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RESUMO  

 

 
O cobre e suas ligas constitui um dois metais mais amplamente utilizados para a 

produção de peças com interesse histórico. Isto se deve a sua grande capacidade 

de combinar com outros compostos, formando pátinas das mais diversas 

colorações. As peças metálicas do patrimônio histórico se encontram submetidas a 

condições de exposição atmosférica cada vez mais agressiva, porém frente à 

necessidade de preservação de nossas memórias históricas este patrimônio deve 

ser submetido a intervenções de natureza preventiva.  

O presente trabalho tem por objetivo investigar o comportamento de cobre em águas 

de chuva sintéticas de São Paulo e de Rio de Janeiro e em solução de NaCl 0,1 M. 

Investiga-se também o processo de consolidação destas patinas e a ação 

anticorrosiva das camadas de verniz geralmente utilizado para a proteção do 

patrimônio histórico (Paraloide B-72) nas soluções e águas de chuva sintéticas. As 

técnicas eletroquímicas empregadas foram o acompanhamento do potencial de 

circuito aberto, curvas de polarização anódica e catódica e a espectroscopia de 

impedância eletroquímica. Como técnicas de caracterização microestrutural e 

química foram empregadas a microscopia eletrônica de varredura, a difração de 

raios X e a espectroscopia de fotoelétrons de raios X. Os resultados mostraram que, 

entre os vernizes empregados para a proteção do patrimônio histórico, os do tipo 

paralóide são menos suscetíveis à umidade que a cera microcristalina. Para avaliar 

a resposta do sistema cobre + pátina é importante compreender como o substrato 

não-tratado responde eletroquimicamente quando é exposto às águas de chuva 

sintéticas. Os resultados mostraram que na água de chuva sintética do Rio de 

Janeiro, com baixa concentração de amônio, o ataque prosseguia nas regiões 

defeituosas da camada de cuprita. Na água de chuva de São Paulo, onde os íons de 

amônio são abundantes, a regeneração parcial da cuprita ocorre de maneira 

uniforme melhorando o comportamento eletroquímico. Por sua vez, as pátinas 

artificiais sobre o substrato de cobre apresentaram uma melhor consolidação 

quando expostas à atmosfera aberta (Laboratório de Eletroquímica e Corrosão) do 

que quando expostas a um ambiente com completa ausência de umidade 

(dessecador). Nos ensaios intermitentes, as pátinas desenvolveram respostas de 

impedância típica de eletrodo poroso com comprimento de poro semi-infinito 



 

  

seguindo um modelo clássico (DE LEVIE, 1964). Por outro lado, nas amostras de 

cobre revestidas com paralóide B-72, o grau de diminuição da capacidade protetora 

após períodos longos de exposição à luz foi atribuída a degradação foto-oxidativa do 

verniz. A associação do cobre com pátina, sobre a qual se aplicava o verniz 

Paralóide B-72, mostrou que o sistema de revestimento aumenta a proteção contra a 

corrosão em ensaios intermitentes. Nos ensaios de imersão contínua, nem as 

pátinas sozinhas nem quando protegidas com o verniz polaróide, suportaram esses 

ensaios sem apresentar destacamento.  

 
Palavras Chave: Corrosão atmosférica, cobre, eletroquímica, revestimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Copper is one of the metals most widely used to produce metallic artifacts of the 

artistic and cultural heritage. This is partially due to its great ability to combine 

with other compounds, forming patinas of different colors. Many of such artifacts 

are permanently exposed to open air, being thus subjected to the action of 

atmospheric agents such as rain and pollutants. Thus, these cultural heritage 

monuments must be submitted to interventions of preventive nature. 

This work is devoted to investigate the electrochemical behavior of pure copper, with 

and without an artificial patina layer, in contact with São Paulo and Rio de Janeiro 

synthetic rainwater and in NaCl 0,1M solution. The consolidation process of these 

patinas and the anticorrosive action of varnishes generally used for the 

protection of the cultural heritage were also investigated. The electrochemical 

techniques used in this work were: cathodic and anodic potentiodynamic 

polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy. 

Microstructural and chemical characterizations were performed by means of 

Scanning Electronic Microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and X-ray 

photoelectron spectroscopy (XPS). 

The results had shown that the varnishes of Paraloid type used for the 

protection of the historic monuments are less susceptible to the humidity than 

the microcrystalline wax. The experiments performed with copper in the 

synthetic rainwater evidenced an important role for the ammonium ions in the 

corrosion process. Although with a high complexation power towards copper, 

accelerating its dissolution rate, these ions participate in the partial 

regeneration of cuprite. Therefore, in the Rio de Janeiro synthetic rainwater, 

with low ammonium concentration, once the corrosive attack has started it 

proceeds in the defective regions of the cuprite layer. On the other hand, in the 

São Paulo synthetic rainwater, where ammonium ions are more abundant, 

partial regeneration of cuprite occurs and the electrochemical behavior of 

copper remains stable with time. 



 

  

The experiments performed with copper coated with an artificial patina layer 

showed better consolidation of these latter when exposed to the open 

atmosphere (Electrochemistry and Corrosion Laboratory) when compared to 

samples stored in a dissecator, where humidity is absent. In the intermittent 

tests patinated samples developed an impedance response which was typical 

from porous electrode with semi-infinite porous length, in accordance with the 

classical model proposed by de Levie (DE LEVIE, 1964). 

On the other hand, Paraloid B-72 coated samples presented a strong 

degradation when exposed to sunlight for long exposure periods, which was 

ascribed to the photooxidative degradation of the coating. The system copper 

plus patina with a Paraloid B-72 layer showed a good protection towards 

corrosion, as long as photooxidative degradation had not begun. On the other 

hand, in the continuous immersion tests, neither the patinas nor the Paraloid 

varnish exhibited a good performance and were detached after relatively short 

testing period. 

 

Keywords: Atmospheric corrosion, copper, electrochemistry, coatings 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

O cobre é um dos metais mais utilizados para a produção de peças metálicas com 

valor histórico e cultural. A exposição desse metal a diferentes atmosferas provoca a 

formação de produtos de corrosão, genericamente denominados pátinas, cuja 

composição é extremamente dependente do meio com o qual o metal entrou em 

contato. Devido à facilidade que o cobre tem de se combinar com diversos 

elementos, as pátinas possuem composições complexas. Este aspecto reveste-se 

de importância ainda maior em peças antigas, visto que, durante sua existência, as 

mesmas podem ter sido expostas a diferentes atmosferas (tanto devido às 

mudanças climáticas quanto a eventuais deslocamentos de seu local de exposição) 

podendo originar pátinas com diferentes estruturas. Além do mais, nestes objetos, 

as pátinas podem possuir função estética, conferindo aos mesmos um aspecto 

particular, e também protetor, uma vez que a presença de uma camada consolidada 

de produtos de corrosão serve de barreira contra o prosseguimento do ataque 

corrosivo. 

Há poucos trabalhos que descrevem os mecanismos de ação quando o cobre e 

suas ligas são submetidos a condições de exposição atmosférica cada vez mais 

agressivas e de composição complexa, que variam de local para local o que 

incentiva a realização deste tipo de estudo. 

Apesar de, em ciências dos materiais, as técnicas eletroquímicas, especialmente a 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), serem amplamente empregadas 

para a avaliação da proteção contra a corrosão conferida por vernizes orgânicos, 

esta técnica tem sido pouco utilizada para o estudo do comportamento de vernizes 

utilizados para a proteção do patrimônio histórico metálico. Isto se deve, 

parcialmente, ao fato de que, no Brasil, poucos especialistas em corrosão se 

dedicam ao estudo da degradação de peças metálicas pertencentes ao patrimônio 

histórico. Complementarmente, o fato de especialistas em conservação do 

patrimônio histórico não possuírem a formação adequada para utilizar a contento 

esta técnica explica a ausência de resultados expressivos publicados na literatura. 
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Pela conhecida resistência às intempéries dos materiais metálicos, freqüentemente, 

peças do patrimônio histórico encontram-se expostas à atmosfera aberta, estando, 

por conseguinte, em contato direto com poluentes. A exposição a chuvas, à umidade 

relativa do ar e ao orvalho faz com que, em grande parte do tempo, estes materiais 

se encontrem em contato direto com eletrólitos condutores, permitindo a ocorrência 

da corrosão por mecanismo eletroquímico. Por outro lado, a grande maioria destas 

peças se encontra exposta em regiões metropolitanas, onde a incidência de material 

particulado e de poluentes é aumentada por descargas automotivas e industriais, 

elevando a agressividade do eletrólito e favorecendo os processos corrosivos. A 

complexidade de composição das águas de chuva nestas regiões justifica o estudo 

mais profundo da influência de cada componente no mecanismo de degradação que 

se estabelece. 

O objetivo deste trabalho é de estudar por meio de técnicas eletroquímicas e de 

caracterização química e microestrutural, a corrosão do cobre sem e com a 

presença de uma camada de pátina artificial quando exposto a soluções de cloreto 

de sódio e a soluções de água de chuva sintética das duas principais metrópoles 

brasileiras: Rio de Janeiro e de São Paulo. Complementarmente, também foi 

avaliado o comportamento deste substrato com e sem pátina nos eletrólitos citados 

quando revestidos com uma camada de Paralóide B-72, um dos vernizes mais 

amplamente utilizado para a proteção do patrimônio histórico. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Cobre e suas Ligas 

 

 

2.1.1 Histórico  

 

 

O cobre foi o primeiro metal usado pelo homem. Acredita-se que por volta de 13.000 

A.C. ele foi encontrado na superfície da Terra em forma de "cobre nativo”, ou seja, o 

metal em seu estado metálico. Usado inicialmente como substituto da pedra como 

ferramenta de trabalho, armas e objeto de decoração, o cobre tornou-se, pela sua 

resistência, uma descoberta fundamental na história da evolução humana 

(PROCOBRE INSTITUTO BRASILEIRO DO COBRE, 2009). 

Os historiadores concordam que as primeiras descobertas importantes do cobre 

deram-se na área compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, ao Norte do Golfo 

Pérsico. Nesta área, considerada como o lugar da primeira civilização do mundo, 

foram encontrados objetos de cobre de mais de 6500 anos (INFOMET, 2004). 

As propriedades do cobre fundido já eram conhecidas por diversas comunidades 

neolíticas do sudeste da Europa e do oeste da Ásia antes de 5000 A.C. Nessa 

época, o cobre era simplesmente submetido ao fogo a céu aberto, o que o tornava 

apenas mais maleável. Entre 4000 e 3000 A.C., os artesãos começaram a utilizar 

fornos fechados, o que possibilitou o aquecimento do cobre até 1083 0C — seu 

ponto de fusão — e o vazamento do metal derretido em moldes de argila ou pedra. 

Os romanos designaram o cobre com o nome de "Aes Cyprium", o Metal de Cyprus, 

já que a Ilha de Cyprus (Chipre) foi uma das primeiras fontes do metal. Com o 

tempo, o nome se transformou em Cyprium e depois em Cuprum, originando o 

símbolo químico "Cu". Através dos séculos, o cobre foi identificado pelo símbolo, que 

é uma forma modificada do antigo hieróglifo usado pelos egípcios para representar a 

vida eterna. O fato de se terem encontrado objetos de cobre tão antigos em diversos 
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lugares do mundo é prova das propriedades únicas do metal: durabilidade, 

resistência à corrosão, maleabilidade, ductibilidade e fácil manejo. 

Apesar de sua antigüidade, o cobre manteve, aliado aos metais mais novos, um 

papel predominante na evolução da humanidade, sendo utilizado em todas as fases 

das revoluções tecnológicas pelas quais o ser humano já passou. As minas de cobre 

mais importantes do mundo estão localizadas no Chile, Estados Unidos, Canadá, 

Rússia e Zâmbia (FORBES, 1972). Ele tem sido matéria-prima para a criatividade de 

escultores, ourives e designers, os quais têm expressado seus talentos em uma 

infinidade de obras, como, por exemplo, estátuas de bronze e latão dedicadas ao 

culto de divindades, e grandes monumentos de bronze, como o Colosso de Rodes, a 

estátua de Marco Aurélio em Roma e a Estátua da Liberdade em Nova York. 

Alguns batistérios, altares e portais de cobre em catedrais e igrejas da Europa, Ásia 

e América representam as melhores expressões artísticas de sua época. Também 

os palácios e residências do mundo antigo foram decorados com objetos cujo 

material fundamental, com exceção da prata e do ouro, foi e segue sendo o 

chamado metal vermelho. 

O cobre é também há longo tempo utilizado na forma de ligas. Descobriu-se, por 

volta de 3000 A.C., que o acréscimo de pequenas porções de estanho ao cobre 

criava uma liga metálica de propriedades muito superiores às do cobre puro. Surgiu 

então o bronze, utilizado em ferramentas que começaram a suplantar, lentamente, 

as de pedra e as de metais não fundidos. 

Além do estanho, diversos outros metais foram utilizados como adições ao cobre. 

Historicamente, os mais importantes foram o zinco e o chumbo. As ligas Cu-Zn são 

a base dos latões, mas o zinco pode estar também presente nos bronzes. O chumbo 

pode estar presente tanto nos bronzes como nos latões. 

Toda esta história faz com que obras de arte de cobre estejam em todos os 

continentes e expostas em museus e à atmosfera como um documento vivo da 

evolução da humanidade em todos os seus estágios. As mudanças atmosféricas e 

climáticas das últimas décadas tornam necessária a compreensão dos processos de 

deterioração deste metal em diferentes meios visando evitar a deterioração 

acelerada de peças importantes para o patrimônio histórico, o que implicaria na 

perda de documentação histórica da evolução da humanidade. 
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2.2 Corrosão Atmosférica 

 
 

Os metais, quando expostos à ação climática, estão sujeitos a sofrer a chamada 

corrosão atmosférica, responsável por grande parcela dos custos advindos da 

deterioração de materiais metálicos (NAIXIN et al., 2002). Quando o cobre e suas 

ligas são expostos a atmosfera desenvolve-se na superfície uma camada de 

produtos de corrosão, geralmente denominada pátina, cuja composição e coloração 

é altamente dependente do tempo de exposição, umidade e dos compostos 

(poluentes) presentes. 

Os principais constituintes químicos das pátinas de cobre são bem conhecidos, e 

estão relacionados com vestígios de espécies encontradas na atmosfera. A Tabela 

2.1 (LEYGRAF, GRAEDEL, 2000) apresenta uma lista dos minerais e outras 

substâncias cristalinas formadas a partir da corrosão do cobre. 

 

 

2.2.1 Taxas de Corrosão do Cobre  

 

 

A corrosão atmosférica do cobre obedece a um mecanismo eletroquímico pelo qual 

o metal dissolve anodicamente, formando íons cuproso e cúprico. O oxigênio que se 

difunde através da película de produtos de corrosão que cobre o metal atinge o 

substrato e age como reagente catódico. Como conseqüência destas reações, 

óxidos e hidróxidos são formados sobre a superfície metálica.  

Os íons Cu+ e Cu2+ também podem interagir com outras espécies presentes em 

eletrólitos ou na atmosfera (CO2, Cl
-, SO4

-2, S-2, etc) para formar carbonatos, 

cloretos, sulfatos, sulfetos, etc. (GRADEL, 1987 b). A precipitação desses produtos 

de corrosão geralmente determina a diminuição da velocidade de corrosão do metal 

com o aumento do tempo de exposição. 
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Tabela 2.1 – Minerals e outras substâncias cristalinas encontradas nos produtos de corrosão do 
cobre. (LEYGRAF C.; GRAEDEL, 2000) 

Substância Sistema cristalino Fórmula Solubilidade+ 

Metais, óxidos e hidróxidos 

Cobre Cub Cu iw, sa 

Cuprita Cub Cu2O iw, sa 

Cobre (II) - Hidróxido Ort Cu(OH)2 iw, sa 

Sulfetos   

Chalcocita Mon Cu2S iw, sa 

Sulfatos 

Chalcosianita Ort CuSO4 sw, a 

Chalcanita Tricl CuSO4.5H2O sw, a 

Antlerita Ort Cu3(SO4)(OH)4 iw, sa 

Brocanita Mon Cu3(SO4)(OH)6 iw, sa 

Posnjaquita Mon Cu3(SO4)(OH)6H2O iw, sa 

Cloretos 

Atacamita Ort Cu2Cl(OH)3 iw, sa 

Paratacamita Trig Cu2Cl(OH)3 iw, sa 

Botallaquita Mon Cu2Cl(OH)3 iw, sa 

Carbonatos 

Malaquita Mon Cu2(CO3)(OH)2 iw, sa 

Azurita Mon Cu3(CO3)2(OH)2 iw, sa 

Nitrato e nitritos 

Gerarsita Ort Cu2(NO3)(OH)3 iw, sa 

Orgânicos 

Formato de cobre (II) Ort Cu(HCO2)2 sw, a 

Acetato de cobre (II)  Ort Cu(CH3CO2)2 sw, a 

Oxalato de cobre (II) Ort Cu(C2 O4)XH2O iw, sa 
+iw: insolúvel em água, sw: solúveis em água, sa: solúveis ácidos, a: ácido, i: insolúvel, w: água, s: solúvel. 
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Segundo de la Fuente (2008) desde os estudos iniciais sobre a corrosão do cobre 

verificou-se que taxa de corrosão do metal diminui abruptamente no primeiro ano e 

depois continua diminuindo em um ritmo mais lento. Thompson (1968) verificou que 

a taxa de corrosão continua a diminuir mesmo após 20 anos de exposição, enquanto 

Uhlig (1963) constatou que a taxa de corrosão após um período de 20 anos foi a 

mesma verificada após um período de exposição de 10 anos. 

As leis de crescimento e de formação da pátina sobre o cobre indicam que o 

decréscimo da taxa de corrosão verificado com o incremento do tempo de exposição 

deve-se à presença da camada de cuprita (MATTSSON, 1968). A diminuição da 

taxa de corrosão no primeiro ano de exposição é comparativamente menor nas 

atmosferas de zonas urbanas e rural, e consideravelmente mais elevada em 

ambientes de atmosfera marinha e industrial. Após o seu desenvolvimento inicial, a 

pátina, com exposição contínua, torna-se muito densa, proporcionando a formação 

de uma camada de produtos de corrosão mais espessa que age como uma camada 

protetora. Estudos realizados por Sandberg e colaboradores (2006) mostram que a 

taxa de “runoff”, dissolução química das pátinas na interface com a atmosfera 

principalmente devido a eventos de chuva, é inferior à taxa de corrosão o que 

implica em um espessamento da camada protetora com o tempo de exposição. 

A magnitude do ataque corrosivo ao cobre é geralmente maior em atmosferas mais 

agressivas como em ambientes industriais e marinhos do que em atmosferas 

urbanas e rurais. O ataque corrosivo em áreas industriais tem sido relacionado à alta 

concentração de dióxido de enxofre. Cloretos também têm uma influência sobre a 

corrosão do cobre, estimulando o ataque localizado. 

A taxa de corrosão atmosférica do cobre é menor do que a do aço-carbono a do 

zinco (FUENTE, 2008) e um pouco maior que a do alumínio (LEYGRAF,2000). 

Segundo Leygraf (2000), as taxas de corrosão do cobre diferem dependendo das 

condições atmosféricas, podendo atingir taxas de: 

• Rural ≈ 0,5 µm/ano. 

• Urbana  ≈ (1- 2) µm/ano. 

• Industrial < 2,5 µm/ano. 

• Marinha ≈ 1 µm/ano 
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A escala de tempo para a formação da pátina varia substancialmente com a 

localização geográfica. Porém o baixo teor de sais, implicando em baixa 

condutividade do filme de eletrólito formado sobre a superfície do metal, pode 

explicar as baixas taxas de corrosão em regiões de atmosfera rural. As maiores 

taxas de corrosão das atmosferas urbanas e industriais podem ser atribuídas ao 

elevado teor de compostos de enxofre tanto no ar como na precipitação e ao baixo 

pH da água de chuva nestas regiões.  

A taxa de corrosão do cobre varia de acordo com o meio ao qual o mesmo está 

exposto, e também com o tempo de exposição. O período em que a pátina está 

sendo formada corresponde àquele em que há uma maior taxa de corrosão. O 

sistema dinâmico cobre-pátina é o resultado da interação do metal com o meio. Sua 

espessura, composição e aparência dependem da composição do metal, das suas 

características físicas e da natureza do ambiente. Os poluentes atmosféricos 

exercem papel importante neste processo. Altos teores localizados de poluentes 

determinam áreas anódicas, sob as quais é favorecido o crescimento de cavidades 

durante os sucessivos períodos de chuva, acumulando grande quantidade de 

produtos de corrosão. Por outro lado, áreas vizinhas, com menores teores de 

elementos agressivos, tornam-se catódicas em relação à anterior (ROSALES, 

VERA, MORIENA, 1999). 

 

 

2.2.2 Corrosão do Cobre quando Exposto aos Diferentes Tipos de Atmosferas 

 

 

A seguir são apresentados brevemente os principais tipos de atmosferas 

encontradas em ambientes externos aos quais os monumentos históricos podem ser 

expostos, relacionando-as com a aparência e composição de pátinas formadas 

sobre cobre. 
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2.2.2.1 Atmosfera Rural 

 

 

Os principais produtos encontrados nas pátinas geradas em atmosferas não 

poluídas em cloretos e/ou em sulfatos (micro-clima rural) são: Cu2O e CuO 

(LEIDHEISWER, 1971). Normalmente os monumentos recobertos com estes óxidos 

apresentam uma variação de cor do vermelho (Cu2O) ao preto (CuO) (HUGHES, 

1993). E a taxa de corrosão do cobre neste tipo de atmosfera é de 0,5 µm⁄ano 

(LEYGRAF; GRAEDEL, 2000). Sendo o que realmente se observa na maioria dos 

monumentos localizados em regiões onde a poluição local é pouco intensa.  

Segundo o Leygraf e Graedel (2000), o meio rural não é agressivo aos metais. Este 

tipo de atmosfera é geralmente a menos corrosiva e, normalmente, não contém 

contaminantes químicos, contendo, no entanto, algumas partículas orgânicas e 

inorgânicas. É importante assinalar que, não raro, um monumento pode encontrar-

se num clima considerado como “poluído”, mas circunstâncias locais, tais como, 

direção dos ventos, ângulo de incidência de sol e chuva, etc., definem um clima 

“não-poluído”, onde o monumento está erguido, e o mesmo apresenta a aparência 

acima descrita. 

 

 

2.2.2.2 Atmosfera Urbana / industrial 

 

 

Consideram-se atmosferas urbanas como sendo aquelas em que a presença de 

poluentes sulfurosos é predominante. A mais importante causa da corrosão em 

ambientes industriais são os óxidos de enxofre (SOX), os óxidos de nitrogênio (NOX), 

produzidos pela queima de combustíveis de automóveis derivados de combustíveis 

fósseis. Quando a umidade relativa é de aproximadamente 60 % o metal corrói e os 

contaminantes são transportados e depositados na superfície metálica. Segundo 

Gradel e Leygraf (2000) a taxa de corrosão em atmosfera urbana é (1-2) µm⁄ano e 

em atmosfera industrial < 2,5 µm⁄ano. 
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As pátinas formadas em atmosferas poluídas e em laboratório, na presença de 

eletrólitos contendo derivados do SO2, apresentam, preponderantemente, os 

seguintes compostos: Cu, Cu2O, CuO, CuSO4.H2O, CuSO4.5H2O, CuSO4.2Cu(OH)2 

e CuSO4.3Cu(OH). A formação desses produtos sulfatados é, em geral, lenta, e os 

esquemas cinéticos de reação são de difícil determinação (LAGO et al., 2009). Há, 

na literatura, exemplos de monumentos com mais de 100 anos com pátinas ainda 

em formação (FRANEY e DAVIS, 1987). 

Em atmosferas urbanas e industriais, um dos mais importantes vetores de transpote 

dos poluentes que irão provocar a corrosão dos metais são os materiais 

particulados. De acordo com relatório da COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL - CETESB (2008), sob a denominação geral de 

material particulado encontra-se um conjunto de poluentes constituídos de poeiras, 

fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na 

atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de emissão de 

particulado para a atmosfera são: veículos automotores, processos industriais, 

queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros. O material 

particulado pode também se formar na atmosfera a partir de gases como dióxido de 

enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis (COVs), 

que são emitidos principalmente em atividades de combustão, transformando-se em 

partículas como resultado de reações químicas no ar. 

Substâncias emitidas para a atmosfera podem retornar quimicamente transformadas 

à superfície via processos de deposição seca ou úmida. A deposição úmida ocorre 

através da chuva, orvalho, neblina e neve (MARTINS; ANDRADE, 2002). O 

interesse cientifico na deposição úmida tem aumentado como conseqüência dos 

prejuízos ecológicos e econômicos. Em conseqüência disto, alterações importantes 

na aparência dos objetos expostos ao ar livre têm sido observadas por diversos 

autores (GRAEDEL, 1987a; FRANEY, 1987 e STRANDBERG, 1998 a). Em longo 

prazo, tais efeitos constituem um importante indicador das condições de degradação 

do meio ambiente, estando, portanto, ligados à qualidade do ar sobre as áreas 

fortemente urbanizadas. 

A deposição por via úmida é caracterizada por dois processos designados por “run-

off”, quando ocorre a remoção de íons dos produtos de corrosão sobre os metais 

pela ação da água de chuva (FORNARO, 1991), e “ wash-off”, os gases e partículas 
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são removidas da atmosfera por arraste através das gotas de chuva. Segundo 

Fornaro (1991), a eficiência da remoção de SO2 depende da intensidade da chuva, 

do pH e da concentração de SO2 no ar. 

Segundo Fornaro (1991), deposição seca corresponde a sedimento gravitacional e à 

interceptação do material particulado ou absorção de gases por superfícies como 

metais, solo, água e vegetação. Este processo tende a predominar em relação à 

deposição úmida nas proximidades das fontes poluidoras. Twort e colaboradores 

(1974) descrevem que as principais espécies gasosas depositadas sobre as 

superfícies são: SO2, NO2, HNO3 e nitrato de peroxiacetila. A velocidade e extensão 

da deposição de gases dependem das espécies químicas presentes na superfície 

receptora , das condições meteorológicas e do ambiente receptor. 

