
FERNANDO TREVISAN SAEZ PARRA

Fabricação e Caracterização de Termopares Cu/CuNixPy Obtidos por 

Deposição Eletroquímica

São Paulo

 2008



FERNANDO TREVISAN SAEZ PARRA

Fabricação e Caracterização de Termopares Cu/CuNixPy Obtidos por 

Deposição Eletroquímica

Dissertação apresentado à 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

para a obtenção do título de Mestre em 

Engenharia Elétrica.

São Paulo

 2008



FERNANDO TREVISAN SAEZ PARRA

Fabricação e Caracterização de Termopares Cu/CuNixPy Obtidos por 

Deposição Eletroquímica.

Dissertação apresentado à 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

para a obtenção do título de Mestre em 

Engenharia.

Área de Concentração:

Engenharia Elétrica

Orientador: Prof. Livre Docente

Sebastião Gomes dos Santos Filho

São Paulo 

2008



Agradecimentos

Em primeiro lugar, ao professor Sebastião Gomes dos Santos Filho pela orientação, 

seus constantes ensinamentos e por sempre acreditar em mim.

Ao professor Ângelo Eduardo Battistini Marques pela inestimável ajuda ao longo de 

todo o trabalho.

Aos professores Sandro Martini, Julio Cesar Lucchi e Vladimir Chvojka Jr. da 

Universidade São Judas Tadeu pelos conselhos no início do trabalho.

Ao pessoal técnico do Laboratório de Análise de Materiais por Feixe Iônico (LAMFI) do 

Instituto de Física da USP pelas medidas em RBS.



RESUMO

Neste trabalho foram estudadas deposições químicas de ligas 

CuNixPy e foram fabricados termopares Cu/CuNixPy sobre superfícies 

de lâminas de silício. Inicialmente, as superfícies foram pré-ativadas 

em uma solução diluída de ácido fluorídrico contendo PdCl2. Em 

seguida, foi empregado um banho químico alcalino diluído em água 

deionizada contendo 15 g/l NiSO4.6H2O; 0,1 a 0,3 g/l CuSO4.5H2O;

15 g/l Na2HPO2.H2O e 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O na temperatura de 80OC 

sendo que NH4OH foi adicionado até que o pH do banho atingisse o 

valor de 8,0. Verificamos que a concentração do sal de cobre na 

solução de deposição afeta substancialmente a quantidade de cobre 

nos depósitos de CuNixPy. As concentrações planares e as 

composições dos filmes depositados foram obtidas através da técnica 

de espectrometria de retroespalhamento de Rutherford (RBS) e a 

morfologia superficial foi caracterizada através da técnica de 

microscopia de força atômica (AFM). A solução: 15 g/l NiSO4.6H2O + 

0,3 g/l CuSO4.5H2O + 15 g/l Na2HPO2.H2O + 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O + 

NH4OH (pH  8.0) na temperatura de 80OC foi a escolhida na obtenção 

da liga CuNiP0,5 para a construção de termopares Cu/CuNiP0,5 os quais 

apresentaram potência termoelétrica de aproximadamente

(866) µV/oC semelhante aos valores típicos apresentados na literatura 

para Cu/CuNi.

Palavras-chave: deposição química, termopar, potência termoelétrica.



ABSTRACT

In this work, it was studied chemical depositions of CuNixPy alloys 

and it was fabricated Cu/CuNixPy thermocouples onto silicon wafer 

surfaces. Initially, surfaces were pre-activated in a diluted hydrofluoric 

acid solution containing PdCl2. Following, it was used a de-ionized-

water-diluted alkaline chemical bath containing 15 g/l NiSO4.6H2O;

0,1-0,3 g/l CuSO4.5H2O; 15 g/l Na2HPO2.H2O and 60 g/l 

Na3C6H5O7.2H2O at temperature of 80OC where NH4OH was added 

until ph was 8.0. The concentration of copper salt in the deposition 

solution greatly affected the Cu content of the CuNixPy deposits. Areal 

concentration and composition were measured by Rutherford 

Backscattering Spectrometry (RBS) and surface morphology was 

characterized by Atomic Force Microscopy (AFM). The solution: 15 g/l 

NiSO4.6H2O; 0.3 g/l CuSO4.5H2O; 15 g/l Na2HPO2.H2O; 60 g/l 

Na3C6H5O7.2H2O; NH4OH (pH  8.0) at the temperature of 80OC was 

chosen to obtain the CuNiP0.5 alloy to fabricate Cu/CuNiP0.5

thermocouples with thermoelectric power of about  (866) µV/oC, which 

is similar to the typical values reported in literature for Cu/CuNi.

Key-words: electroless deposition, thermocouple, thermoelectric power.
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