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INTRODUÇÃO: 

 A utilização de metais e ligas metálicas está diretamente relacionada à evolução da 

história da humanidade. Desde os primórdios da civilização [1], técnicas envolvendo o manuseio 

de metais, como as técnicas de fundição e moldagem, estiveram presentes no cotidiano humano. 

Do momento em que algum anônimo utilizou materiais com características próprias, como 

brilho, resistência e durabilidade, até os dias atuais com novos e inovadores compostos usados 

em áreas tão diversificadas, muitas descobertas foram sendo feitas, algumas por mero acaso, 

outras dentro de uma rigorosa metodologia científica. O que importa é que, de qualquer forma, a 

utilização de metais sempre esteve relacionada ao ser humano, na busca por materiais 

imprescindíveis ao desenvolvimento econômico, social, político e tecnológico das civilizações. 

Guerras e mais guerras foram e continuam sendo travadas pelo domínio de riquezas minerais, de 

utilização imediata ou como fonte estratégica de recursos para o futuro.    

   Com usos tão diversificados, os metais e as ligas metálicas sempre foram 

alvo de estudos sobre preservação e conservação, principalmente a partir do século XVIII, com a 

Revolução Industrial. Materiais desgatados tanto na manufatura quanto na utilização direta 

levaram a uma preocupação constante com a prevenção dos processos de corrosão relacionados 

a eles, principalmente no século XX. Estimativas indicaram que os gastos anuais com desgaste 

de materiais metálicos por processos corrosivos giraram em torno de 276 bilhões de dólares nos 

EUA, em 1998 [2]. Estudos que possam ser desenvolvidos acerca do entendimento de tais 

processos sempre terão grande importância científica e tecnológica, pois envolvem economia 

significativa para as partes interessadas.         

  Vários são os modos de se fazer a prevenção de processos de desgaste de 

materiais metálicos, de acordo com a literatura especializada. Tal prevenção se inicia na escolha 

de materiais adequados, levando-se em conta as condições ambientais e de utilização, até a 

necessidade de determinados tipos de acabamento em peças específicas. De qualquer forma, um 

amplo conhecimento do processo de fabricação e de estudos anteriores acerca dos materiais 

utilizados é de fundamental importância para uma duração adequada das peças metálicas nos 

meios considerados. Entre diversas maneiras de se preservar, ou pelo menos minimizar os 

efeitos de desgaste, podem ser citados [3] alguns métodos largamente utilizados nos dias de hoje 

que prevêem uma modificação nas características superficiais do metal a ser preservado:  

a.) Aplicação de revestimentos metálicos: medida preventiva largamente utilizada. Por 

exemplo, para contatos elétricos entre cobre e alumínio, usados em sistemas de transmissão e 
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distribuição de energia elétrica, é recomendada uma aplicação de uma primeira camada de 

níquel ou estanho sobre o cobre, seguida de uma camada de cádmio, que protege o alumínio da 

ação galvânica do cobre.          

  b.) Aplicação de revestimentos orgânicos: a utilização de materiais orgânicos 

(tintas) tem sido largamente praticada, tanto em peças sujeitas à corrosão galvânica, nas quais 

toda a superfície metálica (metais mais nobres e menos nobres) deve ser recoberta, quanto em 

outros tipos de corrosão relacionados à exposição do metal a meios agressivos.    

   c.) Utilização de inibidores de corrosão: depende muito de estudos 

específicos para cada sistema considerado, visto que a atuação de um inibidor depende do tipo 

de interação preponderante numa interface. Os inibidores podem ter vários tipos de 

classificação[4]. Uma delas, relaciona o comportamento da substância em relação à faixa de 

potenciais na qual apresentam efeito de inibição. Dessa forma, podem ser classificados como 

inibidores anódicos ou como catódicos, inibindo ou retardando as reações anódicas ou catódicas, 

respectivamente. Há ainda a classificação como a dos inibidores de adsorção, que funcionam 

como películas protetoras formadas sobre as áreas anódicas e/ou catódicas, interferindo nas 

reações eletroquímicas correspondentes. Incluem-se neste grupo substâncias orgânicas que 

apresentam grupos fortemente polares, através dos quais ocorre a adsorção sobre o substrato. 

Alguns exemplos são os compostos heterocíclicos nitrogenados e sulfurados[5-7], compostos 

aminados, sabões de metais pesados, entre outros.    Na busca de condições 

satisfatórias para preservação de materiais sujeitos aos desgastes citados, muitos trabalhos são 

atualmente realizados dentro dos métodos mencionados acima, visando uma contribuição efetiva 

para minimizar custos originados pela corrosão. Várias substâncias são utilizadas 

individualmente ou em “pacotes” inibidores, com características específicas em relação à sua 

estrutura.         Uma classe importante 

de substâncias que tem sido largamente citada na literatura é a dos surfatantes. Quimicamente, 

surfatantes (ou agentes tensoativos)[8] são substâncias orgânicas que possuem na sua estrutura 

molecular uma porção apolar, também chamada de grupo hidrofóbico ou lipofílico (cadeia 

carbônica), e uma porção polar, chamada de grupo hidrofílico ou lipofóbico. A molécula de um 

surfatante possui, portanto, duas porções, também chamadas de “cabeça” polar e “cauda” apolar. 

Servem como exemplos dois dos surfatantes estudados neste trabalho, representados abaixo: 

  

[CH3 – (CH2)11 – O – SO3
 - ] Na+   [CH3 – (CH2)11 – NH4

 + ] Cl - 
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                Cabeça polar             Cabeça 

polar 

Cauda apolar         Cauda apolar 

(Dodecilsulfato de sódio)     (Cloreto de dodecilamônio) 

 

A presença destas porções polar e apolar na estrutura do surfatante faz com que tais 

moléculas possam se agrupar quando dissolvidas em um solvente, formando agregados em 

solução (micelas). A formação destes agregados depende de diversos fatores, entre eles o tipo de 

surfatante, o solvente e o eletrólito no qual o surfatante está dissolvido, e a temperatura. Os 

surfatantes podem ser classificados de acordo com a natureza iônica da cabeça polar como 

aniônicos, catiônicos, não-iônicos e anfóteros.       

   Historicamente [9],  o uso de sais de metais alcalinos de ácidos 

carboxílicos de cadeia longa, os sabões, foi largamente difundido até fins do século XIX, 

quando as propriedades características destes sabões, como a baixa eficiência em relação à 

dureza da água e à acidez, começaram a gerar problemas técnicos sentidos principalmente na 

indústria têxtil crescente. Houve, portanto, a necessidade de se desenvolverem novas substâncias 

que dessem solução a estes problemas, no início do século XX, demanda atendida com a 

obtenção dos primeiros óleos sulfonados como agentes umectantes. Nas primeiras décadas do 

século passado, com a intensa pesquisa desenvolvida na Alemanha para a indústria química, 

milhares de novos surfatantes foram criados, o que serviu de base para toda a moderna indústria 

destes compostos.       Nas últimas décadas do 

século XX, com o desenvolvimento da indústria de óleos vegetais, aliado aos crescentes preços 

de derivados de petróleo, uma nova geração de surfatantes foi criada, com otimização de 

desempenho e de custos envolvidos na sua produção. Dentre as inúmeras utilizações dos 

surfatantes, podem ser citados desde a sua importância nas formulações cosméticas e 

detergentes em geral, até áreas mais específicas como a têxtil, a de agroquímicos e biocidas, a de 

alimentos e, por fim, a sua utilização como inibidores de corrosão e agentes coadjuvantes em 

banhos de eletrodeposição.          

 O presente trabalho dá continuidade a outro anteriormente desenvolvido [10] no 

Laboratório de Eletroquímica II – IQUSP, no qual foram estudados os efeitos de um surfatante 

aniônico (dodecilbenzenossulfonato de sódio – SDBS) em processos catódicos e anódicos em 
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meios de cloreto de sódio, sobre níquel e cobre como substratos. Tal trabalho levou à conclusão 

de que este surfatante, estável nos meios considerados, inibe processos de corrosão generalizada 

do cobre e do níquel, além de inibir a reação catódica de desprendimento de H2. Com valores de 

constante de equilíbrio de adsorção e de energia livre de adsorção compatíveis com adsorção de 

natureza química, verificou-se que a inibição do processo catódico citado segue o modelo de 

Langmuir, admitindo-se que a molécula do surfatante adsorvido ocupe, em média, três a quatro 

sítios do substrato. Essas conclusões levaram ao projeto de aprofundamento dos estudos 

realizados com o SDBS, ampliando-os com a utilização de técnicas mais diversificadas, tanto 

eletroquímicas, quanto não-eletroquímicas e estendendo-os a outros surfatantes de mesma 

cadeia carbônica.   Este trabalho tem por objetivos:    

     - aprofundar os estudos realizados no mestrado;  

     - estudar outros surfatantes de mesma cadeia carbônica, 

como o dodecilsulfato de sódio (SDS) e o cloreto de dodecilamônio (DAC);    

     - verificar a viabilidade do uso dos surfatantes para uma 

possível aplicação prática dos resultados obtidos, na otimização de um banho de eletrodeposição 

de níquel sobre substrato de cobre.         

     O trabalho foi desenvolvido com a utilização de técnicas 

eletroquímicas (evolução de potencial de circuito aberto, polarizações potenciostáticas e 

potenciodinâmicas - anódicas e catódicas, cronoamperometria, voltametria cíclica e 

espectroscopia de impedância eletroquímica) e não eletroquímicas (espectroscopia de 

espalhamento Raman – SERS, microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia 

dispersiva) 
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS GERAIS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS E 

REVISÃO   BIBLIOGRÁFICA  

 Este capítulo apresenta alguns aspectos gerais sobre algumas das técnicas, juntamente 

com um levantamento de bibliografia voltada para a utilização das referidas técnicas em estudos 

semelhantes aos desenvolvidos neste trabalho. Apresenta também uma revisão bibliográfica 
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sobre o estudo de surfatantes em interfases eletroquímicas, complementando o que foi realizado 

por ocasião da dissertação de mestrado.  

 

A.) ASPECTOS GERAIS SOBRE ALGUMAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 Neste trabalho, diversas técnicas eletroquímicas e não eletroquímicas foram utilizadas, 

mostrando a viabilidade das mesmas para a caracterização dos processos estudados. Algumas 

delas, sendo novas dentro da evolução do trabalho, são apresentadas a seguir nos seus aspectos 

gerais básicos. Será feita uma breve revisão de trabalhos da literatura que mostram a utilização 

destas técnicas em estudos relacionados aos que foram desenvolvidos nesta tese. 

 

1.) Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS): [1, 2] 

A análise dos processos que ocorrem numa interfase metal-solução eletrolítica  pode ser 

feita a partir de duas condições: estacionária e não-estacionária. Na condição estacionária, 

informações podem ser obtidas, por exemplo, a partir de curvas de polarização potenciostática 

(corrente em função do potencial). Neste caso, a etapa mais lenta do processo pode ser 

evidenciada, mas dificilmente se obtêm informações sobre as outras etapas envolvidas. Ou seja, 

do ponto de vista cinético, a condição estacionária é relativamente limitada em relação às 

informações que fornece. Em condições não estacionárias, faz-se o estudo da resposta da 

interfase metal-solução eletrolítica a uma perturbação, que pode ser feita tanto em potencial, 

quanto em corrente. Assim, tem-se a possibilidade de se estudar cada etapa presente no processo 

de eletrodo, desde que as constantes de tempo relativas a estes processos sejam diferentes em 

magnitude. Entre as técnicas não estacionárias, destaca-se a espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS).    Para se conceituar a impedância, deve-se lembrar de 

que a idéia de um resistor ideal está relacionada a algumas propriedades básicas, como:  

      - seguir a lei de Ohm, para todos os valores de 

corrente e potencial;    - seu valor independer da freqüência;  

      - sinais de corrente e potencial estarem em fase. 

     Quando se considera um resistor real, o conceito de 

resistência deve ser abandonado, utilizando-se um conceito mais abrangente e geral, que é  a 

impedância. Tal como a resistência, a impedância também é uma medida da habilidade de um 
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circuito de resistir ao fluxo de corrente elétrica; porém, a impedância não está limitada às 

propriedades simplificadas citadas acima para um resistor ideal.     

        A impedância eletroquímica é 

medida usualmente pela aplicação de um potencial AC a uma célula eletroquímica, medindo-se 

a corrente correspondente através dela. Supondo-se que esta aplicação de potencial seja feita por 

variação senoidal, a resposta correspondente em corrente será  também senoidal, na freqüência 

de variação e respectivos harmônicos. Os sinais de corrente podem então ser analisados como 

uma soma de funções senoidais, como uma série de Fourier.   A perturbação 

provocada ao sistema pode ser de pequena amplitude, de tal modo que a resposta obtida seja 

pseudo-linear. Nestas condições, a resposta em corrente a uma perturbação senoidal do potencial 

é também senoidal, em uma mesma freqüência, mas com diferença de fase.  O sinal da 

perturbação, expresso como uma função do tempo, é dado pela equação: 

 E(t) = Eo cos (ωt),  

onde  E(t) = potencial no tempo t 

 Eo = amplitude do sinal 

 ω = freqüência angular (em radianos) = 2πf ,   (f em Hertz) 

 Em um sistema linear, a resposta It está deslocada em fase (ϕ), e é dada pela equação: 

  I(t) = Io cos (ωt - ϕ)  ,  onde Io é a amplitude da corrente 

  

Analogamente à lei de Ohm, pode-se calcular a impedância de um sistema por: 

  Z = E (t) / I (t) = Eo cos (ωt) / Io cos (ωt - ϕ) = Ζο [cos (ωt) / cos (ωt - ϕ)] 

A impedância, portanto, pode ser expressa em termos de uma magnitude Zo , e de um 

deslocamento de fase f. A partir da relação de Euler abaixo, 

 exp (Iϕ) = cos ϕ + i sen ϕ 

 a impedância Z pode ser descrita como uma função complexa, 

 Z = (E / I)  =  Zo exp i ϕ  =  Zo (cos ϕ + i sen ϕ) 
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 Para representar graficamente esta expressão, pode-se utilizar um gráfico de Nyquist, no 

qual a parte real de Z é plotada no eixo X e a parte imaginária no eixo Y. Cada ponto obtido 

corresponde à impedância em determinada freqüência.  

- Zim / ohm.cm2 

  

 

 

             Zreal / ohm.cm2 

Figura A: gráfico de Nyquist para impedância eletroquímica. 

 A figura A apresenta um gráfico de Nyquist., no qual a impedância neste gráfico pode 

ser representada como um vetor de comprimento |Z|, que forma um ângulo φ com o eixo X. 

Nota-se que, neste caso, os dados relativos a baixas freqüências estão plotados no lado direito do 

gráfico, enquanto que aqueles relativos a altas freqüências se encontram do lado esquerdo. Isto é 

válido para dados de EIS onde a impedância diminui com o aumento da freqüência. O arco 

observado é característico de uma constante de tempo simples, ou seja, relacionado a um único 

processo, informação primordial para o entendimento da cinética dos demais processos de 

eletrodo que ocorrem na interfase.          

   A condição para que uma reação possa ser estudada por EIS é que a 

freqüência de perturbação do sistema seja compatível com as freqüências de relaxação das 

concentrações superficiais das espécies intermediárias adsorvidas no substrato. Desse modo, há 

diferença de fase entre a perturbação imposta e a resposta do sistema, expressa como uma 

grandeza complexa, conforme explicitado acima. Arcos obtidos a altas freqüências, em geral, 

estão relacionados à relaxação da dupla camada elétrica, sendo um arco do tipo capacitivo. 