Alguns dos principais poluentes encontrados na atmosfera são: materiais 

particulados, monóxido de carbono, hidrocarbonetos, aldeídos, óxidos de nitrogênio 

(NO e NO2) e de enxofre (SO2 e SO3), O3, H2O2, ácidos orgânicos e traços de 

metais. Algumas das principais fontes de poluentes são (GRADEL e LEYGRAF, 

2000): 

• combustão: carvão, gás natural, gasolina, óleos combustíveis, etc. 

• processos industriais: fundições, refinarias de petróleo, fábrica de ácido 

sulfúrico, fertilizantes, papel, etc. 

• queimadas: florestas, plantações; 

• sal marinho; 

• erupção vulcânica: suspensão de material particulado do solo; 

• reações químicas na atmosfera. 

Frequentemente, em atmosferas industriais está presente uma grande quantidade 

de material particulado, os quais são os grandes responsáveis pela deposição de 

SO2 na superfície do cobre via deposição seca (GRAEDEL, 1987 c). O SO2 também 

pode reagir com vários oxidantes presentes na atmosfera e formar sulfato 

particulado, na forma de gotas de H2SO4 ou na forma de partículas neutralizadas tais 

como sulfato de amônio (MARTINS, 2002).  

Os materiais particulados podem ser divididos em finos e grosseiros. Devido à sua 

elevada concentração e conteúdo iônico, materiais particulados finos têm um papel 
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decisivo na corrosão do cobre, sendo um dos principais responsáveis pelo mau 

funcionamento, por exemplo, de contatos elétricos e eletrônicos em ambientes 

internos (LOBNIG et al.,1993). De acordo com levantamento realizado por Sinclair, 

Psota-Kelty e Weschler (1985) em diversas regiões dos Estados Unidos, os íons 

mais abundantes encontrados em materiais particulados finos são SO4
2-, NH4

+ e 

NO3
-. Ainda de acordo com estes autores, neste tipo de material particulado, durante 

o estudo realizado, as concentrações de SO4
2-, e de NH4

+ aumentaram e diminuíram 

em conjunto durante os diferentes intervalos de amostragem. Ainda de acordo com 

Sinclair e colaboradores, a razão média entre estas duas espécies no material 

particulado fino indica que estes íons estão presentes como uma mistura de sulfato 

de amônio ((NH4)2SO4) e de sulfato ácido de amônio (NH4HSO4) 

Em uma série de trabalhos Lobnig, com diferentes colaboradores, (1993,1994, 1998) 

investigou a corrosão do cobre quando exposto à deposição de material particulado 

com tamanho finamente controlado contendo (NH4)2SO4 ou NH4HSO4. Para 

controlar o tamanho das partículas depositadas e o nível de umidade no fluxo de ar 

transportando as mesmas os autores construíram um sofisticado equipamento para 

atomização e secagem o qual dispunha de impactadores para permitir apenas a 

deposição de partículas com uma faixa de tamanho desejada sobre a superfície do 

substrato de cobre. Para a caracterização dos produtos de corrosão os autores 

utilizaram amplamente a microscopia óptica e eletrônica de varredura (esta com 

elevado nível de aprofundamento e com grande quantidade de amostras 

analisadas), além de FT-IR e medidas com sonda Kelvin. Foram variadas condições 

de temperatura e de umidade. Em todas as condições investigadas, os autores 

verificaram que a corrosão do cobre na presença do material particulado só ocorria 

quando a umidade relativa ultrapassava um valor crítico, o qual era dependente da 

temperatura, sendo que o aumento desta última variável acelerava a corrosão do 

substrato. Verificou-se também que a cuprita era o principal produto de corrosão 

formado durante a exposição, tendo sido proposto um mecanismo de corrosão onde 

uma regeneração parcial da cuprita ocorria a partir do complexo de cobre formado 

com a amônia originada da reação de desproporcionamento dos íons amônio. Nas 

condições empregadas pelos autores, a presença de hidróxi-sulfatos básicos de 

cobre só foi detectada para tempos mais longos de exposição quando havia uma 

evaporação significativa da amônia presente no eletrólito, sendo este depósito 
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formado sobre a cuprita formada precedentemente durante os períodos anteriores 

de corrosão, sendo que a formação destes sulfatos foi dificultada quando as 

micropartículas eram compostas por sulfato ácido de amônio. 

 

 

2.2.2.3 Atmosferas Marinhas 

 

 

Além da cuprita, os principais produtos de corrosão detectados em pátinas de 

monumentos expostos a atmosferas marinhas contaminadas por íons cloreto são: 

nantoquita (CuCl), de coloração branca, e atacamita ou paratacamita (Cu2(OH)3Cl), 

de coloração verde (NUÑES et al., 2005 e SANDBERG et al., 2006). Os íons cloreto 

podem ser oriundos da água do mar (maresia), contendo cerca de 3 % de NaCl, ou 

de atividades industriais, tal como produção de gás cloro, que podem lançar na 

atmosfera vapores de HCl, por exemplo (LAGO, MIRANDA, SATHLER, 2009). 

Segundo o Gradel e Leygraf (2000), a taxa de corrosão em atmosfera marinha é de 

cerca de 1µm⁄ano  

Partículas salinas depositadas na superfície do cobre podem acelerar o processo de 

corrosão, sobretudo quando na presença de umidade, pois elevarão a condutividade 

do eletrólito sobre o metal. Fatores como regime dos ventos dominantes, direção e 

intensidade dos ventos, distância da costa, entre outros, podem influenciar a 

salinidade atmosférica, favorecendo uma maior concentração de íons cloreto na 

superfície do cobre acelerando o processo corrosivo do mesmo (VELEVA et al, 

1996; WALKER, 1980; LAGO, MIRANDA, SATHLER, 2009). De acordo com 

diversos autores os cloretos atacam localizadamente a camada de cuprita expondo 

o substrato de cobre ao contato direto com o meio agressivo. 

Devido à suscetibilidade do cobre à corrosão em meios contento cloretos a literatura 

é vasta nos estudos da corrosão deste metal em meios contendo estes íons, não 

sendo objetivo deste trabalho realizar uma extensa revisão de literatura sobre o 

assunto, já que, como se verá na apresentação dos resultados experimentais, este 
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não é o principal agente corrosivo nos meios empregados no presente estudo. 

Entretanto alguns aspectos importantes serão ressaltados. 

Encontra-se documentado na literatura (DESLOUIS, et al., 1988 b) que na presença 

de cloretos, o cobre corrói através do seguinte mecanismo: 

 

Cu + Cl-  CuCl + e-         (2.1) 

CuCl + Cl-  CuCl2
-          (2.2) 

 

Sendo que, no potencial de corrosão, a corrente de corrosão é parcialmente 

controlada pela difusão do intermediário adsorvido CuCl2
-. Esta reação ocorre 

preferencialmente nos pontos defeituosos da cuprita. A presença de cloretos é 

particularmente nefasta para a resistência à corrosão do cobre porque estes íons 

podem dissolver quimicamente a cuprita expondo o substrato (STRANDBERG e 

JOHANSSON, 1998 c). De acordo com Bianchi e colaboradores (1978), a 

estabilidade da cuprita é inversamente dependente da concentração de íons cloreto. 

Kear, Barker e Walsh (2004) realizaram uma revisão crítica sobre a corrosão do 

cobre em meios contendo cloreto. A partir da análise de diversos artigos os autores 

concluem que em potenciais próximos ao potencial de corrosão, a reação anódica 

do cobre encontra-se sobre controle cinético misto envolvendo a transferência de 

cargas e o transporte de massa, sendo que a etapa limitante do transporte de massa 

é o movimento dos complexos de cobre formados na reação (2.2) para longe do 

eletrodo e para o seio da solução. A partir de dados da literatura os autores mostram 

também que, na presença de excesso de cloretos, como em água do mar, a camada 

de produtos de corrosão formada sobre o cobre, após longos períodos de exposição, 

é formada por uma estrutura estratificada e complexa (com até quatro camadas 

diferentes) onde a nantoquita encontra-se em contato direto com o substrato 

metálico, sendo recoberta por uma camada de cuprita. Esta última, por sua vez, esta 

coberta por uma camada de óxido ou hidróxido de Cu2+, sendo a camada em contato 

direto com a água do mar composta de atacamita ou malaquita. 
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2.2.3 Principais Produtos de Corrosão Formados sobre o Cobre 

 
 

Numerosos estudos têm sido realizados para a determinação dos produtos de 

corrosão em ligas de cobre. Graedel (1987b); Letardi (2000) e Matteini et al. (1984) 

os classificam em três grandes famílias: óxidos, sulfatos, sais inorgânicos e sais 

orgânicos. Nos itens que se seguem será apresentada uma breve descrição sobre 

os principais produtos de corrosão do cobre formados sob condição de exposição 

atmosférica e suas estabilidades. Porém, com a finalidade de melhor orientar o leitor 

na Tabela 2.2 (versão resumida da Tabela 2.1) estão apresentados os principais 

produtos de corrosão formados sobre o cobre (STRANDBERG, 1998 a). 

 

Tabela 2.2. Nomes minerais e fórmulas dos principais produtos  
de corrosão formados sobre o cobre (STRANDBERG, 1998 a). 

Nome do Mineral Composto 
Cuprita Cu2O 
Tenorita CuO 
Brocantita Cu4(OH)6SO4 
Antlerita Cu3(OH)4SO4 
Sem nome Cu2,5(OH)3SO4.2H2O 
Calcantita CuSO4. 5H2O 
Bonnatita CuSO4. 3H2O 
Nantoquita CuCl 
Atacamita  Cu2(OH)3Cl 
Clinoatacamita Cu2(OH)3Cl 

 

2.2.3.1 Óxidos 

 

Os dois principais óxidos de cobre formados quando da exposição do cobre à 

atmosfera são a cuprita (Cu2O) e a tenorita (CuO), sendo que o primeiro é 

termodinamicamente estável em relação ao segundo (OPILA, 1987). 

Devido à sua maior estabilidade termodinâmica, quando o cobre é inicialmente 

exposto à atmosfera, ele forma sobre a sua superfície uma camada de óxido de 

cobre (I) ou Cu2O com aproximadamente 1,6 nm de espessura (LAGO, MIRANDA, 

SATHLER, 2009). Desta maneira, a cuprita se encontra presente em todos os tipos 

de atmosferas onde o cobre é exposto (KRÄTSCHMER, et al.. 2001). 
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Este óxido é geralmente formado próximo ao substrato (GRAEDEL, 1987b), e possui 

uma estrutura altamente simétrica cúbica (NOLI, et al., 2005), é insolúvel em água e 

levemente solúvel em ácidos (VERNON, 1932, LEYGRAF, 2000). A cuprita reage 

lentamente com os constituintes da atmosfera formando sais básicos, sempre e 

quando o pH do filme e a umidade forem suficientemente elevados (STRANDBERG, 

1998 b), desta maneira, na maioria dos trabalhos consultados é necessário que a 

umidade relativa atinja um valor crítico para que o processo corrosivo seja iniciado. 

O espessamento da camada de cuprita com a exposição à atmosfera leva ao 

escurecimento da superfície, e a coloração do metal evolui dos matizes 

avermelhados típicos do cobre (adquirido com a formação da camada inicial de 

cuprita) para marrom e subsequentemente para preto (FITZGERALD et al., 2006) . 

Segundo Lago, Miranda, Sathler (2009) a formação da cuprita se dá no equilíbrio 

seguindo o processo eletroquímico apresentado a seguir: 

 

4 Cu    +   2 H2O   →   2 Cu2O   +   4   H+   +   4 e-         reação Anódica   (2.3) 

O2     +   2 H2O   +   4 e-    →   4 OH-                               reação Catódica  (2.4) 

4 Cu   +   O2     2 Cu2O                                                reação Global    (2.5) 

 

De acordo com o que está documentado na literatura, a formação da cuprita é 

favorecida pela presença de imperfeições superficiais que originem núcleos de 

recristalização (FRANEY, DAVIS, 1987; GRAEDEL, NASSAU, FRANEY, 1987), e a 

mesma não é completamente estável na presença dos teores típicos de Cl-, SO4
2- e 

H+ normalmente encontrados na precipitação úmida (OPILA, 1987). Devido à sua 

pronta formação quando da exposição do cobre ao ar todas as vezes que se estuda 

a corrosão do cobre, na prática, o que se está avaliando é a corrosão do substrato 

protegido por uma fina camada de cuprita, portanto, indiretamente, ao se estudar a 

corrosão do cobre estamos avaliando a estabilidade e o poder de proteção conferido 

pela camada de cuprita. 

Strandberg, sozinho ou com diversos colaboradores realizou uma série de estudos 

onde a estabilidade do cobre (recoberto com camada de cuprita naturalmente 

formada ao ar) foi investigada na presença de diversos compostos normalmente 
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encontrados na atmosfera. Os ensaios foram realizados em condições de exposição 

controladas de maneira que as concentrações dos poluentes fossem semelhantes à 

normalmente encontrada nas atmosferas, sendo que, na maioria dos estudos 

realizados, o nível de concentração dos contaminantes era da ordem de ppb. 

Em um de seus primeiros estudos Eriksson, Strandberg e Johansson, (1993) 

investigou a corrosão do cobre (recoberto com camada de cuprita naturalmente 

formada) durante exposição por quatro semanas a atmosferas com 70 % ou 90 % de 

umidade relativa contendo (0,49 ± 0,01) ppm de SO2 ou NO2 e com temperatura 

controlada. Os autores verificaram que com umidade relativa de 70 % a presença 

dos poluentes aumentava apenas ligeiramente a velocidade de corrosão do cobre 

com relação à exposição ao ar puro sob as mesmas condições. Para esta condição 

de exposição o único produto de corrosão identificado foi a cuprita e a adição dos 

dois poluentes em conjunto (no artigo não foi especificado em que quantidades, 

portanto presume-se que correspondem à soma das quantidades inicialmente 

empregadas) provocou apenas um ligeiro aumento da corrosão do substrato. Por 

sua vez, nos ensaios realizados com 90 % de umidade relativa, a presença de SO2 

provocou um grande aumento na velocidade de corrosão do cobre (velocidade de 

corrosão quatro vezes superior à encontrada mediante exposição ao ar puro), 

enquanto o NO2 aumentou apenas marginalmente a velocidade de corrosão. 

Entretanto, na condição de maior umidade relativa, a adição dos dois gases em 

conjunto provocou um aumento de mais de 20 vezes na velocidade de corrosão do 

metal. Para a condição de exposição em umidade relativa mais elevada, os autores 

identificaram a presença de sulfatos básicos de cobre e de um produto de corrosão 

insolúvel de nitrato, sendo que a composição dos produtos de corrosão foi muito 

mais complexa quando os dois contaminantes foram adicionados em conjunto, 

apresentando uma maior variedade de hidróxi-sulfatos de cobre. Os autores 

concluíram que a aceleração da corrosão do cobre na presença de SO2 e NO2 se 

deve a oxidação do dióxido de enxofre a sulfato na presença do dióxido de 

nitrogênio formando um eletrólito ácido de sulfato juntamente com ácido nitroso. O 

eletrólito de sulfato ácido ataca a camada de cuprita acelerando a corrosão do cobre 

e formando os sulfatos, porém este mecanismo só foi efetivo em condições de 

umidade relativa elevada (90 %). 
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A influência de traços de SO2 ((4 a 69) ppb) sobre a corrosão do cobre em condições 

de exposição onde a umidade relativa era superior a 75 % foi investigada por 

Strandberg e Johansson (1997a). Foi verificado que quando a umidade relativa era 

menor ou então quando a concentração de SO2 era mais elevada (em torno de 1 

ppm – concentrações mais elevadas foram adotadas pelos autores no decorrer do 

estudo para esclarecer a ocorrência de áreas brilhantes e escuras na superfície de 

suas amostras) o cobre se mantinha relativamente brilhante, por outro lado uma 

camada escura (composta principalmente de cuprita) se desenvolvia quando a 

concentração de SO2 diminuía. Estes resultados foram explicados em termos de 

uma transição ativo/passiva na superfície do cobre. Os autores sugeriram que o 

efeito passivante do SO2 em elevadas concentrações é causado pela formação de 

uma camada protetora de sulfito quimissorvido sobre o filme de óxido fino e invisível 

formado quando da exposição do cobre ao ar. Em baixas concentrações e elevadas 

umidades, a camada de sulfito adsorvido é destruída devido à formação de espécies 

solúveis e pela oxidação a sulfato. O filme de óxido fino é então atacado pelo 

eletrólito ácido dando início ao processo eletroquímico de corrosão. De acordo com 

os autores a correlação inversa entre a concentração de SO2 e a velocidade de 

corrosão está de acordo com o constatado em estudos de campo. 

O efeito do O3 sobre a corrosão atmosférica do cobre na presença de SO2 foi 

investigado por Strandberg e Johansson (STRANDBERG; JOHANSSON, 1997b). 

Os dois reagentes foram adicionados na faixa de concentração de ppb. O estudo foi 

justificado pelos autores devido ao fato de que o ozônio é um dos principais 

oxidantes encontrados na atmosfera, e que, frequentemente, o mesmo é encontrado 

em concentrações superiores ao SO2. Os autores transcrevem dados da literatura 

informando que na troposfera limpa o teor de SO2 varia entre (1 e 10) ppb enquanto 

o de O3 varia entre (20 e 80) ppb, por sua vez em ar poluído estes valores variam 

entre (20 e 200) ppb e (100 e 500) ppb, respectivamente. Os resultados dos ensaios 

de corrosão (realizados durante quatro semanas) mostraram que o O3 é um 

poderoso acelerador da corrosão na presença de SO2 em atmosferas com umidades 

relativas tanto de 70 % como de 90 %, sendo a corrosão acelerada quando a 

concentração de SO2 aumentou (30 vezes maior quando 476 ppb de SO2 foi 

adicionado e apenas quatro vezes maior quando a quantidade foi de apenas 69 ppb, 

embora, na presença apenas de SO2 o cobre tenha corroído com maior intensidade 
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na menor concentração). Comparado aos resultados encontrados quando SO2 e 

NO2 foram adicionados em conjunto (ERIKSSON; JOHANSSON; STRANDBERG, 

1993) verificou-se que o O3 acelera mais a corrosão, o que foi relacionado à 

formação de maior quantidade de cuprita. Por sua vez, a adição de O3 ao ar limpo 

não aumentou a velocidade de corrosão do cobre nas duas condições de umidade 

relativa investigadas. Os principais produtos de corrosão identificados foram a 

cuprita e diversos sulfatos básicos de cobre (solúveis e insolúveis), com a relação 

SO4
2-/OH- nos compostos sendo tanto maior quanto mais elevada a concentração de 

SO2. Os autores concluem que a presença do O3 acelera a corrosão do cobre em ar 

poluído com SO2 devido ao aumento da oxidação do sulfito adsorvido para sulfato, o 

que eleva a taxa de deposição do SO2. A maior quantidade de sulfato formada na 

superfície do cobre cria um eletrólito ácido na superfície que leva à dissolução do 

filme protetor de óxido. 

O efeito do NaCl em combinação com O3 e SO2 sobre a corrosão atmosférica do 

cobre foi investigado por Strandberg e Johansson (1998 c). Com esta finalidade 

antes da exposição ao fluxo de ar úmido contendo os poluentes, as amostras do 

metal foram pulverizadas com uma solução com 90 % de etanol e que foi saturada 

com NaCl. O procedimento de exposição ao ar úmido (em duas umidades relativas 

diferentes) foi o mesmo que nos artigos descritos anteriormente. Foi observado que, 

exceto na atmosfera contendo SO2 + O3 com umidade relativa de 90 %, a corrosão 

do cobre aumentou com a aplicação do NaCl, e este aumento era proporcional à 

quantidade de sal adicionado. Na atmosfera contendo os dois contaminantes (que 

por si só já causava um grande aumento na velocidade de corrosão do cobre), em 

algumas situações, a adição de NaCl causou uma diminuição na velocidade de 

corrosão. A identificação dos produtos de corrosão mostrou a presença de 

nantoquita na maioria das amostras estudadas, porém, de acordo com os autores, a 

tendência desta espécie de se localizar nas proximidades da superfície, sob a 

camada de cuprita, pode ter dificultado a sua detecção em alguns casos, sendo que, 

aparentemente esta espécie foi mais facilmente identificada quando a amostra 

tratada com NaCl foi exposta ao ar úmido puro, neste caso um mecanismo que 

justificaria a produção de carbonatos de cobre (identificado nas análises) foi 

apresentado. Quanto aos sulfatos, diversos hidroxi-sulfatos de cobre foram 

caracterizados, cujos espécimes variaram de acordo com as condições de 
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exposição. Na condição onde a amostra tratada com NaCl foi exposta a SO2 + O3, 

quando foi verificada diminuição na velocidade de corrosão, a quantidade de sulfato 

de cobre dobrou tendo sido bastante reduzida a formação da cuprita como produto 

de corrosão. 

No mesmo artigo discutido acima, Strandberg e Johansson (1998 c) mostraram que 

a corrosão do cobre pré-tratado com cloreto quando exposto apenas ao ar úmido 

procederia através do seguinte mecanismo: 

2

1
  Cu2O + H+ + 2Cl-   CuCl-2 +  

2

1
 H2O                     (2.6) 

 

Onde a reação apresentada acima corresponde à dissolução da camada de cuprita 

naturalmente formada. Nestas regiões defeituosas, a corrosão então ocorre: 

 

2 Cus  2Cu+ + 2 e-                 reação anódica              (2.7) 

2

1
 O2 + H2O + 2e-  2OH-       reação catódica              (2.8) 

A reação subsequente depende do pH e da concentração de cloreto, podendo ser 

uma das três: 

 

Cu+ + Cl- CuCl(s)                                                       (2.9) 

2Cu+ + 2OH- Cu2O(s) + H2O                                      (2.10) 

CuCl(s) + Cl
- CuCl-2

                                                   (2.11) 

 

Outro óxido de cobre que pode ser formado na exposição do cobre a diferentes 

ambientes é a tenorita (CuO), que possui cor preta. De acordo com Leygraf e 

Graedel (2000) a CuO raramente está presente em pátinas formadas sobre o cobre.  

Quando este óxido está presente em objetos antigos indica que os mesmos foram 

submetidos a algum tipo de aquecimento (SCOTT, 1997). Ainda segundo Scott 

(1997), embora o diagrama de Pourbaix sugira que a tenorita pode ser encontrada 
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em diferentes ambientes, limitações cinéticas e outros fatores limitam a existência do 

mesmo a apenas alguns casos. 

A presença de tenorita na superfície do cobre foi detectada por Strandberg e 

Johansson (1998 c) em amostras de cobre previamente aspergidas com uma 

solução de etanol 90 % saturada com NaCl e exposta ao ar úmido. Como esta 

espécie é estável em pHs mais elevados, os autores associaram à sua formação às 

regiões catódicas onde ocorre elevação do pH devido à reação de redução do 

oxigênio, sendo a mesma um condutor eletrônico melhor que a cuprita, supõe-se 

que a reação de redução do oxigênio pode ocorrer mais facilmente na superfície do 

cobre recoberta por esta espécie. 

Strandberg estudou a decomposição da tenorita na presença de poluentes 

(STRANDBERG, 1998 a) para isto empregaram o óxido em pó que foi submetido a 

um fluxo de ar contendo quantidades-traços (ppb) de diferentes poluentes 

normalmente encontrados na atmosfera (SO2, NO2 e O3), seguindo a mesma 

metodologia e utilizando a mesma montagem dos artigos anteriormente descritos. 

Foi observado que a tenorita absorve rapidamente o SO2 presente no ar formando 

brocantita e outros sulfatos com teores mais elevados de sulfato (o autor reporta a 

existência de Cu2,5(OH)3 SO4.2H2O), o que, segundo o autor, explicaria a ausência 

deste composto (tenorita) em pátinas formadas na atmosfera. Já a adição de NO2 ao 

ar úmido não provocou nenhuma alteração apreciável transformação da tenorita, 

mesmo quando adicionado juntamente com SO2. Com relação ao O3 a 

decomposição catalítica deste composto na presença da tenorita foi mais intensa em 

atmosfera seca que em atmosfera úmida, o que, segundo o autor, está de acordo 

com o fato de que metais de transição catalisam a decomposição de O3, a qual, por 

sua vez, é inibida pela presença de vapor d’água. A mistura de SO2 + O3 revelou 

que o consumo de ozônio foi ainda menor que na ausência do dióxido de enxofre. 

A influência do NaCl na dissolução da tenorita foi investigada por Strandberg (1998 

b) misturando NaCl ao pó de tenorita. O autor verificou que a tenorita não reage com 

esta espécie nem em ar seco nem em ar úmido, e que a adição de O3 ou NO2 ao 

fluxo de ar não alterou esta situação. Por outro lado, na presença de SO2 houve uma 

reação rápida com a formação de hidroxi-cloretos e hidroxi-sulfatos. 
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2.2.3.2 Sulfatos 

 

 

Atmosferas urbanas e industriais são contaminadas por dióxido de enxofre e o cobre 

ao ser exposto sofre modificações gradativas na camada e assumindo uma 

coloração esverdeada. De acordo com Fiztgerald, Nairn e Atrens (1998) são três as 

fontes principais de sulfatos: 

• as águas de chuva; 

• adsorção e oxidação do dióxido de enxofre dentro a fase aquosa; 

• a partir de partículas de sulfato incluindo aerossóis (material particulado). 

Segundo Panossian (1993) o dióxido de enxofre pode ser absorvido pelo eletrólito 

presente na superfície (OH-) formando sulfito adsorvido, que, posteriormente, em 

solução aquosa, é oxidado pelo oxigênio formando o ácido sulfúrico. 

Alternativamente, o óxido de enxofre pode ser oxidado a trióxido de enxofre e 

absorvido pelo eletrólito presente na superfície do metal, formando ácido sulfúrico. A 

acidificação da interface provocada por este processo provoca a dissolução tanto da 

cuprita (o Cu+ é oxidado a Cu2+) como da tenorita. Este processo libera íons cúprico 

para a solução provocando a precipitação de hidróxi-sulfatos de cobre onde a 

relação SO4
2-/OH- é variável, tornando o estudo da corrosão destes minerais 

bastante complexo. 

