersiva de 
Raios-X (EDS) acoplado (Fig. 1). Observamos uma 
homogeneidade nos filmes de Ni e uma 
concentração dos filmes de Fe nas bordas. No filme 
da liga, observamos um padrão semelhante aquele 
observado no caso do Fe, sugerindo que este metal 
se deposita primeiro, seguido por uma competição 
entre o Fe e o Ni pelo crescimento do filme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Imagem de composição obtida por SEM-
EDS de filmes depositados sobre grafite.a) Fe (em 
vermelho) depositado  por 15m;, b) Ni (em vermelho) 
depositado por 20ms; c) FeNi (Fe em vermelho e Ni 
em verde) depositados por 10ms;  

Conclusões 

  Ligas FeNi obtidas sob condições anômalas 

apresentam uma separação entre os seus 

componentes Uma possibilidade desse tipo de 

resposta está relacionada à formação dos núcleos 

de ambos os metais: eles ocorrem em tempos 

diferentes. Analisando a formação dos núcleos 

através de um mapeamento composicional, 

percebemos que núcleos de ferro são formados 

preferencialmente, com uma consequente 

competição entre o Fe e o Ni para o crescimento do 

filme, como previsto por Landolt et al
2
. 
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