Arcos a freqüências menores podem ser capacitivos e/ou indutivos, e estão relacionados à 

relaxação das concentrações de espécies intermediárias formadas durante a ocorrência dos 

processos de eletrodo. Cada arco formado corresponde a um processo faradaico associado a um 
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intermediário, sendo que o valor de freqüência do máximo deste arco está relacionado à 

constante de tempo de relaxação superficial da espécie considerada. Para intermediários com 

constantes de tempo próximas, as relaxações correspondentes podem aparecer como um único 

arco ou como uma sobreposição dos arcos, levando a uma deformação em relação ao 

semicírculo esperado. Esta deformação pode também ser verificada nos arcos capacitivos 

relacionados à relaxação da dupla camada elétrica, desde que os processos envolvendo as 

espécies intermediárias tenham constantes de tempo suficientemente próximas às da relaxação 

da dupla camada elétrica. 

 

2.) Espectroscopia Raman (efeito SERS): [3] 

Os princípios da espectroscopia Raman e do efeito SERS estão bem descritos na obra de 

Sala [3] e na tese de doutoramento de Corio[4].       

 Para se caracterizar a ação de inibidores de processos anódicos e catódicos em interfases 

diversas, tanto a espectroscopia de espalhamento Raman quanto a de absorção no infravermelho 

podem ser utilizadas. A partir do estudo das propriedades vibracionais das moléculas 

consideradas, chega-se a informações precisas sobre o modo de adsorção desses inibidores sobre 

substratos metálicos.  Entre as técnicas citadas, o espalhamento Raman tem sido usado, 

principalmente, para interfases nas quais o cobre, o ouro ou a prata são substratos, já que para 

esses metais tem-se o efeito de intensificação de sinal conhecido como SERS (surface enhanced 

Raman scattering). Sendo o espalhamento Raman uma técnica pouco eficiente quanto à 

detecção de adsorção de monocamadas em superfícies, uma intensificação de sinal é 

conveniente para um estudo mais apurado na caracterização de inibição de processos de 

eletrodo.      O efeito SERS é observado em substratos 

nos quais se realizam ciclos de ativação de oxidação – redução, produzindo uma alteração nas 

características da superfície metálica, principalmente em relação à rugosidade. Tais alterações 

podem ainda ser obtidas quando se utiliza um meio oxidante em relação ao substrato, conforme 

verificado por Costa, Agostinho e Rubim[5]. Neste caso, a rugosidade e a criação de sítios ativos 

na superfície se dá no próprio potencial de corrosão, através das reações entre o metal e o meio 

corrosivo.       Inicialmente, acreditou-se que o efeito de 

intensificação do sinal Raman, da ordem de 106, seria somente devido a um aumento de área 

superficial. Porém, em estudos posteriores [6], concluiu-se que tal intensificação não deveria ser 

creditada somente a esse aumento de superfície, que era apenas de 10 vezes. Atualmente, 
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admite-se que dois mecanismos distintos agem no sentido de intensificar o sinal Raman: o 

primeiro, de origem eletromagnética, e o segundo, de origem química (ou eletrônica, de 

transferência de carga). O primeiro efeito está relacionado à intensificação do campo 

elétrico da radiação incidente e espalhada nas proximidades de uma superfície metálica com 

determinadas características de rugosidade. Sabe-se que o efeito SERS somente é observado em 

superfícies que contêm muitas partículas microscópicas do metal, originadas por exemplo em 

eletrodos ativados eletroquimicamente, levando a condições específicas de rugosidade, que pode 

ser tanto em escala submicroscópica (10-100 nm) quanto em escala atômica. Este efeito 

eletromagnético não altera, contudo, as características da molécula adsorvida quanto à sua 

polarizabilidade, não dependendo portanto da sua natureza química.  No efeito eletromagnético, 

tanto a luz incidente do laser quanto a luz espalhada, podem ser intensificadas, resultando em 

um aumento de sinal Raman da ordem de 104 vezes, dependendo somente da distância entre a 

molécula e a superfície do metal, e das características físicas do metal, como a rugosidade e a 

constante dielétrica. O segundo efeito de intensificação está relacionado à interação eletrônica 

entre o metal e a molécula adsorvida, que pode aumentar a polarizabilidade do adsorbato. Tal 

efeito depende, portanto, da natureza química da molécula adsorvida, e leva a uma 

intensificação do sinal Raman da ordem de 100 vezes. Portanto, a intensificação total do sinal 

Raman, levando-se em conta os dois mecanismos citados, é da ordem de 106 vezes. 

3.) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS): 

[7,8] 

A caracterização dos materiais é de fundamental importância para o entendimento de 

suas propriedades, visto que essas são determinadas por constituintes e defeitos presentes nas 

respectivas microestruturas. Diversas técnicas de microscopia podem ser utilizadas na obtenção 

de informações sobre as microestruturas dos materiais. Entre elas, três são as mais utilizadas no 

estudo de materiais: microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e microscopia 

eletrônica de transmissão. Outro tipo de microscopia utilizada em menor extensão é a de campo 

iônico, com faixa de resolução específica para determinados ensaios.    

    As técnicas citadas são, em geral, complementares, cada uma com 

uma maior potencialidade em determinado tipo de análise do material estudado. A microscopia 

óptica permite a análise de grandes áreas, sendo de utilização simples e pouco dispendiosa, 

apresentando uma resolução média de 3000 Å, dentro de uma faixa útil de aumento de 1 a 1500 

vezes.      Na microscopia eletrônica de varredura, é possível analisar 

superfícies irregulares, por apresentar excelente profundidade de foco (cerca de 300 vezes 
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melhor do que a do microscópio óptico), com uma resolução média de 200 Å, dentro de uma 

faixa útil de aumento de 10 a 20000 vezes. O microscópio eletrônico de varredura é geralmente 

utilizado para observações de amostras espessas, basicamente não transparentes a elétrons, com 

obtenção de imagens com aparência tridimensional. Informações topológicas podem ser obtidas 

utilizando-se elétrons de baixa energia (50 eV), enquanto que informações sobre números 

atômicos ou orientações são obtidas a partir de elétrons de alta energia. O microscópio de 

varredura eletrônica consiste basicamente de uma coluna óptico-eletrônica, e de uma câmara 

para amostras em sistema de vácuo, com controle eletrônico e tratamento de imagens, que são 

construídas ponto a ponto, de modo semelhante à imagem de televisão. Um feixe de elétrons de 

alta energia é focalizado numa região da amostra, causando emissão de elétrons com grande 

espalhamento de energia, que são coletados e amplificados para geração de um sinal elétrico. 

Este sinal é utilizado para modular a intensidade de um feixe de elétrons num tubo de raios 

catódicos, que registra sincronicamente a área da amostra analisada, seguindo um caminho 

geometricamente similar.        A interação do 

feixe de elétrons de alta energia com a superfície de uma amostra resulta, como citado acima, na 

emissão de elétrons, mas também pode levar à emissão de raios-X, dentro de uma faixa de 

distribuição de energia. Também pode ocorrer a emissão de luz visível, chamada de radiação 

catodoluminescente, de menor energia em relação aos raios-X. Os elétrons gerados e emitidos 

podem ser divididos em três tipos: retroespalhados, secundários e Auger. Os elétrons 

retroespalhados podem  ser emitidos devido a espalhamento elástico ou inelástico, ou ainda 

devido a espalhamento de plasmons (oscilações coletivas e quantizada de elétrons). Elétrons 

secundários são de baixa energia (abaixo de  50 eV), formados pela excitação de elétrons 

fracamente ligados ao núcleo, devido à interação com elétrons primários ou elétrons espalhados 

de qualquer tipo, de alta energia. No caso de elétrons de camadas internas de um átomo que são 

arrancados por feixe de elétrons de alta energia, o átomo pode retornar ao seu nível de energia 

original por movimentação de elétrons de camadas mais externas. Neste processo, existe 

liberação de energia acompanhada ou pela emissão de outro elétron ou pela emissão de um 

fóton. A emissão de fóton resulta no espectro de raios-X e a emissão de elétrons é conhecida 

como efeito Auger. As energias tanto do fóton como do elétron emitidos são características dos 

elementos que as geraram, levando a uma identificação química do material analisado.  

        Dessa forma, os raios-X emitidos 

podem ser analisados pois estão diretamente relacionados aos números atômicos dos 

constituintes da amostra e aos comprimentos de onda da radiação emitida. Dois tipos de 

espectrometria de raios-X são comumente utilizados: por dispersão de energia (EDS) e por 
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dispersão de comprimento de onda (WDS). No caso de EDS, técnica utilizada neste trabalho, 

parte-se do princípio de que a energia de um fóton (ε) está relacionada com a freqüência da onda 

eletromagnética (ν) pela equação E = hν, onde h é constante de Planck. A energia do fóton 

emitido está diretamente relacionada ao tipo de elemento químico, já que depende do número 

atômico Z. Para EDS, tem-se que fótons com energias correspondentes a todo o espectro de 

raios-X atingem o detector quase que simultaneamente, possibilitando a análise de todos os 

comprimentos de onda ao mesmo tempo. Dessa forma, pode-se mapear toda a superfície da 

amostra estudada, verificando-se a presença dos átomos existentes em determinada região. 

 

 

 

 

 

B.) Revisão bibliográfica: 

 Em revisão bibliográfica realizada no trabalho de mestrado [9], foram apresentados 

diversos exemplos do uso de surfatantes em processos de inibição de corrosão tanto para metais 

puros quanto para ligas metálicas. A presente revisão mostra trabalhos publicados nos últimos 

cinco anos, além de outros trabalhos não citados anteriormente.     

   O uso de surfatantes em processos eletroquímicos de interesse tecnológico 

pode ser dividido em dois segmentos: como inibidores de processos de corrosão e como aditivos 

em banhos de eletrodeposição. No primeiro caso, podem ser citados trabalhos relacionados à 

inibição de corrosão tanto para metais puros como para ligas metálicas. Villamil et al. [10] 

verificaram o efeito da presença de dodecilsulfato de sódio (SDS)  e de benzotriazol (BTAH) na 

inibição da corrosão de cobre em meio de ácido sulfúrico. Neste trabalho, os autores mostraram 

a ação inibidora do surfatante por medidas eletroquímicas (polarizações potenciodinâmicas), 

indicando a adsorção do SDS tanto pela porção hidrofóbica quanto pela hidrofílica, por estudos 

de espectroscopia Raman (SERS) in-situ. Mostraram também o efeito sinérgico do SDS em 

presença de BTAH, na inibição da corrosão do cobre, quando não se agita a solução nem o 

eletrodo. Em trabalho posterior [11], os autores complementaram o estudo citado, através de 
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impedância eletroquímica, confirmando o efeito sinérgico verificado anteriormente e mostrando 

que o SDS, na ausência de BTAH, exerce ação inibidora pouco significativa para a dissolução 

do cobre no meio considerado. No entanto, utilizando eletrodo de disco rotativo, os autores 

verificaram que o SDS reduz significativamente o efeito inibidor do BTAH na corrosão do 

cobre, o que sugere uma interação SDS-BTAH em meio de H2SO4. O mesmo sinergismo foi 

também caracterizado para SDS e BTAH em meios de HCl [12] , através de espectroscopia 

Raman, indicando que a adsorção do surfatante ocorre através das porções polar e apolar da 

molécula.  Mostrou-se que o SDS é também um fraco inibidor para a corrosão do cobre neste 

meio, em ausência e presença de BTAH. No entanto, o SDS inibe a reação H+ / H2 através de 

um filme adsorvido sobre o substrato, obedecendo ao modelo da isoterma de Langmuir. Zhao e 

Mu [13] estudaram o efeito inibidor na corrosão do alumínio causado pela adsorção de surfatantes 

aniônicos, em meio de ácido clorídrico, a diferentes temperaturas. Utilizando SDBS, SDS e 

dodecilsulfonato de sódio (DSS), os autores mostraram que os surfatantes inibem o processo de  

corrosão, seguindo a isoterma de Langmuir, tendo uma ação mais efetiva para concentrações 

próximas à concentração micelar crítica. No entanto, foram utilizados somente dados obtidos a 

partir de ensaios de perda de massa, em ausência e presença dos surfatantes, sem outras técnicas 

que confirmassem tais dados.          

 El Achouri et al. [14] mostraram que surfatantes catiônicos inibem a corrosão de ferro em 

meio de ácido clorídrico 1 mol.L-1. Ensaios de perda de massa foram realizados e indicaram a 

ação inibidora dos surfatantes, confirmada por polarizações potenciodinâmicas e por medidas de 

impedância eletroquímica. Dados obtidos nas polarizações indicaram que os surfatantes são 

bons inibidores catódicos para o ferro, sendo menos efetivos na região anódica para potenciais 

mais positivos do que   –100 mV / ECS. Os resultados de EIS mostraram arcos capacitivos 

semelhantes a semi-círculos para o ferro no meio considerado, em ausência e presença dos 

surfatantes, com valores crescentes de resistência de transferência de carga quando se aumenta a 

concentração dos surfatantes. Os dados obtidos empregando diferentes técnicas levaram a um 

modelo de adsorção dos surfatantes baseado na isoterma de Frumkin.    

  Dobryszycki e Biallozor [15] mostraram o efeito de surfatantes não-iônicos 

(polietilenoglicóis de massas molares médias de 200 a 400 – PEG200 e  PEG400) na inibição de 

corrosão de zinco em meios alcalinos. Através de dados obtidos em polarizações 

potenciodinâmicas, e medidas gravimétricas e volumétricas (desprendimento de H2), os autores 

relataram a efetiva ação inibidora dos polietilenoglicóis, mais acentuadamente o PEG400. A 

inibição do processo de corrosão foi confirmada por MEV, indicando que, em presença de 

PEG400, não há praticamente formação de camada porosa de ZnO na superfície do metal, 



 14 

sugerindo uma forte adsorção do surfatante.  Para aços e outras ligas metálicas, alguns 

trabalhos apresentam também a ação dos surfatantes em processos de corrosão. Zubov et al. [16] 

relataram o uso de surfatantes não-iônicos (éteres de polietilenoglicóis de etanolamidas de ácido 

graxos sintéticos) como inibidores de corrosão não tóxicos para baterias alcalinas de zinco, 

enquanto Naraayanan e Subbaiyan [17] estudaram o efeito de surfatantes na inibição de corrosão 

e na porosidade de aços zinco-fosfatados. Dodecilsulfonato de sódio foi utilizado em estudos da 

inibição da corrosão de aço doce por Mu et al[18], em meios de ácido clorídrico, nos quais os 

autores verificaram também o efeito da presença de diferentes cátions (Cu2+, Ni2+ e La3+) e o 

efeito sinérgico entre estes e o surfatante nos processos citados. Luo et al [19], utilizando SDBS e 

oleato de sódio como inibidores de corrosão de aço doce em meios ácidos, mostraram através de 

técnicas espectrofotométricas (FTIR e UV/visível) a adsorção por atração eletrostática do 

surfatante aniônico e a adsorção química do ácido oleico solúvel sobre a superfície do aço. 

        

 Devido à inibição de processos catódicos, como a reação de desprendimento de     

hidrogênio[20], surfatantes têm sido utilizados também como coadjuvantes em processos de 

eletrodeposição. SDS foi utilizado por Cattarin et al [21] no estudo de eletrodeposição catódica de 

selênio sobre eletrodos de titânio, no qual foi verificado o efeito de diferentes fatores para a 

formação do depósito. Concentrações diversas de SeO2 e SDS , além da influência da luz e da 

temperatura, levaram à formação de depósitos com características específicas, indicadas por 

análise de EIS, MEV e difração de raios X (XRD). Os ensaios realizados por impedância 

eletroquímica indicaram a formação de filmes resistivos, com espessura estimada de cerca de 

4x10-5 cm. No entanto, os autores deixaram claro que os dados obtidos por EIS apenas 

sugeriram as modificações verificadas nas estruturas dos depósitos, fazendo uma análise dos 

arcos obtidos em altas freqüências. Por MEV e RXD, foi caracterizada a morfologia dos 

depósitos, sendo amorfos em temperatura ambiente, em presença de SDS e de luz, e hexagonais 

para temperaturas mais elevadas (60 e 90 °C), em ausência do surfatante.    