De acordo com diversos autores, a brocantita é o hidróxi-sulfato predominante em 

pátinas expostas diretamente à ação da chuva, enquanto em regiões protegidas 

outros hidróxi-sulfatos são mais comumente encontrados (ver Tabela 2.1). 

Em rápida revisão apresentada sobre os hidróxi-sulfatos de cobre, Strandberg (1998 

a) aponta que a brocantita é o hidróxi-sulfato de cobre mais comum, e que é muito 

provavelmente que a posnjaquita seja um precursor metaestável deste primeiro, o 

que se atribui à similaridade estrutural entre os dois compostos (KRÄTSCHMER; 

ODNEVALL; LEYGRAF, 2002). 

A antlerita (Cu3(SO4)(OH))4, outro hidróxi-sulfato de cobre muito comum, apresenta 

coloração verde e é mais estável em pHs mais ácidos (STRANDBERG, 1998 a). 

Estudos revelam que elas são detectadas em esculturas expostas por longos 
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períodos (ROBBIOLA; BLENGINO; FIAUD, 1998 e VERNON 1932) e em atmosferas 

altamente poluídas (LEYGRAF, 2000). Embora ainda existam controvérsias devido a 

possíveis dificuldades de formação da antlerita sob condições de exposição naturais, 

alguns ensaios realizados em laboratório mostram que a broncantita pode ser 

transformada em antlerita em soluções ácidas (LEYGRAF; GRAEDEL, 2000; 

NASSAU et al.,1987 b). Desta maneira, a ocorrência de chuva ácida poderia 

converter a brocantita em antlerita, como esta última é mais solúvel (NIELSEN, 1984 

aput. STRANDBERG, 1998 a) esta transformação tenderia a diminuir a proteção 

conferida pela pátina de sulfato aos objetos. 

Strandberg publicou dois trabalhos onde a estabilidade de alguns hidróxi-sulfatos de 

cobre foi investigada na presença de diversos poluentes (STRANDBERG, 1998 a), e 

também onde foi estudada a influência da presença de NaCl nesta estabilidade 

(STRANDBERG, 1998 b), os resultados encontrados não serão comentados nesta 

revisão de literatura pela complexidade do comportamento determinado e, 

principalmente, pelo fato da estabilidade de pátinas de sulfato não ser o objeto do 

presente estudo. 

 

 

2.2.3.3 Cloretos 

 

 

Dentro dos cloretos de cobre a atacamita (CuCl2.3Cu(OH)2) é a mais 

abundantemente encontrada em pátinas naturais. De acordo com Strandberg (1998 

a), este composto, juntamente com a paratacamita, ocorre geralmente em locais 

protegidos da incidência da chuva. A atacamita por ser solúvel em ácido fraco, e de 

acordo com cálculos termodinâmicos realizados por Livingston apud Strandberg 

(1998 b) é estável em água do mar (0,4 M), mas apenas ligeiramente estável em 

concentrações de cloreto normalmente encontradas em água de chuva ou neblina 

((0,4 a 4) mM). 

Embora a pátina de cuprita formada sobre o bronze seja estável e protetora, 

freqüentemente observa-se uma camada de cloreto cuproso abaixo da pátina na 

superfície do metal. Na ausência de umidade, o cloreto cuproso é estável. 
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Entretanto, se há umidade, o CuCl absorve água tornando-se instável, sendo 

convertido em cloreto básico de cobre e cuprita, originando a formação de pontos 

verdes na superfície do metal. Este fenômeno é conhecido como “doença do bronze” 

(ROBBIOLA; BLENGINO; FIAUD, 1998). 

A Figura 2.1 apresenta um fluxograma onde Krätschmer, Odnevall e Leygraf (2002) 

descrevem as possíveis composições das pátinas formadas por exposição 

atmosférica em função da concentração de íons cloreto e da presença de compostos 

de enxofre (SO2/SO4
2-) e do tempo de exposição. Observa-se que a cuprita sempre 

é formada sobre o cobre independente do tipo de contaminante. Para as pátinas a 

base de sulfato, inicialmente forma-se um composto amorfo que, dependendo da 

razão (SO2/SO4
2-) evolui para um dos hidroxi-sulfatos de cobre, sendo que a 

brocantita e a antlerita são formadas em tempos mais longos de exposição. Por sua 

vez, em atmosferas marinhas, a cuprita tenderia a formar a natoquita (CuCl) que 

posteriormente é oxidada a atacamita. No esquema apresentado o autor deixa 

antever a possibilidade de formação de cloro-hidroxi-sulfatos. É importante relembrar 

que, na maioria das vezes, devido à complexidade das camadas superficiais 

formadas na atmosfera vários destes compostos coexistirão na mesma pátina. 

 

 
Figura 2.1 – Esquema da evolução da pátina tendo como variáveis contaminantes atmosféricos 
(cloreto e enxofre) em função do tempo de exposição. (KRÄTSCHMER; ODNEVALL; LEYGRAF, 
2002). 
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2.3 Uso da Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) para a 

Investigação do Comportamento de Corrosão de Metais e Revestimentos 

de Interesse do Patrimônio Histórico-cultural 

 

 

Para entender o comportamento de sistemas complexos como o cobre + pátina ou 

cobre + pátina + vernizes, inicialmente, é importante compreender como o metal 

não-protegido se comporta em alguns eletrólitos. A espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIS) tem sido usada amplamente para o estudo da corrosão do cobre 

nos mais diferentes meios, sendo disponibilizado um grande número de trabalhos na 

literatura científica. Porém dentro do escopo do presente trabalho, e para auxiliar na 

interpretação dos resultados experimentais os trabalhos publicados por Deslouis e 

colaboradores são muito importantes e serão discutidos em detalhe a seguir. 

Em dois trabalhos publicados em 1988, Deslouis e colaboradores estudaram o 

comportamento eletroquímico do cobre em solução neutra de NaCl. No primeiro 

destes trabalhos, foram empregadas apenas técnicas estacionárias (DESLOUIS et 

al., 1988 a), enquanto, no outro foram empregadas a EIS e a impedância 

eletrohidrodinâmica (EHD) (DESLOUIS et al., 1988 b), esta última técnica sendo 

baseada na modulação da velocidade de rotação de um eletrodo de disco rotatório. 

Nos dois trabalhos, foi variada a concentração do eletrólito e a velocidade de rotação 

do eletrodo, tendo sido realizados também experimentos onde o eletrodo de trabalho 

permanecia estático durante um periódo de tempo sendo dado início à rotação 

apenas durante o período de aquisição de dados. Diagramas de impedância foram 

adquiridos tanto no potencial de corrosão como sob condições de polarização 

anódica e catódica. Os resultados do primeiro artigo permitiram aos autores concluir 

que a velocidade de corrosão diminuía com o tempo (espessamento de camada 

superficial) e que a mesma era função da velocidade de rotação (quanto maior a 

velocidade de rotação do eletrodo maior a corrente). Foi sugerido também que o 

espessamento da camada de produtos de corrosão não influenciava o transporte de 

oxigênio até a superfície do eletrodo. Os autores compararam seus resultados 

experimentais com aqueles previstos por quatro modelos previamente propostos 

para a dissolução do cobre em meio de NaCl, e concluíram que a primeira etapa da 

reação para a dissolução do cobre (reação 2. apresentada anteriormente), não se 
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encontrava em quasi-equilíbrio, mas era uma etapa lenta. Logo, no potencial de 

corrosão, a dissolução do cobre se encontrava sob controle misto: difusão-ativação 

(DESLOUIS et al., 1988 a). 

No segundo trabalho (DESLOUIS et al., 1988 b), os resultados experimentais de EIS 

e EHD foram adequadamente simulados a partir do modelo obtido na primeira parte 

da pesquisa (DESLOUIS et al., 1988 a). Os autores reportam uma boa concordância 

em toda a faixa anódica e no potencial de corrosão. De acordo com os autores, a 

diminuição da taxa de transferência de massa próximo ao potencial de corrosão e 

sob condições de polarização anódica leve pode ser explicada pela difusão através 

de uma camada de produtos de corrosão. 

Em 1997, Magaino (1997) utilizou a EIS para investigar a corrosão do cobre em 

solução de chuva ácida simulada (pH = 3,5) usando eletrodo de disco rotatório. Para 

aumentar a acidez foram também preparadas soluções às quais foram adicionadas 

ácido sulfúrico ou ácido nítrico de modo a baixar o pH para 2,1. Os resultados 

mostraram um aumento na impedância do sistema (diminuição da velocidade de 

corrosão) com o aumento da velocidade de rotação. Levando em conta que a 

corrosão do cobre envolve a difusão de espécies (mecanismo apresentado no 

artigo) os autores explicaram este resultado como tendo sido resultante da maior 

adsorção de ânions à superfície do eletrodo formando um filme de espécies 

adsorvidas, este processo sendo controlado por difusão. Experimentos realizados 

com solução saturada em oxigênio e com adição de um sal neutro às soluções 

ácidas deram suporte a hipótese de Magaino. 

Na introdução de seu trabalho Magaino (1997) comenta os resultados de outro 

trabalho de sua autoria, aparentemente publicado em japonês (MAGAINO aput 

MAGAINO, 1997)1 onde foi verificado que, com o eletrodo estacionário, a etapa 

determinante da corrosão do cobre em solução simulada de chuva ácida era o 

transporte do oxigênio (pH ≤ 2,9) ou então um processo de formação/dissolução de 

filme (pH ≥ 3,5). De acordo com Magaino (1997), o aumento da velocidade de 

rotação do eletrodo aumenta o aporte de ânions à interface favorecendo à formação 

do filme que, aparentemente, deve ser composto por uma combinação de íons 

cuprosos com o ânion, como na espécie adsorvida sugerida por Deslouis e 

                                                
1 S. Magaino, Y. Fukazawa e H. Uchida, Zairyo-to-Kankyo (J. Jpn. Soc. Corros. Eng.) 44, 240 (1995), 
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colaboradores no mecanismo de dissolução do cobre em solução de cloretos 

apresentado anteriormente. 

Os resultados obtidos por Magaino (1997) indicam que fenômenos de transporte de 

ânions e de complexos de cobre também podem tem um papel importante para a 

corrosão do cobre em outros meios que não cloreto como provado por Deslouis e 

colaboradores (1988 a). 

No que concerne à utilização da EIS para a caracterização do comportamento 

eletroquímico de sistemas mais complexos, esta parte da revisão da literatura será 

dividida em três itens apresentados a seguir: 

• caracterização utilizando amostras com tamanho reduzido (microeletrodo de 

cavidade); 

• caracterização de pátinas naturais ou artificiais; 

• caracterização de métodos de proteção. 

 

 

2.3.1 Caracterização de Pátinas Naturais Utilizando Amostras com Tamanho 

Reduzido (Microeletrodo de Cavidade-CME) 

 

 

Quando se trata do estudo e caracterização de pátinas formadas sobre objetos com 

valor artístico e cultural, um dos maiores obstáculos para a realização de 

investigações científicas é a necessidade de se manter a integridade dos objetos. 

Isto dificulta a obtenção de amostras com tamanhos macroscópicos para a 

realização da investigação desejada. Assim, no domínio da conservação e da 

restauração do patrimônio histórico, o uso de métodos ou de montagens 

experimentais que empreguem amostras com tamanhos reduzidos é altamente 

desejável. 

Uma metodologia que usa amostras de tamanhos muito reduzidos e que 

recentemente vem sendo empregada para a caracterização por EIS do 

comportamento eletroquímico de produtos de alteração de peças do patrimônio 

histórico é o micro-eletrodo à cavidade (CME). Brevemente, a construção do 
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microeletrodo consiste em passar um fio de platina com diâmetro muito fino (de 

algumas dezenas de micrômetros) através de um capilar de vidro selando 

posteriormente a extremidade, de modo que, quando da imersão na solução, apenas 

a seção transversal do fio fique em contato direto com a solução. Feito isto a 

extremidade do fio de platina é desbastada por ablação a laser, deixando uma 

microcavidade na extremidade do eletrodo.  

No emprego do microeletrodo para análises eletroquímicas uma pequena 

quantidade da amostra a ser analisada (da ordem de alguns microgramas) é 

destacada da região que se deseja caracterizar e é inserida na cavidade formada 

pelo processo de ablação, tomando-se cuidado para que a mesma se encontre em 

perfeito contato elétrico com o fio de platina. O microeletrodo com a amostra a ser 

analisada consistirá do eletrodo de trabalho, e a montagem é completada com os 

demais componentes para a realização de um experimento clássico de EIS. 

Na literatura técnico-científica, a maioria das investigações utilizando este tipo de 

eletrodo envolvem estudos voltamétricos (VIVIER et al., 2000, 2001; CACHET-

VIVIER et al., 2001; HANA et al., 2004; COSNIER et al., 2008), embora em alguns 

trabalhos também tenha sido empregada a EIS como técnica adicional (CACHEt et 

al., 2002). As amostras empregadas para estudos eletroquímicos utilizando este tipo 

de microeletrodo consistem principalmente em pós que são compactados no interior 

da cavidade, sendo que a quantidade de material utilizado encontra-se na faixa entre 

(5 x 10-8-10-7) g (VIVIER et al., 2000). 

No domínio da conservação do patrimônio histórico, esta metodologia tem sido 

aplicada para caracterizar a estabilidade de produtos de alteração formados sobre 

os objetos, sempre utilizando a voltametria cíclica em associação com a EIS. A 

amostra é obtida por raspagem de uma pequena quantidade de produto da região 

que se deseja caracterizar. 

Por exemplo Serghini-Idrissi e colaboradores (2005) utilizaram o CME para a 

caracterização de produtos de alteração encontrados na superfície de uma moeda 

de bronze pós Império-romano encontrada no Marrocos. Para isto, uma pequena 

quantidade de pátina, segundo os autores da ordem de 50ng a 120 ng, foi raspada 

da superfície da moeda e colocada no interior da cavidade. A caracterização 

microestrutural e química foi realizada por SEM-EDS e Raman e a eletroquímica por 
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voltametria cíclica e EIS, estas duas últimas técnicas foram aplicadas no sentido de 

avaliar a estabilidade eletroquímica da pátina formada, e o eletrólito empregado foi 

K2B4O7 a 10 g.L
-1. As espécies presentes na pátina foram caracterizadas por 

voltametria cíclica acoplada à microespectroscopia Raman in-situ, onde as análises 

Raman eram realizadas nos potenciais de pico determinados nas curvas 

voltamétricas. Diagramas de EIS foram obtidos pouco tempo após a imersão do 

microeletrodo na solução (antes da voltametria) e após a realização de seis ciclos 

voltamétricos, os dois diagramas apresentaram comportamento bastante 

semelhante indicando que a pátina permaneceu estável durante o período. Os 

resultados de impedância foram analisados pelos autores através da proposição de 

diferentes circuitos equivalentes que levavam em conta as características de 

transporte das espécies no eletrodo à cavidade e também a geometria e as 

dimensões do mesmo. 

Outro trabalho empregando o CME para investigar a estabilidade de pátinas 

formadas em monumentos históricos foi realizado por Chiavari e colaboradores 

(2007). Para tal os autores utilizaram pátinas coletadas do monumento a Francis 

Garnier, situado em Paris, França. As amostras foram retiradas de uma região 

diretamente expostas à incidência da chuva, e caracterizada por coloração verde 

clara. A caracterização microestrutural foi realizada por SEM-EDS e por 

espectroscopia Raman e a eletroquímica por voltametria cíclica e EIS. Neste 

trabalho, a EIS foi empregada especificamente para avaliar a evolução com o tempo 

(entre 0 e 10 horas) das velocidades de reação através da variação nos diâmetros 

dos arcos, o eletrólito utilizado foi o Na2SO4 1 g.L
-1 com pH 5,6 ou 2,0. Na solução 

com pH 5,6 nenhuma evolução nos diagramas de EIS foi observada, confirmando os 

resultados de voltametria cíclica que apontaram estabilidade da pátina nesta 

condição de pH. Por outro lado, na solução com pH 2 foi verificado um aumento da 

impedância com o tempo, o que os autores associaram à deterioração da pátina (a 

impedância aumenta porque a quantidade de material colocada no microeletrodo 

dissolve, logo, de um diagrama para outro tem-se menos material exposto à solução; 

como a impedância é função da área exposta a diminuição da quantidade de 

material, devido à dissolução, provoca um aumento no valor da impedância). Os 

autores ajustaram os diagramas obtidos com o mesmo circuito equivalente 

empregado por Serghini-Idrissi e colaboradores (2005) onde é incluído um elemento 
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de difusão esférica devido ao uso do CME. A evolução dos elementos do circuito 

equivalente com o tempo foi analisada pelos autores e associada a fenômenos 

específicos ocorrendo com a pátina. 

A título de ilustração a Figura 2.2 (a) apresenta uma imagem da moeda utilizada por 

Serghini-Idrissi e colaboradores (2005), a Figura 2.2 (b) o monumento a Francis 

Garnier (CHIAVARI et al., 2007) e a Figura 2.2 (c) apresenta um desenho 

esquemático do microeletrodo à cavidade (CME) (CHIAVARI et al., 2007). 

Antes de passar para o próximo item é importante destacar que a utilização do CME 

permite acessar a estabilidade das pátinas sem que haja influência do substrato 

metálico. 

 

 

2.3.2 Emprego da EIS para Caracterização de Pátinas Naturais ou Artificiais 

 

 

A EIS também tem sido utilizada para avaliar o comportamento eletroquímico do 

cobre quando revestido por pátinas naturais e artificiais. 

Zhang e colaboradores (2002) empregaram a EIS (utilizando uma montagem com 

dois eletrodos previamente empregada por outros autores para a avaliação da 

corrosão sob filmes de eletrólito finos) para avaliar a velocidade instantânea de 

corrosão de amostras de cobre recobertas com camadas de pátinas com diferentes 

idades durante períodos de chuva contínua. Para validar a metodologia, os autores 

compararam a resposta obtida com o sistema de dois eletrodos com aquela de um 

sistema tradicional de três eletrodos em imersão completa. Como eletrólito foi 

utilizado uma solução de chuva artificial. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 2.2 – (a) Fotografia da medalha de pós-Império Romano (SERGHINI-IDRISSI et al., 
2005), (b) Monumento a Francis Garnier, 1898, Paris, França. (CHIAVARI et al., 2007) (c) 
Desenho esquemático do microeletrodo a cavidade (CME) (CHIAVARI et al., 2007) 

 

Os resultados de impedância usando a montagem clássica (três eletrodos com 

imersão total) mostraram dois arcos bastante achatados, o que foi atribuído pelos 

autores à baixa condutividade da solução e à falta de homogeneidade das amostras 

de pátina. Como a pátina investigada era em bi-camada (Figura 2.3), os autores 

simularam os resultados obtidos com um circuito equivalente constituído por dois 

pares R//CPE em série, atribuído para cada uma das camadas do filme (Figura 2.4). 

Os autores associaram os resultados do ajuste às propriedades características do 

filme de pátina. Os resultados apresentados mostram uma melhora da resposta de 



Capítulo 2 – Revisão de Literatura 
 

 

54 

 

impedância do sistema com o aumento do tempo de formação das pátinas. Os 

mesmos aspectos estavam presentes quando a impedância foi realizada com o 

sistema com dois eletrodos, o que levou os autores a concluir que esta montagem 

seria adequada para avaliar as velocidades de corrosão instantâneas durante os 

eventos de chuva simulada. Segundo os autores os diagramas obtidos durante os 

eventos de chuva simulada usando a montagem com dois eletrodos apresentaram 

as mesmas características dos realizados em bulk. Ajustes foram também realizados 

com o mesmo circuito equivalente apresentado na Figura 2.4 e os valores 

apresentados. A impedância das amostras foi mais elevada nos eventos de chuva 

simulada que nos ensaios realizados em “bulk”. 

 

 
Figura 2.3 – Seção transversal da pátina verde naturalmente formada sobre amostra de cobre 
(ZHANG et al., 2002). 

 
Figura 2.4 – Circuito equivalente utilizado para ajustas os resultados de impedância obtidos com 
amostras com seção transversal semelhante a apresentada na Figura 2.3 (ZHANG et al., 2002). 

 

No estudo desenvolvido por Zhang et al. (2002), além da representação inadequada 

dos resultados de impedância (os autores não utilizaram uma escala isotrópica), a 

associação do circuito equivalente ao modelo físico da pátina parece ser 

equivocada, uma vez que uma estrutura tão porosa e defeituosa como a 

apresentada na Figura 2.3 a técnica EIE não parece ser capaz de detectar 
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diferenças entre as duas camadas. No próprio artigo, os autores comparam os 

valores de velocidade de corrosão obtidos a partir de Rp dos diagramas de 

impedância (Tabela 4 do artigo para o sistema de três eletrodos) com os resultados 

calculados a partir das curvas de polarização (Tabela 3 do artigo) e dizem que os 

mesmos são comparáveis . Ora, se o circuito equivalente utilizado pelos autores 

representasse realmente o modelo físico adotado a resistência em baixas 

frequências determinada a partir dos diagramas de impedância não estaria 

associada às reações de corrosão mas sim à resistência do segundo filme. A 

semelhança encontrada pelos autores nos valores de velocidade de corrosão 

utilizando as duas metodologias indica que o segundo par R//C deve estar associado 

aos fenômenos interfaciais. 

Sandberg e colaboradores (2006) estudaram a corrosão do cobre induzida pela 

remoção pela chuva (runoff) em amostras de cobre sem proteção, naturalmente 

patinadas (com pátina formadas durante 200 anos) e pré-patinadas com diferentes 

soluções (não especificadas no artigo), com e sem tratamento superficial, quando 

expostas a ambiente marinho durante o período de um ano. A propriedade-barreira 

das pátinas sem revestimento foi avaliada em solução de Na2SO4 0,05 M. Para as 

amostras não pré-tratadas, os resultados dos ensaios de EIS mostraram um 

aumento contínuo da impedância com o tempo de exposição. Para o cobre pré-

patinado não foram observadas diferenças significativas entre os resultados de 

impedância até 26 semanas de exposição, porém para amostras expostas durante 

26 e 52 semanas, a impedância das segundas foi cerca de uma ordem de grandeza 

maior. Além do mais as amostras pré-pratinadas apresentaram impedâncias bem 

superiores que as amostras de cobre que desenvolveram a pátina durante a 

exposição. Apesar de não mostrarem os diagramas de impedância experimentais, 

os autores simularam os resultados obtidos com um circuito equivalente (este 

apresentado no artigo) e apresentaram os valores dos elementos de circuito. Através 

do modelo físico adotado, os autores atribuíram a melhoria do comportamento de 

impedância da amostra com pátina formada naturalmente à diminuição da 

porosidade da camada de pátina, a qual se apresenta em bi-camada. O 

espessamento da camada, gerando um aumento na resistência à corrosão, foi 

explicado pelo fato da taxa de remoção (runoff) ser menor que a velocidade de 
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corrosão, logo os produtos de corrosão se acumulam na camada de pátina 

contribuindo para proteger o substrato. 

Souissi e colaboradores (2006) publicaram dois trabalhos onde a EIS foi utilizada 

para investigar o comportamento eletroquímico de amostras de bronze arqueológico 

escavado de um sítio ao norte da Tunísia. No artigo mais antigo (SOUISSI et al., 

2003), apenas técnicas eletroquímicas foram empregadas e no segundo (SOUISSI 

et al., 2006), caracterizações por SEM-EDS foram adicionadas. No artigo de 2003 

(SOUISSI et al., 2003), a resistência do bronze arqueológico foi avaliada em 

diferentes eletrólitos. Os resultados de impedância mostraram que, 

independentemente do eletrólito, os diagramas eram compostos por três arcos 

capacitivos achatados, que foram associados pelos autores a características físicas 

do sistema. Os valores de impedância obtidos após um período relativamente longo 

de imersão (192 horas) permitiram aos autores classificar a agressividade dos 

diferentes eletrólitos à qual estava intimamente ligada ao pH da solução, com as 

mais básicas sendo as menos agressivas. A solução menos agressiva (a base de 

fosfato) foi ensaida como inibidora contra a corrosão do substrato em meios 

contendo cloreto ou sulfato. Os ensaios de EIS mostraram resultado satisfatório, 

sendo que o melhor resultado foi obtido na solução contendo cloreto. 

No trabalho de 2006 (SOUISSI et al., 2006) os autores investigaram a corrosão do 

mesmo bronze arqueológico em solução de NaCl 0,1 M. Os diagramas 

apresentaram três arcos capacitivos achatados, e os resultados dos ensaios de 

impedância com o tempo de imersão mostraram um aumento da impedância com o 

tempo de ensaio, o que os autores associaram a uma melhora nas características 

protetoras da camada de pátina. Os resultados de impedância foram ajustados com 

circuito equivalente e a evolução de alguns parâmetros com o tempo de imersão 

apresentada. 
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2.3.3 Emprego da EIS para Caracterização de Métodos de Proteção para 

Materiais de Interesse do Patrimônio Histórico 

 

 

No domínio da corrosão, a EIS tem sido frequentemente empregada para a 

avaliação do desempenho de revestimentos protetores e milhares de artigos 

envolvendo diferentes metais e diferentes revestimentos podem ser encontrados nos 

bancos de dado. Porém quando se trata da conservação do patrimônio histórico, 

existe uma relativa escassez de trabalhos e poucos artigos estão disponíveis, sendo 

que vários deles estão publicados em anais de Congressos (verificado na lista de 

referências dos artigos disponíveis em periódicos) sendo, portanto, de difícil 

disponibilidade para a comunidade científica em geral. Esta escassez pode ser 

parcialmente explicada pela necessidade de reversibilidade dos vernizes usados 

para a proteção do patrimônio histórico, o que, segundo Bierwagen e colaboradores 

(2003) limita estes vernizes a revestimentos termoplásticos e solúveis. Outra 

justificativa é a falta de formação em eletroquímica da maioria dos cientistas atuando 

nas áreas de restauração e conservação. E, alternativamente, a pequena 

quantidade de cientistas com forte formação em eletroquímica que atuam nesta área 

particular da ciência. 

Por outro lado, existe uma maior disponibilidade de documentação quando se trata 

da avaliação da proteção conferida por inibidores de corrosão, particularmente o 

benzotriazol, que, sabidamente, é um excelente inibidor para o cobre. Mesmo que, 

atualmente, o uso deste inibidor esteja sendo questionado devido à sua 

agressividade ao ambiente. 

