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CAPÍTULO 4: Conclusões e considerações finais 

4.1) Conclusões: 
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 A partir dos estudos realizados no presente trabalho, as seguintes conclusões podem ser 

apresentadas: 

a.) Medidas de concentração micelar crítica (cmc) 

Foram obtidos os seguintes valores de cmc:      

 - em meio de NaCl 0,1 mol.L-1: para DAC,  1,0x10-3 mol.L-1; para SDS,  1,2x10-3 

mol.L-1.           

  - em meio de NaCl 0,1 mol.L-1 , pH = 3:  para DAC,  2,3x10-3 mo.L-1; para 

SDS,  9,0x10-4 mol.L-1 . 

 

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

   - estudos potenciodinâmicos mostraram que o DAC não é eletroativo em toda 

a faixa de estabilidade do solvente, água, compreendida entre –1,0 V / ECSe 1,1 V / ECS;

     - DAC inibe os processos de oxidação e de redução da água;

      - a adsorção do DAC se dá com maior velocidade em 

polarizações anódicas. O processo de adsorção depende, também, cineticamente, do 

transporte de massa;      - a adsorção do DAC não é 

afetada pelo potencial do eletrodo em polarizações catódicas e em polarizações anódicas 

elevadas;          - DAC 

exerce efeito inibidor mais acentuado do que o SDS e o SDBS, sobre os processos H2O / O2 

e H2O / H2. 

 

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

   - DAC inibe os processos O2 / H2O  e H2O / H2. Admite-se que sua ação se 

dê através de bloqueio da superfície (redução de área) e mudança de mecanismo (no caso da 

reação H2O/H2);   - DAC não inibe e nem catalisa a formação de pites no 

níquel, neste meio. 

d.) Interfase Cu / NaCl 0,1 mol.L-1:        

   - DAC inibe os processos catódicos O2 / H2O2, O2 / H2O e H2O / H2, bem 

como os processos anódicos Cu / Cu (I) e Cu / Cu (II). O seu efeito, semelhante às 
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interfaces com níquel, deve se dar por bloqueio e/ou mudança de mecanismo, não 

dependendo da carga superficial. 

 

e.) Interfase Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3:       

   - DAC inibe todos os processos catódicos mencionados em meio de NaCl 0,1 

mol.L-1, embora com menor intensidade;       

    - SDS e SDBS praticamente não atuam sobre a reação O2 / H2O, mas 

catalisam a reação H2O / H2. Os resultados sugerem que, neste caso, não há efeito de 

bloqueio da superfície e, sim, eletrostático;       

       - estudos por espectroscopia Raman (SERS) “in 

situ” indicaram uma adsorção significativa através da cadeia carbônica hidrofóbica do 

DAC.        - para SDS, foi possível identificar a 

presença do grupamento sulfato na interface polarizada catodicamente. A comparação dos 

espectros nesta interfase e do SDS na interfase Cu / HCl, sugere a adsorção do grupamento 

sulfato em todos os potenciais estudados. 

 

f.) Interfase Cu / NaCl 0,1 mol.L-1, pH = 3 + NiCl2 2x10-3 mol.L-1: 

  - DAC inibe todos os processos catódicos, mesmo aqueles controlados pela difusão 

convectiva incluindo a redução Ni2+/ Ni, o que sugere uma redução significativa da área do 

eletrodo, de maneira semelhante ao que foi observado na ausência de Ni2+; 

- há um aumento no rendimento de deposição, em comparação ao obtido em 

ausência de surfatantes. Quando se utiliza SDS, o maior efeito, de 29 % para 43 %, se dá 

quando se aplica um potencial de –1,1 V / ECS e se utiliza uma concentração de 1,0x10-3 

mol.L-1, com depósitos mais brilhantes e homogêneos. Banhos contendo SDBS nesta 

concentração só exercem efeito sobre os rendimentos a –1,3 V / ECS. Soluções contendo 

DAC não produziram depósitos de níquel sobre cobre, por inibição da reação de redução de 

Ni2+.     - depósitos preparados com banhos contendo SDS 

apresentam comportamento eletroquímico mais semelhante ao níquel puro, em relação 

àqueles depósitos obtidos em presença de SDBS e em ausência de surfatantes; 
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- a análise dos depósitos de níquel foram avaliados por impedância eletroquímica e 

por MEV / EDS, mostraram que o depósito preparado a partir de banho sem surfatantes é 

mais poroso.           

  - ensaios por MEV / EDS sugerem que a eletrodeposição a partir de banhos 

contendo SDS, feita a E = -1,1 V / ECS, apresentou maior poder de penetração do que a 

realizada em igualdade de condições, sem surfatantes. Tais resultados confirmaram os 

efeitos nivelador e abrilhantador do SDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2) Considerações finais: 

 

  Os resultados obtidos neste trabalho não permitiram interpretar completamente a 

ação dos surfatantes utilizados nas interfases estudadas e nos depósitos de níquel obtidos. A 

seguir, são apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros, que possam 

complementar os estudos realizados nesta tese de doutorado.  
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  Trabalhos sugeridos: 

- ensaios galvanostáticos de eletrodeposição do níquel sobre cobre, nos meios 

utilizados e com banhos comerciais; em virtude da redução Ni2+/Ni ocorrer em 

paralelo aos processos O2 / H2O e H+ / H2, a técnica galvanostática pode 

permitir, sob o ponto de vista acadêmico, a visualização dos transitórios 

potenciostáticos, evidenciando estes processos. Além disso, há interesse 

tecnológico de se comparar os banhos estudados com os comerciais no tocante às 

características dos depósitos; 

- impedância eletroquímica com EDR para as superfícies niqueladas e para os 

metais puros, para um mesmo potencial aplicado nas interfases, além de 

caracterizar o efeito dos surfatantes sobre os mecanismos dos processos 

estudados; 

- infravermelho “in situ” para caracterização da adsorção de DAC através da 

porção polar (grupamento N-H); 

- estudos dos mesmos surfatantes em interfases metal / NaCl, a concentrações 

abaixo da cmc, para verificar o efeito da cabeça polar sobre a adsorção dos 

mesmos, pouco evidenciado neste trabalho, onde os estudos foram realizados 

acima ou próximo à cmc; 

- utilização de outras técnicas espectroscópicas, como XPS, que permitam 

entender melhor as interações competitivas metal – monômero ↔ monômero – 

eletrólito e metal – micela ↔ micela – eletrólito. Embora as interações surfatante 

– eletrólito, acima e abaixo da cmc venham sendo estudadas, a técnica de XPS 

pode ser útil no melhor entendimento quando se trata de eletrodo. A combinação 

destas informações, com a participação de pesquisadores envolvidos com os dois 

aspectos, poderá ampliar o conhecimento destes sistemas. 