     Versaud et al [22] mostraram o efeito de diversos surfatantes 

na eletrodeposição de Ni-Co em superfícies de alumínio, a partir de banhos de cloreto/tampão 

borato. Em ausência de surfatantes e em presença de dodecilsulfonato de sódio (DSS), 

octilbenzenossulfonato de sódio (SOBS) e éter estearílico polioxietilenado (BRIJ 78), os 

codepósitos de Ni-Co se apresentaram regulares e aderentes à superfície de alumínio. Em 

presença de sulfobenzoato de sódio (SAC), o codepósito se apresentou mais brilhante, embora 

pouco aderente. As presenças de brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) e iodeto de 
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polifluoroalquilamônio (FORAFAC 1179) levaram a codepósitos escurecidos, constituídos por 

metal finamente dividido e não aderente. Por cálculos de eficiência de corrente catódica e por 

variação de massa no catodo, os autores mostraram um efeito mais acentuado nos rendimentos 

obtidos em presença de BRIJ 78, SDS e SOBS. Para os demais surfatantes, não foi possível o 

cálculo de rendimento, já que sendo os depósitos pouco aderentes, a formação de microbolhas 

de hidrogênio levou à quebra e precipitação do depósito para o fundo da célula utilizada. A 

morfologia dos depósitos foi caracterizada por MEV e XRD.    

 Cachet e Wiart [23] estudaram a influência de surfatantes não-iônicos perfluorados 

(Forafac F1110) no mecanismo de deposição de zinco em meios ácidos (cloreto e sulfato). Neste 

trabalho, os autores citaram referências da literatura nas quais se relata que surfatantes 

perfluorados são utilizados como agentes niveladores para a deposição de zinco e como 

inibidores da corrosão deste metal em meios ácidos e alcalinos, sendo inibidores também da 

reação de desprendimento de H2. Para elucidar os mecanismos cinéticos relacionados à 

deposição de zinco sobre alumínio, os autores utilizaram EIS para verificar a influência do 

surfatante na formação de uma série de intermediários. Como conclusão, tem-se que o surfatante 

pouco modificou as velocidades das reações correspondentes à adsorção e desprendimento de 

H2, portanto não afetando significativamente os rendimentos de deposição. No entanto, Forafac 

F1110 tem atuação significativa na formação de intermediários de zinco, que são importantes 

sítios ativos para a deposição final do metal sobre o substrato. Contudo, um estudo 

complementar por MEV poderia ter sido realizado, para se caracterizarem as diferenças dos 

depósitos obtidos, ou ainda alguma técnica que levasse a evidências da adsorção ou não do 

surfatante sobre o substrato.      O efeito da presença de SDBS 

em processos de eletropolimerização foi verificado por Lima et al. [24]. Os autores utilizaram 

voltametria cíclica e cronoamperometria para estudar o processo sobre platina como substrato, 

acompanhando a formação do polímero por espectrofotometria no UV/visível. A estrutura do 

polímero obtido foi caracterizada por MEV.     Bozzini et al [25] 

utilizaram um surfatante catiônico (cloreto de benzildimetilfenilamônio) na eletrodeposição de 

ouro, a partir de banhos de cianeto / citrato, caracterizando o depósito obtido por MEV, 

espectroscopia Raman in situ e por técnicas eletroquímicas estacionárias e não estacionárias. Foi 

observado neste trabalho que, na ausência do surfatante, a orientação cristalográfica preferencial 

é a (111), com morfologia globular onde os íons cianeto atuam via adsorção na superfície 

metálica. Na presença do surfatante, a face preferencial é a (110), na qual há o crescimento de 

cristalitos em forma de estrela, com simetria pentagonal, tendo sido observado um filme misto 

adsorvido envolvendo o surfatante e os íons cianeto.      
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   No trabalho de Becerra et al [26] , mostrou-se o efeito de um surfatante 

aniônico em processos de corrosão de aço carbono em emulsões óleo-em-água, com controle de 

condições hidrodinâmicas por uso de eletrodo de disco rotativo, analisando os resultados obtidos 

em polarizações potenciodinâmicas e por EIS.        

   Diversos trabalhos são citados na literatura envolvendo a caracterização 

de processos de inibição de corrosão, através das técnicas citadas nos itens anteriores 

complementadas por outras técnicas. Tais trabalhos têm o objetivo de caracterizar de maneira 

mais completa os processos que estão relacionados à modificação da superfície do substrato, em 

ausência e presença de inibidores. Além dos trabalhos já citados, que envolveram a utilização 

destas técnicas em estudos com surfatantes, vários relatos da literatura mostram a viabilidade do 

seu uso em estudos com inibidores de corrosão ou na caracterização de superfícies 

eletrodepositadas. Tais estudos estão diretamente relacionados aos realizados no presente 

trabalho.        Alguns trabalhos citam a 

técnica de EIS para caracterização tanto de metais puros, quanto de  ligas metálicas. Diard et al 
[27] mostraram a caracterização do processo de eletrodissolução de cobre  em meio de HCl 1 

mol.L-1 , enquanto que Maximovitch apresentou em dois trabalhos [28,29] o estudo por EIS da 

formação de camadas passivas de Ni(OH)2 em meios de KOH.    Benedetti et al 
[30] mostraram o comportamento eletroquímico de cobre e ligas de cobre, alumínio e prata, em 

meios de NaCl 0,5 mol.L-1, por diferentes técnicas eletroquímicas, como a voltametria cíclica, 

polarizações potenciostáticas e impedância. Os autores mostraram o efeito da presença de metais 

ligados ao cobre sobre o comportamento eletroquímico em comparação ao metal puro, 

acompanhando-o através de microscopia eletrônica de varredura. A adição de alumínio ao cobre 

leva a um aumento da resistência à corrosão do cobre, enquanto que a presença de prata na liga 

produz espécies adsorvidas como AgCl sobre o substrato, incrementando também a proteção à 

corrosão do metal.          

 Além dos processos relacionados à corrosão, são também citados trabalhos envolvendo a 

caracterização de depósitos metálicos de níquel sobre substratos diversos por EIS. Cheng et al. 
[31] estudaram a niquelação em presença de cumarina, enquanto que Abd El Meguid estudou por 

EIS a eletrodeposição de níquel em meios de cloreto e sulfato [32] . Em outro trabalho, o autor 

utilizou a técnica para estudar a deposição de níquel a partir de banho de Watts [33] e verificou o 

efeito da presença de gelatinas e de SDBS no processo, caracterizando a morfologia dos 

depósitos por MEV e difração de raios-X.        

    No Laboratório de Eletroquímica II / IQUSP, diversos trabalhos 

têm sido desenvolvidos, utilizando-se surfatantes em processos de corrosão e em processos de 
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eletrodeposição, além daqueles já citados acima. Felippe et al mostraram o efeito da presença de 

laurato de potássio em interfases Cu / KCl 0,1 mol.L-1 [34]. Lamas mostrou a atuação do SDS no 

processo de eletrodeposição de gálio sobre cobre [35,36]. Segala [37] realizou estudos envolvendo a 

eletrodeposição de gálio em presença de surfatantes, que são a base da dissertação de mestrado a 

ser apresentada em breve. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1. Villamil, R.F.V. – “Estudo Espectroeletroquímico do Dodecilsulfato de Sódio na Ausência e 

Presença do Benzotriazol nas Interfases Cu / H2SO4 e Cu / HCl. – tese de Doutoramento – 

IQUSP / São Paulo, 2000. 

2. www.gamry.com/G2/Appnotes/Reference/EIS Theory/Theory/EIS_Theory.htm 

3. Sala, O. – “Fundamentos da Espectroscopia Raman e no Infravermelho” – Editora UNESP, 

1995. 

4. Corio, P. – “A Contribuição do Mecanismo de Transferência de Carga para o Efeito SERS 

em Interfaces Eletroquímicas”- tese de Doutoramento – IQUSP / São Paulo, 1998. 

5. Costa, S.L.F.A.; Agostinho, S.M.L.; Rubim, J.C. – Journal of Electroanalytical Chemistry, 

1990, 295, pp.203-214.   (VER TÍTULO DO TRABALHO) 

6. Albrecht, M.G.; Creighton, J.A. – Journal of American Chemistry Society, 1977, 84, 1. 

(VER TÍTULO DO TRABALHO) 

7. Padilha, A.F.; Ambrózio Fº, F. – “Técnicas de Análise Microestrutural” – Hemus Ed. Ltda., 

1985. 

8. Botta Fº, W.J.; Jorge Jr., A.M. – “Microscopia Eletrônica de Varredura e sua utilização na 

resolução de problemas industriais”- apostila (curso da Associação Brasileira de Metalurgia 

e Materiais – ABM), abril de 2002, São Paulo. 

9. Silva, M.M.P. - “Estudo Comparativo do Comportamento Eletroquímico do Níquel e do 

Cobre em Ausência e Presença de Surfatantes Aniônicos” - Dissertação de Mestrado - 

IQUSP / 1997. 



 18 

10. Villamil, R.F.V.; Corio, P.; Rubim, J.C.; Agostinho, S.M.L. - “Effect of sodium 

dodecylsulfate on copper corrosion in sulfuric acid media in the absence and presence of 

benzotriazole” – Journal of Electroanalytical Chemistry , 1999, 472, pp. 112-119. 

11. Villamil, R.F.V.; Cordeiro, G.G.O.; Matos, J.; D’Elia, E.; Agostinho, S.M.L. – “Effect of 

Sodium Dodecylsulphate and Benzotriazole on the Interfacial Behavior of Cu/Cu(II), 

H2SO4” – Materials Chemistry and Physics, 2002, no prelo. 

 

12. Villamil, R.F.V.; Corio, P.; Rubim, J.C.; Agostinho, S.M.L. – “Sodium Dodecylsulphate-

Benzotriazole synergistic effect as inhibitors of processes on Copper / Chloridric acid 

interfaces” – Journal of Electroanalytical Chemistry , 2002, no prelo. 

13. Zhao, T. , Mu, G. – “The adsorption and corrosion inhibition of anion surfactants on 

aluminium surface in hydrochloric acid” - Corrosion Science, 1999, 41, pp. 1937-1944. 

14. El Achouri, M. et al. – “Synthesis of some cationic gemini surfactants and their inhibitive 

effect on iron corrosion in hydrochloric acid medium” – Corrosion Science, 2001, 43, 1, pp. 

19-35. 

15. Dobryszycki, J.;  Biallozor, S. – “On some organic inhibitors of zinc corrosion in alkaline 

media” – Corrosion Science, 2001, 43, 7, pp. 1309-1319. 

16. Zubov, M.S.; Kazakevich, G.E.; Kulikova, E.B. - “Nontoxic corrosion inhibitors based on 

surfactants for alkaline-zinc battery” - Russian J. of Applied Chemistry, 1994, 67, 3 , p. 

2425. 

17. Naraayanan, T.S.N.; Subbaiyan, M. - “Effect of surfactants on the porosity and corrosion 

resistance of zinc-phosphated steel” - Metal Finishing, 1993, 91, 8 , p. 43. 

18. Mu, G.N.; Zhao, T.P.; Gu, T. - “Effect of metallic cations on corrosion inhibition of an 

anionic surfactant for mild steel” - Corrosion, 1996, 52, 11 , p. 853. 

19. Luo, H.; Guan, Y.C.; Han, K.N. - “Inhibition of Mild Steel Corrosion by Dodecyl Benzene 

Sulfonate and Sodium Oleate in Acidic Solutions” - Corrosion, 1998, 54, 8, 619-627. 

20. Juhel, G.; Beden, B.; Lamy, C. - “Effect of the surfactant Forafac on hydrogen evolution on 

a zinc electrode” - Electrochimica Acta , 1990, 35, 2, p. 479. 



 19 

21. S.Cattarin, F.Furlanetto , M.M.Musiani – “Cathodic electrodeposition of Se on Ti 

electrodes” Journal of Electroanalytical Chemistry, 1996, 415, 1-2, pp. 123-132. 

22. A.Bouyaghroumni, P.Versaud , O.Vittori – “Electrodeposition of Co-Ni on aluminum plate 

from chloride bath” - Canadian Metallurgical Quarterly, 1996, 35, 245. 

23. C.Cachet, R.Wiart – “The influence of a perfluorinated surfactant on the mechanism of zinc 

deposition in acidic electrolytes” - Electrochimica Acta, 1999, 44, p. 4743. 

24. Lima, A.; Schottland, P.; Sadki, S.; Chevrot, C. – “Electropolymerization of 3,4-

ethylenedioxythiophene and 3,4-ethylenedioxythiophene methanol in the presence of 

dodecylbenzenesulfonate” – Synthetic Metals, 1998, 93, 1,  pp. 33-41. 

25. Bozzini, B.; Fanigliulo, A.; Serra, M. – “Electrodeposition of star-shaped gold crystallites” – 

Journal of Crystal Growth, 2001, 231, 4, pp. 589-598. 

 

26. Becerra, H.Q.; Rematoso, C.; MacDonald, D. – “The corrosion of carbon steel in oil-in-

water emulsions under controlled hydrodynamic conditions” – Corrosion Science, 42, 3, 

pp.561-575. 

 

27. Diard, J.-P.; Le Canut, J.-M.; Montella,C. - “Copper Electrodissolution in 1 M HCl at low 

current densities. II - Electrochemical Impedance Spectroscopy Study” - Electrochimica 

Acta, 1998, 43, 16/17, 2485. 

 

28. Maximovitch, S. - “Influence of formation conditions on impedance properties of nickel 

passive layers formed in 1 M KOH” - Electrochimica Acta, 1996, 41, 17, 2761-2771. 

 

29. Barral, G.; Njanjo-Eyoke, F.; Maximovitch, S. - “Study of electrochemically formed 

Ni(OH)2 layers by EIS”- Electrochimica Acta, 1996, 41, 7-8, 1305-1311. 

 

30. Benedetti, A.V.; Sumodjo, P.T.A.; Proud, W.G. - “Electrochemical studies of copper, 

copper-aluminum and copper-aluminum-silver alloys; impedance results in 0,5 M NaCl” - 

Electrochimica Acta, 1995, 40, 16, 2657. 

 



 20 

31. Cheng, C.-C.; West, A.C. - “Nickel Deposition in the Presence of Coumarin. An 

Electrochemical Impedance Spectroscopy Study” - Journal of the Electrochemical Society, 

1997, 144, 9, 3050.    

 

32. Abd El Meguid, E.A; Okl, Tokes - “ Interfacial impedance spectroscopy on electroplated 

nickel electrodes in chloride and sulphate solutions” - Egyptian Journal of Chemistry, 1995, 

38, 5, 463. 

 

33. Abd El Meguid, E.A. - “Morphology and Impedance Characteristics of Nickel Electroplating 

from Watts Bath” - Materials Transactions, JIM, 1997, 38, 8, 731. 

 

34. Felippe Jr., O.; Villamil, R.F.V.; Monteiro, V.R.P.; Agostinho, S.M.L. – “Estudo 

eletroquímico de laurato de potássio na interfase cobre/cloreto de potássio 0,1 mol.L-1” – 

Anais do XII Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica, Gramado/RS, 2001. 

 

35. Lamas, M.F.P. – “Estudos Eletroquímicos do Gálio em Meio Alcalino”- dissertação de 

mestrado / IQUSP – São Paulo, 1997. 