Alguns artigos envolvendo estes dois tópicos serão revisados a seguir. 

 

2.3.3.1 Emprego da EIS para Avaliação de Vernizes Protetores 

 

 

Letardi (2004) avaliou por EIS seis sistemas de revestimentos comumente utilizados 

na conservação do Monumento ai Mille - Gênova, Itália. Para o estudo foram 
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selecionadas algumas regiões do monumento com condições de exposição 

semelhantes onde foram aplicados os vernizes. Os ensaios de EIS foram realizados 

com uma sonda de contato cuja imagem está apresentada também na Figura 2.5 

(LETARDI, 2004). Na Figura também está apresentada a montagem do esquema de 

medição. Foi utilizado como eletrólito um pano umedecido com água mineral (com 

condutividade elétrica de 318 µS/cm2 e pH = 7,9), que tinha uma de suas 

extremidades imersas em um recipiente para evitar secagem. Nos resultados foram 

observados uma grande dispersão dos dados, que foi atribuído à alta rugosidade da 

superfície. Entretanto, estas dispersões também podem ser atribuídas à baixa 

condutividade do eletrólito usado, que, sabidamente, dificulta as medidas de 

impedância.  

 

 

 

 

 

                                    (a)                                                             (b) 
Figura 2.5 – Montagem da célula eletroquímica (a) e sonda (b) utilizadas por Letardi para realização 
de medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica in-situ visando avaliar a proteção 
conferida por camadas de vernizes aplicadas em algumas regiões do Monumento ai Mille em 
Gênova, Itália (LEARDI, 2004). 

 

Em trabalho posterior Letardi (2004) apresentou resultados da caracterização 

desses mesmos seis revestimentos (discriminados no artigo) aplicados sobre 

corpos-de-prova de cobre metálico. O comportamento de EIS foi avaliado com a 

mesma montagem apresentada na Figura 2.5. A avaliação preliminar da quantidade 

de verniz depositada mostrou uma grande dispersão, o que se refletiu na grande 

dispersão dos dados de impedância. Os sistemas foram avaliados durante 23 meses 

de exposição (apenas diagramas do módulo da impedância foram apresentados) e 
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todos apresentaram grande diminuição da impedância (embora os valores tenham 

se mantido na casa de MΩ devido ao eletrólito utilizado – água mineral). Porém a 

comparação com o desempenho destes mesmos vernizes quando aplicados sobre 

um monumento apresentou uma boa correlação para vários meses de exposição. 

Bierwagen e colaboradores (2003) utilizaram a EIS para investigar o desempenho 

anticorrosivo de novas formulações de vernizes que poderiam ser utilizados para a 

proteção de monumentos de bronze expostos à atmosfera. De acordo com os 

autores os novos vernizes ensaiados apresentam maior durabilidade e eficiência na 

proteção contra a corrosão que os sistemas normalmente utilizados para a proteção 

do patrimônio histórico, baseado no uso de Incralac® (resina acrílica – paralóide) e 

de ceras, e possuem aditivos que evitam o envelhecimento possuindo também 

melhores agentes acopladores, o que implica, respectivamente, em maior 

resistência dos polímeros à radiação ultravioleta e melhores propriedades barreira. 

Os vernizes foram aplicados sobre amostras de bronzes com e sem pátina. Foram 

testados: fluorpolímeros e polímeros condutores e a resposta de EIS em função do 

tempo de imersão em uma solução diluída de Harrison foi avaliada. Apenas 

diagramas de módulo de impedância de Bode foram apresentados no artigo e as 

análises científicas são pobres, embora alguns dos diagramas mostrem que alguns 

dos novos sistemas têm melhor desempenho que os tradicionais. Foi avaliada 

também a eficiência do benzotriazol com inibidor e o parâmetro avaliado foi o tempo 

de imersão das amostras na solução contendo o inibidor. Foi verificado que o 

aumento do tempo de imersão melhora a proteção conferida pelo inibidor, 

aparentemente devido à formação de uma camada mais espessa. 

 

 

2.3.3.2 Emprego da EIS para Avaliação de Inibidores de Corrosão como 

Método de Proteção contra a Corrosão de Substratos de Cobre e 

Bronze Recobertos com Camadas de Pátinas 

 

Muresan e colaboradores (2007) estudaram o efeito de diversos ânions não-

agressivos como inibidores de corrosão para objetos de bronze recobertos com 

pátinas artificiais produzidas com regulação potenciostática. De acordo com os 
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autores, a pátina aplicada serve para reproduzir pátinas naturais encontradas em 

bronzes escavados na Transilvânia (Romênia). A justificativa para o estudo se 

baseou na toxidez do benzotriazol. Foram investigados quatro inibidores e o 

benzotriazol foi empregado como contra-prova. O eletrólito de ensaio consistiu em 

uma solução aquosa com 0,2 g.L−1 Na2SO4 + 0,2 g.L
−1 NaHCO3 acidificada para pH 

5 com a adição de ácido sulfúrico, e o comportamento de EIS foi avaliado em função 

do tempo de imersão na solução contendo os inibidores. Os diagramas de 

impedância apresentaram três arcos capacitivos achatados e foram ajustados 

utilizando um circuito equivalente com três CPE//R em cascata: o primeiro par (AF) 

associado ao filme de pátina; o segundo par (MF) associado ao carregamento da 

dupla camada elétrica e à reação de transferência de cargas e o terceiro par (BF) a 

fenômenos faraidacos. A evolução com o tempo de imersão dos elementos do 

circuito foi apresentada no artigo e discutida. Nenhum dos inibidores avaliados 

apresentou eficiência superior ao benzotriazol, porém dois deles foram considerados 

como eficientes, um insuficiente enquanto o outro não apresentou qualquer tipo de 

efeito protetor. 

O efeito do benzotriazol como método para proteção contra a corrosão de bronze 

arqueológico foi avaliado por Hassairi e colaboradores (2008). Os corpos-de-prova 

consistiram de moedas Púnicas (264-146 A.C.) excavadas no Nordeste da Tunísia, 

e o eletrólito teste consistiu de uma solução de água deionizada que teve seu pH 

ajustado para 9 pela adição de NaOH. A concentração de benzotriazol empregada 

foi 15 mM. Na ausência do inibidor a resposta de impedância aumentou até 72 horas 

e em seguida diminuiu, os diagramas foram ajustados com circuito equivalente (dois 

pares R//CPE em cascata) e a evolução dos parâmetros com o tempo de imersão foi 

apresentada. A adição do inibidor melhorou o comportamento de impedância, 

entretanto, da mesma maneira que na solução sem inibidor, a impedância só 

aumentou até 72 horas, decrescendo para períodos mais longos. Para melhorar o 

desempenho do inibidor, as amostras foram pré-polarizadas em solução de NaCl 

(condições apresentadas no artigo) de maneira a aumentar a espessura da camada 

de cuprita, o que, segundo os autores, melhora a atuação do inibidor. Os resultados 

apresentados mostraram uma sensível melhora do desempenho do inibidor devido 

ao pré-tratamento.  
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É importante destacar que, no artigo discutido acima Hassaini e colaboradores 

(2008) apresentam uma extensiva caracterização da camada de pátina presente 

sobre as moedas. Porém, aparentemente, na preparação dos corpos-de-prova para 

os ensaios eletroquímicos esta pátina é removida pelo embutimento e posterior 

tratamento superficial. Isto revela uma das principais dificuldades para o estudo 

eletroquímico de pátinas naturais formadas em objetos arqueológicos, pois, 

frequentemente, a preparação dos corpos-de-prova para os ensaios provoca a 

destruição da pátina, o que reforça a importância do estudo com pátinas artificiais 

para o estudo e compreensão do comportamento de corrosão de objetos antigos. 

Em trabalho recente Rahmouni e colaboradores (2009) estudaram a proteção de 

bronzes antigos e históricos com derivados de triazol. Entretanto, devido às 

dificuldades relatadas no parágrafo acima e também pelo fato de peças antigas 

serem únicas, não se podendo dispor de uma quantidade suficiente de amostra, 

foram produzidas também pátinas artificiais sobre uma liga modelo com composição 

similar àquela encontrada em moedas do período Pós-romano (Sec. V-VI). Foi 

avaliada a proteção conferida pelo benzotriazol (BTA) (classificado como tóxico 

pelos autores) e por dois outros compostos derivados. Os autores verificaram que o 

BTA apresentou o melhor resultado, porém um dos novos compostos ensaiados 

apresentou resultados promissores. A aplicação dos inibidores foi realizada 

adicionando-os à própria solução corrosiva e imergindo moedas durante uma hora. 

As amostras com o inibidor aplicado eram então ensaiadas na solução sem inibidor, 

secas e expostas ao ar e depois ensaiadas novamente, ensaios períodicos foram 

realizados até duas semanas de imersão. Em todos os casos, a impedância do 

sistema aumentou com o tempo de exposição. Os autores ajustaram os resultados 

com um circuito equivalente e avaliaram a evolução dos parâmetros com o tempo. 

Os resultados dos ensaios de impedância permitiram classificar os três inibidores, 

entretanto a classificação não foi a mesma obtida nos ensaios de voltametria cíclica 

(também apresentados no trabalho), o que os autores justificaram pela extrapolação 

dos arcos capacitivos BF (baixas freqüências). As pátinas artificiais foram utilizadas 

em ensaios com microeletrodo à cavidade (CME) para avaliar a estabilidade das 

mesmas na presença do inibidor e sem a influência do substrato. De maneira geral, 

os resultados dos ensaios com CME mostraram um aumento da impedância com o 



Capítulo 2 – Revisão de Literatura 
 

 

62 

 

tempo de ensaio. Os resultados dos ensaios com CME foram ajustados utilizando o 

mesmo circuito equivalente empregado por Serghini-Idrissi e colaboradores (2005). 

 

 

2.4 Água de Chuva 

 
 

A presença de poluentes na água da chuva está associada às alterações 

provocadas no ar e no solo pela atividade humana preponderante na região. O 

arraste de poluentes do solo e a precipitação de impurezas do ar (deposição seca ou 

úmida) constituem os principais mecanismos de poluição da água. A água da chuva, 

ao atravessar a atmosfera, arrasta as partículas existentes em suspensão, motivo 

pelo qual as características de impureza da chuva e da composição da atmosfera 

estão relacionadas com as atividades predominantes da região. Segundo Tomaz 

(1998), próximo ao oceano, a água da chuva apresenta elementos como sódio, 

potássio, magnésio, cloro e cálcio em concentrações proporcionais às encontradas 

na água do mar. A concentração de poluentes existentes na atmosfera influencia 

também na caracterização da água de chuva, pois a chuva é o principal agente de 

limpeza atmosférica. 

No estado de São Paulo, a CETESB monitora continuamente a qualidade do ar por 

meio de 29 estações, que estão situadas na Grande São Paulo e no interior; porém 

não há no estado, tampouco no Brasil, uma rede de monitoramento de águas de 

chuva, que vise sua caracterização quanto ao pH e à composição química. Dados 

sobre a qualidade das águas de chuva são em geral obtidos a partir de pesquisas de 

curta duração de grupos de universidade (LARA et al., 2001; MELLO, 2001; LEAL et 

al., 2004; MIGLIAVACCA et. al., 2004) ou da empresa de fiscalização do meio 

ambiente (CETESB, 2008). 

No que concerne à corrosão dos monumentos históricos, o eletrólito de maior 

importância é a água da chuva que entra em contato diretamente com a atmosfera à 

qual os mesmos estão expostos. A chuva arrasta estes poluentes depositando-os 

sobre a superfície do monumento. Durante períodos sucessivos de molhamento 

(ocorrência de chuvas) este processo pode fomentar atividade corrosiva. Além do 

mais, durante a secagem, algumas destas espécies podem permanecer na 
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superfície do material, aumentando a sua concentração e, eventualmente, 

aumentando a atividade corrosiva quando da ocorrência de novas chuvas, ou então 

consolidando camadas de produtos de corrosão, como se verá no presente trabalho. 

Entretanto, como muito destes monumentos já se apresentam corroídos, a atividade 

corrosiva pode ser mantida em células oclusas que têm sua corrosividade 

aumentada pela presença das espécies agressivas, gerando problemas de corrosão 

localizada. 

 

 

2.4.1 Água de Chuva em São Paulo 

 
 

A composição da água da chuva em uma metrópole é extremamente dependente do 

dia da coleta, devendo ser feita uma média para determinação de sua composição. 

Leal (2004) determinou que na água de chuva coletada no dia 13/10/2003 as 

espécies aniônicas inorgânicas detectadas foram Cl-, NO3
-, SO4

2- e NO2
- e as 

espécies orgânicas foram CH3COO- (acetato), HCOO- (formiato) e C2O4
2-(oxalato), já 

para os cátions, os principais íons detectados foram: Na+, NH4
+, K+, Ca2+ e Mg2+. 

Mesmo em atmosferas urbanas situadas a alguma distância do mar, as 

concentrações de íons de cloro e sódio são assumidas como sendo de origem 

marinha. Há alguns estudos em que se observou a predominância do sódio em 

relação ao cloreto. Neste caso, os autores consideram essa última espécie como 

sendo a indicadora da fonte marinha (MELLO, 2001). Forti et al. (1990) descrevem 

que a dificuldade de se identificar fonte de sódio em centros urbanos e a falta de 

outros elementos de referência conduz à adoção de sódio como fração da 

contribuição marinha. 

Segundo Leal et al. (2004), as espécies iônicas mais significativas nas águas de 

chuva coletadas na região central da cidade de São Paulo foram íons amônio. Em 

geral encontra-se na literatura que para NH3/NH4
+
 as fontes atmosféricas 

consideradas como importantes são: as emissões biogenéticas relacionadas à 

decomposição de matéria orgânica (lixo, esgoto), a eliminação metabólica (inclusive 

de humanos e animais em geral), a agropecuária intensiva e a queima de biomassa 

(atividades agrícolas e incêndios florestais). 
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Depois do íon amônio, a segunda espécie em abundância nas águas da chuva do 

centro de São Paulo são os íons nitrato. Em águas de chuva de centros urbanos 

estes íons são provenientes da queima de combustíveis fósseis usados na frota de 

veículos (CETESB, 2004). Ainda em relação aos ânions, destaca-se a significativa 

concentração do sulfato, cuja fonte principal é a oxidação de enxofre e o S(IV) 

emitido pela queima de combustíveis e fósseis. 

Em centros urbanos, os cátions Ca2+ , Mg2+ e K+ são, em geral, associados à 

suspensão de poeira do solo, assim como às atividades da construção civil (FORTI; 

MOREIRA-NORDEMANN; ANDRADE, 1990). Apesar de suas concentrações serem 

baixas em relação aos outros íons, são considerados como importantes na 

contribuição iônica majoritária nas águas de chuva da região central da cidade de 

São Paulo. 

Em relação aos compostos orgânicos presentes na água da chuva no centro de São 

Paulo, os mais freqüentemente encontrados são os ácidos monocarboxílico, fórmico 

e acético (KAWAMURA; STEINBERG; KAPLAN, 1996). Entretanto, estudos de 

amostras de material particulado e de fase gasosa efetuados em túnel de São Paulo 

permitiram detectar, alem dos ácidos fórmico e acético, ácido oxálico e outros ácidos 

carboxílico em menor concentração (SOUZA; VASCONCELLOS; CARVALHO, 

1999). Sabe-se que as emissões de ácidos orgânicos pela queima de biomassa e 

pela queima de combustíveis nos automóveis, são enriquecidas em acido acético e 

acido fórmico (VILCA MELENDEZ, 1995). Tais poluentes são encontrados nas 

águas de chuva e, principalmente, as variações de concentração do ácido acético 

afetam a corrosão do cobre, sendo que o ataque é muito maior quando a atmosfera 

tem 100% de umidade relativa, e na presença de gotas de orvalho, podem crescer 

cristais de acetato de cobre (VILCA MELENDEZ, 1995). A relação entre ácidos 

acético e fórmico na fase gasosa e/ou líquida da atmosfera tem sido utilizada como 

parâmetro da indicação da importância relativa de emissões diretas (poluentes 

primários) ou produto de reações químicas na atmosfera (poluentes secundários). O 

ácido acético deve-se à emissão direta por emissão biogênica e principalmente à 

queima de combustível contendo etanol, e a predominância do ácido carboxílico 

deve-se às reações fotooxidativas de aldeídos na atmosfera (KAWAMURA; 

STEINBERG; KAPLAN, 1996; SOUZA; VASCONCELLOS; CARVALHO, 1999 e 

FORNARO, 1999).  
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Em relação ao pH da água da chuva de São Paulo, segundo Leal (2004) o valor 

médio foi de pH = 4,99 podendo ser considerada como chuva ácida. Além do mais 

este mesmo autor determinou a importância de espécies como a amônia na 

neutralização da acidez das águas de chuva através da alta concentração de NH4
+. 

 

 

2.5. Revestimentos Protetores Utilizados para a Proteção de Peças Metálicas 

Pertencentes ao Patrimônio Histórico 

 

 

Em todos os setores é muito comum a aplicação de vernizes em peças metálicas 

para proteção das mesmas contra a corrosão, sendo este processo uma das 

práticas industriais mais difundidas visando diminuir os danos corrosivos. Porém, no 

campo especifico da conservação do patrimônio histórico, estes vernizes devem 

possuir características especiais, já que devem ser reversíveis, ou seja, ao serem 

retirados não devem afetar a integridade das peças (BIERWAGEN; SHEDLOSKY; 

STANEK, 2003), e, ao mesmo tempo, geralmente são aplicados diretamente sobre o 

substrato que, muitas vezes já se encontra recoberto com camada de produtos de 

corrosão. Esta situação difere bastante dos vernizes industriais onde, geralmente, os 

substratos metálicos são submetidos a alguma etapa prévia de pré-tratamento para 

aumentar a aderência do verniz. É importante destacar que a exigência de 

reversibilidade restringe bastante o número de formulações que podem ser 

aplicadas neste domínio específico. 

Os revestimentos protetores são películas aplicadas sobre a superfície metálica e 

que dificultam o contato do meio corrosivo com esta. O principal objetivo da 

aplicação de um verniz é minimizar a degradação da superfície pela ação do meio. 

O tempo de proteção proporcionado por um revestimento depende do tipo de 

revestimento (natureza química), das forças de coesão e adesão com o substrato, 

da sua espessura e da permeabilidade à passagem do eletrólito através da película. 

Influenciará também, neste tempo, o mecanismo de proteção. Assim, se a proteção 

é somente por barreira, tão logo o eletrólito chegue à superfície metálica, iniciará o 

processo corrosivo, enquanto se houver um mecanismo adicional de proteção 
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(inibição anódica ou proteção catódica), haverá um prolongamento da vida de 

proteção ao substrato. Os revestimentos podem ser metálicos, não-metálicos ou 

orgânicos. Porém para a proteção de objetos metálicos pertencentes ao patrimônio 

histórico, pela necessidade de reversibilidade e pelo fato do verniz não poder alterar 

a aparência do objeto, apenas alguns revestimentos orgânicos podem ser aplicados. 

Dentre os vernizes orgânicos mais importantes temos as resinas acrílicas e as ceras 

microcristalinas. 

De acordo com Bierwagen e colaboradores (BIERWAGEN; SHEDLOSKY; STANEK, 

2003), um dos principais inconvenientes das resinas acrílicas é a degradação que as 

mesmas sofrem devido à exposição à luz o que obriga processos constantes de 

reaplicação (entre três e cinco anos). A degradação fotooxidativa destes polímeros 

será abordada com mais detalhes no capítulo 7 do presente trabalho. 

Quimicamente, as resinas acrílicas são compostos acrílicos e polimetacrílicos, que, 

comercialmente, podem ser encontrados com o nome de paralóide, plexisol, 

plexigum, primal, etc. Os polímeros a base de ésteres acrílicos e metacrilicos são 

freqüentemente usados na formulação de pinturas, revestimentos de superfícies e 

adesivos, pois possuem boas características de formação de filmes, propriedades 

mecânicas, ópticas e estabilidade (PAUL, 1996 e CHIANTORE; LAZZAI, 2001). Para 

que se possa fazer a escolha e a aplicação adequada destes produtos para peças 

que vão estar armazenadas ou expostas em diferentes ambientes de museus é 

importante quantificar o processo de degradação dos mesmos nas diferentes 

condições ambientais encontradas em museus, o que também permitirá que se 

possa prever a vida útil destes vernizes e ceras, ou ainda que se determinem as 

principais condições ambientais que devem ser evitadas. 

Em ambientes internos de museus, os produtos protetores mais utilizados são as 

resinas do grupo paralóide  marca registrada da Rohm and Haas  que engloba 

inúmeras formulações diferentes, e as ceras microcristalinas. Existem diversas 

variações do produto: B-72, B-82, B-48N e B-87. As características dos paralóides 

dependem da natureza química dos polímeros que o constituem (composição 

química), do solvente orgânico empregado e do meio em que foi polimerizado 

(condições de polimerização), (COLAS E CONSOLIDANTES, 2008). 
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As aplicações das resinas paralóide são numerosas e são determinadas pelo tipo de 

resina (B-72, B-82, B-48N e B-87), pelo grau de concentração da resina e pelo tipo 

de dissolvente empregado. O emprego das mesmas se encontra majoritariamente 

na indústria de adesivos, na indústria têxtil e também na área de restauração. Desde 

os anos 50, do século passado, as resinas paralóide têm sido utilizadas como 

adesivos e consolidantes em processos de restauração, sendo consideradas como 

uma das resinas mais estáveis para a conservação das obras de arte. Porém, as 

mesmas também são empregadas como verniz para pinturas e retoques, como meio 

aglutinante (têm uma boa aderência aos pigmentos), na consolidação de cerâmicas, 

pedra e madeira, e como anticorrosivo para o vidro e antioxidante para o metal. 

O paralóide B-72 é vendido em forma sólida e se apresenta na forma de grãos 

translúcidos e incolores. Suas propriedades gerais são as seguintes: formam 

películas transparentes, resistentes à água, álcool, álcalis e ácidos, resistentes aos 

óleos minerais, vegetais e graxas. Além do mais possuem excelente flexibilidade e 

estabilidade química. Estes vernizes dissolvem-se em solventes orgânicos sendo os 

mais comuns: tolueno, xileno e acetona. Seu amolecimento ocorre a 

aproximadamente 70 0C, e seu ponto de fusão é de 150 0C, eles podem se 

apresentar na forma gelatinosa ou vítrea, dependendo da natureza química, do grau 

de mobilidade das cadeias (bidimensionais ou tridimensionais) e das forças de 

atração entre elas,  (LUCIMAR, 2005). 

A espectroscopia de impedância eletroquímica tem sido utilizada com sucesso para 

a avaliação da resistência à corrosão de vernizes industriais, sendo hoje em dia uma 

técnica quase indispensável para a seleção e comparação desta classe de 

substâncias. Porém, devido ao pouco número de pesquisadores especializados em 

corrosão de materiais metálicos envolvidos em pesquisas sobre conservação do 

patrimônio histórico, e também, provavelmente, pelo pouco conhecimento dos 

profissionais envolvidos com restauração e conservação do patrimônio histórico 

sobre o uso e interpretação adequadas dos resultados desta técnica eletroquímica, a 

mesma tem sido pouco empregada para a avaliação dos vernizes utilizados para a 

proteção do patrimônio histórico. Poucos trabalhos estão disponíveis na literatura, e, 

na maioria das vezes, o acesso aos mesmos é restrito pois seus resultados são 

divulgados principalmente em Congressos dedicados à conservação de metais. 
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.2.6. Comportamento de Eletrodos Porosos 

 

 

O comportamento de impedância de eletrodos porosos quando imersos em uma 

solução eletrolítica foi estudado com detalhes por de Levie (1964) em diversos 

artigos. Para facilitar o tratamento matemático, de Levie adotou diversas hipóteses 

simplificadoras (de LEVIE, 1964). Com relação à condição dos poros o autor admitiu 

que: 

• possuem seção transversal uniforme; 

• possuem comprimento semi-infinito; 

• estão homogeneamente preenchidos com o eletrólito (desconsidera a 

existência de gradiente de concentração axial (BARCIA et al., 2002); 

• não possuem interligações; 

• uma grande quantidade de eletrólito inerte está presente (despreza a 

queda ôhmica no interior dos poros (BARCIA et al., 2002); 

• o material do eletrodo não possui resistência (apresenta condutividade 

metálica); 

• qualquer curvatura das superfícies equipotenciais dentro dos poros pode 

ser desconsiderada; 

• não ocorrem reações faradaicas e o único fenômeno eletroquímico 

observado é o carregamento da dupla camada elétrica. 

Quando as condições acima são admitidas, cada poro pode ser representado por 

uma linha de transmissão, Figura 2.6 (de LEVIE, 1964). Na Figura a profundidade do 

poro aumenta com o eixo “x” crescente e cada um dos circuitos equivalentes 

representa a impedância de uma pequena seção transversal do poro (de 

LEVIE,1963), conforme representado na Figura 2.7. 
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Figura 2.6 – Circuito equivalente representativo de um poro que obedeça as condições estabelecidas 
por de Levie para o tratamento matemático de um eletrodo poroso com profundidade de poro semi-
infinita. 

 

 
Figura 2.7 – Fatia fina da seção transversal com espessura dz de um poro cilíndrico circular com seu 
eixo na direção de z e com raio r0, r representa a distância a partir do eixo do cilindro (De LEVIE, 
1963). 
 

Aplicando um complexo tratamento matemático com o auxílio de equações 

diferenciais e de diferentes transformadas e funções, de Levie (1963) demonstrou 

que, se um eletrodo poroso obedecer às hipóteses simplificadoras apresentadas 

anteriormente, todos os ângulos de fase são divididos pela metade quando 

comparados com aqueles apresentados em um eletrodo plano (de LEVIE, 1963). 