 

36. Lamas, M.F.P.; Villamil, R.F.V.; Lima, N.B. Agostinho, S.M.L. – “Eletrodeposição do gálio 

em meio alcalino: efeito de dodecilsulfato de sódio”- XII SIBAE – Venezuela, 1996. 

 

37. Santos, C.A.L.; Segala, K.; Agostinho, S.M.L.; Avritscher,W.; Chaves, A.P. – 

“Eletrodeposição de gálio sobre aço inoxidável em meio alcalino” – 55º Congresso Anual da 

Associação Brasileira de Metais e Materiais - ABM, 2000, Rio de Janeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2:  MATERIAIS E MÉTODOS: 

Neste capítulo são apresentados os materiais e equipamentos usados no trabalho, bem 

como informações gerais sobre os métodos desenvolvidos em cada técnica utilizada. 

1.) Materiais: 

•  Reagentes: 

          - água bidestilada; 

          - cloreto de sódio: grau P.A., Merck; 

          - dodecilbenzenossulfonato de sódio: grau técnico, Aldrich; 

- dodecilsulfato de sódio: grau P.A., Aldrich; 

- cloreto de dodecilamônio: preparado a partir de dodecilamina P.A. e ácido clorídrico, 

recristalizado; 

- ácido clorídrico: grau P.A., Merck 

- cloreto de níquel hexa-hidratado: grau P.A., Riedel den Haen. 

• Eletrodos: 

- referência: eletrodo de calomelano saturado (ECS); 

- referência : eletrodo de Ag / AgCl / KCl saturado; 

- contra-eletrodo: folha de platina, com área de 12  cm2, aproximadamente; 

- trabalho:  
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♦ níquel e cobre eletrolíticos, cedidos pelo CTMSP (Centro Tecnológico da Marinha / 

SP); 

♦ platina. 

Os eletrodos de trabalho foram usados na forma de discos, embutidos em Teflon, com 

hastes de latão, segundo a representação da figura 1. O polimento das superfícies metálicas de 

cobre e níquel foi feito com lixas de SiC, de granulometria 320, 400 e 600, com lavagem em 

água destilada e álcool e secagem em ar quente. O eletrodo de platina foi polido com pasta de 

diamante (1 µm), com posterior tratamento eletroquímico no meio em estudo. Tal tratamento 

consistiu em varreduras cíclicas, desde potenciais bem positivos (desprendimento de oxigênio) 

até bem negativos (desprendimento de hidrogênio), retirando-se assim impurezas adsorvidas na 

superfície da platina. 

 

   Haste de latão   Teflon 

 

            Disco de metal 

Figura 1: representação dos eletrodos de trabalho. 

 

• Células eletrolíticas : 

             - béqueres de 100 mL com capilar de Luggin unindo os compartimentos da solução 

eletrolítica e do eletrodo de referência, de acordo com a figura 2. 
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Figura 2: representação da célula eletrolítica utilizada 

 

2.)  Equipamentos: 

• Tensiômetro de DuNouy (Kruss, modelo K6, com anel de Ir-Pt): para medidas de 

tensão superficial. 

• Multímetro digital (Goldstar, modelo DM-7143, de 41/2 dígitos) : utilizado em  

medidas  de  potencial  de circuito aberto e de polarização potenciostática anódica e 

catódica.   

• Politriz (Struers, modelo DP-10) :  utilizada para polimento dos eletrodos. 

• Balança Analítica (Mettler, modelo H6T). 

• Potenciostato (AARDVARK Instrument Co. INC., modelo PEC-1): utilizado em 

medidas de polarização potenciostática anódica e catódica. 

• Potenciostato EG&G-PAR 273A, acoplado a microcomputador AT 386: utilizado 

em estudos potenciodinâmicos. 

• Potenciostato EG&G-PAR 273A, acoplado a SOLARTRON, microcomputador 

AT 386: para estudos de impedância eletroquímica. 

• Potenciostato Voltalab  , modelo PGZ-301, da Radiometer Instruments, acoplado 

a eletrodo de disco rotativo com contato de mercúrio: para estudos de impedância 

eletroquímica. 

• Motor  (Janke & Kunkel, modelo RW 20 DZM): para experimentos com eletrodo 

de disco rotativo (EDR).  

• Espectrômetro Renishaw Ramanscope 3000, equipado com microscópio Olympus 

(BTH2) e objetiva de 80x , com radiação excitante de 632,8 nm de laser de He-Ne 

Spectra Physics modelo 127, acoplados a potenciostato EG&G-PAR 263:  para 

estudos de espectroscopia Raman (SERS).  
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• Microscópio eletrônico de varredura - modelo XL-30 (Philips): imagens e 

caracterização de superfícies por EDS. 

 

3.) Métodos :  

Todos os experimentos foram realizados à temperatura ambiente, (25 ±  2) oC.  

a.) Tensão superficial: 

As medidas de tensão superficial foram realizadas em diversas soluções dos 

surfatantes nos meios considerados, fazendo-se a determinação da concentração micelar crítica 

(cmc) a partir da variação da tensão superficial das soluções em função das concentrações dos 

surfatantes presentes. Para cada solução, foi obtido o valor médio sobre cinco medidas 

individuais de tensão superficial.  

b.) Voltametria cíclica: 

O eletrodo de platina utilizado para os estudos de voltametria cíclica foi preparado de 

acordo com o citado no item sobre materiais. Os voltamogramas foram obtidos em ausência e 

presença de surfatante, com diferentes velocidades de varredura, de potenciais mais negativos 

para potenciais mais positivos em relação ao potencial de corrosão. O eletrodo de platina foi 

utilizado tanto parado quanto a uma rotação de 1000 rpm (EDR).  

c.) Polarizações potenciostáticas e potenciodinâmicas: 

Os experimentos de polarização potenciostática e potenciodinâmica foram realizados 

a partir do potencial de corrosão (Ecorr), sendo os dados obtidos a partir de 2 ou 3 experimentos, 

dependendo da reprodutibilidade em cada caso. O valor de Ecorr, para cada interfase, foi 

determinado a partir das medidas de potencial de circuito aberto (Eca), em função do tempo. O 

Ecorr corresponde, neste trabalho, ao valor estacionário (ou quase estacionário) do Eca.  

 

 

Valores de graus de cobertura (θ) foram calculados a partir da expressão:  



 25 

θ = [(io – i) / io ] x 100 ,   onde io = densidade de corrente em ausência de inibidor  

      i = densidade de corrente em presença de inibidor 

 

d.) Cronoamperometria: 

Os estudos cronoamperométricos foram feitos até estabilização dos valores de corrente, 

ou dentro de um tempo pré-determinado, de acordo com especificações que serão citadas para 

cada caso. 

e.) Espectroscopia de Impedância Eletroquímica: 

Os estudos por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foram realizados com 

eletrodo parado e com eletrodo de disco rotativo, em geral com freqüências entre 100 kHz e 10 

mHz, segundo as especificações que serão citadas em cada sistema. Para medidas com EDR, foi 

utilizado eletrodo com contato de mercúrio. 

f.) Espectroscopia Raman (SERS): 

Para os estudos de espectroscopia Raman utilizou-se excitação a 632,8 nm de um 

laser de He-Ne, com intensidade de cerca de 50 µW. O substrato utilizado foi um disco de cobre 

eletrolítico, com área de 0,2 cm2. Para experimentos nos quais se aplicou um potencial ao 

eletrodo, o cobre foi ativado por ciclos sucessivos de redução e oxidação na solução em estudo. 

Para as soluções contendo os surfatantes, a ativação da superfície foi feita antes da adição dos 

mesmos.Todos os potenciais são referentes ao eletrodo de referência de Ag | AgCl | KCl (sat). 

g.) MEV e EDS: 

As superfícies eletrodepositadas de níquel sobre cobre, estudadas por MEV e EDS, 

foram preparadas dentro das especificações apresentadas em cada sistema. As micrografias e os 

espectros de EDS foram obtidos após cerca de 2 horas do processo de eletrodeposição.    

  

CAPÍTULO 3:  Resultados e discussão 
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 Este capítulo apresenta os resultados obtidos para os sistemas estudados, mostrando a 

evolução das idéias propostas acerca dos efeitos da presença de três surfatantes nos meios 

considerados: dodecilbenzenossulfonato de sódio (SDBS), dodecilsulfato de sódio (SDS) e 

cloreto de dodecilamônio (DAC). Os estudos apresentados a seguir tiveram por base alguns dos 

trabalhos citados no capítulo 1 , direcionando o trabalho para uma aplicação tecnológica viável, 

a partir de dados obtidos com a utilização de diferentes técnicas eletroquímicas e não-

eletroquímicas.  

 

3.1 – Caracterização dos surfatantes nos meios utilizados : 

 As fórmulas estruturais dos surfatantes utilizados são apresentadas abaixo: 

 

[CH3 – (CH2)11 – O – SO3
 - ] Na+  (Dodecilsulfato de sódio)  

[CH3 – (CH2)11 – C6H4 – SO3
 - ] Na+  (Dodecilbenzenossulfonato de sódio) 

[CH3 – (CH2)11 – NH4
 + ] Cl -   (Cloreto de dodecilamônio) 

Os três apresentam cadeias carbônicas semelhantes (12 carbonos), sendo que o SDBS 

apresenta também o grupamento benzênico entre a porção polar e esta cadeia. Os dois primeiros 

são classificados como surfatantes aniônicos, uma vez que possuem um grupamento -SO3
- na 

porção polar, enquanto que o DAC é classificado como surfatante catiônico, por seu grupamento 

–NH4
+ polar.  

 

a.) Determinação da cmc: 

Uma das propriedades mais características dos surfatantes é a sua capacidade de formar 

agregados em solução [1] . A mudança abrupta em várias propriedades físico-químicas 

verificadas em soluções aquosas dos surfatantes, quando se atinge determinada concentração, é 

atribuída à formação de agregados de dimensões coloidais. Tal concentração, chamada 

concentração micelar crítica (cmc), é característica para cada surfatante no meio em que se 

encontra dissolvido, sendo os agregados formados conhecidos como micelas. As micelas 

apresentam equilíbrio dinâmico com seus monômeros em solução, propriedade que as diferencia 

de outros colóides típicos, sendo que uma das propriedades mais importantes é a diminuição da 
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tensão superficial da solução, à medida que se aumenta a concentração do surfatante. Essa 

diminuição na tensão superficial atinge um mínimo na cmc, tornando-se praticamente constante 

para concentrações mais elevadas.    Estudos anteriores realizados no mestrado[2] , 

indicaram a estabilidade do SDBS em soluções de NaCl 0,1 mol.L-1 , em pH neutro e em pH 

igual a 3, evidenciada através dos valores constantes de tensão superficial destas soluções após 

diferentes intervalos de tempo de preparação. A figura 1 mostra a variação da tensão 

superficial de soluções aquosas de NaCl 0,1 mol.L-1, contendo diferentes concentrações de 

DAC, após diferentes intervalos de tempo decorridos da preparação. A figura 2 apresenta os 

valores de tensão superficial para as soluções contendo SDS, neste caso recém preparadas. 
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FIGURA 1: tensão superficial de soluções aquosas de NaCl 0,1 mol.L-1 com variação na 

concentração de DAC, com medidas realizadas após diferentes intervalos de tempo decorridos 

após preparação. 

 

cmc 
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FIGURA 2: tensão superficial de soluções aquosas de NaCl 0,1 mol.L-1 com variação na 

concentração de SDS, para soluções recém-preparadas. 

  

 

Pode-se notar que as soluções de DAC são estáveis em função do tempo de preparação, 

já que os valores de tensão superficial são os mesmos para os três tempos. No entanto, 

Villamil mostrou, na tese de doutoramento [3] , que SDS pode sofrer hidrólise formando 

dodecanol, após algum tempo decorrido da preparação da solução, em meios de ácido sulfúrico. 

Assim, as medidas de tensão superficial, bem como os demais estudos desenvolvidos neste 

trabalho, foram realizados com soluções recém preparadas do surfatante.     

    O valor da cmc foi obtido pela intersecção dos dois segmentos de 

reta mostrados nos gráficos. A tabela 1 apresenta os valores de cmc dos três surfatantes, nos 

meios utilizados neste trabalho. 

 

 

Tabela 1: valores de cmc *  para DAC, SDS e SDBS: 
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 NaCl 0,1 mol.L-1 NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3 

DAC 1,0 x 10-3 2,3 x 10-3 

SDS 1,2 x 10-3 9,0 x 10-4 

SDBS** 1,4 x 10-4 1,6 x 10-4 

  * em mol.L-1  ; ** dados obtidos no mestrado[2] 

              

b.) Verificação da estabilidade eletroquímica:      

 Estudos com o DAC foram realizados a fim de se caracterizar o seu comportamento na 

faixa de potenciais de estabilidade da água. Por voltametria cíclica, utilizando-se platina como 

eletrodo de trabalho, curvas potenciodinâmicas foram obtidas na ausência e presença de 

surfatante, nos meios utilizados, a fim de se verificar a eletroatividade do DAC. Foram 

realizados ensaios com eletrodo parado e com EDR a 1000 rpm, com varreduras feitas a 

diferentes velocidades (200, 100, 10 e 1 mV.s -1), detalhados no item c, a seguir.   

     As figuras 3 e 4 apresentam os voltamogramas para 

sistemas sem agitação, em ausência e presença de DAC, a baixas velocidades de varredura. Na 

figura 3, verifica-se na ausência do surfatante, a oxidação da água a O2 (parte A) e a redução do 

oxigênio presente na interface (parte B). O surfatante não é eletroativo na faixa de oxidação da 

água e inibe os processos H2O / O2 e     O2 / H2O, com graus de cobertura (θ) da ordem de 92%, 

em potenciais iguais a -1,4 V / ECS e –1,05 V / ECS, respectivamente.  
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FIGURA 3: curvas potenciodinâmicas anódicas para o sistema Pt / NaCl  0,1 mol.L-1, em 

ausência    (I) e presença (II) de DAC 10-3 mol.L-1, sem agitação, sem desaeração, na faixa de 

potenciais de  0,2 V a 1,4 V / ECS, vv = 10 mV.s –1 .  

 

Os voltamogramas apresentados na figura 4 mostram que o DAC diminui a velocidade 

da reação catódica H2O / H2 , para baixas velocidades de varredura, em potenciais mais 

negativos do que  – 0,8 V / ECS. Observa-se um grau de cobertura da ordem de 40% em E = -

1,1 V / ECS. O surfatante não apresenta eletroatividade também na faixa de potenciais relativos 

à redução da água. 
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FIGURA 4: curvas potenciodinâmicas catódicas para o sistema Pt / NaCl  0,1 mol.L-1, em 

ausência    (I) e presença (II) de DAC 10-3 mol.L-1, sem agitação, sem desaeração, na faixa de 

potenciais de     –1,2 V a 0,2 V / ECS, vv = 1 mV.s –1 . 

 

  

Através dos ensaios realizados, verifica-se que o DAC é inerte eletroquimicamente, fato 

evidenciado pela ausência de picos tanto no ramo catódico quanto no ramo anódico. Apresenta 

também uma ação inibidora significativa sobre os processos relativos à oxidação e redução da 

água, sobre platina, sugerindo uma forte adsorção sobre o substrato. Em virtude destes 

resultados, optou-se pela realização de alguns estudos complementares para esta interface, 

apresentados no item 3.2. 

 

 

 

 

 

3.2 - Efeitos dos surfatantes sobre processos anódicos e catódicos em diferentes interfaces: 

I 

II 
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a) Interfase Pt / NaCl 0,1 mol.L-1:  

Na figura 3, do item anterior, foi mostrado o efeito da presença de DAC na interfase Pt / 

NaCl 0,1 mol.L-1 , para baixas velocidades de varredura, 10 mV.s-1 . Para velocidades de 

varredura mais elevadas, como 100 mV.s-1 (figura 5), o DAC também inibe o processo de 

oxidação da água (A) e de redução de O2 (B) com θ comparável, igual a 90%.  Tais resultados 

mostram que o processo de adsorção do DAC sobre a platina é rápido.  
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FIGURA 5: curvas potenciodinâmicas anódicas para o sistema Pt / NaCl  0,1 mol.L-1, em 

ausência    (I) e presença (II) de DAC 10-3 mol.L-1, sem agitação, sem desaeração, na faixa de 

potenciais de   0,2 V a 1,4 V / ECS, vv = 100 mV.s –1 . 

 

A figura 6 mostra os voltamogramas nas mesmas condições do ensaio apresentado na 

figura 3, mas utilizando-se convecção forçada através do uso de eletrodo de disco rotativo 

(EDR) a 1000 rpm. O O2 gerado, na ausência de DAC, não permanece na superfície da platina 

para ser reduzido, pois é transportado para o  meio da solução. Na presença de DAC, há inibição 

acentuada (θ = 92%, para E = -1,4 V / ECS) da reação de oxidação da água (processo A).  
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 FIGURA 6: curvas potenciodinâmicas anódicas para o sistema Pt / NaCl  0,1 mol.L-1, em 

ausência    (I) e presença (II) de DAC 10-3 mol.L-1, com EDR a 1000 rpm, sem desaeração, na 

faixa de potenciais de 0,2 V a 1,4 V / ECS, vv = 10 mV.s –1. 

 

 

A figura 4 mostrou que o DAC diminui a velocidade da reação catódica H2O / H2 , para 

baixas velocidades de varredura. Para altas velocidades de varredura, o DAC não tem ação 

significativa na inibição do processo, como se pode observar na figura 7.  Estes resultados 

indicam que a adsorção do DAC na região catódica é mais lenta do que na região anódica.  
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FIGURA 7: curvas potenciodinâmicas catódicas para o sistema Pt / NaCl  0,1 mol.L-1, em 

ausência    (I) e presença (II) de DAC 10-3 mol.L-1, sem agitação, sem desaeração, na faixa de 

potenciais de     –1,2 V a 0,2 V / ECS, vv = 100  mV.s –1 . 

 

 

A figura 8 mostra a inibição pronunciada causada pelo surfatante para a reação H2O / H2 

(A) e também para a reação O2 / H2O, evidenciada pelo desaparecimento do patamar B, relativo 

ao O2 dissolvido na solução, reação esta controlada por transporte de massa. Os graus de 

cobertura referentes aos processos A e B foram de 95% (E = -1,1 V / ECS) e 94 % (E = -0,50 V 

/ ECS), respectivamente.  
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FIGURA 8: curvas potenciodinâmicas catódicas para o sistema Pt / NaCl  0,1 mol.L-1, em 

ausência    (I) e presença (II) de DAC 10-3 mol.L-1, com EDR a 1000 rpm, sem desaeração, na 

faixa de potenciais de  –1,2 V a 0,2 V / ECS, vv = 10 mV.s-1 . 

 Para se verificar o efeito de inibição do surfatante para os processos catódicos e 

anódicos, sem agitação e com uso de convecção forçada, foram obtidos dados que relacionam os 

graus de cobertura em cada caso, em função dos potenciais aplicados, apresentados nas figuras 9 

e 10. Os gráficos indicam que a adsorção do DAC em potenciais catódicos (figura 9) independe 

da carga, visto que os valores de θ são praticamente constantes tanto para meios não agitados 

quanto para aqueles nos quais se utilizou EDR. Nota-se também que o processo de adsorção do 

surfatante é facilitado pelo transporte de massa na solução, pois o uso de convecção forçada 

eleva os valores de graus de cobertura em relação aos obtidos sem agitação. Para potenciais 

anódicos (figura 10), observa-se que os valores de θ  crescem com o potencial aplicado, em 

sistemas sem e com agitação do eletrodo, para sobretensões mais baixas. Para potenciais acima 

de 1,25 V / ECS, os valores de θ obtidos sem agitação da solução e com convecção forçada são 

maiores, constantes e comparáveis, mostrando que a adsorção anódica não depende do 

transporte de massa na solução. Tratando-se o DAC de um surfatante catiônico, torna-se difícil 

atribuir um efeito eletrostático a estes resultados.  
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FIGURA 9: grau de cobertura em função de potencial catódico aplicado - Pt / NaCl 0,1 mol.L-1 

+ DAC 10-3 mol.L-1. 
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 FIGURA 10: grau de cobertura em função de potencial anódico aplicado - Pt / NaCl 0,1 mol.L-1  

+ DAC 10-3 mol.L-1. 

 Os efeitos do DAC sobre a interface Pt / NaCl 0,1 mol.L-1 podem ser comparados aos 

demais surfatantes utilizados, apresentados em trabalhos anteriores. No trabalho de mestrado[2], 

foi mostrado, em meio de NaCl 0,1 mol.L-1, que o SDBS é eletroquimicamente inerte na faixa 
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de estabilidade da água, acelerando os processos de oxidação H2O / O2 e de redução O2/H2O 

para altas e baixas velocidades de varredura, sem convecção forçada. Alguns dos resultados 

obtidos anteriormente são mostrados nas figuras 11a e 11b, para facilitar a discussão. A altas 

velocidades de varredura, a presença de SDBS praticamente não afeta os processos de redução 

H2O / H2  e de oxidação H2 / H2O (H2 gerado na superfície do substrato). No entanto, é possível 

observar (figura 11b) que  o SDBS aumenta a velocidade destas reações, a baixas velocidades de 

varredura. Estes resultados mostraram que no caso do SDBS, a sua ação é catalítica, 

diferentemente do DAC que é inibidor. A adsorção do SDBS depende do potencial do eletrodo, 

sendo maior a potenciais mais positivos, de maneira semelhante ao DAC. Com o uso de 

convecção forçada (EDR a 1000 rpm), o SDBS catalisa todos os processos faradaicos que 

ocorrem na interface Pt / NaCl 0,1 mol.L-1.  
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FIGURA 11a: curvas potenciodinâmicas anódicas para o sistema Pt / NaCl  0,1 mol.L-1, em 

ausência (I) e presença (II) de SDBS 10-3 mol.L-1, sem agitação, sem desaeração, na faixa de 

potenciais de 0,2 V a 1,4 V / ECS, vv = 100 mV.s-1 . 
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 FIGURA 11b: curvas potenciodinâmicas catódicas para o sistema Pt / NaCl  0,1 mol.L-1, em 

ausência (I) e presença (II) de SDBS 10-3 mol.L-1, sem agitação, sem desaeração, na faixa de 

potenciais de 0,2 V a 1,4 V / ECS, vv = 1 mV.s -1. 

Villamil [4] estudou o efeito do SDS na interface Pt / NaCl 0,5 mol.L-1, mostrando que a 

presença do surfatante torna mais lentas as reações de oxidação H2O / O2 e redução O2 / H2O, a 

baixas velocidades de varredura, tendo o mesmo efeito para as reações de desprendimento de H2 

e oxidação H2 / H2O. O uso de EDR a 1000 rpm mostrou que a ação do surfatante é menos 

pronunciada sobre as reações citadas, indicando que a convecção forçada dificulta a adsorção do 

SDS sobre platina.            

 É importante salientar que dos dois surfatantes estudados neste trabalho e no anterior, um 

deles (DAC), catiônico, é inibidor para os dois processos de decomposição da água, enquanto 

que o SDBS, aniônico, é catalisador para os mesmos processos quando se utiliza a mesma 

interface, Pt/NaCl 0,1 mol.L-1. No entanto, não se pode atribuir à carga do surfatante esta 

diferença de comportamento. Os estudos de Villamil com SDS, aniônico, mostraram que este 

surfatante é também inibidor dos processos H2O / O2 e H2O / H2, em meio de NaCl 0,5 mol.L-1. 

  O que se observa, comparando os resultados com SDBS, DAC e SDS, é que o 

DAC adsorve mais intensamente, inibindo quase totalmente as reações de oxidação e redução da 

água. 

b) Interfase Ni / NaCl 0,1 mol.L-1 

I.) Polarização catódica: 

II 

I 
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Na dissertação de mestrado [2] , já se havia caracterizado que o SDBS atua como inibidor 

para a reação de desprendimento de H2, para níquel e cobre como substratos. Utilizando-se 

inicialmente níquel como substrato, foi verificado o efeito da presença de DAC nos processos 

catódicos, com eletrodo parado (figura 12) e com EDR a 1000 rpm (figura 13). No primeiro 

caso, tem-se uma inibição pouco significativa da reação catódica, mais pronunciada para 

potenciais mais negativos do que  -1100 mV / ECS. As curvas obtidas não apresentaram boa 

reprodutibilidade, sugerindo que a adsorção do surfatante depende das condições 

hidrodinâmicas da solução.   

 

 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

-1600,0-1400,0-1200,0-1000,0-800,0-600,0-400,0-200,00,0

potencial /mV , ECS

d
e

n
s

id
a

d
e

 d
e

 c
o

rr
e

n
te

 /
 

A
.c

m
-2

sem DAC

10-4 M DAC

10-3 M DAC

 

FIGURA 12:  curvas de polarização potenciostática catódica para o sistema Ni / NaCl 0,1 mol.L-

1 , em ausência e presença de DAC, sem agitação e sem desaeração. 

 

 

 

Com o uso de convecção forçada, EDR a 1000 rpm (figura 13), tem-se uma inibição 

muito pronunciada dos processos catódicos, tanto da reação de desprendimento de H2 (A), com 



 40 

grau de recobrimento θ de cerca de 85 % para E = -1300 mV / ECS, quanto da redução de O2 / 

H2O (B). O patamar formado indica que o O2 (dissolvido na solução) se reduz a H2O, em um 

processo controlado por transporte de massa. Em virtude de o DAC inibir tanto o processo O2 / 

H2O, controlado por transporte de massa, quanto a redução H2O / H2, cuja etapa lenta não é 

difusional, os resultados eletroquímicos sugerem que a ação do DAC se dê através de um filme 

que bloqueia parcialmente a superfície, reduzindo sua área. Além disso, comparando-se os 

processos A e B, nota-se que no caso da reação O2 / H2O, o processo começa a ocorrer no 

mesmo potencial, sugerindo efeito apenas de redução de área. No entanto, a reação H2O / H2 

passa, na presença de DAC, a ocorrer a potenciais deslocados de 200 mV, o que sugere um 

efeito inibidor do DAC sobre a própria reação de transferência de carga. 
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FIGURA 13:  curvas de polarização potenciostática catódica para o sistema Ni / NaCl 0,1 mol.L-

1 , em ausência e presença de DAC, com EDR a 1000 rpm, sem desaeração. 

 

A figura 14 apresenta os valores de graus de cobertura em função do potencial catódico 

aplicado, para os ensaios realizados sem agitação e com convecção forçada para as interfaces Ni 

/ NaCl 0,1 mol.L-1, em presença de DAC. O gráfico mostra que o uso de EDR favorece a ação 

do surfatante como inibidor dos processos. A exemplo do que foi visto nas interfaces Pt / NaCl 

0,1 mol.L-1, no caso de ser o níquel o substrato, a adsorção do DAC é igualmente favorecida 

A 

B 
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pelo transporte de massa do surfatante. Nota-se, ainda, que sem EDR (eletrodo parado), a ação 

do DAC praticamente independe do potencial aplicado, lembrando-se de que, neste caso, a 

reação O2 / H2O tem velocidade muito baixa por ser controlada por transporte de massa. Com o 

uso do EDR, os valores de θ crescem com o potencial na região em que o processo O2 / H2O é 

significativo, sendo o único processo em presença de DAC. A sobretensões mais elevadas, onde 

a reação H2O / H2 ocorre e prepondera, o efeito inibidor do surfatante independe do potencial. 

Estes resultados confirmam a hipótese anterior de que a atuação do DAC não se dá por efeito 

puramente eletrostático. Se a densidade de carga no metal fosse o único fato responsável, a 

adsorção do DAC, catiônico, aumentaria à medida que o potencial se tornasse mais negativo. 
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 FIGURA 14: grau de cobertura em função de potencial catódico aplicado - Ni / NaCl 0,1 mol.L-

1  + DAC 10-3 mol.L-1. 

II.) Polarização anódica:         

 No trabalho de mestrado [2] , SDBS mostrou-se inibidor de corrosão generalizada para 

níquel em meio de NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, mais acentuadamente em concentrações próximas 

à cmc (1,6 x 10-4 mol.L-1), mas antecipou o potencial de pite em cerca de 50 mV para o meio de 

NaCl 0,1 mol.L-1 , em pH  neutro. SDS, ao contrário, mostrou ação inibidora para a corrosão 

localizada por pites para níquel em meios de NaCl 0,5 mol.L-1 , de acordo com os estudos feitos 

por Villamil [4] . Neste trabalho, foi verificado também o efeito do DAC sobre processos 
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anódicos, tendo níquel como substrato. A corrosão localizada de níquel em meios de cloreto, 

caracterizada pela formação de pites, foi acelerada com a presença do surfatante, antecipando-se 

o potencial de pite em cerca de 50 mV, utilizando-se eletrodo parado. A figura 15 ilustra os 

resultados, que sugerem que a adsorção do DAC compromete a estabilidade do filme passivante 

sobre níquel. É importante mencionar que estudos feitos no Laboratório de Eletroquímica II / 

IQUSP por De Micheli [5] mostraram que o SDS, ao contrário do DAC sobre níquel, protege o 

aço inoxidável 304 no mesmo meio, elevando de 140 mV o potencial de pite, quando na mesma 

concentração, isto é, 1,0 mmol.L-1. A figura 16 mostra as curvas de polarização anódica em 

ausência e presença de DAC, utilizando-se EDR a 1000 rpm. 
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FIGURA 15:  curvas de polarização potenciostática anódica para o sistema Ni / NaCl 0,1 mol.L-

1 , em ausência e presença de DAC, sem agitação e sem desaeração. 
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FIGURA 16:  curvas de polarização potenciodinâmica anódica para o sistema Ni / NaCl 0,1 

mol.L-1   em ausência e presença de DAC, com EDR a 1000 rpm e sem desaeração. 

  

 Verifica-se que, com o uso de convecção forçada, ocorre um deslocamento no potencial 

de pite de cerca de 50 mV para valores mais positivos em presença de DAC, em comparação ao 

sistema sem surfatante. Portanto, a influência da convecção forçada nesta interface sugere que o 

transporte de massa facilita a adsorção do surfatante sobre o substrato de níquel.   

 No entanto, vale ressaltar que, embora reprodutíveis, os potenciais de pite observados 

apresentam variações da ordem de apenas 50 mV na presença de DAC, o que dificulta a 

caracterização do efeito do surfatante nesta interfase, tanto na ausência, quanto na presença de 

agitação. 

 

 

 

c) Interfase Cu / NaCl 0,1 mol.L-1: 
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 I.) Polarização catódica:        

 Utilizando-se cobre como substrato, os resultados obtidos para polarização 

potenciostática catódica sem convecção forçada mostraram-se muito irreprodutíveis. Assim, 

com uso de EDR a 1000 rpm, pôde-se verificar  o efeito do DAC sobre as reações catódicas que 

ocorrem sobre cobre, mostrado na figura 17. 
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FIGURA 17:  curvas de polarização potenciostática catódica para o sistema Cu / NaCl 0,1 

mol.L-1 , em ausência e presença de DAC, com EDR a 1000 rpm, sem desaeração. 