Desta maneira uma capacitância de dupla camada elétrica leva a um ângulo de fase 

de 45o, similar a uma impedância de Warburg, e uma impedância puramente 

controlada por difusão a um ângulo de 22,5o (de LEVIE, 1963). 
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A Figura 2.8 (de LEVIE, 1963) apresenta esquematicamente as relações entre o 

ângulo de fases (ϕ) e a frequência angular (ω) na presença de uma capacitância de 

dupla camada elétrica, controle por difusão e controle por reações interfaciais. De 

acordo com o descrito por de Levie para explicar a Figura, em baixas frequências o 

conteúdo eletroativo do poro é consumido em uma pequena fração de um ciclo, e a 

reação de eletrodo se comporta como uma capacitância. Para frequências 

crescentes a velocidade de difusão das espécies eletroativas para e a partir do 

eletrodo se torna a etapa determinante da velocidade da reação, e em frequências 

ainda mais elevadas as velocidades de reações finitas (aparentemene a reação de 

transferência de cargas) assume o papel dominante. Finalmente, em frequências 

ainda mais elevadas a capacitância da dupla camada elétrica determinará 

completamente o comportamento ac do eletrodo. O autor destaca a possibilidade de 

apenas o controle por difusão estar presente (quando as velocidades de reação de 

transferência de cargas são suficientemente elevadas), ou então da ausência total 

de informações sobre as regiões de controle por difusão ou por reação, no caso da 

região de exaustão do poro se estender para frequências tão elevadas que esta se 

funda com a região de capacitância da dupla camada. 

 

Figura 2.8 – Representação esquemática da dependência do ângulo de fases (ϕ) da impedância 
aparente de um poro com a frequência angular (ω). No gráfico encontram-se representadas o efeito 
dominante em cada região horizontal (de LEVIE, 1963). 

 

No modelo de de Levie (1967) a impedância de um poro cilíndrico é dada por: 







=
λ
C

CP

l
ZRZ coth..

0
       (2.12) 
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Onde ZP corresponde a impedância do poro cilíndrico (Ω); RC é a resistência do 

eletrólito por unidade de comprimento no interior do poro cilíndrico (Ω.cm); Z0 é a 

impedância do eletrodo plano, por unidade de comprimento, na superfície 

desenvolvida no poro cilíndrico (Ω.cm); lC é a profundidade do poro cilíndrico (cm); e 

λλλλ corresponde à profundidade de penetração do sinal alternado (cm). Obviamente o 

eletrodo é constituído por n poros paralelos e a impedância total será dada pelo 

somatório da impedância associada a cada um deles.  

Antes de prosseguir com esta breve revisão sobre eletrodos porosos, é importante 

definir a grandeza denominada profundidade de penetração do poro (λλλλ). De acordo 

com de Levie (1963) λ corresponde à fração do poro que participa efetivamente no 

processo de carga. Esta profundidade de penetração aumenta com o tempo em 

medidas potenciostáticas ou galvanostáticas, e diminui com o aumento da 

frequência nas técnicas que utilizam corrente ou voltagem alternada. Assim, após 

um tempo muito curto ou em frequências muito elevadas mede-se virtualmente os 

efeitos de capacitância da superfície externa do eletrodo que é mais ou menos 

plana, os poros sendo incapazes de seguir as variações em potencial ou corrente de 

maneira muito rápida. Após um certo intervalo de tempo ou em frequências mais 

baixas a influência dos poros se torna relativamente mais importante, já que a 

superfície interna dos poros do eletrodo é usualmente muito grande em comparação 

com a superfície externa do eletrodo, ou seja, quanto menor a frequência maior a 

profundidade de penetração do sinal alternado. 

Um poro se comporta como sendo semi-infinito quando a profundidade de 

penetração do sinal ac, λλλλ, se torna menor que o comprimento do mesmo (LASIA, 

1995). O valor de λλλλ pode ser obtido pela seguinte fórmula (CANDY et al., 1982): 

CR
Z0=λ        (2.13) 

Quando lC >> λλλλ, coth (lC/λλλλ) ≅  1, o poro se comporta como semi-infinito, e a 

impedância do poro será igual à impedância do eletrodo plano com superfície igual à 

desenvolvida pela superfície no interior dos poros. Contrariamente, para um eletrodo 

com profundidade de poro finita, e para lC/λλλλ ≤ 0,3, com exatidão superior a 97%, a 

impedância do poro pode ser escrita como (CANDY et al., 1982): 
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C
P l

Z
Z 0=          (2.14) 

Nos valores intermediários entre estes dois extremos o eletrodo irá responder como 

um eletrodo poroso porém com profundidade finita para os poros. 

De Levie (1964) verificou experimentalmente suas previsões teóricas construindo um 

eletrodo de platina tipo escova (platinum brush electrode) feito de aproximadamente 

2000 fios de platina com 50 µm de diâmetro, cada um com aproximadamente 10 mm 

de comprimento. As medidas foram realizadas em solução de KCl na faixa de 

concentração entre 0,01 e 1M, de maneira que o único fenômeno interfacial 

observável nas medidas de impedância fosse o carregamento da dupla camada 

elétrica. As Figuras mostradas no artigo mostram que a representação no plano 

complexo (diagrama de Nyquist) apresenta-se como uma linha reta que faz um 

ângulo de 45º com relação ao eixo real. 

Neste mesmo artigo de Levie (1964) também investigou a resposta do mesmo 

eletrodo poroso descrito no parágrafo anterior quando imerso em uma solução de 

KCl 1 M contendo uma mistura de [Fe(CN)6]
4-/[Fe(CN)6]

3- em diversas proporções, 

para o qual, segundo o autor, a ocorrência de um processo interfacial rápido 

controlado por difusão é esperada. Os resultados experimentais referentes a estes 

experimentos, apresentados sob a forma de diagramas de Nyquist no artigo, 

mostraram uma linha reta com ângulo de 22,5º em relação ao eixo real. 

De Levie (1964) também investigou o comportamento de impedância do eletrodo 

poroso quando as medidas foram realizadas em um sistema comportando uma 

reação de eletrodo lenta (Fe2+/Fe3+ em HCl 5 M). Para este caso o autor observou 

que a forma dos diagramas experimentais de impedância não era tão simples (os 

diagramas apresentavam a tendência de um comportamento resistivo BF, como os 

que serão apresentados no capítulo 6 do presente trabalho), e foi sugerido que a 

melhor maneira de verificar o comportamento de eletrodo poroso seria usando um 

“plano de impedância quadrada” (squared impedance plane), onde é plotado, em 

coordenadas polares planas, o quadrado da impedância determinada (descontando-

se a resistência do eletrólito). De acordo com o autor, se forem verificados os efeitos 

de capacitância de dupla camada em um eletrodo poroso combinado com um 
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mecanismo de reação totalmente controlado por transferência de carga, este 

tratamento deverá proporcionar um semicírculo perfeito. 

Em trabalho publicado posteriormente, de Levie (1965) investigou a influência da 

rugosidade superficial de eletrodos sólidos sobre a resposta de impedância. 

Utilizando a mesma solução empregada em seu estudo sobre eletrodos porosos (de 

LEVIE, 1964) onde o único fenômeno eletroquímico presente era o carregamento da 

dupla camada elétrica, o autor verificou que, mesmo quando um eletrodo 

extremamente plano era empregado (o autor empregou métodos bastante cuidadoso 

para a produção dos mesmos), o ângulo de fase se desviava dos -90º esperado para 

uma resposta puramente capacitiva e o diagrama de impedância obtido não era 

paralelo ao eixo imaginário. Foi verificado também que o desvio do comportamento 

ideal (-90º) aumentava com o aumento da rugosidade superficial e também com a 

diminuição da concentração, ou seja, quanto maior a rugosidade superficial e quanto 

menor a concentração do eletrólito mais a resposta obtida se aproximava daquela 

prevista para um eletrodo poroso. O autor conclui que, se em alguns casos não for 

possível polir a superfície do eletrodo em um grau suficiente para que o mesmo 

possa ser considerado como completamente plano, a melhor solução seria fornecer 

ao eletrodo uma rugosidade superficial máxima, assemelhando-o a um eletrodo 

poroso com poros semi-infinitos, só desta maneira a interpretação dos resultados 

pode ser inambígua e simples. Candy e colaboradores (1982) introduziram um fator 

relacionado à distribuição do tamanho dos poros em seu estudo sobre a textura dos 

poros de um eletrodo de níquel Raney, foi verificado que a introdução deste fator na 

simulação dos resultados de impedância (que partiu do modelo de eletrodo poroso 

com poros cilíndricos de de Levie) conseguir simular adequadamente a progressiva 

mudança de inclinação verificada nos dados experimentais entre a região de altas 

frequências (45º - eletrodo poroso com poro semi-infinito devido à menor 

profundidade de penetração no sinal ac) e o comportamento de eletrodo plano (-

90º), o que foi atribuído à distribuição do tamnaho de poros. 

Em trabalho posterior Song e colaboradores (1999) introduziram um fator de 

distribuição do tomanho dos poros (Pore Size Distribution – PSD) no modelo de 

eletrodo poroso com poros cilíndricos de de Levie. Considerando a condição 

idealizada onde o único fenômeno interfacial era o carregamento da dupla camada 

elétrica (sem fenômenos faradaicos, da mesma maneira que de Levie) os autores 
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verificaram uma transição progressiva entre o comportamento de eletrodo poroso 

semi-infinito em toda a faixa de frequência (-45º) quando a PSD tendia a infinito, 

para o de eletrodo plano na região de baixas frequências (-90º - comportamento 

puramente capacitivo), quando esta distribuição tendia a zero. Na região em altas 

frequências o comportamento sempre foi de eletrodo poroso com poro semi-infinito 

(-45º) devido à baixa profundidade de penetração do sinal ac nesta faixa de 

frequência. 

Em outra correção efetuada no modelo de de Levie, Keiser e colaboradores (1976) 

mostrou por meio de simulação que a resposta AF (altas freqüências) de eletrodos 

porosos variava de acordo com a forma dos poros. Assim, segundo o apresentado 

no artigo, no diagrama de Nyquist, a resposta em altas frequências de eletrodos 

porosos onde o poro tem forma de pera se desvia dos 45º e tende a formar um arco, 

por sua vez para poros em forma de cunha o ângulo AF entre o diagrama de Nyquist 

e o eixo real tende a se desviar para valores maiores que 45º. 

Lasia (1995) introduziu correções devido a distribuição de potencial e de corrente no 

interior dos poros no modelo de eletrodo poroso proposto por de Levie, para tal o 

autor admitiu que a dependência entre corrente e potencial era regida pela equação 

de Butler-Volmer. Avaliando o efeito da densidade de corrente de troca sobre a 

resposta de impedância de eletrodos porosos com poros cilíndricos, o autor verificou 

que, para densidade de corrente de troca menores, embora o comportamento de 

eletrodo poroso fique menos evidente (o poro assume o comportamento de eletrodo 

poroso semi-infinito em uma faixa de frequência menor devido ao menor poder de 

penetração do sinal) os resultados da simulação estão mais de acordo com aqueles 

previstos por de Levie, presumivelmente porque a queda ôhmica no interior do poro, 

levada em conta por Lasia e não considerada por de Levie, é menor e a 

dependência da impedância do eletrodo poroso com esta grandeza diminui. Por sua 

vez, para densidades de corrente de troca mais elevadas, embora o comportamento 

de eletrodo poroso fique mais evidente na região AF dos diagramas de Nyquist, 

existe uma diferença maior entre os valores das resistências de transferência de 

cargas previstas pelo modelo de Lasia e por aquele de de Levie, que admitiu que a 

impedância no interior dos poros era independente da queda ôhmica, sendo que a 

resistência de transferência de cargas determinada usando as correções propostas 

por Lasia eram sempre maiores que aquelas propostas por de Levie (devido à queda 
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ôhmica no interior dos poros, à medida que se penetra no poro o potencial previsto 

pelo modelo de Lasia é menor que aquele previsto por de Levie, o que implica em 

maior resistência à ocorrência dos fenômenos eletroquímicos no primeiro modelo).  

Lasia (1995) também investigou o efeito da sobretensão (fixando a densidade de 

corrente de troca) sobre os diagramas de impedância. Qualitativamente, os efeitos 

observados foram os mesmos que para a corrente: quanto menor a sobretensão  

menos evidente o comportamento de poro semi-infinito (menor a queda ôhmica no 

interior dos poros e menor o poder de penetração do sinal ac) e menores os desvios 

em relação ao diagrama previsto pelo modelo de de Levie. Por outro lado, ao 

aumentar a sobretensão mais evidente o comportamento de eletrodo poroso semi-

infinito na região AF e maiores os desvios entre os valores de resistência de 

transferência de cargas previstos pelo modelo de Lasia e por aquele previsto por de 

Levie, sendo que os valores previstos pelo modelo de de Levie eram sempre 

menores, o que pode ser explicado também pela queda ôhmica. 

O tratamento matemático proposto por de Levie para os eletrodos porosos (de 

LEVIE, 1963, 1964, 1967), apesar de baseado em um modelo relativamente 

simplificado, cujas hipóteses simplificadoras estão apresentadas no início deste sub-

item, tem sido bastante utilizado para interpretar os resultados experimentais de 

sistemas porosos. Desta maneira, sistemas com formas de poro muito mais 

complexas podem ter suas impedâncias representadas por um eletrodo equivalente 

contendo poros cilíndricos. Nos trabalhos discutidos a seguir os autores utilizaram o 

modelo de de Levie para calcular alguns parâmetros de eletrodos porosos. 

Candy e colaboradores (1981) verificaram para eletrodos porosos de ouro e de ouro 

e níquel Raney, que mesmo quando um eletrodo poroso é constituído de uma 

combinação tridimensional de pequenas unidades de poros oclusos, a resposta de 

impedância é muito similar àquela apresentada por um eletrodo poroso com poros 

cilíncricos. Os diagramas experimentais obtidos exibiram duas regiões diferentes: 

um domínio em altas frequências onde a impedância era similar a um eletrodo 

poroso com poros cilíndricos, segundo o previsto pelo modelo de de Levie, e uma 

região em baixas frequências, onde a impedância podia ser relacionada com aquela 

apresentada por um eletrodo plano. Admitindo que o eletrodo era caracterizado por 

poros cilíndricos com dimensões r e l, desconhecidas, e conhecendo os valores de 

capacitância da dupla camada elétrica, resistência de transferência de cargas (a 
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partir dos diagramas experimentais) e volume do eletrólito no interior dos poros (por 

BET) os autores determinaram, por método de regressão, além de r e l, o número de 

poros e também a frequência na qual a profundidade dos poros era igual à 

profundidade de penetração do sinal (λλλλ). 

Frateur e colaboradores (1999) também detectou comportamento de eletrodo poroso 

com processo controlado por difusão (ângulo de 22,5º entre o diagrama de Nyquist e 

o eixo real) para eletrodos rotatórios de ferro fundido em água potável com e sem a 

presença de cloro livre (correspondente ao somatório de ácido hipocloroso e íons 

hipoclorito presentes na solução). Quando o cloro livre está ausente da solução o 

comportamento de eletrodo poroso com controle por difusão se desenvolve mesmo 

em tempos curtos de imersão (a primeira medida reportada no artigo se refere a três 

dias), por outro lado, com adição de cloro livre o comportamento de eletrodo poroso 

com poro semi-infinito só se desenvolve após tempos mais longos de imersão no 

eletrólito. A partir dos resultados de impedância associado com a análise dos 

produtos de corrosão, os autores propuseram um modelo para a camada de 

produtos de corrosão, que seria formada por: 

• uma camada de topo (ferrugem vermelha), a qual é um isolante 

eletrônico mas um condutor iônico, que não influencia na cinética do 

eletrodo; 

• abaixo da camada avermelhada, uma outra camada de ferrugem 

preta, condutora eletrônica, a qual foi interpretada como sendo porosa; 

• uma camada muito compacta, composta de ferrugem verde e de 

carbonato de cálcio, associada com um arco AF que aparece nos 

diagramas de impedância antes do arco associado ao comportamento 

de eletrodo poroso. 

Em artigo posterior Barcia e colaboradores (2002) utilizando os dados experimentais 

de Frateur et al. (1999) aplicaram o modelo de eletrodo poroso com poros cilíndricos 

de de Levie para estimar o raio (r), a profundidade (l) e o número (n) de poros em 

função da concentração de cloro livre e do tempo de imersão para o eletrodo de 

ferro fundido imerso em água potável sem e com a presença de cloro livre. Para a 

estimativa dos parâmetros foi aplicado um método computacional de regressão dos 

mínimos quadrados não-linear. De uma maneira geral foi verificado um aumento da 
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profundidade dos poros e uma diminuição do raio com o aumento do tempo de 

ensaio. Neste mesmo artigo, os autores também aplicaram o modelo de de Levie 

para estimar estes mesmos parâmetros para um eletrodo de cobre imerso em 

solução de HCl 1 M. É importante ressaltar que, de acordo com os autores, os 

parâmetros só podem ser estimados a partir de diagramas onde o eletrodo poroso 

ainda não apresente comportamento de eletrodo poroso com profundidade de poro 

semi-infinita, ou seja, quando a profundidade de penetração do sinal de impedância 

ainda é maior que a profundidade do poro, e ocorre variação da impedância em 

função da penetração do sinal no interior do poro. Para o caso de poro semi-infinito 

apenas o produto entre r e l pôde ser calculado. Esta mesma restrição com relação 

à profundidade dos poros foi também alegada por Candy e colaboradores (1981) em 

caracterização de eletrodos porosos usando medidas de impedância, cujos 

resultados já foram discutidos anteriormente. 

Hitz e Lasia (2001) utilizaram o modelo de eletrodo poroso de de Levie para 

demonstrar que o arco em altas frequências encontrado na resposta de impedância 

de eletrodos porosos de níquel estava relacionado à porosidade do eletrodo de 

níquel e não a fatores cinéticos associados à reação de evolução do hidrogênio 

sobre estes eletrodos. Mudando as condições experimentais os autores verificaram 

que o arco AF era independente da sobretensão e mudava apenas ligeiramente com 

a temperatura e com mudanças na resistência da solução, não sendo afetado pela 

adição de envenenadores da reação de evolução do hidrogênio. A partir de seus 

resultados, e comparando com os modelos previstos por Keiser, Beccu e Gutjahr 

(1976) os autores concluem que o arco achatado na região em altas frequências 

pode ser originado a partir de poros esféricos ou com forma de pera (pear-shaped), 

sendo que este último tipo de geometria origina semicírculos mais achatados com 

transição para linhas retas à medida que o diâmetro da abertura do poro aumenta. 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Materiais 

 
 

São apresentados os materiais utilizados durante os ensaios e testes realizados. 

 

 

3.1.1. Substratos Metálicos 

 

 

Durante o desenvolvimento da tese dois tipos de substratos metálicos foram 

empregados: prata e cobre eletrolítico com 99,99 % de pureza. O primeiro metal foi 

utilizado apenas na etapa de seleção prévia dos vernizes protetores, enquanto o 

segundo é o metal cuja resistência à corrosão se pretende avaliar neste estudo. 

Os corpos-de-prova (CDPs) foram cortados a partir de chapas, em forma circular ou 

retangular, dependendo do tipo de célula a ser empregada. Para os ensaios com o 

cobre sem revestimento amostras circulares foram embutidas em baquelite, tendo 

sido feito um furo na parte superior do embutimento para o contato elétrico através 

de um parafuso rosqueado. 

 

 

3.1.1.1. Tratamento Superficial 

 

 

Em todas as etapas, o tratamento superficial consistiu no lixamento com lixas de 

carbeto de silício com granulometria 320, 400 e 600. Entre cada etapa de lixamento 

os CDPs eram lavados abundantemente com água destilada, e ao final do 
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procedimento os mesmos eram lavados com água destilada, álcool e acetona e 

secos em jato de ar quente. 

 

 

3.1.2. Soluções 

 
 

As seguintes soluções foram utilizadas para os ensaios eletroquímicos: 

• água destilada – na etapa de seleção prévia dos vernizes aplicados sobre 

o substrato de prata; 

• solução de cloreto de sódio (NaCl) 0,1 mol.L-1 – utilizada na etapa para a 

seleção da melhor pátina a ser aplicada sobre o substrato de cobre; 

• solução de água de chuva sintética de São Paulo (LEAL, 2004); 

• solução de água de chuva sintética do Rio de Janeiro (MELLO, 2001). 

A Tabela 3.1 apresenta a composição das duas águas de chuva sintética utilizadas 

para avaliar o comportamento eletroquímico do cobre. Com relação à composição 

da solução de São Paulo, o elevado teor de sulfato de amônio ((NH4)2SO4) deve-se 

à alta quantidade de material particulado encontrada em atmosferas tipicamente 

industriais. Nestas partículas os íons amônio e sulfato são os principais 

componentes (SINCLAIR et al., 1989). 

Também foram realizados estudos da resistência à corrosão do cobre em soluções 

modificadas de água de chuva sintética de São Paulo. Nestes casos, para estas 

soluções específicas, foram preparadas soluções onde não foi adicionado ou íons 

amônio ou íons cloreto, os demais componentes da solução sendo adicionados em 

teores iguais aos apresentados na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Composição das soluções de água de chuva sintética do Rio de Janeiro 
(MELLO, 2001) e de São Paulo (LEAL et al., 2004). 

                         local de referência  

Espécies presentes. 

SP* 
 (µg.L-1) 

RJ* 
 (µg.L-1) 

NaNO2 40,71 - 

NaNO3 2763,78 1606,5 

NaOH - 212 

NaCl - 3679,62 

(COONH4)2.H2O  122,21 - 

K2SO4 - 1566 

(NH4)2SO4 2404,95 - 

(NH4)Cl 893,45 1118,15 

CaSO4.2H2O - 5280,60 

pH 4,99 5,12 

*São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) 

 

3.1.3. Pátinas 

 
 

As pátinas foram aplicadas diretamente sobre o substrato de cobre eletrolítico. 

O comportamento eletroquímico do cobre tratado com dois tipos de pátinas 

artificiais, ambas obtidas por aplicação a frio e utilizando composições oxidantes 

(COSTA; TEXIER, 2001), foi verificado. A razão da escolha do tipo de aplicação 

deveu-se à possibilidade de poder utilizá-las em grandes monumentos expostos à 

atmosfera sem a necessidade de realizar procedimentos de imersão. 

O procedimento de aplicação das pátinas foi descrito com detalhes por Hernandez 

(2004), porém alguns aspectos importantes serão recordados. Para a produção das 

pátinas, as soluções foram aplicadas sobre as amostras de cobre puro (eletrolítico), 

após o tratamento superficial, utilizando bastonetes com ponta de algodão, que eram 

suavemente pincelados sobre a superfície das amostras. A aplicação da solução era 

realizada duas vezes ao dia (com intervalo aproximado de 12 horas entre 

aplicações) durante 5 dias, com a preocupação de se deixar uma camada fina de 
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solução sobre as peças, retirando o excesso com algodão. A secagem da solução 

entre aplicações subseqüentes ocorria por exposição ao ambiente. 

A Tabela 3.2 apresenta a composição das soluções utilizadas para a produção das 

pátinas denominadas S1 e S2. 

 

Tabela 3.2 – Composição das soluções utilizadas para a produção das pátinas S1 e S2 
(massas para 1000 ml de solução aquosa) (COSTA, TEXIER, 2001). 

Soluções      
            Pátinas 

Nitratos Cloretos Agente oxidante 

S1 
Cu(NO3)2         85g 
ZnNO3             85g 

FeCl3    3g H2O2     3% 

S2 Cu(NO3)2     200g ZnCl2  200g - 

 

 

3.1.4. Vernizes e Cera Protetores 

 
 

Dois tipos de vernizes comumente utilizados para a proteção de monumentos 

históricos foram avaliados: Paralóide B72 e Paralóide B48 e também foi utilizada 

uma cera microcristalina. No procedimento empregado, os três tipos de 

revestimentos foram inicialmente aplicados sobre o substrato de prata e tiveram sua 

resistência à corrosão avaliada em água destilada através de ensaios de 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Posteriormente, apenas o 

revestimento que apresentou o melhor desempenho nestes ensaios preliminares foi 

aplicado sobre o substrato de cobre, com e sem a camada de pátina, para avaliação 

do comportamento anticorrosivo nas soluções de água de chuva sintética. 

A aplicação dos vernizes foi realizada seja por imersão dos CDPs em um recipiente 

de grande volume contendo o verniz diluído em acetona (metodologia utilizada 

durante os ensaios preliminares onde os vernizes foram aplicados sobre o substrato 

de prata) ou utilizando um equipamento de dip coating (metodologia empregada 

apenas com o revestimento que apresentou melhor desempenho nos ensaios 

preliminares, o qual foi aplicado apenas sobre substrato de cobre com e sem pátina). 
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O método de dip coating consiste na deposição de um filme de resina através da 

imersão de um substrato em uma solução de resina, onde as condições de imersão 

e de retirada da amostra são padronizadas (SOLEDADE, 2003). Esta técnica de 

obtenção de filmes possibilita melhor controle da sua espessura. Outros fatores que 

podem influenciar na espessura dos filmes são concentração dos reagentes, 

velocidade de deposição, tipo de solvente e umidade atmosférica (NASSAR e 

CIUFFI, 2003). 

Para a aplicação do verniz, colocou-se em um béquer de diâmetro um pouco maior 

que o do substrato de cobre uma quantidade de resina diluída em acetona suficiente 

para garantir o total recobrimento do substrato. A deposição da resina por dip 

coating foi feita na temperatura ambiente utilizando-se o equipamento DIP-COAT 

fabricado pela CONSTRUMAQ, Brasil. O substrato foi fixado ao aparelho por meio 

de uma pinça de ponta fina, com as pontas recobertas com uma fita Teflon, de 

maneira a evitar riscamento da superfície, sendo que a face que não havia recebido 

tratamento superficial foi previamente identificada. A velocidade de imersão e de 

retirada da amostra foi mantida constante em 10mm/min, e o tempo de imersão da 

amostra na solução com verniz foi de 3 minutos. 

Após a aplicação, a secagem do verniz era realizada por exposição ao ar por um 

período de 12 horas. 

A Figura 3.1 apresenta o esquema de aplicação por imersão e secagem dos 

vernizes aplicados sobre o substrato de prata. A aplicação era realizada 

simultaneamente em todos os corpos-de-prova, e a secagem era realizada ao ar e 

em posição vertical. 
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 a 

b c 

 
Figura 3.1 - (a) Imagens mostrando a imersão dos corpos-de-prova de prata na solução contendo o 
revestimento, b) Processo de secagem dos revestimentos, c) Corpo-de-prova revestido. 

 

A Figura 3.2 apresenta o procedimento utilizado quando da utilização do sistema de 

dip coating. 
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Figura 3.2. - Imagens mostrando a imersão por dip coating dos corpos-de-prova de cobre na solução 
contendo a solução do verniz ou cera. 

 

A Tabela 3.3 apresenta a formulação dos diferentes revestimentos aplicados. 

 

Tabela 3.3 – Formulação dos diferentes revestimentos aplicados 

Código Camada única (solvente: acetona; imersão: 3 minutos) 

B72 Paralóide B72 - 5% (P/V) (25 g de paralóide em 500 ml de 
acetona) 

B48 Paralóide B48 - 5% (P/V) (25 g de paralóide em 500 ml de 
acetona) 

CMC Cera microcristalina – 5% (P/V) (25 g de CMC em 500 ml 
acetona) 
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3.2. Métodos 

 
 

Neste item, será descrita a metodologia utilizada na condução dos ensaios 

realizados neste estudo. 

 

 

3.2.1. Exposição dos Corpos-de-prova 

 
 

Dois tipos de metodologia de exposição foram empregados para avaliação do 

comportamento eletroquímico dos diferentes sistemas estudados: contínua e 

intermitente. No primeiro tipo de exposição, o material a ser ensaiado ficava 

permanentemente em contato com o eletrólito teste, e o comportamento 

eletroquímico era avaliado em função do tempo de imersão; já no segundo tipo de 

exposição o material ensaiadodo entrava em contato com o eletrólito de ensaio 

apenas durante o período de avaliação, no intervalo entre as medidas o mesmo era 

exposto seja à atmosfera ou armazenado em um dessecador, sendo que este último 

tipo de exposição foi empregado apenas na etapa de seleção e avaliação das 

pátinas. 

Os tipos de atmosferas às quais os CDPs tratados foram expostos nos ensaios 

intermitentes foram: sala de exposição (SE) do museu de arqueologia e etnologia da 

Universidade de São Paulo (MAE-USP), reserva técnica (RT) do MAE-USP, 

laboratório de eletroquímica e corrosão (LEC) do Departamento de Engenharia 

Química da EPUSP. 

A Figura 3.3 apresenta imagens da exposição dos CDPs de prata revestidos com 

vernizes na sala de exposição e na reserva técnica do MAE-USP. 
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a b 

 
Figura 3.3. – Exposição das lâminas de prata revestidas com os diferentes tipos de revestimento à 
atmosfera do MAE: a) na sala de exposição e b) na Reserva Técnica. 

 

3.2.2. Ensaios Eletroquímicos 

 
 

Os ensaios eletroquímicos consistiram na obtenção de curvas de polarização 

potenciodinâmica anódica e catódica e em ensaios de espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIS). Todos os ensaios foram realizados à temperatura 

ambiente e em solução naturalmente aerada. Os ensaios foram realizados 

empregando uma montagem clássica de três eletrodos com eletrodo de referência 

de Ag/AgCl (saturado com KCl) e uma grade de platina como contra-eletrodo. 

As curvas de polarização potenciodinâmica foram obtidas apenas para o cobre sem 

revestimento e revestido com os diferentes tipos de pátinas. Os equipamentos 

utilizados para a realização dos experimentos foram uma interface eletroquímica 

Solartron 1287 ou então um potenciostato/galvanostato AUTOLAB PGSTAT30. A 

velocidade de varredura utilizada foi de 0,1 mV./s. Como procedimento padrão, 

antes do início de cada experimento, deixava-se o potencial de circuito aberto (PCA) 

estabilizar e se obtinham os diagramas de EIS. Após o término destes experimentos 

esperava-se um novo período de estabilização do PCA para iniciar a varredura 

anódica ou catódica (utilizou-se um CDP para cada tipo de varredura, catódica ou 

anódica). A varredura de potencial era interrompida quando o potencial atingia ± 2 V 

vs. PCA, ou então quando a corrente total atingia o valor de ± 1 mA. Foram obtidas 

curvas de polarização após diversos períodos de imersão nos diferentes eletrólitos 

de ensaio. 
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Experimentos de EIS foram realizados para todos os tipos de amostras utilizadas 

durante este trabalho. As montagens empregadas consistiram de um 

potenciostato/galvanostato SOLARTRON modelo 1287 acoplado ao analisador de 

resposta de frequências SOLARTRON 1260, ambos controlados por computador 

através do software CorrWare, ou um potenciostato/galvanostato Autolab 

PGSTAT30 dotado de um analisador de resposta de frequência, sendo o conjunto 

controlado pelos softwares GPES e FRA. 

Os parâmetros empregados para a realização dos ensaios de EIS foram: 

• potencial de base: potencial de circuito aberto (PCA); 

• faixa de frequência investigada: 10 kHz a 5 mHz; 

• amplitude de perturbação do potencial: 15 mV(rms); 

• intervalos de aquisição: 10 pontos por década de frequência; 

• tempo aproximado de duração de cada ensaio: uma hora. 

Antes e depois da obtenção dos diagramas de EIS, o PCA das amostras era 

acompanhado de modo a garantir que o sistema permaneceu estável durante a 

realização dos experimentos. Os dados de EIS foram ajustados com o software 

Zview, do SOLARTRON. 

Diferentes células foram empregadas para avaliar o comportamento eletroquímico 

dos diferentes materiais. A Figura 3.4 apresenta a célula utilizada nos ensaios de 

EIS realizados na etapa preliminar de seleção dos vernizes. Como mostra o 

esquema apresentado nesta Figura, as placas de plástico comprimem a esponja 

umedecida com o eletrólito (sempre foi utilizada a água destilada) contra o eletrodo 

de trabalho, que possui a área exposta de 50 mm x 10 mm. O contra-eletrodo, 

formado por uma chapa ou um fio de platina, era inserido lateralmente em um rasgo 

da esponja. O eletrodo de referência, de Ag/AgCl, de pequeno diâmetro (5 mm) foi 

introduzido em uma cavidade da esponja, na parte superior. Para impedir a corrosão 

dos parafusos, eles foram isolados com borracha. Dessa maneira, foi conseguido 

também manter uma distância fixa entre as placas, obtendo-se, portanto, uma 

pressão constante sobre a esponja, otimizando o contato do eletrólito com a amostra 

revestida. 

 



Capítulo 3 – Materiais e Métodos 

 

88 

  

esponja 

contra-eletrodo eletrodo de referência 

eletrodo de trabalho 

placa superior 
de plástico 

isolador de 
borracha 

placainferior 
de plástico 

 
 

Figura 3.4 - Esquema da célula eletroquímica utilizada para a realização dos ensaios de impedância 
com as amostras de prata revestidas com os diferentes tipos de vernizes (seção, fora de escala). 

 

Para a avaliação do comportamento eletroquímico do cobre sem revestimento foram 

utilizadas amostras embutidas em baquelite. Para a avaliação do comportamento 

eletroquímico do cobre revestido com pátinas, as mesmas foram aplicadas sobre 

CDPs circulares que depois eram colocados em um porta-amostras de PVDFE 

deixando uma área exposta à solução de 1 cm2. Finalmente, para a avaliação dos 

CDPs revestidos com vernizes ou cera foi utilizada uma célula do tipo flat cell. 

A avaliação do comportamento eletroquímico das amostras de prata revestidas com 

os diferentes tipos de vernizes ou cera foi realizada por meio de ensaios 

intermitentes. Nesta metodologia as amostras revestidas eram expostas na sala de 

exposição ou na reserva técnica do MAE-USP, periodicamente retiradas para 

ensaios de EIS em água destilada e novamente recolocadas nos expositores 

apresentados na Figura 3.3. Por sua vez, o comportamento eletroquímico do cobre 

sem revestimento foi avaliado por ensaios de imersão contínua nas diferentes 

soluções. 

O comportamento eletroquímico das amostras de cobre revestidas com pátina e/ou 

verniz foi avaliado por meio de ensaios de imersão contínua e intermitente, sendo 

que, nesta última metodologia, os CDPs eram expostos à atmosfera do LEC-DEQ-

EPUSP, entre ensaios subseqüentes. 
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3.2.3. Técnicas Analíticas 

 
 

Diversas técnicas analíticas foram empregadas para caracterizar o estado superficial 

e/ou químico das amostras, a seguir estão apresentadas as condições empregadas. 

 

 

3.2.3.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) Associada à Análise por 

Energia Dispersiva de Raios X (EDXA) 

As observações por SEM foram realizadas em equipamentos Philips, equipado com 

um analisador por energia dispersiva de raios X, no Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e de Materiais e no Laboratório de Caracterização Tecnológica do 

Departamento de Engenharia de Minas da Escola Politécnica da USP, 

respectivamente. A maioria das imagens foi obtida com elétrons secundários, com 

energia do feixe de 20 keV. As amostras tiveram que passar por um processo de 

deposição de ouro por sputtering, pois não eram condutoras elétricas, e podiam 

apresentar acúmulo de cargas nas regiões observadas.  

Nas análises do corte transversal, as amostras foram embutidas em molde de 

baquelite e secionadas e lixadas com lixa de diferentes granulometrias e, finalmente, 

polidas com pasta de diamante. 

As análises por EDXA foram realizadas nos microscópios de varredura 

mencionados. A quantificação dos resultados foi feita através de programas do tipo 

ZAF, que leva em conta a emissão dos raios X pelos diferentes elementos químicos 

da amostra em consequência do seu bombardeamento pelo feixe de elétrons. Para 

superfícies rugosas, ou para composições muito diferentes daquelas dos padrões de 

referência utilizados, os valores obtidos não devem ser considerados como 

quantitativos, mas sim apenas como uma base para comparações. 

 



Capítulo 3 – Materiais e Métodos 

 

90 

3.2.3.2. Difração de Raios X (DRX) 

 

 

Para a realização destas medidas foram utilizados os difratômetros do 

Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica e do Laboratório de 

Caracterização Tecnológica, no Departamento de Engenharia de Minas da Escola 

Politécnica, ambos da marca Philips. 

Utilizou-se uma radiação CuK∝ de λ = 1,5406 Å com varredura por degraus e ângulo 

inicial de 10° e final de 90°, com passo de 0,005o e duração de 50s. A partir do 

espectro da difração de raios-X, foram obtidos os ângulos e as intensidades dos 

picos, e seus valores foram comparados com os valores catalogados para cerca de 

100000 substâncias pelo JCPDS (Joint Committe on Power Difraction Standards), 

cujas fichas foram pré-selecionadas com base nos elementos possivelmente 

presentes (Cu, Cl, S, O, H, etc.) e identificadas por comparação, com apoio de 

software da Philips. 

 

 

3.2.3.3. Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios X (XPS)  

 

 

As medidas de XPS foram realizadas usando um espectrômetro fabricado pela 

OMICRON Nanotechnology GmbH (Alemanha). Os fotoelétrons foram excitados por 

radiação MgKα (1253,6 eV). Os espectros foram registrados em emissão normal no 

modo “Constant Analyser Energy” do analisador de energia EA125 com energia de 

passe de 50 eV. 

Para obter os perfis em profundidade, as amostras foram desbastadas com íons Ar+ 

com 4 keV (densidade de corrente de aproximadamente 6 µA/cm2) por um 

determinado intervalo de tempo, após o qual a composição superficial era 

determinada por medidas de XPS. 
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Para a identificação das energias de ligação, usou-se como referência seja a 

componente principal do espectro do C 1s da amostra não-desbastada (a energia de 

ligação dos hidrocarbonetos contaminantes é de 285,0 eV) ou então o pico Cu 2p3/2 

(932,6 eV para o cobre ou Cu2O, já que as energias de ligação para as duas 

espécies são praticamente as mesmas) após o tratamento de desbaste. Os dados 

foram processados usando o software CasaXPS ajustando o espectro com uma 

função produto Gaussiano-Lorentziano após a remoção do background linear. As 

composições superficiais nominais foram calculadas usando o software XPS 

MultiQuant, com a hipótese de distribuição em profundidade homogênea para todos 

os componentes. 

A Tabela 3.4 apresenta um resumo dos diferentes locais de exposição empregados, 

tipos de eletrodos de trabalho, tipos de células eletroquímicas e das técnicas de 

caracterização utilizadas durante os diferentes estágios de desenvolvimento do 

trabalho. 

Na Figura 3.5 está apresentado um fluxograma geral de todas as etapas 

desenvolvidas no presente trabalho. 
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TABELA 3.4 - Resumo dos diferentes locais de exposição empregados, tipos de eletrodos de trabalho, tipos de células eletroquímicas e das técnicas de 
caracterização utilizadas durante os diferentes estágios de desenvolvimento do trabalho. 
 

Célula I célula eletroquímica utilizada para a realização dos ensaios de impedância com as amostras de prata revestidas com os diferentes tipos de revestimentos 
Celula II flat cell    Célula III: porta-amostras de polivinilidenodifluorado da PAR. 
Célula IV: eletrodos embutidos com baquelite. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO – Seleção dos vernizes 

 
 

Os resultados serão apresentados respeitando a ordem cronológica em que foram 

realizados. 

 

 

4.1 Ensaios Preliminares para a Seleção dos Vernizes 

 
 
 

A avaliação e comparação do desempenho eletroquímico de revestimentos 

protetores como vernizes ou ceras, são processos complicados, principalmente no 

que diz respeito a obter uma boa reprodutibilidade dos ensaios. Isto porque, para 

que sejam reprodutíveis, os ensaios devem ser realizados sobre amostras 

revestidas com camadas de espessuras comparáveis. Para atingir este objetivo, a 

primeira etapa é a realização de um bom tratamento superficial, que permita a 

aplicação do verniz ou cera sobre uma superfície uniforme. A segunda etapa 

consiste em tentar aplicar o verniz da maneira mais uniforme possível sobre toda a 

superfície. Enquanto a preparação do substrato é uma tarefa relativamente simples, 

a obtenção de camadas com espessuras semelhantes se revela uma tarefa bastante 

difícil, pois os vernizes são viscosos e possuem processo de secagem difícil de 

controlar, resultando em diferenças de espessura consideráveis entre amostras 

nominalmente preparadas sob as mesmas condições, e mesmo entre regiões 

diferentes de uma mesma amostra. 

Assim, antes de realizar os ensaios, uma checagem detalhada da espessura das 

camadas deve ser efetuada, de maneira a garantir que as regiões analisadas 

possuam propriedades semelhantes. 

Diferentemente da situação industrial, os vernizes utilizados para a proteção de 

monumentos históricos, geralmente, são aplicados sobre superfícies heterogêneas 

e, muitas vezes, já afetadas por processos corrosivos. Além do mais, pelas 

características de reversibilidade que estes vernizes devem apresentar, são poucos 

os vernizes utilizados, constituindo-se os paralóides e as ceras microcristalinas os 

compostos mais amplamente empregados. Assim, decidiu-se realizar ensaios 
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preliminares para avaliar o potencial protetor dos três tipos de revestimentos dos 

quais se dispunha: Paralóide B-72, Paralóide B-48 e cera microcristalina. Desta 

maneira, apenas aquele revestimento que apresentou melhor desempenho nesta 

etapa preliminar será utilizado para os testes eletroquímicos com as amostras de 

cobre, com e sem pátina, nos diferentes meios. Com esta finalidade, os vernizes 

foram aplicados sobre um substrato metálico de prata tratado mecanicamente e 

exposto a atmosferas pouco agressivas. Periodicamente as amostras eram retiradas 

dos expositores e avaliadas eletroquimicamente em eletrólito não agressivo: água 

destilada. Em seguida, eram novamente expostas ao ambiente de onde haviam sido 

retiradas, sendo submetidas a novos períodos de exposição e ensaio. 

Os ambientes pouco agressivos escolhidos foram: a sala de exposição (SE) do 

MAE/USP e a reserva técnica (RT) de materiais metálicos do Museu, que consiste 

em uma câmara com umidade e temperatura controlada. 

A escolha da água destilada como eletrólito para a realização dos ensaios 

eletroquímicos deveu-se a duas razões principais: primeiramente, nesta fase, se 

queria evitar a contaminação das amostras com íons estranhos aos ambientes aos 

quais as mesmas estavam sendo expostas, e também impedir a agressão do 

eletrólito ao substrato metálico, evitando que este último interferisse na resposta 

eletroquímica obtida. 

 

 

4.2. Exposições dos Corpos-de-Prova no MAE/USP 

 
 

Para exposição nos diferentes ambientes do MAE/USP (sala de exposição (SE) e 

reserva técnica (RT)) amostras de prata lixadas foram revestidas com os três 

diferentes tipos de revestimentos: Paralóides B-72 e B-48 e cera microcristalina. 

Nesta etapa, foram avaliados os efeitos de duas variáveis diferentes sobre o 

comportamento eletroquímico dos vernizes: envelhecimento natural e umidade. Com 

esta finalidade foi elaborada uma metodologia de análise cuja representação 

simplificada está apresentada na Figura 4.1. Nesta Figura, nos ensaios 

denominados como “T” foi avaliado o efeito do envelhecimento sobre a resposta de 

EIS dos vernizes. Nestes ensaios, as respostas de impedância de amostras 
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expostas por diferentes intervalos de tempo aos diferentes ambientes e submetidas 

a um único ensaio foram comparadas. Por sua vez, nos ensaios do tipo “C”, foi 

avaliada a influência da realização de ensaios anteriores sobre a impedância das 

amostras, visando avaliar o efeito da umidade sobre a proteção conferida pelos 

vernizes. Nesta metodologia após a realização do ensaio eletroquímico a amostra 

era recolocada no expositor e depois retirada para a realização de novos 

experimentos. Finalmente, nos ensaios do tipo “E” foi comparado o comportamento 

eletroquímico de amostras submetidas a diferentes números de ensaios, porém 

expostas por um mesmo intervalo de tempo aos diferentes locais, visando avaliar o 

efeito da exposição prévia ao meio aquoso sobre a resposta de impedância dos 

vernizes. Desta feita, o objetivo foi o de avaliar a estabilização do processo de 

deterioração dos vernizes em função do tempo de exposição aos diferentes 

ambientes e/ou uma eventual aceleração destes processos pela exposição ao 

eletrólito teste. Antes de abordar os resultados dos ensaios eletroquímicos, uma 

breve análise visual das amostras será apresentada. A Figura 4.2 mostra o aspecto 

dos CDPs após duas semanas de exposição aos dois ambientes do MAE-USP. 

Observa-se um grande escurecimento da prata não-revestida, e um escurecimento 

menor das amostras revestidas com a cera microcristalina quando comparado com o 

Paralóide B-72, sugerindo que o efeito protetor da cera é maior. Por outro lado, para 

tempos maiores de exposição, os revestimentos deixaram gradativamente de serem 

incolores, adquirindo uma coloração amarelada. Isto mostra degradação dos 

vernizes e também, provavelmente, a presença de enxofre, na forma de H2S nestes 

ambientes de exposição. 
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Figura 4.1 - Esquema representativo da metodologia de análise adotada para a avaliação 
do comportamento de impedância de amostras de prata revestidas com os diferentes tipos 
de vernizes protetores e expostas na sala de exposição e na reserva técnica do MAE/USP. 

 
 

 
Figura 4.2 – Aspecto dos corpos-de-prova após duas semanas de exposição aos dois ambientes do 
MAE/USP. À esquerda CDPs de prata sem revestimento. No centro, revestidos com cera 
microcristalina e resina Paraloide -B72). Imagens obtidas diretamente em um scanner. 
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4.2.1.  Resultados Obtidos com os Vernizes na Sala de Exposição (SE)  

 

 

4.2.1.1. Paralóide B-72  

 

 

A Figura 4.3 apresenta diagramas de impedância obtidos após 1, 5 e 7 semanas de 

exposição de amostras de prata revestidas com Paralóide B-72 e expostas na SE. 

Os ensaios foram realizados utilizando a metodologia T, ou seja, amostras 

ensaiadas apenas uma vez, portanto, os diagramas foram obtidos com amostras 

diferentes. Como esperado, os diagramas apresentaram apenas duas constantes de 

tempo. Adotando a interpretação usual para a resposta de impedância para metais 

revestidos com vernizes protetores, a primeira constante de tempo, na região de 

altas frequências (AF), está associada à resposta da camada de verniz. Por sua vez, 

a resposta em baixas frequências, representada por um ombro no diagrama de 

ângulo de fases de Bode, está associada a fenômenos de transferência de carga 

ocorrendo na interface. Os resultados mostram que as impedâncias apresentam a 

mesma ordem de grandeza, indicando que a metodologia de aplicação dos vernizes 

deve ter gerado camadas com espessuras homogêneas, além disso o Paralóide B-

72 apresenta comportamento estável no ambiente da sala de exposição do 

MAE/USP, já que pouca modificação ocorreu na impedância em função do tempo de 

exposição. 
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Figura 4.3 - Diagramas obtidos após 1, 5 e 7 semanas de exposição de corpos–de–prova de prata 
revestidos com Paralóide B-72 e expostos à sala de exposição do MAE/USP. Ensaios realizados 
utilizando a metodologia T. 

 

A Tabela 4.1 apresenta a comparação entre os valores do módulo de impedância a 

63 mHz para o Paralóide B-72 exposto à SE utilizando as três metodologias 

apresentadas na Figura 3.1. Para os ensaios do tipo “T” (avaliação do tempo de 

exposição), quando são comparadas as amostras ensaiadas após uma (T1) e cinco 

(T5) semanas, os resultados mostram uma ligeira diminuição da impedância, o que, 

em primeira análise, pode estar associado à degradação da resina, provavelmente, 

pela ação de agentes ambientais tais como umidade, poluentes e radiação luminosa. 

Entretanto, para a amostra exposta por um intervalo de tempo mais longo (sete 

semanas-T7) a impedância não sofre grandes diminuições devido à exposição a 

este ambiente. Este resultado está coerente com a pouca agressividade do meio ao 

qual o metal revestido foi exposto, e com a pouca agressividade do eletrólito de 

ensaio, confirmando assim que a prata foi pouco agredida fato indicado pela 

pequena diminuição da impedância em função do tempo de exposição. Entretanto, 

fazendo uma análise mais crítica dos resultados, e levando em conta as pequenas 

diferenças encontradas principalmente para os ensaios mais longos, é possível 

também que estas se devam apenas a uma variação nas espessuras dos vernizes 

nas diferentes amostras. Logo, este tipo de metodologia não parece ser adequado 

para diferenciar entre o desempenho dos diferentes vernizes. Por outro lado, é 

possível concluir que o verniz apresenta uma boa estabilidade no ambiente ao qual 

foi exposto. 
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Os resultados dos ensaios do tipo “C” (Tabela 4.1) para uma mesma amostra 

revestida com Paralóide B-72 e ensaiada após uma (C-1), cinco (C-5) e doze (C-12) 

semanas mostraram uma diminuição significativa da impedância, indicando uma 

grande sensibilidade do verniz ao contato com o eletrólito de ensaio. Por sua vez, os 

resultados dos ensaios do tipo “E” (amostras expostas durante o mesmo período de 

tempo porém submetidas a diferentes números de ensaios), realizados com 

amostras expostas durante cinco semanas e ensaiadas uma (E-1) e três vezes (E-5) 

também mostraram uma diminuição importante nos valores de impedância, 

confirmando a sensibilidade do verniz ao contato com a umidade. As variações 

encontradas também podem ser devidas às diferenças de espessuras do verniz em 

função da técnica aplicação utilizadas. 

 

 

Tabela 4.1 - Comparação entre os valores de impedância para os ensaios do tipo T, 
C e E para amostras de prata revestidas com paralóide B-72 e expostas na sala de 
exposição (SE) do MAE/USP 

Tipo de ensaio lZl (Ohm*cm2) Freq. 63 mHz 

T – 1 154000 

T – 5 112000 

 
Tipo T * 

T – 7 110000 

C – 1 137000 

C – 5 72000 

 
Tipo C * 

C – 12 49000 

E – 1 72400 Tipo E* 

E – 6 58300 
*Tipo “T” foi avaliado o efeito do tempo de exposição. 
*Tipo “C” foi avaliado o efeito do envelhecimento sobre a resposta. 
*Tipo “E” foi avaliado diferentes números de ensaios (amostras expostas 
 durante 5 semanas). 

 

4.2.1.2. Cera Microcristalina 

 

 

Nos resultados apresentados na Tabela 4.2 para o comportamento de EIS de 

amostras de prata revestidas com a cera microcristalina (CMC), e submetidas a 

apenas um único ensaio após diferentes períodos de exposição ao ambiente da SE 
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(ensaios do tipo “T”), percebe-se, novamente, apenas uma pequena variação nos 

valores de impedância em função deste parâmetro, não permitindo que qualquer 

conclusão definitiva seja apresentada. Os resultados apontam também para uma 

boa estabilidade da cera quando exposta a estes ambientes. Por outro lado, para 

este tipo de ensaio, a comparação dos resultados desta Tabela com aqueles 

apresentados na Tabela 4.1, onde são apresentados os comportamentos do 

paralóide B-72, indica que a cera microcristalina possui um desempenho nitidamente 

inferior. 

Por sua vez, o comportamento de impedância de uma mesma amostra revestida 

com cera microcristalina (CMC) e ensaiada após uma (C1a), oito (C8a) e doze 

semanas (C12a), mostrou uma grande diminuição da impedância, indicando uma 

enorme sensibilidade deste revestimento ao contato com o eletrólito de ensaio (água 

deionizada). 

 

Tabela 4.2 - Comparação dos valores de impedância para ensaios do tipo T e C para 
amostras de prata revestidas com cera microcristalina (CMC) e expostas na sala de 
exposição do MAE/USP. 

Tipo ensaio lZl (Ohm*cm2) Freq. 63mHz 

T – 1 28000 

T- 5 23000 
Tipo T * T- 7 39000 

C- 5 27000 

C- 12 1900 Tipo C 
* C- 15 1300 

*Tipo “T” foi avaliado o efeito do tempo de exposição 
*Tipo “C” foi avaliado o efeito do envelhecimento sobre a resposta 

 

 

4.2.1.3. Paralóide B-48 

 

 

Na Tabela 4.3 estão apresentados os resultados dos ensaios do tipo T e C para 

amostras de prata revestidas com Paralóide B-48 e expostas na SE do MAE/USP. 