 

Na curva obtida sem surfatante, verifica-se a presença de dois patamares (A e B), com 

valores de densidade de corrente que são o dobro em B em relação às observadas em A. Tais 

resultados permitem concluir que, sobre cobre, a redução de oxigênio gera dois produtos 

estáveis, água oxigenada (com densidade de corrente limite iL, em A) e água (com densidade de 

corrente limite igual a 2 x iL, em B). As semi-reações envolvendo, respectivamente, 2 e 4 

elétrons, são dadas a seguir: 

(I) O2  +  2e -  +  2 H+ 
→ H2O2   (processo A) 

(II) O2  +  4e -  +  4 H+ 
→ 2 H2O   (processo B) 

A 

B 
C 
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O potencial padrão para a reação (I) é igual a –0,387 V / ECS, o que pode confirmar, 

qualitativamente, a ocorrência deste processo, visto que se deve levar em conta a sobretensão em 

relação ao cobre e as condições do meio utilizado. Para o processo C indicado na figura, tem-se 

a redução H2O / H2. Em presença de DAC, todos os processos são inibidos. Em relação aos 

processos A e B, têm-se valores de θ iguais a 98% (E = - 450 mV / ECS) e 95 % (E = -900 mV / 

ECS), respectivamente. É surpreendente notar que, embora, o DAC seja um surfatante catiônico, 

a sua ação inibidora é menor a potenciais menos negativos, o que sugere não ser a carga do 

surfatante, isto é, a sua cabeça polar, a maior responsável pelo processo inibidor. A figura 18 

mostra a relação entre os dados de graus de cobertura em função de potencial aplicado. Os 

resultados apresentados nas figuras 17 e 18 sugerem que o DAC, dentro da precisão 

experimental, inibe completamente a reação O2 / H2O2 e parcialmente a reação O2 / H2O. O 

DAC também inibe a reação H2O / H2 sobre cobre a ponto de a mesma não ser observada a  –

1500 mV / ECS, enquanto que na ausência de DAC, ela se inicia por volta de –1200 mV / ECS. 
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FIGURA 18: grau de cobertura em função de potencial catódico aplicado - Cu / NaCl 0,1 mol/L 

+ DAC 10-3 mol.L-1, com EDR a 1000 rpm. 

 É importante salientar a ação catalítica do cobre como substrato sobre a reação O2 / 

H2O2, ao contrário do níquel e da platina, conforme  verificado nos itens anteriores. 
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II.) Polarização anódica:          

 Nos ensaios de polarização potenciostática anódica realizados com cobre como substrato, 

com eletrodo parado, O DAC inibiu os processos de oxidação do cobre, que ocorre em duas 

etapas, com formação de Cu (I) (estabilizado em meio de cloreto) e de Cu (II).  Mas, sob estas 

condições, houve grande irreprodutibilidade nos resultados obtidos, o que foi minimizado 

utilizando-se EDR a 1000 rpm. A figura 19 apresenta as curvas potenciostáticas anódicas em 

ausência e presença de DAC. Pode-se verificar a inibição completa dos processos de oxidação 

do cobre em presença do surfatante, fato evidenciado através dos valores de densidades de 

corrente muito baixos, se comparados aos correspondentes na curva obtida em ausência de 

DAC. De fato, a superfície do eletrodo de cobre apresentou-se totalmente brilhante e lisa, sem 

vestígios aparentes de oxidação, após o ensaio realizado em presença do surfatante. Na figura 

20, observam-se os valores de graus de cobertura em função de potencial aplicado. 
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FIGURA 19:  curvas de polarização potenciostática anódica para o sistema Cu / NaCl 0,1 mol.L-

1 , em ausência e presença de DAC, com EDR a 1000 rpm, sem desaeração.   
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FIGURA 20: grau de cobertura em função de potencial anódico aplicado - Cu / NaCl 0,1 mol.L-1  

+ DAC 10-3 mol.L-1, com EDR a 1000 rpm. 

 

 Aparentemente, o DAC atua como inibidor do processo desde o potencial de circuito 

aberto. Na região compreendida entre  –75 mV / ECS  e  +50 mV / ECS, a formação de um 

filme de cloreto cuproso deve contribuir para os valores de θ próximos a 100 %. Estes valores 

decrescem entre +50 mV / ECS e +100 mV / ECS, quando o cloreto cuproso superficial é 

oxidado a cloreto cúprico, solúvel, voltando o DAC a atuar sozinho, com θ entre 85 e 90 %. 

 

 

 

3.3) Estudos das interfases por Espectrocopia Raman (SERS) “in situ”: 

 

 

 

 A espectroscopia Raman (efeito SERS, “in situ”) tendo cobre como substrato vem sendo 

utilizada pelo grupo de Eletroquímica II / IQUSP, com o objetivo de verificar a adsorção de 
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moléculas orgânicas utilizadas como inibidores de corrosão [3, 6-11]. Estes estudos contam com o 

apoio de pesquisadores do Laboratório de Espectroscopia Molecular / IQUSP. A técnica foi 

utilizada com o objetivo de caracterizar a presença dos surfatantes na superfície do cobre, para 

aqueles sistemas onde se verificou a sua influência nos processos de eletrodo.    

  A figura 21 apresenta os espectros Raman da interfase Cu / NaCl 0,1 mol.L-1 na 

ausência e presença de DAC 1,0 x 10-3 mol.L-1, após 5 minutos e 30 minutos de imersão do 

eletrodo e no potencial de circuito aberto (-0,20 V / ECS). Na ausência de DAC, observam-se 

apenas as bandas características de óxidos de cobre, na região de 500-620 cm-1, visíveis após 30 

minutos (espectro b), no Ecorr. Na presença de DAC, as bandas de óxidos são mais intensas, 

sobretudo após 30 minutos no mesmo potencial. Observa-se ainda, nos espectros da interface 

contendo DAC, a presença de bandas em 1432, 2848, 2932 e 2976 cm-1. A banda em 1432 cm-1, 

embora fraca nestas condições, pode ser atribuída à deformação de ângulo H-C-H, do grupo 

CH2, ou do grupo H-N-H da cabeça polar, enquanto que as bandas na região de 2900 cm-1 

podem ser atribuídas aos estiramentos          C-H [12,13] . Também se observa uma banda em 285 

cm-1, característica da interação Cu-Cl [3], mais visível na presença de DAC, mesmo após 5 

minutos. 
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FIGURA 21:  espectros Raman para Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, em ausência (a e b) e presença de 

DAC (c e d) , nos potenciais de circuito aberto, em função do tempo. 
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FIGURA 22:  espectros Raman para Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, em ausência (a, b, c) e presença de 

DAC;  A – para potencial catódico (E = -1,00 V / ECS); B e C - para potenciais anódicos (E = 

0,00 V / ECS e E = 0,20 V / ECS, respectivamente), em relação ao potencial de corrosão (Ecorr = 

-0,20 V / ECS) 

 

A figura 22 mostra os espectros obtidos para a interface Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, na 

ausência e presença de DAC, a um potencial mais negativo (-1,00 V / ECS) e a potenciais mais 

positivos (0,00 V / ECS e 0,20 V / ECS) do que o potencial de corrosão (-0,20 V / ECS). 

Observa-se nas interfaces sem DAC (espectros a, b e c), a ausência de bandas características dos 

óxidos de cobre, presentes no Ecorr. Esta ausência pode ser atribuída à redução dos óxidos e 

formação de clorocomplexos a potenciais mais negativos e mais positivos do que o Eca, 

respectivamente. Nota-se, na presença de DAC, a ausência praticamente das bandas de óxido a –

1,00 V / ECS (espectro A) e a presença das mesmas a potenciais mais positivos (espectros B e 

C). Estes resultados sugerem que o DAC permite a redução eletroquímica dos óxidos já 

presentes na superfície, mas dificulta a formação dos clorocomplexos solúveis a partir dos 

óxidos, comparando-se os espectros b e c com B e C). 

Para os espectros observados em presença de DAC (A, B e C), bandas na região de 2850 

a 2970 cm-1 estão relacionadas aos grupamentos alifáticos da cadeia carbônica, enquanto que 

bandas em torno de 1450 cm-1 indicam a deformação de ângulo do grupamento CH2 , ou H-N-H, 

adsorvido, conforme discutido anteriormente. 
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Na figura 23, têm-se os espectros obtidos após 10 minutos para Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, 

pH = 3, em ausência e presença de DAC, em potenciais anódicos (0,0 e 0,10 V / ECS) e 

catódico (-1,0 V / ECS), em relação ao potencial de corrosão (Ecorr = -0,20 V / ECS). Observam-

se as bandas características de óxidos na superfície, na ausência de DAC e a potenciais mais 

positivos do que o Ecorr. Nestes espectros, em pH igual a 3, podem ser caracterizadas diferentes 

bandas relacionadas à adsorção do surfatante, em função do potencial. Tanto nos potenciais mais 

positivos quanto nos mais negativos do que o Ecorr, observam-se as bandas na faixa de 2750 a 

3000 cm-1, que indicam a presença da cadeia carbônica adsorvida na superfície do eletrodo. As 

bandas presentes na região de 1450 a 1500 cm-1, embora observadas somente no espectro para 

potencial catódico, são atribuídas à deformação de ângulo do grupamento CH2. Torna-se difícil, 

empregando a espectroscopia Raman “in situ”, obter informações sobre a interação da parte 

polar do surfatante por dois motivos: as bandas características do estiramento N-H, bem fortes 

no infravermelho[13] , são de baixa intensidade na espectroscopia Raman; as bandas 

características da deformação de ângulo H-N-H ocorrem na região correspondente à deformação 

H-C-H. [14] . 

 500  1000  1500  2000  2500  3000 

R
a

m
a

n
 I

n
te

n
s

it
y

 (
a

.u
.)

                                                            

6
4

5
6

0
6

6
2

0

5
0

7

6
5

0

1
3

4
4

1
3

1
4

1
1

9
6

1
3

4
7

1
4

5
9

1
4

9
5

1
0

4
8

2
7

8
5

2
8

6
3

2
9

0
0

2
9

6
5

0.10 V sem DAC (a)
0.00 V sem DAC (b)

-1.00 V sem DAC (c)

0.10 V com DAC (d)

0.00 V com DAC (e)

- 1.00 V  com DAC (f) 

 

FIGURA 23:  espectros Raman para Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, em ausência e presença de 

DAC, em potenciais anódicos (0,0 V / ECS E 0,10 V / ECS) e catódico (-1,0 V / ECS), em 

relação ao potencial de corrosão (Ecorr = -0,20 V / ECS). 
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Villamil [3] mostrou em trabalhos anteriores que SDS se adsorve sobre cobre, em meios 

de HCl e de H2SO4, comparando os espectros obtidos com padrões e realizando a atribuição das 

bandas presentes. A figura 24 mostra os espectros Raman obtidos em ausência e presença de 

SDS, em meio de NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, a potenciais mais positivos e mais negativos do que 

o Eca, após 10 minutos em cada potencial. Diferentemente do observado na figura 23, na 

ausência de SDS não são observadas bandas de óxidos nos dois valores de potencial, o que pode 

ser atribuído a um intervalo de tempo menor decorrido entre a imersão do eletrodo e a obtenção 

do espectro. Verifica-se, também, a presença de bandas na região entre 2750 cm-1 e 3000 cm-1, 

características de estiramento C-H, nos potenciais anódico e catódico  (-1,00 e 0,00 V / ECS). 

Estes resultados indicam a adsorção da cadeia carbônica no eletrodo, para estes potenciais. 

Bandas na região de 1200 a 1240 cm-1 indicam a presença de grupamento sulfato do surfatante, 

no espectro relativo aos potenciais catódicos, de acordo com comparação feita com espectros do 

surfatante sólido [14]  e em solução aquosa [13] . É importante salientar que o SDS não se adsorve 

por efeito eletrostático. Por ser um surfatante aniônico, seria esperado que a cabeça polar se 

adsorvesse mais intensamente a potenciais mais positivos. A razão deste comportamento pode 

estar ligado à protonação do ânion dodecilsulfato quando se diminui o pH. Estudos realizados 

por Villamil em meio de H2SO4 utilizando cobre como substrato mostraram, em concordância 

com estes resultados, um efeito maior do SDS sobre o processo catódico, a –1,0 V / ECS, isto é, 

sobre a reação H+ / H2 quando comparado à sua ação na região de oxidação do metal. 
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FIGURA 24:  espectros Raman para Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, em ausência (a e b) e 

presença de SDS , em potenciais anódico (0,0 V / ECS) e catódico (-1,0 V / ECS), em relação ao 

potencial de corrosão (Ecorr = -0,2 V / ECS). 

 

 

Tendo em vista que o SDS contém a mesma cadeia carbônica que o DAC,  a presença no 

espectro da figura 24d da banda em 1484 cm –1 reforça a idéia de que seja característica da 

deformação de ângulo H-C-H, presente nos dois surfatantes, e não de H-N-H, apenas presente 

no DAC. 

 Os estudos por espectroscopia Raman “in situ”, embora qualitativos, serviram para 

confirmar os resultados eletroquímicos. A adsorção dos surfatantes sobre cobre não depende, na 

maioria dos sistemas estudados, do potencial do eletrodo, já que se a parte que se adsorve em 

todas as interfases estudadas é a cadeia carbônica. 
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3.4 – Efeito de surfatantes na eletrodeposição de níquel sobre cobre: 

 3.4.1.) Escolha das condições de eletrodeposição:     

 Com base nos resultados obtidos envolvendo a inibição de processos de eletrodo por 

ação dos surfatantes estudados, direcionou-se o trabalho para uma aplicação prática tecnológica. 

Tendo em vista o uso de surfatantes em processos de eletrodeposição (vide capítulo 1), optou-se 

por se estudar o efeito destes surfatantes na niquelação de superfícies de cobre, visto que, para 

que se tenha um depósito coeso, aderente e, portanto, de boa qualidade, deve-se evitar a 

formação de bolhas de H2 sobre a superfície metálica. O desprendimento de hidrogênio implica, 

também, na redução do rendimento de eletrodeposição em relação à densidade de corrente 

utilizada. Assim, se a ação de um surfatante, bem como de qualquer outro inibidor, for a de 

diminuir ou mesmo evitar que a reação H2O/H2 ocorra, na faixa de potencial relacionada à 

deposição metálica, tem-se então uma ótima aplicação tecnológica para o uso destes surfatantes, 

desde que estes não inibam a própria reação de interesse. Todos os experimentos foram 

realizados utilizando-se EDR a 1000 rpm, já que, desta forma, a eletrodeposição ocorre com 

formação de depósitos mais homogêneos e uniformes sobre a superfície metálica. O emprego do 

EDR, além de propiciar condições hidrodinâmicas bem controladas, favorece, por simetria, a 

existência de uma superfície igualmente acessível sob o ponto de vista da distribuição de 

corrente. Em outras palavras,  com EDR se tem uma espessura de camada de difusão constante, 

isto é, independente das coordenadas radial e tangencial. Estas características são importantes 

principalmente quando o potencial de eletrodeposição se situa na região da densidade de 

corrente limite (iL), onde o transporte de massa difusivo-convectivo é a etapa limitante da 

velocidade do processo.  A deposição de níquel será estudada com EDR e incluirá a região de iL .

           O níquel é o 

metal mais utilizado em eletrodeposição, devido a suas características de resistência à corrosão, 

excelente aparência para acabamentos e facilidade de processo de deposição. No entanto, apesar 

de ser muito resistente à corrosão, em atmosferas poluídas sofre embaçamento devido à 

formação de filmes de sulfato de níquel. Níquel é muito utilizado também para fins de 
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engenharia, por suas propriedades mecânicas favoráveis. Em geral, a eletrodeposição de níquel é 

feita a partir de banhos de cloreto e/ou sulfato e ácido bórico [16,17] , os chamados banhos de 

Watts, com formulações específicas de acordo com as características desejadas para os depósitos 

requeridos. Estes banhos dão origem a depósitos foscos, com formação de pites devido à 

formação de bolhas de H2. Para a obtenção de depósitos mais brilhantes e uniformes com os 

banhos de Watts,  

 

são utilizados aditivos abrilhantadores, como ácidos sulfônicos, sacarina e sulfamidas, e agentes 

niveladores, como a cumarina. Os banhos de Watts podem ser utilizados em temperaturas de 50 

a 60 ºC, e pH na faixa de 2 a 4. Banhos contendo apenas cloretos são utilizados em deposições 

rápidas, por apresentarem condutividade muito maior do que a dos banhos contendo sulfato; 

porém, originam depósitos com granulometria mais fina, sendo menos dúteis e com  maior grau 

de tensões, efeitos que podem ser minimizados com a utilização dos aditivos citados. Banhos à 

base de sulfamatos também utilizam ácido bórico, podendo ser usados com concentrações mais 

elevadas de níquel, já que o sulfamato é um sal mais solúvel do que sulfato ou cloreto, 

originando depósitos mais dúteis  e com menor grau de tensões.      

    Tendo por base as soluções estudadas no presente trabalho, fez-se 

a opção de se utilizar o mesmo eletrólito (NaCl 0,1 mol.L-1), mas com pH mais baixo do que o 

neutro para se evitar hidrólise do sal de níquel a ser usado, mas não tão baixo para se evitar o 

excessivo desprendimento de H2 na região de interesse da eletrodeposição de níquel. Como 

estudos anteriores envolveram soluções em pH igual a 3, foi fixado este valor de pH para a 

realização dos estudos de eletrodeposição, dentro da faixa de pH utilizado nos banhos 

comerciais citados, fixando-se também a temperatura ambiente (25 ºC). Fez-se a opção de se 

utilizar cloreto de níquel (NiCl2.6 H2O), em concentrações iguais a 2,0x10-3, 2,0x10-2 e 2,0x10-1 

mol.L-1, com base em valores de banhos comerciais, e também mais diluídos para valores de 

mesma ordem de grandeza daqueles obtidos para cmc dos surfatantes, nos meios considerados. 

A concentração dos surfatantes foi fixada em 1,0x10-3 mol.L-1. Contudo, nesta concentração, 

somente SDS é solúvel nas três soluções de cloreto de níquel citadas, razão pela qual somente 

este surfatante foi estudado com [Ni2+] variável. 
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3.4.2.) Interfase Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, em ausência e presença de surfatantes: 

 Para se estudar o efeito dos surfatantes em processos de eletrodeposição de níquel sobre 

cobre, a ser apresentado no próximo item, foi necessária uma avaliação prévia do seu 

comportamento nas reações catódicas que ocorrem na interface, na ausência de íons Ni2+. A 

figura 26 mostra as curvas de polarização potenciostática catódica em ausência e presença dos 

surfatantes. 
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FIGURA 26:  curvas de polarização potenciostática catódica para o sistema Cu / NaCl 0,1 

mol.L-1 , pH = 3, em ausência e presença de surfatantes, com EDR a 1000 rpm, sem desaeração. 

  

São observados os mesmos dois processos caracterizados anteriormente como as reações 

de redução de O2  dissolvido na água (A) e de desprendimento de H2 (B). Nota-se, pela curva I, 

que para pH igual a 3, a redução de oxigênio a água oxigenada é menos nítida, isto é, não se 

observa tão bem o primeiro patamar a sobretensões mais baixas, da forma como se vê a pH igual 

a 5,8 (vide figura 17). Estes resultados sugerem que a estabilidade do intermediário (H2O2) é 
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menor quando se aumenta a acidez do meio.        

   Verifica-se que o DAC (curva II) inibe parcialmente as reações citadas, 

mas com menor atuação do que a observada em meio neutro. É importante salientar que se o 

efeito do DAC se dá por adsorção, a redução do pH implica numa maior competição H+ - DAC 

na interface, em virtude de se tratar de um surfatante catiônico. Esta é a interpretação que pode 

ser dada a este resultado quando comparadas àqueles obtidos em pH igual a 5,8. Os outros 

surfatantes praticamente não tem ação significativa sobre o processo A, mas aumentam a 

velocidade da reação H+ / H2 , a partir de potenciais mais negativos do que –1000 mV / ECS. 

Estes resultados sugerem que os surfatantes aniônicos elevam a carga negativa (em módulo) do 

eletrodo, favorecendo a adsorção do íon H+. 

 

 

3.4.3) Determinação de potenciais de eletrodeposição: 

 

A figura 27 mostra as curvas de polarização potenciostática catódica para a interface Cu / 

NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, na ausência e presença de NiCl2 2x10-3 mol.L-1. Vê-se que a presença 

de íons Ni 2+ modifica significativamente os resultados quando se comparam as curvas I e II. Na 

presença destes íons, o patamar correspondente à reação O2 / H2O é reduzido (trecho A), surge 

um segundo patamar com densidades de corrente mais elevadas a partir de –1100 mV / ECS 

(patamar B) e a reação de desprendimento de H2 (trecho C) passa a ocorrer a potenciais menos 

negativos. O patamar B (na realidade, um trecho de menor inclinação) corresponde à reação Ni2+ 

/ Ni, controlada por transporte de massa (responsável pela densidade de corrente limite 

constante), acompanhada da reação H2O / H2, controlada por transferência de carga. A 

ocorrência da reação H2O / H2 a potenciais menos negativos quando há presença de íons Ni2+ em 

solução (curva II) pode ser atribuída à mudança do substrato de cobre, ao menos parcialmente 

recoberta por níquel, eletrodepositado a partir de –1000 mV / ECS. O níquel catalisa melhor a 

reação H2O / H2 do que  o cobre, neste meio. Resultado semelhante foi observado, no trabalho 

de mestrado [   ], para pH igual a 5,8. A curva II  serviu para definir a faixa de potencial em que 

será estudada a eletrodeposição do níquel, entre –1,0 V / ECS e –1,3 V / ECS. 
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FIGURA 27:  curvas de polarização potenciostática catódica para o sistema Cu / NaCl 0,1 

mol.L-1 , pH = 3 , em ausência e presença de íons Ni 2+, com EDR a 1000 rpm, sem desaeração. 

 

 

3.4.4) Interface Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3 + NiCl2 2x10-3 mol.L-1, em ausência e presença 

de surfatantes: 

 

 A figura 28 mostra o efeito do DAC sobre a curva de polarização catódica do cobre, em 

meio de NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3 , contendo 2x10-3 mol.L-1 de íons de Ni2+. Observa-se que o 

DAC inibe todos os processos, mesmo aqueles controlados pela difusão convectiva. Os 

resultados sugerem uma redução significativa da área do eletrodo, de maneira semelhante ao que 

foi observado na ausência de Ni2+, a pH = 5,8 (figura 13). 
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FIGURA 28:  curvas de polarização potenciostática catódica para o sistema Cu / NaCl 0,1 

mol.L-1 , pH = 3 + NiCl2
 2x10-3 mol.L-1, em ausência e presença de DAC, com EDR a 1000 rpm, 

sem desaeração. 
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FIGURA 29:  curvas de polarização potenciostática catódica para o sistema Cu / NaCl 0,1 

mol.L-1 , pH = 3 + NiCl2
 2x10-3 mol.L-1, em ausência e presença de SDS, com EDR a 1000 rpm, 

sem desaeração. 
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A figura 29 apresenta o efeito do SDS sobre o comportamento catódico da mesma 

iterface. Observa-se que este surfatante não inibe os processos O2 / H2O e Ni2+ / Ni. 

Comparando as curvas I e II se observa que: o SDS eleva a densidade de corrente limite da 

reação O2 / H2O; antecipa a reação Ni2+ / Ni, isto é, na ausência do surfatante esta redução 

começa a ocorrer a –1,0 V / ECS (curva I), enquanto que na sua presença já se inicia a –0,7 V / 

ECS (curva II) ; favorece a reação H+ / H2 , de modo semelhante ao observado na ausência de 

íons de níquel  (figura 26). Uma vez que na presença de SDS o níquel começa a se depositar a 

potenciais menos negativos, pode haver um efeito sinérgico SDS (solução) - Ni metálico, 

favorecendo a reação de desprendimento de H2.  O efeito do SDBS sobre o 

comportamento na polarização catódica da interface estudada é apresentado na figura 30. O 

SDBS diminui os valores de iL para as reações O2 / H2O e Ni2+ / Ni; porém, promove a reação 

Ni2+ / Ni a potenciais menos negativos, além de inibir, na presença de íons Ni2+, a reação H+ / 

H2. A redução dos valores de iL para as reações O2 / H2O e Ni2+ / Ni não pode ser atribuída a 

mudanças na viscosidade do meio. Medidas desta propriedade, realizadas em soluções de NaCl 

0,1 mol.L-1 , pH = 3 , na ausência e presença de SDBS (1,0 x10-3 mol.L-1) alteraram seu valor de 

apenas 1% por adição do surfatante.. Estes resultados sugerem que o efeito do SDS e do SDBS 

sobre as reações controladas por transporte de massa, se dê por redução da área do eletrodo. Por 

outro lado, a ocorrência da reação Ni2+ / Ni em potenciais menos negativos, tanto na presença de 

SDS quanto de SDBS (menos acentuadamente) pode ser atribuída à ação desses surfatantes 

sobre o mecanismo de transferência de carga, provavelmente por efeito eletrostático, de maneira 

semelhante à ação catalítica observada para a reação H+/ H2, em ausência de Ni2+. No caso do 

níquel, a análise se torna mais complexa quando se leva em conta que a solução contém excesso 

de cloreto e que esses íons também complexam os íons Ni2+, chegando a formar ânions do tipo 

NiCl4
2-. 
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FIGURA 30:  curvas de polarização potenciostática catódica para o sistema Cu / NaCl 0,1 

mol.L-1 , pH = 3 + NiCl2
 2x10-3 mol.L-1, em ausência e presença de SDBS, com EDR a 1000 

rpm, sem desaeração. 

 

 

 

3.4.5) Rendimentos de deposição: 

Os rendimentos de deposição de níquel foram calculados com base na relação entre as 

cargas anódica e catódica (Qa/Qc). A carga catódica foi calculada pela integração da curva 

cronoamperométrica obtida com a aplicação do potencial de deposição por 10 minutos, em meio 

de NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3 + NiCl2.6H2O com concentrações variáveis, em ausência e 

presença dos surfatantes, utilizando-se EDR a 1000 rpm. A carga anódica foi calculada a partir 

da curva cronoamperométrica obtida para a superfície de cobre niquelada, em meio de H2SO4 

0,5 mol.L-1, a um potencial de -80 mV / ECS, com EDR a 1000 rpm, até se atingir densidades de 

corrente próximas a zero. Nestas condições, o níquel sofre dissolução, sendo reoxidado a Ni2+, 

sem que  a superfície do cobre seja atacada. Assim, pode-se calcular a carga anódica devida 

somente à presença do depósito de níquel sobre cobre.      

   A figura 31 apresenta a variação de rendimentos em função do potencial 

aplicado, obtidos para concentração de Ni2+ igual a 2,0x10-3 mol.L-1 , enquanto que a tabela 2 

mostra os resultados com os respectivos desvios.  
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FIGURA 31: rendimento de eletrodeposição em função de potencial aplicado, para NaCl 0,1    

mol.L-1, pH = 3 + NiCl2.6H2O 2x10-3 mol.L-1, em ausência e presença de surfatantes, com EDR 

a 1000 rpm. 

 

 

 

 

Tabela 2:  resultados de rendimento de eletrodeposição em função de potencial aplicado, com 

respectivos desvios. 

-E / mV , ECS Sem surfatante (%) + SDBS (%) +SDS (%) 

1000 17,5 ± 0,5  17,7 ± 0,9 26 ± 3  

1100 29 ± 2 23 ± 1 43 ± 1 

1200 29,8 ± 0,6 27,4 ± 0,2 15,0 ± 0,7 

1300 3,3 ± 0,5 20 ± 1 20,6 ± 0,9 
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Pode-se verificar que, para o sistema sem surfatante, há uma diminuição acentuada no 

rendimento de eletrodeposição a -1300 mV / ECS, devido ao desprendimento acentuado de H2 

neste potencial. Em presença dos surfatantes, a diminuição do rendimento neste potencial é 

menor devido à sua ação tensoativa, que faz com que as bolhas de gás saiam mais facilmente da 

superfície do eletrodo. Para SDBS, o máximo de rendimento se dá para um potencial de -1200 

mV / ECS, enquanto que para SDS, o potencial de máximo rendimento é de -1100 mV / ECS. 

Neste potencial, há um aumento no rendimento de deposição, em comparação ao obtido em 

ausência de surfatantes, de 29 % para 43 %, indicando que o SDS tem ação significativa no 

processo citado. Para DAC, em nenhum dos potenciais utilizados houve deposição de níquel, 

evidenciando que o DAC inibe tanto o processo H+/H2, conforme verificado anteriormente, 

quanto o de redução de níquel. Visualmente, os depósitos obtidos em presença de SDS e SDBS 

são mais brilhantes, se comparados ao depósito obtido em ausência de surfatantes. 

Foram obtidos também os rendimentos de deposição para concentrações mais elevadas 

de níquel. Porém, devido à precipitação verificada nas soluções contendo SDBS, somente para 

SDS foram feitos os cálculos de rendimento, já que com DAC também não houve niquelação da 

superfície de cobre, nas condições citadas. A figura 32 apresenta os resultados obtidos para 

concentração de NiCl2.6H2O igual a 2,0x10-2 mol.L-1, enquanto que a figura 33 mostra os 

resultados para concentração de 0,2 mol.L-1, na qual se pode também observar o efeito da 

variação de concentração do SDS. 
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FIGURA 32: rendimento de eletrodeposição em função de potencial aplicado, para NaCl 0,1    

mol.L-1, pH = 3 + NiCl2.6H2O 2x10-2 mol.L-1, em ausência e presença de SDS (1,0x10-3 mol.L-

1), com EDR a 1000 rpm. 
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FIGURA 33: rendimento de eletrodeposição em função de potencial aplicado, para NaCl 0,1    

mol.L-1, pH = 3 + NiCl2.6H2O 2x10-1 mol.L-1, em ausência e presença de SDS, com EDR a 1000 

rpm. 

 

 

 

 

 Na figura 32, pode-se verificar que, em cada potencial estudado, a presença de surfatante 

([SDS] = 1,0x10-3 mol.L-1) mantém ou diminui os rendimentos de deposição observados na 

ausência dele, para [Ni2+] igual a 2x10-2 mol.L-1. Para concentração maior de Ni2+ (figura 33), 

igual a 0,2 mol.L-1 , observa-se que o máximo rendimento, igual a 75%, se dá no potencial de –

1,00 V / ECS, tanto na ausência quanto na presença de SDS (1,0x10-3 mol.L-1). Para [SDS] igual 

a 1,0x10-4 mol.L-1, isto é, abaixo da cmc, os rendimentos são mais baixos do que os observados 

na ausência do surfatante, para potenciais iguais a –0,9 e –1,0 V / ECS. No potencial de –1,1 V / 

ECS, no entanto, verifica-se que os rendimentos são maiores com o SDS e crescem com a sua 

concentração, mostrando o seu efeito tensoativo. Para [SDS] = 1,0x10-2 mol.L-1), tem-se o maior 

rendimento de deposição, enquanto que o pior rendimento é obtido em ausência de SDS neste 

potencial. A ação do surfatante pode estar relacionada neste caso ao efeito de diminuição 
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pronunciada da tensão superficial da solução contendo a maior concentração de SDS que faz 

com que as bolhas de H2 formadas neste potencial sejam facilmente removidas da superfície do 

eletrodo, aumentando a área disponível para a redução do níquel. Nota-se um aumento 

significativo do efeito de SDS para os dois valores mais baixos de concentração, ou seja, abaixo 

e acima da cmc. A mudança de 10-3 mol.L-1 para 10-2 mol.L-1 (ambas acima da cmc) exerce 

pouco efeito sobre o rendimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6) Caracterização dos depósitos: 

 

Com base nos estudos realizados, optou-se por se fazer a caracterização dos depósitos 

obtidos nas condições em que houve aumento de rendimento de deposição, ou seja, para 

concentração de Ni2+ igual a 2,0x10-3 mol.L-1, com concentração de surfatantes da ordem de 10-3 

mol.L-1, para potencial aplicado de –1,2 V / ECS e –1,1 V / ECS, em ausência e presença de 

surfatantes, respectivamente. Os depósitos obtidos nestas condições foram caracterizados a 

partir de diferentes técnicas, tomando-se por base comparações realizadas com os metais puros 

(cobre e níquel), nos meios especificados. 