Qualitativamente os resultados obtidos foram semelhantes aos anteriores, ou seja, 

enquanto nos ensaios do tipo T praticamente não houve variação da impedância 
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com o tempo de exposição, indicando estabilidade do verniz na atmosfera da SE, 

nos ensaios do tipo C houve uma diminuição expressiva da impedância, mostrando 

que também este verniz é suscetível ao contato com a umidade. Não possuindo as 

características de impermeabilidade à água. 

Os resultados apresentados nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 mostram claramente que 

todos os revestimentos testados apresentam uma boa estabilidade quando expostos 

à SE do MAE/USP, uma vez que não foram verificadas grandes variações nos 

valores de impedância quando da realização de ensaios do tipo T. Por sua vez, as 

amostras revestidas com os dois tipos de paralóide apresentaram maior impedância 

e comportamentos mais estáveis quando comparadas à amostra revestida com cera 

microcristalina (CMC), sendo que os mesmos apresentaram comportamentos 

bastante semelhantes, tanto no que diz respeito aos valores absolutos de 

impedância como à suscetibilidade ao contato com eletrólito. Por sua vez, a CMC 

revelou-se extremamente sensível ao contato com o eletrólito teste, apresentando 

uma diminuição de cerca de uma ordem de grandeza nos valores de impedância, 

após contato com a água destilada. 

 

Tabela 4.3 - Comparação dos valores de impedância para os ensaios do tipo T e C 
para amostras de prata revestidas com paralóide B-48 e expostas na sala de 
exposição (SE) do MAE . 

Tipo ensaio lZl (Ohm*cm2) na Freq. 63 mHz 

T – 1 92000 
Tipo T * 

T- 5 85000 

C- 5 90000 

C- 12 50500 Tipo C* 

C- 15 60100 
*Tipo “T” foi avaliado o efeito do tempo de exposição 
*Tipo “C” foi avaliado o efeito do envelhecimento sobre a resposta 

 

4.3. Resultados Obtidos com os Vernizes na Reserva Técnica (RT)  

 
 
Qualitativamente, os resultados obtidos após a exposição dos corpos-de-prova de 

prata revestidos na reserva técnica (RT) do MAE/USP foram iguais àqueles descritos 

para as amostras expostas à sala de exposição. Portanto, para este sistema, serão 

apresentados apenas os resultados comparativos para os ensaios do tipo C entre os 
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três tipos de vernizes (Tabela 4.4). As conclusões obtidas desta comparação foram 

bastante semelhantes àquelas apresentadas para as amostras expostas na SE. 

Novamente, observa-se que as amostras protegidas com as resinas do tipo 

paralóide apresentaram maior valor de impedância quando comparadas às amostras 

revestidas com cera microcristalina (CMC), a qual, por sua vez, também é sensível 

ao contato com a umidade. É importante destacar que, comparativamente aos 

valores apresentados na Tabela 4.2 o comportamento de impedância das amostras 

de CMC foram bem superiores, isto se deve, provavelmente ao controle de umidade 

no interior desta câmara que diminui o tempo efetivo de contato entre o verniz e o 

eletrólito teste durante o período de exposição antes da realização do próximo 

experimento. 

 

Tabela 4.4 - Comparação entre os valores de impedância para os ensaios tipo T para amostras 
de prata revestidas com paralóide B-72, paralóide B-48 e cera microcristalina e expostas na 
reserva técnica do MAE. (C1-1 semanas1 e C4-4 semanas). 

Tempo de exposição/ lZl (kOhm*cm2) na  Freq. de 63 mHz Tipo de 
recobrimento 

C-1 C-4 

B72 128  64 

CMC 47,6 32,3 

B48 105 51,2 

 

4.4. Conclusões Parciais 

 
 
Baseado nas análises dos resultados dos ensaios de impedância realizados durante 

esta primeira etapa do projeto foi possível concluir que: 

a. os dois vernizes do tipo paralóide apresentaram desempenho superior ao exibido 

pela cera microcristalina (CMC), uma vez que apresentaram maiores valores 

absolutos de impedância em todas as situações investigadas; 

b. os vernizes do tipo paralóide apresentaram uma boa estabilidade após contato 

com o eletrólito (água destilada), com a impedância permanecendo relativamente 

estável após terem sido ensaiados mais de uma vez. Já a CMC apresentou uma 

grande suscetibilidade ao contato prévio com a água, apresentando uma 

diminuição de mais de uma ordem de grandeza na impedância após contato com 

o eletrólito; 
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c. para os experimentos realizados, foi verificado que os vernizes do tipo paralóide 

apresentaram desempenhos semelhantes nos dois ambientes de exposição 

escolhidos no MAE/USP: sala de exposição (SE) e reserva técnica (RT). 

Em virtude do acima exposto, para a continuidade dos estudos decidiu-se eliminar 

a CMC, isto se deveu, principalmente, à grande suscetibilidade apresentada pela 

cera à presença de umidade. Por sua vez, os dois tipos de paralóide 

apresentaram comportamento similares, com ligeira superioridade para o 

paralóide B-72. Tanto em virtude disto, como também em razão das dificuldades 

de fornecimento do paralóide B-48, apenas o paralóide B-72 foi ensaiado em 

contato com as águas de chuva sintéticas. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO – Comportamento do 
Cobre quando Exposto às Águas de Chuvas 
Sintéticas de São Paulo e do Rio de Janeiro 

 

 

Um dos principais objetivos do trabalho é o de avaliar a estabilização de pátinas 

artificiais formadas sobre o cobre quando expostas a água de chuva sintética com 

composições semelhantes às das principais metrópoles brasileiras: Rio de Janeiro e 

São Paulo. Porém, para melhor avaliar a resposta do sistema cobre + pátina, é 

importante compreender como o substrato não-tratado responde eletroquimicamente 

quando exposto às mesmas condições. Portanto, dando prosseguimento à 

investigação, o comportamento eletroquímico do cobre puro quando imerso em 

águas de chuvas sintéticas destas duas cidades foi investigado. O estudo foi 

realizado por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) e através da 

obtenção de curvas de polarização potenciodinâmica anódicas e catódicas. 

Para este tipo de exposição, foram também identificados os principais produtos de 

corrosão formados sobre o substrato de cobre por XPS, DRX e EDS. Além do mais, 

a morfologia dos produtos de corrosão formados nos primeiros dias de ensaio foi 

avaliada por MEV. 

Devido à complexidade do eletrólito, inicialmente serão apresentados os resultados 

da caracterização superficial, os quais depois serão consolidados com os resultados 

dos ensaios eletroquímicos. 

 

 

5.1 Caracterização por Difração de Raios X da Superfície do Cobre após 

Exposição aos Dois Eletrólitos por Diferentes Tempos de Imersão 

 

A Figura 5.1 apresenta os difratogramas obtidos para amostras de cobre após 

diversos tempos de contato com as soluções de água de chuva sintética de São 

Paulo 5.1(a) e do Rio de Janeiro 5.1(b). Independentemente da composição inicial 

do meio agressivo foram identificados apenas picos atribuídos à cuprita (Cu2O) e à 

nantoquita (CuCl). A ausência de sulfatos nos produtos de corrosão pode ser 

explicada ou pela baixa cinética de formação dos mesmos (NASSAU; MILLER; 
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GRAEDEL, 1987a), devido à solubilidade destas espécies na presença de cloretos 

(STRANDBERG, 1998 c), ou ainda devido à solubilidade dos sulfatos básicos de 

cobre na presença de amônia (LOBNIG et al., 1993), que é formada a partir dos íons 

amônio presentes nas soluções (ver mecanismo proposto a seguir). Para ambas as 

soluções, picos quantitativamente significativos só foram obtidos após sete dias de 

imersão, tendo sido os mesmos intensificados para maiores períodos de ensaio. Isto 

indica que, para tempos muito curtos de imersão, ou a camada de produtos de 

corrosão, especificamente a cuprita, é muito fina para ser detectada, ou então que 

se encontra sob forma amorfa ou nanocristalina, não podendo ser detectada por 

este tipo de análise. A inexistência de camada sobre a superfície do material não é 

uma hipótese válida porque o cobre, ao ser exposto à atmosfera, desenvolve uma 

camada muito fina de cuprita (VELEVA, et al., 1996, SCHLESINGER; KLEWE-

NEBENIUS; BRUNS, 2000; LEYGRAF, GRAEDEL, 2000, p. 146 e FITZGERALD et 

al., 2006). Logo, mesmo se não houvesse a formação da camada em solução, a 

mesma já se teria formado durante a simples exposição do cobre ao ar. 

Como mostra a Figura 5.1, os picos atribuídos à cuprita são mais intensos para a 

amostra em contato com a água de chuva sintética do Rio de Janeiro, indicando 

uma camada mais espessa sobre esta amostra. De acordo com Strandberg e 

Johansson (1998c), na presença de cloretos a cuprita pode ser dissolvida 

quimicamente segundo a reação apresentada a seguir e cuja constante de equilíbrio 

elevada mostra a forte tendência à ocorrência da estabilidade do complexo CuCl2
- 

formado: 

 

½ Cu2O + 2Cl- + H+           CuCl2
- + ½ H2O      K = 4,8x1032    (5.1) 

 
 (STRANDBERG e JOHANSSON, 1998 c) 

Segundo Watanabe et al. (2007), a reação (5.1) ocorre prioritariamente nos pontos 

defeituosos da camada de cuprita (contornos de grão), contribuindo para a 

deterioração localizada da mesma e exposição do substrato metálico ao meio 

agressivo. O aumento da intensidade do pico da cuprita com o tempo de ensaio nas 

duas soluções indica que, apesar da dissolução, ocorre um espessamento natural 

da camada quando da exposição do cobre aos dois eletrólitos, e que este processo 

é mais intenso na água de chuva sintética do Rio de Janeiro. 
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Figura 5.1 – Espectros de difração de raios X da superfície de amostras de cobre eletrolítico após 
diversos tempos de contato nas de águas de chuvas sintéticas: (a) de São Paulo, (b) do Rio de 
Janeiro. 
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De acordo com Lago, De Miranda e De Sathler (2009), na presença de oxigênio e 

água, o cobre se dissolve eletroquimicamente dando origem à cuprita segundo as 

reações apresentadas a seguir: 

 

4 Cu    +   2 H2O      2 Cu2O   +   4   H+   +   4 e-           reação Anódica (5.2) 

O2     +   2 H2O   +   4 e-      4 OH-                                  reação Catódica (5.3) 

4 Cu   +   O2     2 Cu2O                                               reação Global      (5.4) 

 

Como as duas águas de chuvas sintéticas são naturalmente aeradas, devendo, 

portanto, conter quantidades similares de oxigênio, esperava-se que a taxa de 

formação de cuprita fosse igual nas duas, ou então que esta camada fosse mais 

espessa na água de chuva sintética de São Paulo (devido ao menor teor de íons 

cloreto e o consequente menor ataque da cuprita pela reação (5.1)). 

Os resultados apresentados e discutidos até o presente mostram, em uma análise 

preliminar, que, levando-se em conta apenas o aspecto de que a água de chuva 

sintética do Rio de Janeiro possui maior teor de cloretos (Tabela 3.1), esperava-se 

que a dissolução da cuprita fosse mais intensa na mesma que na água de chuva 

sintética de São Paulo. O pico menos intenso da cuprita na água de chuva sintética 

de São Paulo indica que outros componentes da solução possuem um papel 

importante na dissolução do cobre e na formação da cuprita. Este aspecto será 

discutido nos parágrafos que se seguem. 

Na Figura 5.1, observa-se também que o pico atribuído à nantoquita (CuCl) é mais 

intenso e aparece em tempos de imersão mais curtos, sete dias, na amostra exposta 

à água de chuva sintética do Rio de Janeiro quando comparado à amostra exposta à 

água de chuva sintética de São Paulo, 15 dias. Isto está de acordo com o maior teor 

de cloretos encontrado na solução do Rio de Janeiro. De acordo com Strandberg e 

Johansonn (1998 c), a nantoquita é formada a partir da reação de íons Cu+, 

produzidos nas regiões defeituosas da camada de cuprita pela oxidação do cobre 

metálico na interface metal/solução, com os íons cloretos, através da reação (5.5), 

apresentada a seguir. O aumento do teor de cloretos em solução também leva a um 
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aumento da quantidade de sítios defeituosos na camada de cuprita (Reação (5.1)) o 

que facilita ainda mais a formação da nantoquita. 

 

Cu+ +Cl-     CuCl     K = 3,2 x 106         (5.5) 

 

Os resultados aparentemente contraditórios para as espessuras das camadas de 

cuprita sobre as amostras de cobre expostas nas águas de chuvas sintéticas podem 

ser explicados levando-se em conta o papel dos íons NH4
+ no mecanismo de 

dissolução do cobre metálico. Lobnig et al. (1993 e 1994), estudando a corrosão 

atmosférica do cobre na presença de partículas sub-micrométricas de sulfato de 

amônio, um dos principais componentes da água de chuva sintética de São Paulo, 

propuseram que o cobre corrói segundo a seqüência de reações apresentada a 

seguir, sendo a reação (5.7) representativa do processo de corrosão do cobre na 

presença de amônia (BEHRENS, 1990): 

 

NH+
4     NH3  + H

+                 (5.6) 

Cu + 2NH3 Cu(NH3)
+
2 + e

-       (5.7) 

 

Nas condições empregadas no presente estudo, a reação catódica responsável pelo 

consumo de elétrons gerados pela reação (5.7) é, provavelmente, a reação de 

redução do oxigênio. A reação (5.7) concorre com a reação (5.4), que contribui para 

o espessamento da camada de cuprita. De acordo com Lobnig et al. (1993), a 

formação do complexo com os íons cuprosos (que são instáveis em solução aquosa 

em relação aos íons cúpricos) só é possível devido à presença da amônia. Sendo 

que a intensidade do processo é aumentada em situações de maior umidade 

relativa. A reação (5.6) contribui para a acidificação da solução, que, na presença de 

cloretos, pode acelerar a dissolução da cuprita (reação (5.1)), podendo também 

contribuir para a detecção/desenvolvimento tardio desta espécie na água de chuva 

sintética de São Paulo, como verificado nas análises por DRX. 

A reação (5.7) pode ser considerada como ocorrendo em duas etapas: 
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Cu  Cu+ + e-                                         (5.8) 

Cu+ + 2NH3  Cu(NH3)
+
2         K = 1 x 10

8     (5.9) 

(TIDBLAD; GRAEDEL; GILDES, 1997) 

 

De acordo com Strandberg (1998 c), na presença de hidroxilas, os íons cúpricos 

formados a partir da corrosão do cobre podem também formar cuprita a partir da 

seguinte reação com íons hidroxila: 

 

2Cu+ + 2 OH-  Cu2O(s) + H2O     (5.10) 

 

Na presença de cloretos a reação (5.10) sofre a concorrência da reação (5.5), e na 

presença de amônio da reação (5.9). O fato da constante de equilíbrio para a reação 

(5.9) ser duas ordens de grandeza maior que para a reação (5.5) pode explicar 

porque a camada de cuprita se forma mais facilmente sobre a amostra exposta à 

água de chuva sintética do Rio de Janeiro, já que a amônia complexa mais 

rapidamente os íons cúprico. Por sua vez, a diminuição do pH devido à reação (5.6) 

também pode contribuir para a menor taxa de formação da cuprita na água de chuva 

sintética de São Paulo através das reações (5.2) e (5.10). Por outro lado, não se 

pode também deixar de levar em conta o fato de que a presença de um forte 

complexante como a amônia (NH3) aumenta a solubilidade de compostos insolúveis 

precipitados como as próprias cuprita e nantoquita (BRESCIA, 1975), o que também 

contribui para a menor intensidade dos picos atribuídos a estes dois compostos na 

água de chuva sintética de São Paulo. 

Como etapa subseqüente, a seguinte reação é possível para o complexo Cu(NH3)2
+, 

o qual é instável em pHs entre 4 e 5 (LOBNIG et al., 1993 e 1994), valor que é típico 

da água de chuva sintética de São Paulo (Tabela 3.1): 

 

2Cu(NH3)
+
2 + H2O Cu2O + 2H+ + 4NH3                       (5.11) 
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Adicionalmente, na presença de oxigênio, o complexo de amônia com os íons 

cuprosos pode ser oxidado a um complexo com íons cúpricos (LOBNIG et al., 1993): 

 

4Cu(NH3)
+
2 + 2NH4

+ + O2  + 2H
+  4Cu(NH3)

2+
4 + 2 H2O           (5.12) 

 

A reação (5.11) contribui para uma regeneração parcial da cuprita na interface 

metal/solução e para a produção de amônia, que irá alimentar a reação (5.9), 

induzindo a complexação dos íons cuprosos e alimentando o processo corrosivo. 

Por sua vez, na presença de cloretos, a diminuição do pH provocada por esta 

mesma reação pode acelerar a dissolução da cuprita, de acordo com a reação (5.1) 

e também impedir a sua formação pela reação (5.10). LOBNIG et al. (1994) 

observaram a diminuição do pH interfacial na superfície do cobre umedecido com 

sulfato de amônio, o que foi atribuído pelos autores à formação da cuprita. 

Concomitantemente, a evaporação progressiva da amônia com o tempo, e a 

formação do complexo através da reação (5.12) diminuem a complexação dos íons 

cuprosos por esta espécie, permitindo a precipitação da nantoquita (reação (5.5)) e 

possibilitando a sua detecção nas análises por DRX em maiores tempos de imersão 

na água de chuva sintética de São Paulo. Por sua vez, o consumo de cloretos pela 

reação (5.5) diminui o ataque à camada de cuprita, o que permite o seu 

espessamento e aumenta a intensidade dos picos deste composto nas análises por 

DRX. Verifica-se, desta maneira, que a presença ou não de íons amônio afeta de 

maneira decisiva a formação dos produtos de corrosão de cobre na água de chuva 

sintética da cidade de São Paulo. Os mesmos tendem a acelerar a corrosão do 

substrato, por serem um forte complexante para o cobre e poderem dissolver a 

cuprita existente mas, ao mesmo tempo, ajudam a espessar a camada de cuprita, 

isso após períodos mais longos de contato. 

Finalmente, é importante ressaltar que na água de chuva sintética de São Paulo, a 

dissolução mais intensa da cuprita em conjunto com a possibilidade de regeneração 

a partir da reação (5.11) pode levar à formação de uma camada com características 

mais controladas, porém isto seria um processo lento em virtude da ocorrência da 

reação de dissolução representada pela reação (5.1). 
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Por sua vez, na água de chuva sintética do Rio de Janeiro, o maior teor de cloretos e 

o menor teor de íons amônio induzem a uma dissolução mais localizada da camada 

de cuprita através da reação (5.1). Como o íon cloreto se combina mais lentamente 

com os íons cúpricos que os íons amônio (ver constantes de formação das reações 

(5.5) e (5.9)), em menor quantidade nesta solução, haveria um maior espessamento 

da cuprita devido às reações (5.4) e (5.10), o que explica a maior intensidade dos 

picos atribuídos a esta espécie, e também o fato dos mesmos serem detectados 

mais cedo nesta solução. Por outro lado, nas regiões defeituosas poderia haver a 

precipitação mais rápida da nantoquita, já que menos íons amônio estariam 

disponíveis para a complexação dos íons cuprosos, estando disponíveis para reagir 

com os íons cloreto pela reação (5.5), justificando a detecção desta espécie em 

tempos de imersão mais curtos. 

 

 

5.2. Caracterização por XPS da Superfície de Amostras de Cobre Expostas por 

Diferentes Períodos às Águas de Chuva Sintéticas do Rio de Janeiro e de São 

Paulo 

 

 

Dando continuidade à etapa de caracterização dos produtos de corrosão, a 

composição das camadas de produtos de alterações superficiais formadas sobre o 

cobre após exposição durante três e sete dias às águas de chuva sintéticas de São 

Paulo (SPW) e do Rio de Janeiro (RW), assim como à água deionizada (DW) foram 

analisadas por XPS. De uma maneira geral as composições foram bastante 

semelhantes, porém com diferenças em suas espessuras, como será discutido em 

detalhe nas subdivisões deste item. Além da contribuição de outros elementos da 

solução e de contaminantes atmosféricos, os principais elementos encontrados 

foram o cobre, oxigênio e carbono. Em função da semelhança entre os espectros e 

visando evitar repetições de comentários, apenas as características dos espectros 

mais importantes (Cu, O, C) para um grupo de amostras selecionadas (imersão 

durante três dias) será comentado em detalhes nos parágrafos que se seguem. 
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A Figura 5.2 apresenta os espectros de XPS para o Cu 2p bem como as linhas 

Auger Cu LVV para o cobre imerso durante 3 dias na solução de água deionizada 

(a), de água de chuva sintética do Rio de Janeiro (b) e de São Paulo (c). Os 

espectros foram obtidos em quatro regiões relevantes durante o processo de 

desbaste: (i) como recebida (sem desbaste); (ii) após um leve desbaste para 

remoção dos contaminantes superficiais de modo a não proporcionar uma alteração 

da camada de produtos de corrosão; (iii) após a realização do desbaste em certa 

profundidade, correspondendo aproximadamente a uma razão de cobre metálico 

para cobre oxidado de 1:1 (esta razão pode ser estimada a partir dos espectros de 

raios-X induzidos pelo Auger, ajustando a linha Cu LVV com as linhas de cobre 

metálico e oxidado obtidas previamente em amostras de cobre limpas); (iv) ao final 

do processo de desbaste, quando mais nenhuma mudança significativa era 

observada em relação ao estágio de desbaste anterior. 

Para as três amostras cujos espectros estão apresentados na Figura 5.2 o sinal Cu 

2p e as linhas LVV mostram uma evolução contínua de cobre oxidado para cobre 

metálico. Os forte satélites (picos deslocados das linhas principais de 

aproximadamente 10 eV para energias de ligação mais elevadas) indicam que, na 

situação como recebida, uma parte significativa dos átomos de cobre está no estado 

de oxidação 2+, podendo ser atribuído predominantemente ao Cu(OH)2. O espectro 

Auger para o cobre por volta de 916 eV também confirma que a amostra está 

completamente coberta por uma camada de óxido de cobre. Após um período 

relativamente curto de bombardeamento iônico (estágio (ii) dos espectros, cujo 

tempo foi variável para cada uma das amostras, os picos satélites são removidos, 

enquanto as linhas principais do espectro Cu 2p começam a se deslocar para 

energias de ligação mais baixas, indicando que as camadas sub-superficiais contêm 

íons cobre em estado de oxidação mais baixo (Cu(I)), que pode ser atribuído ao 

Cu2O. Após um tempo mais longo de desbaste (também variável de acordo com a 

condição de exposição da amostra) a presença do cobre metálico é evidenciada, e a 

superfície da amostra pode ser descrita como uma mistura de cobre nos estados de 

oxidação 0 e 1. Finalmente, ao término do processo de desbaste, a superfície passa 

a ser constituída principalmente de cobre metálico 
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Figura 5.2 – Espectros de XPS Cu 2p e linhas Auger Cu LVV obtidos após diferentes tempos de 
desbaste para amostras de cobre imersas durante 3 dias em: (a) água deionizada; (b) água de chuva 
sintética do Rio de Janeiro; (c) água de chuva sintética de São Paulo. Na legenda das Figuras estão 
indicados os tempos de desbastes antes da obtenção de cada um dos espectros. 

 

.A Figura 5.3 apresenta os espectros de XPS O 1s e C 1s para o cobre imerso 

durante 3 dias em água deionizada (a), em água de chuva sintética do Rio de 

Janeiro (b) e de São Paulo (c). Como pode ser observado na legenda, as condições 

para obtenção dos espectros foram iguais às da Figura 5.2. Para todas as amostras 

o espectro O 1s foi bastante disforme durante todo o período de desbaste, tendo 

sido difícil atribuir os sinais a qualquer composição específica. De uma maneira geral 

tentou-se ajustar os espectros com o menor número de linhas possível, as quais se 

encontram apresentadas nos mesmos. 
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Figura 5.3 – Espectros de XPS O 1s e C 1s obtidos após diferentes tempos de desbaste para 
amostras de cobre imersas durante 3 dias em: (a) água deionizada; (b) água de chuva sintética do 
Rio de Janeiro; (c) água de chuva sintética de São Paulo. Na legenda das Figuras estão indicados os 
tempos de desbastes antes da obtenção de cada um dos espectros. 

 

Para a amostra imersa em água deionizada (Figura 5.3(a)), para a maioria dos 

espectros, dois componentes foram suficientes para o ajuste, porém em algumas 

situações (por exemplo 35 minutos de desbaste para a amostra imersa em água 

deionizada) três componentes foram necessários. Como característica geral destes 

espectros (as outras possíveis atribuições serão discutidas nos subitens desta 

seção) a energia de ligação em 532,1 eV da componente principal do espectro O 1s 

da amostra não desbastada é característica do oxigênio em compostos orgânicos, 

oxigênio ligado a carbono e oxigênio em sulfatos e hidróxidos e não do oxigênio em 

óxidos, onde este pico ocorre por volta de 530,0 eV (CuO) ou 531,0 eV (Cu2O). 

Durante o desbaste esta componente se desloca para energias de ligações mais 

baixas, à medida que os contaminantes são removidos e o Cu2O torna-se a maior 

fonte do sinal de oxigênio. As componentes secundárias, por volta de 534,5 eV 

deve-se provavelmente à água e talvez a compostos de SiO2, cuja origem está 

discutida nos itens que se seguem. Por sua vez o espectro C 1s desta amostra pôde 

ser ajustado com duas componentes em todo o processo de desbaste. A 

componente principal (inicialmente em 285,0 eV e se deslocando para 284,7 eV ao 

final do desbaste) deve-se com certeza à contaminação por hidrocarbonetos. A outra 
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componente, por volta de 287,5 eV deve-se a uma forma oxidada do carbono. 

Tipicamente os grupos carbonila ou carboxilato fornecem energias similares. 

O espectro O 1s para a amostra imersa durante 3 dias na água de chuva sintética do 

Rio de Janeiro (Figura 5.3 (b)) foi ajustado utilizando apenas uma componente. À 

medida que a superfície da amostra foi desbastada, a energia de ligação inicial de 

532,0 eV, característica do oxigênio em compostos orgânicos, oxigênio ligado a 

carbono e oxigênio em sulfatos e hidróxidos, decresceu para 531,0 eV, podendo ser 

atribuída ao oxigênio ligado ao cobre. Para o espectro C 1s desta amostra, a energia 

de ligação da componente principal se desloca de 285,0 eV (hidrocarbonetos) para 

valores muito mais baixos (284,3-284,5 eV), a qual é característica do carbono sob a 

forma de grafite. A componente secundária (287,5 eV), atribuída a espécies de 

carbono oxidadas, também se desloca para energias de ligação mais baixas, 

indicando que o bombardeamento induz à redução do carbono. 