 

a.) Potencial de circuito aberto: 

Inicialmente, o estudo das superfícies niqueladas teve por base o comportamento dos 

depósitos em relação à evolução do potencial de circuito aberto, em  meio de NaCl 0,1 mol.L-1,    

pH = 3, com eletrodo parado. Nestas condições, cobre puro apresenta Ecorr de cerca de –110 mV 
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/ ECS, enquanto que o valor de Ecorr para níquel é igual a –360 mV / ECS. A figura 34 mostra os 

potenciais de circuito aberto para os metais puros e para as superfícies niqueladas em ausência e 

presença dos surfatantes, em potenciais de máximo rendimento, com 10 minutos de 

eletrodeposição, enquanto que a tabela 3 mostra os valores de Ecorr correspondentes aos 

depósitos obtidos nestas condições. O DAC foi excluído desta análise por ter apresentado 

rendimentos praticamente iguais a zero, em qualquer potencial.      

   Os valores de Ecorr obtidos indicam que a superfície niquelada em 

ausência de surfatantes apresenta um Ecorr semelhante ao do cobre puro, sugerindo uma área não 

totalmente recoberta por níquel. Já os depósitos preparados a partir de banhos contendo SDS e 

SDBS apresentam valores intermediários em relação aos valores dos metais puros, indicando a 

formação, provavelmente, de uma superfície mais recoberta por níquel. 
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FIGURA 34: potencial de circuito aberto para Ni, Cu e superfícies niqueladas de cobre em 

ausência e presença de surfatantes, em meio de NaCl 0,1 mol.L-1 , pH = 3. Tempo de deposição: 

10 minutos. 

 

 

 

Tabela 3: Ecorr para depósitos de Ni sobre Cu em comparação aos metais puros, em meio de 

NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3. 

 

Eletrodo Ecorr / mV , ECS 
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Cobre -116 

Níquel -363 

Cu / Ni (sem surfatante) -120 

Cu / Ni (SDS) -253 

Cu / Ni (SDBS) -290 

  

 

   

 A figura 35 mostra os resultados das medidas de Eca em função do tempo para 

superfícies de cobre recobertas de níquel, após um intervalo de tempo de eletrodeposição de 120 

a 150 minutos, quando se admitiu que toda a superfície estivesse recoberta. O critério adotado 

foi estabelecido a partir das curvas cronoamperométricas descritas no item b, a seguir. Utilizou-

se, nestas novas medidas de Eca vs tempo, o eletrodo de disco rotativo, no sentido de favorecer a 

reprodutibilidade dos resultados e se aproximar das condições empregadas no trabalho.   

  Observa-se, pela figura 35, que as superfícies de cobre revestidas por níquel 

apresentam um potencial de corrosão comparável, dentro da precisão experimental, ao do níquel 

maciço e bem diferente do observado para o cobre. A tabela 4 apresenta os valores obtidos, em 

cada caso, para o Ecorr. 
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FIGURA 35: potencial de circuito aberto para Ni, Cu e superfícies niqueladas de cobre em 

ausência e presença de surfatantes, em meio de NaCl 0,1 mol.L-1 , pH = 3, EDR a 1000 rpm, 

com tempo de deposição de 120-150 minutos. 

 

 

 

Tabela 4: Ecorr para depósitos de Ni sobre Cu em comparação aos metais puros, em meio de 

NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, com EDR a 1000 rpm. 

 

Eletrodo Ecorr  / mV , ECS 

Cobre - 165 

Níquel - 101 

Cu / Ni (sem surfatante) - 83 

Cu / Ni (SDS) - 86 

Cu / Ni (SDBS) - 91 

 

 

 

 É interessante notar, comparando as figuras 34 e 35, que o emprego de convecção 

forçada torna o potencial de corrosão do níquel bem mais positivo, variando de –363 mV / ECS 

para –101 mV / ECS. Estes resultados sugerem que a formação de uma película protetora sobre 

níquel, em meio de NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, naturalmente aerado, depende do transporte de 

massa das espécies responsáveis pela mesma, em particular o O2, e é diferente da observada no 

mesmo meio sem agitação.           

   No caso do cobre, o efeito do EDR é pequeno e se dá em sentido 

contrário: o potencial de corrosão varia de –116 mV / ECS, em meio não agitado, para –165 mV 

/ ECS, sob difusão convectiva, levando o metal a um estado mais ativo. Neste caso, o EDR deve 

favorecer a dissolução dos óxidos superficiais, através da formação de clorocomplexos. 

 

 

 

b.) Cronoamperometria: 
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Com o objetivo de se estudar a formação dos depósitos ao longo do tempo, foram obtidas 

curvas cronoamperométricas dos processos de eletrodeposição em ausência e presença dos 

surfatantes, com tempos maiores de aplicação de potencial. A figura 36 apresenta os resultados 

obtidos, para um tempo de deposição de 120 a 150 minutos, a um potencial de –1,10 V / ECS. 
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FIGURA 36: curvas cronoamperométricas para as eletrodeposições de níquel sobre cobre, em 

meio de NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3 + NiCl2.6H2O 2x10-3 mol.L-1, em ausência e presença de 

surfatantes, com EDR a 1000 rpm. (Edeposição = -1,10 V / ECS) 

  

Para o depósito obtido em ausência de surfatantes, a curva cronoamperométrica 

correspondente indica valores praticamente constantes ao longo do tempo de deposição, com 

formação de depósito escurecido, homogêneo e aderente na superfície do cobre. A corrente 

constante observada no intervalo de tempo de 120 minutos sugere que a área superficial seja a 

mesma durante todo o processo de eletrodeposição.         

 Em presença de SDS e SDBS, verifica-se visualmente que há formação inicial de 

depósitos brilhantes e homogêneos, até um tempo de deposição de cerca de 60 a 90 minutos. 

Para tempos maiores, os depósitos obtidos começam a sofrer escurecimento, com formação de 

camadas finamente divididas, sugerindo que a niquelação inicial origina uma nova superfície 

sobre a qual há formação de níquel poroso, com maior área superficial. Este fato pode ser 
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confirmado através do aumento em módulo nos valores de densidade de corrente para tempos de 

deposição maiores do que 60 minutos, atingindo novos valores estacionários após cerca de 120 

minutos. 

 

 

A curva relativa à niquelação em presença de DAC apresenta inicialmente baixos valores 

de densidade de corrente, indicando que a deposição ocorre em pequena extensão para este 

sistema. No entanto, para um tempo maior do que 70 minutos, os valores de densidade de 

corrente aumentam significativamente em módulo, com formação de depósito escuro finamente 

dividido possivelmente constituído de níquel poroso, decantado parcialmente no fundo da célula 

eletrolítica. Após o tempo total de deposição, verificou-se a niquelação apenas nas bordas da 

superfície do cobre. É importante notar que estes resultados justificam a ausência de rendimento 

mensurável, no caso das soluções contendo DAC, para tempos de deposição de 10 minutos. 

Conforme relatado no item a, as medidas de Ecorr com EDR, foram feitas após 150 minutos de 

deposição, tomando os resultados da figura 36 como referencial para o intervalo de tempo. 

 

 

 

 

c.) Polarização potenciodinâmica anódica: 

 

A figura 37 apresenta as curvas de polarização potenciodinâmica anódica para cobre 

e níquel puros e para os depósitos de níquel sobre cobre, obtidos em ausência e presença de SDS 

e SDBS, com tempo de deposição de 60 minutos, em meio de NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3. As 

polarizações foram realizadas com eletrodo parado.  
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FIGURA 37: curvas de polarização potenciodinâmica anódica para cobre e níquel puros e para 

os depósitos de níquel sobre cobre, obtidos em ausência e presença de SDS e SDBS, em meio de 

NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3; velocidade de varredura = 0,5 mV.s-1.  

 

 

A curva I, relativa ao cobre puro, apresenta um aumento nos valores de densidade de 

corrente a partir de –0,10 V / ECS até cerca de 0,04 V / ECS, correspondente à oxidação de 

cobre a Cu (I). Em meio de cloreto, há formação de cloreto cuproso, insolúvel, que faz com que 

ocorra uma diminuição dos valores de densidade de corrente, de 0,04 V / ECS até 0,08 V / ECS. 

Estes valores voltam a aumentar a partir deste potencial, quando ocorre a oxidação a Cu (II), que 

forma espécies solúveis neste meio. O níquel (curva II), apresenta-se passivado na faixa de 

potenciais relativa à oxidação do cobre, sofrendo corrosão localizada, com formação de pites a 

um potencial de cerca de 0,20 V / ECS.         

    Desta forma, torna-se possível uma análise dos depósitos de níquel 

obtidos sobre cobre, por comparação com o comportamento eletroquímico dos metais puros 

nestas condições. Pode-se notar que os depósitos obtidos em ausência de surfatantes e em 

presença de SDS mostram curvas de polarização anódica semelhantes à do níquel puro, 

enquanto que o depósito obtido em presença de SDBS apresenta um comportamento 

intermediário entre os observados para os metais puros. 
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e.) Impedância eletroquímica (EIS): 

 

 Não é objetivo deste trabalho empregar a técnica de impedância eletroquímica para 

interpretar mecanismos. O que se pretende é estabelecer uma comparação entre os sistemas e 

entre os resultados obtidos por EIS e por outras técnicas. 

A utilização da técnica de EIS neste trabalho tem dois objetivos principais: 

I - caracterizar o efeito da presença dos surfatantes e do sal de níquel nas interfases 

estudadas; 

II - caracterizar os depósitos de níquel sobre cobre, obtidos em ausência e presença dos 

surfatantes, por comparação com os dados referentes aos metais puros, nos meios 

considerados. 

 

 

 

 

I – Estudo das interfases em ausência e presença dos surfatantes e ausência dos íons Ni2+: 

  

 

A figura 38 apresenta as curvas de EIS obtidas para cobre em meio de NaCl 0,1 mol.L-1, 

pH = 3, EDR a 1000 rpm, em ausência e presença dos surfatantes, nos potenciais de corrosão 

para cada sistema. A tabela 5 mostra os valores de Ecorr, freqüências de máximo e resistência de 

polarização dos sistemas  estudados.  
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FIGURA 38: curvas de impedância eletroquímica para Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, EDR a 

1000 rpm, em ausência e presença dos surfatantes (1,0x10-3 mol.L-1), no Ecorr. 

  

 

 

Tabela 4: valores de potencial de corrosão, freqüências de máximo para as interfases de Cu / 

NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, EDR a 1000 rpm, em ausência e presença dos surfatantes. 

 

 Ecorr , mV / ECS fmáx  , Hz Rpolarização , ohm.cm-2 

NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3 -165 1,58 3,8 

+ SDS* -163 2,0 5,8 

+ SDBS* -157 1,58 3,1 

+ DAC* -180 0,793 4,8 

*[  ] = 1,0x10-3 mol.L-1 

 

 

 

 

Os valores de Ecorr são próximos para os sistemas em ausência e presença dos 

surfatantes SDS e SDBS aniônicos, que apresentam também as freqüências de máximo 

SDS 

DAC 

Sem surfatante 

SDBS 



 73 

semelhantes. Tais resultados indicam que as interfases contendo estes surfatantes não são 

significativamente modificadas, apesar de apresentarem resistências de polarização 

diferenciadas, obtidas pelas extrapolações dos arcos obtidos, a baixas freqüências. Tais 

resistências são da mesma ordem de grandeza, sugerindo que os surfatantes, embora adsorvidos, 

não conferem à superfície um caráter resistivo, semelhante ao observado, por exemplo, com 

inibidores típicos de corrosão, como o benzotriazol. O DAC mostrou um pequeno efeito sobre o 

Ecorr e sobre fmáx . 

A adição de íons Ni2+ às soluções não modificou significativamente os arcos e os 

valores de Ecorr obtidos. 

Estudos feitos por Villamil et alli [9] mostraram, por EIS, empregando eletrodo parado e 

EDR, que o SDS não modifica o mecanismo de dissolução do cobre em meio de H2SO4 1,0 

mol.L-1, no Ecorr. Os resultados obtidos neste trabalho, embora bem qualitativos, sugerem a 

mesma conclusão para SDS e SDBS, quando se trata da interfase Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, 

no Ecorr. 

 

 

 

II – Estudo dos depósitos de níquel sobre cobre: 

  

 Os depósitos de níquel sobre cobre obtidos em ausência e presença de SDS e SDBS, para 

tempo de deposição de 60 minutos, foram estudados por impedância eletroquímica, em 

comparação a níquel e cobre puros. Para tanto, optou-se pela comparação das curvas de EIS em 

meio de NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3,  com eletrodo parado, para um potencial aplicado de 0,0 V / 

ECS. Neste potencial, conforme discutido no item anterior (polarização anódica), tem-se a 

oxidação do cobre, enquanto níquel se encontra passivado. A figura 39 mostra as curvas de 

impedância para os metais puros, e a figura 40 as curvas para os depósitos de níquel sobre cobre, 

nas condições citadas.  
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FIGURA 39: curvas de impedância eletroquímica para níquel e cobre em NaCl 0,1 mol.L-1, pH 

= 3, sem agitação, em E = 0,0 V / ECS. 
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FIGURA 40: curvas de impedância eletroquímica para depósitos de Ni sobre Cu obtidos em 

ausência e presença dos surfatantes (1,0x10-3 mol.L-1), para tempo de deposição de 60 minutos, 

em meio de NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3, sem agitação, para E = 0,0 V / ECS. 
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A curva de impedância para o depósito de níquel sobre cobre obtido em presença de 

SDS, mostra um comportamento que mais se aproxima do obtido para níquel maciço. O arco 

obtido evidencia que a superfície do cobre se encontra recoberta por níquel, sem que haja a 

presença de sítios ativos de cobre com a correspondente oxidação do metal, no potencial 

aplicado. Os valores de impedância obtidos são menores do que aqueles verificados para níquel 

maciço; porém, não se pode esquecer que o processo de deposição do níquel envolve a presença 

do surfatante, o que pode modificar as características da camada passiva de óxidos formada 

sobre a superfície do níquel. 

 Para os depósitos obtidos em ausência de surfatante e em presença de SDBS, as curvas 

de impedância apresentam perfil que se aproxima ao da curva obtida para cobre puro. Isto 

sugere que os depósitos de níquel, embora recobrindo a superfície do cobre, apresentam sítios 

ativos para oxidação do substrato, talvez por formação de depósitos porosos.    

   A comparação entre os resultados obtidos com as diversas técnicas 

eletroquímicas mostra que a impedância eletroquímica é a mais sensível para caracterizar 

depósitos metálicos de pequena espessura. 