O espectro O 1s para a amostra imersa durante três dias na água de chuva sintética 

de São Paulo (Figura 5.3(c)) muda de maneira muito semelhante aos espectros das 

outras duas amostras. A energia de ligação inicial de 532,0 eV decresce para 531,0 

eV, que pode ser atribuída ao oxigênio ligado ao cobre. Por sua vez a energia de 

ligação da componente principal da linha C 1s se desloca de 285 eV 

(hidrocarbonetos) para valores muito mais baixos (284,4 eV), que são característicos 

do carbono grafitizado. A componente secundária deste espectro, originária do 

carbono oxidado, também se desloca para energias de ligação menores, indicando 

que o bombardeamento iônico induz a redução do carbono. 

Para facilitar a análise comparativa da evolução dos espectros XPS, nos dois 

subitens que se seguem, os resultados serão apresentados para cada período de 

exposição. De uma maneira geral as observações consolidaram as análises por 

DRX. Entretanto, devido ao maior poder de detecção do XPS, outras espécies 

também foram identificadas na camada de produto de corrosão, tanto provenientes 

do eletrólito como de eventuais contaminações da atmosfera onde os corpos-de-

prova estiveram expostos (passou-se um longo tempo entre a obtenção dos 

produtos sobre o cobre por exposição às diferentes águas e a análise efetiva por 

XPS. 
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5.2.1. Resultados de XPS Após Três Dias de Exposição 

 
 

As amostras expostas durante três dias aos diferentes eletrólitos: água deionizada 

(DW-3), água de chuva sintética de São Paulo (SPW-3) e água de chuva sintética do 

Rio de Janeiro (RW-3) apresentavam aparências similares, com o desenvolvimento 

de uma camada vermelho-amarelada. Como já anteriormente especificado, as 

medidas de XPS mostraram que os principais constituintes das amostras eram 

carbono, oxigênio e cobre, porém foram também detectadas pequenas contribuições 

de enxofre, cloro e nitrogênio. Isto confirma que para as amostras submetidas às 

análises por DRX após apenas três dias de exposição às águas de chuva sintéticas, 

a ausência de sinais mensuráveis deveu-se provavelmente ao fato de que as 

espécies formadas ainda se encontravam em forma amorfa ou nanocristalina, ou 

então porque as quantidades de produtos formadas se encontravam abaixo do nível 

de detecção da técnica (para quantidades acima de 5% da massa total). Nesse 

sentido, a técnica de XPS é mais sensível que a técnica de DRX. 

A Figura 5.4 apresenta os perfis em profundidade dos componentes, excetuando-se 

o nitrogênio, que sempre apresentou um sinal fraco e que desaparecia rapidamente 

no início do desbaste. Os perfis obtidos para estas amostras foram particularmente 

largos e não homogêneos, não apresentando uma interface bem definida entre as 

diferentes camadas, o que deve estar relacionado à rugosidade das amostras. 

Na Figura 5.4, o painel superior apresenta as variações dos conteúdos de cobre e 

de carbono nas diferentes amostras em função do tempo de desbaste. Embora a 

presença de um teor significativo de carbono não seja surpreendente para amostras 

armazenadas sob condições de exposição atmosférica, no caso das amostras 

analisadas, o carbono não se encontrava presente apenas sob a forma de uma 

camada fina de contaminantes superficiais. De alguma maneira, embora não seja 

um dos constituintes principais das soluções empregadas, é evidente que o carbono 

está presente nas camadas formadas, A intensidade do sinal detectado durante o 

desbaste foi importante levando a realização de uma investigação mais detalhada, 

cujas etapas e conclusões principais serão descritas ao final deste capítulo. É 

importante enfatizar que, em todos os estágios do desbaste, o teor de carbono da 

amostra DW foi claramente superior, sendo seguida pela SPW e RW. Por sua vez, o 
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conteúdo de oxigênio, para as três amostras, variou de maneira bastante similar 

(segundo painel da Figura 5.4). 
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Figura 5.4 – Perfis em profundidade obtidos para os diferentes componentes encontrados em 
amostras de cobre expostas durante três dias às águas de chuvas sintéticas do Rio de Janeiro (RW) 
e de São Paulo (SPW) e à água deionizada (DW). 

 

O conteúdo de enxofre de todas as amostras foi relativamente baixo, terceiro painel 

da Figura 5.4. Entretanto, a amostra RW contém um teor ligeiramente superior na 

camada influenciada pela exposição ao eletrólito, o que pode ser consequência da 

quantidade mais elevada de sulfato nesta solução, a qual foi adicionada como 

sulfato de cálcio, e do menor teor em íons amônio (LOBNIG et al., 1993). Por sua 
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vez, o quarto painel da Figura mostra que não existem diferenças detectáveis nos 

teores de cloro dos produtos de corrosão das diferentes amostras. 

O último painel da Figura 5.4 apresenta os resultados das estimativas da razão entre 

os teores de cobre metálico e óxido de cobre nos diferentes estágios dos perfis em 

profundidade obtidos para as amostras RW e SPW. Os dados foram obtidos 

ajustando os espectros Auger do cobre LVV a espectros de referência, obtidos em 

cobre metálico livre de óxido e em Cu2O. Os resultados apresentaram uma 

excelente concordância com os dados obtidos para o perfil em profundidade do 

oxigênio, ou seja, as curvas foram bastante similares para as duas amostras, 

indicando que, para esta condição de exposição, a espessura da camada de óxido é 

muito similar em ambos os casos. 

As Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3 apresentam os resultados das análises dos estados 

químicos dos diferentes componentes das amostras em função da profundidade de 

desbaste. De uma maneira geral, ocorreram mudanças muito claras, durante este 

procedimento. 

 

Tabela 5.1 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta à água deionizada durante três dias (DW-3). 

DW-3 Sem desbaste Após 37 minutos de desbaste 

Linha do foto-
elétron 

Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 
Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 

 
Cu 2p3/2 

 
 
 
O 1s* 
 
C 1s 
 
 
Cl 2p3/2 

 
 
S 2p 
 

 
934,9 
 
 
 
532,0 
 
285,0 
287,5 
 
198,4 
 
 
161,7 
 
 
 

 
Cu (II): Cu(OH)2, 
CuCl2 
 
 
 
 
Hidrocarbonetos 
C=O, -COO 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, 
Compostos 
orgânicos 

 
932,6 
 
 
 
531,3 
 
284,7 
287,5 
 
198,5 
 
 
162,0 

 
Cobre metálico 
com traços de 
Cu(I): (Cu2O) 
 
Cu2O 
 
Hidrocarbonetos 
C=O, -COO 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, 
Compostos 
orgânicos 

* Apenas a componente principal 
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Tabela 5.2 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta à água de chuva sintética do Rio de Janeiro durante três dias (RW-3). 

RW-3 Sem desbaste Após 27 minutos de desbaste 
Linha do foto-
elétron 

Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 
Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 

 
Cu 2p3/2 

 
 
 
O 1s* 
 
C 1s 
 
 
Cl 2p3/2 

 
 
S 2p 
 

 
935,1 
 
932,7 
 
532,0 
 
285,0 
287,7 
 
198,6 
 
 
162,1 
 
 
 
167,6 

 
Cu (II): Cu(OH)2, 
CuCl2 
Cu(I): Cu2O 
 
 
 
Hidrocarbonetos  
C=O, -COO 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, 
Compostos 
orgânicos 
-SO2, -SO3, -SO4 

 
932,6 
 
 
 
531,0 
 
284,3  
286,5 
 
198,6 
 
 
161,8 

 
Cobre metálico 
com traços de 
Cu(I): (Cu2O) 
 
Cu2O 
 
Grafite 
C=O, -COO 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, 
Compostos 
orgânicos 

*Apenas a componente principal. 

 

Tabela 5.3 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta à água de chuva sintética de São Paulo durante três dias (SPW-3). 

SPW-3 Sem desbaste Após 36 minutos de desbaste 
Linha do foto-
elétron 

Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 
Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 

 
Cu 2p3/2 

 
 
 
O 1s* 
 
C 1s 
 
 
Cl 2p3/2 

 
 
S2p 
 

 
934,9 
 
 
 
532,0 
 
285,0 
288,0 
 
não 
detectável 
 
não 
detectável 

 
Cu (II): Cu(OH)2, 
CuCl2 
 
 
 
 
Hidrocarbonetos 
C=O, -COO 
 
 
 
 

 
932,6 
 
 
 
531,0 
 
284,4 
286,4 
 
198,4 
 
 
162,2 

 
Cobre metálico 
com traços de 
Cu(I): (Cu2O) 
 
Cu2O 
 
Grafite 
C=O, -COO 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, 
Compostos 
orgânicos 

* Apenas a componente principal. 
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Os dados apresentados nas tabelas mostram que as camadas mais externas das 

amostras não desbastadas sempre apresentam teores significativos de Cu(II) 

(principalmente sob a forma de Cu(OH)2), independentemente da composição da 

água. Efetivamente, esta camada muito fina contendo Cu(II) é característica de 

óxidos de cobre expostos a condições atmosféricas úmidas. Após um desbaste 

rápido, esta camada é removida, e, sob a mesma, predominam espécies de Cu(I) 

sob a forma de Cu2O, como indicado no último painel da Figura 5.4. Outro dado 

interessante apresentado nas tabelas é que a energia de ligação do C 1s se desloca 

de 285,0 eV, típica dos hidrocarbonetos, para valores muito mais baixos (284,3-

284,5 eV), a qual é característica do carbono amorfo, esta transformação podendo 

ter sido resultante das elevadas energias envolvidas nos processos de 

bombardeamento. Por sua vez, o estado químico do enxofre e do cloro não mudou 

durante o procedimento. Muito provavelmente estes dois elementos encontram-se 

combinados com o cobre em todas as amostras. 

O pico O 1s apresentou-se, em todos os casos, bastante espalhado, com 

contribuições aparentes de diversos estados químicos o que tornou a sua 

deconvolução bastante difícil. 

Resumindo, as amostras de cobre imersas nos diferentes tipos de água durante três 

dias não mostraram diferenças muito significativas entre as composições das 

camadas superficiais. Todas elas se encontravam recobertas por uma camada de 

carbono relativamente espessa, atribuída à presença de contaminantes. A 

quantidade de óxido de cobre (consistindo predominantemente de Cu2O) foi sempre 

significativamente menor que a quantidade de carbono, embora a quantidade total 

da camada de carbono tenha sido, de alguma maneira, menor quando as amostras 

foram imersas nas duas soluções de água de chuva sintética. Por sua vez, estas 

análises detectaram a presença/incorporação de componentes típicos das soluções 

na camada superficial, na proporção em que se encontram nas águas, 

demonstrando um processo inicial de corrosão, o que não havia sido detectado nas 

análises por DRX. 
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5.2.2. Resultados de XPS Após Sete Dias de Exposição 

 
 
 
As aparências das amostras de cobre expostas às soluções SPW, RW e DW 

durante sete dias foram bastante distintas. Enquanto as amostras DW-7 e SPW-7 

ainda se apresentavam homogêneas, com apenas um leve escurecimento quando 

comparadas com as amostras imersas por apenas três dias, a amostra RW-7 

apresentou forte não homogeneidade com coloração avermelhada permeada de 

raias azuladas. É importante destacar que, durante a obtenção do perfil em 

profundidade, algumas regiões desta última amostra apresentaram uma camada de 

óxido relativamente espessa e rugosa, tornando a remoção da mesma impossível 

dentro de intervalos de tempo razoáveis. 

A Figura 5.5 apresenta os perfis em profundidade obtidos para as amostras imersas 

durante sete dias. Como nas amostras anteriores (seção 5.2.1) o nitrogênio estava 

presente em pequenas quantidades, sendo logo removido no início do desbaste. A 

análise dos sinais do cobre e do carbono, apresentados no primeiro painel desta 

Figura, mostrou que, para a amostra DW-7, a camada contendo este último 

elemento (carbono) foi muito superior que no caso da amostra DW-3. Por outro lado, 

as quantidades de carbono nas amostras expostas às águas de chuva sintética 

foram semelhantes às encontradas nas amostras expostas durante apenas três dias. 

Estas diferenças serão comentadas com mais detalhes ao final do capítulo. O perfil 

em profundidade do oxigênio encontra-se apresentado no segundo painel da Figura 

5.5. Um sinal relativamente constante, ou, no máximo, levemente decrescente para 

a energia O 1s foi verificado para a amostra RW-7, indicando que uma parte 

substancial da superfície da mesma estava recoberta com uma camada 

relativamente espessa de óxido. Por outro lado, a quantidade de oxigênio decresceu 

gradualmente na amostra SPW-7, de uma maneira relativamente semelhante à 

apresentada nas amostras tratadas durante apenas três dias. 

A amostra DW-7 praticamente não apresentou sinal para o enxofre na região com 

teores elevados de carbono (terceiro painel da Figura 5.5). No caso da amostra RW-

7 a intensidade S sp seguiu as variações no sinal do oxigênio, indicando que a 

camada de óxido também contém algum enxofre é preciso lembrar que em 

atmosferas ricas em H2S o enxofre pode-se transformar em sulfato e/ou sulfeto. Por 
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sua vez, a imersão na água de chuva sintética de São Paulo resultou na formação 

de uma camada com elevado teor de enxofre. É importante destacar que compostos 

cristalinos formados entre o cobre e este elemento não foram detectados por DRX 

nem em amostras expostas durante 15 dias às diferentes águas de chuva sintéticas. 

Isto indica que estes compostos devem se encontrar sob a forma amorfa ou 

nanocristalina. Lobnig et al. (1993) investigando a corrosão atmosférica do cobre na 

presença de partículas submiscroscópicas de sulfato de amônio em elevadas 

umidades relativas afirmam que os sulfatos básicos de cobre são solúveis em 

soluções contendo amônia, logo a presença de sulfatos detectada nas análises por 

XPS pode ser indicativa de que, para tempos relativamente longos de imersão parte 

da amônia formada pela dissociação dos íons amônio (reação (5.8)) tenha 

evaporado. 

No que concerne ao teor de cloro (quarto painel da Figura 5.5), apenas uma 

pequena incorporação foi detectada não tendo sido observadas diferenças 

significativas entre as diferentes amostras analisadas. 

O último painel da Figura 5.5 mostra as variações das estimativas das razões cobre 

metálico/óxido de cobre para as amostras RW-7 e SPW-7 durante a obtenção dos 

perfis em profundidade. Os dados confirmam que, no caso da amostra RW-7, uma 

larga interface foi detectada entre o óxido de cobre e o cobre metálico, resultante da 

maior não homogeneidade desta amostra e de sua elevada espessura. Por outro 

lado, na amostra SPW-7 um filme homogêneo de óxido, com espessura ligeiramente 

superior ao obtido durante três dias foi desbastado durante a obtenção do perfil em 

profundidade.  
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Figura 5.5 – Perfis em profundidade obtidos para os diferentes componentes encontrados em 
amostras de cobre expostas durante sete dias às soluções de água de chuva sintética do Rio de 
Janeiro (RW), de São Paulo (SPW) e à água deionizada (DW). 

 

Similarmente ao efetuado para as amostras tratadas durante três dias, os estados 

químicos dos diferentes espécimes foram obtidos em função da profundidade do 

desbaste, os resultados estão apresentados nas Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6. Na camada 

mais externa o cobre está de novo presente nas valências I e II, enquanto em 

regiões mais profundas a espécie predominante é o cobre (I), o qual, ao final do 

procedimento, é substituído pelo cobre metálico; a única exceção foi a amostra RW-

7, onde – devido à falta de homogeneidade e muito maior espessura do óxido – 

Cu2O e o cobre metálico co-existem, mesmo após longo período de desbaste. 
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As tabelas mostram que o carbono está presente sob diferentes formas, a possível 

origem sendo discutida posteriormente neste capítulo. Por sua vez, na camada mais 

externa, o enxofre foi encontrado em dois estados químicos: o mais abundante foi 

aquele atribuído aos sulfetos metálicos (com energia de ligação em 

aproximadamente 162 eV), o qual pode ser resultante de contaminação superficial 

com gás sulfídrico, mas um componente em menor quantidade atribuído ao sulfato 

(com energia de ligação em 169 eV) também está presente. Entretanto, o sinal 

atribuído a este último grupo desaparece rapidamente durante o desbaste, indicando 

que o mesmo é superficial. Mennucci2 estudando a formação da brocantita (um 

sulfato básico de cobre) sobre o cobre verificou que, efetivamente, os cristais de 

sulfato se formam sobre a superfície da cuprita. Este resultado também está de 

acordo com as caracterizações morfológicas realizadas por Lobnig et al. (1993,1994 

e 1998) em amostras de cobre expostas a atmosferas úmidas contendo diferentes 

teores de sulfato de amônio. Finalmente observou-se que o cloro encontra-se 

presente sob a forma de cloretos metálicos em todas as amostras. 

Com relação ao oxigênio, assim como para as amostras expostas por apenas três 

dias, o pico O 1s apresentou-se bastante largo em todas as análises, demonstrando 

a contribuição de diversos estados químicos, o que tornou a sua deconvolução 

bastante difícil e os dados serão apresentados apenas para a componente principal 

do espectro. 

De forma resumida pode-se dizer que as amostras de cobre expostas aos diferentes 

tipos de água durante sete dias se comportaram de maneira bastante diferente. A 

amostra DW-7 (exposta à água deionizada) encontra-se coberta por uma espessa 

camada contendo carbono, sobreposta a uma fina camada contendo óxido de cobre. 

Por sua vez a amostra RW-7 (exposta à água de chuva sintética do Rio de Janeiro) 

foi atacada pela solução, levando à formação de uma superfície fortemente não-

homogênea com óxidos espessos se desenvolvendo localmente. Pelo contrário, a 

amostra SPW-7 (exposta à água de chuva sintética de São Paulo) desenvolveu uma 

camada de óxido homogênea, menos espessa que aquela formada na água do Rio, 

a qual aparenta ser mais espessa que aquela formada durante a exposição por 

apenas três dias. Além do mais, o conteúdo de carbono (ou a espessura da camada 

                                                
2 Investigação da corrosão do cobre quando exposto a eletrólitos contendo os principais poluentes da 
atmosfera de São Paulo, de autoria de Marina Martins Mennucci em andamento 
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contendo carbono) foi muito menor nas amostras expostas às soluções de água de 

chuva sintéticas quando comparado à amostra tratada em água deionizada. A 

camada de óxido consiste predominantemente de Cu2O com a incorporação de 

algum enxofre e também de cloreto. 

 

Tabela 5.4 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta à água deionizada durante sete dias (DW-7). 

DW-7 Sem desbaste Após 47 min. de desbaste 
Linha do 
Fotoelétron 

Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 
Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 

 
Cu 2p3/2 

 
O 1s* 
 
 
C 1s 
 
 
Cl 2p3/2 

 
 
S 2p 

 
934,9 
 
531,9 
 
 
285,0 
287,0 
 
198,9 
 
 
162,3 
 
 
168,5 

 
Cu (II), Cu(OH)2, 
CuCl2  
 
 
 
Hidrocarbonetos 
C=O, -COO 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, compostos 
orgânicos 
Sulfatos 

 
932,6 
 
531,1 
 
 
284,8 
287,8 
 
198,5 
 
 
161,9 

 
Cu metálico e 
Cu(I):Cu2O 
Cu2O 
 
 
Hidrocarbonetos 
C=O, -COO 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, compostos 
orgânicos 
 

* Apenas a componente principal. 
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Tabela 5.5 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta à água de chuva sintética do Rio de Janeiro durante sete dias (RW-7). 

RW-7 Sem desbaste Após 37 min. de desbaste 
Linha do 
Fotoelétron 

Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 
Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 

 
Cu 2p3/2 

 
 
 
O 1s* 
 
C 1s 
 
 
Cl 2p3/2 

 
 
S 2p 
 

 
934,0 
 
932,7 
 
531,8 
 
285,0 
287,8 
 
198,9 (muito 
fraco) 
 
162,4 
 
 
 
169,1 

 
Cu (II): Cu(OH)2, 
CuCl2, CuSO4 

Cu(I): Cu2O 
 
 
 
Hidrocarbonetos  
C=O, -COO 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, Compostos 
orgânicos. 
 
Sulfato 

 
932,6 
 
 
 
530,5 
 
284,6 
288,2 
 
198,7 
 
 
161,8 

 
Cu metálico 
e Cu(I): Cu2O 
 
 
CuOx 
 
Hidrocarbonetos 
C=O, -COO 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, Compostos 
orgânicos. 

* Apenas a componente principal. 

 
Tabela 5.6 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta à água de chuva sintética de São Paulo durante sete dias (SPW-7). 

SPW-7 Sem desbaste Após 56 min. de desbaste 
Linha do 
Fotoelétron 

Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 
Energia de 
ligação (eV) 

Atribuição 

 
Cu 2p3/2 

 
 
 
O 1s* 
 
C 1s 
 
 
 
Cl 2p3/2 

 
 
S 2p 
 

 
934,0 
 
932,8 
 
531,8 
 
285,0 
287,6 
 
 
198,5 
 
 
162,3 
 
 
 
168,0 

 
Cu (II): Cu(OH)2, 
CuCl2, CuSO4 

Cu(I): Cu2O 
 
 
 
Hidrocarbonetos  
C=O, -COO 
 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, Compostos 
orgânicos 
 
Sulfato 

 
932,6 
 
 
 
530,5 
 
284,3 
285,5 
 
 
198,4 
 
 
161,8 

 
Cobre metálico 
com algum Cu(I): 
(Cu2O) 
 
CuOx 
 
Grafite 
-C-O, 
hidrocarbonetos(?) 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 
 
Sulfeto metálico: 
CuSx, Compostos 
orgânicos 

* Apenas a componente principal. 
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5.3  Comportamento Eletroquímico do Cobre em Água de Chuva Sintética de 

São Paulo 

 
 

A Figura 5.6 apresenta diagramas de impedância obtidos para o cobre durante sete 

dias de imersão em água de chuva sintética de São Paulo, cada diagrama foi obtido 

a partir de uma amostra diferente, as quais, após o término de cada ensaio, eram 

polarizadas catódica, ou anodicamente. Os resultados mostram uma atividade 

superficial importante no início do período de exposição (constante de tempo mais 

achatadas e com menores valores de impedância para exposição de uma e três 

horas) e um aumento progressivo da impedância do sistema até três dias de ensaio, 

ocorrendo depois uma diminuição. Os diagramas de ângulo de fases de Bode 

mostram também o claro desenvolvimento de uma constante de tempo em altas 

frequências (AF), indicando o espessamento de uma camada de produtos de 

corrosão (constituída principalmente de cuprita, como detectado nos ensaios de 

DRX e por XPS), que contribui para a diminuição do ataque corrosivo até um 

período de 72 horas. Para tempos de imersão maiores, ocorre um decréscimo da 

impedância, indicando a deterioração das características protetoras da camada, uma 

vez que a constante de tempo AF continua a ser distinguível, e que nas análises por 

DRX e XPS verificou-se o espessamento da camada. 

De acordo com o mecanismo de reação proposto na seção 5.1, em soluções 

contendo íons cloretos e amônio, além das reações que geram o espessamento da 

camada de cuprita quando o cobre é imerso em solução aquosa aerada (reações 

(5.4) e (5.10)), dois tipos principais de produtos de corrosão sólidos podem ser 

formados: CuCl (reação 5.5) e Cu2O (reação 5.11). Ambos são formados na 

interface metal/solução (nas regiões onde a camada de cuprita apresenta-se mais 

deteriorada) e envolvem íons cuprosos liberados a partir da dissolução anódica do 

cobre metálico (LOBNIG, et al., 1993; LOBNIG, et al., 1994; WATANABE, et 

al.,2007). Estes processos, juntamente com o espessamento da cuprita (reações 

(5.4) e (5.10)), podem contribuir para o desenvolvimento da constante de tempo AF 

e para o aumento da impedância observado até três dias de imersão, desde que 

formem camadas que aumentem a proteção do substrato. Propõe-se que, em 

tempos mais curtos de ensaio, a regeneração da cuprita na interface através da 

reação (5.11), quando existe uma grande disponibilidade de íons amônio, e seu 
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espessamento através das reações (5.4) e (5.10) compitam com a sua dissolução 

(reação (5.1)), contribuindo para o aumento da impedância. 
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Figura 5.6 – Diagramas de Nyquist (a) e de ângulo de fases de Bode (b) para amostras de cobre 
imersas em água de chuva sintética de São Paulo. Cada diagrama foi obtido a partir de uma amostra 
diferente. 

 

Por outro lado, em tempos mais longos de ensaio, devido à evaporação progressiva 

da amônia formada (reações (5.6) e (5.11)), a formação da nantoquita (reação (5.5)) 

passa a predominar nas regiões defeituosas. Segundo a literatura (BENEDETTI, et 

al., 1995), na presença de cloretos, o CuCl pode se dissolver quimicamente, 

formando o complexo CuCl2
- de acordo com a reação apresentada a seguir: 

CuCl + Cl-   CuCl2
-    (5.13) 

 

A dissolução da nantoquita pode justificar a diminuição das características protetoras 

da camada para tempos mais longos de ensaio. Strandberg e Johansson (1998c) 

também propõem que a nantoquita, na presença de oxigênio e água, pode formar 

hidroxicloretos de Cu2+ que são menos protetores que a nantoquita, o que pode 

também contribuir para a diminuição das características protetoras da camada. 

Com relação à maior atividade superficial verificada para a amostra durante as 

primeiras horas de imersão, este processo pode ser resultante da rápida 
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complexação dos íons cuprosos pela amônia (reação (5.9)), que predomina sobre o 

processo de regeneração da cuprita. 

A Figura 5.7 apresenta um detalhe da região em médias frequências de um 

diagrama de Nyquist obtido após sete dias de imersão de uma amostra de cobre na 

água de chuva sintética de São Paulo. A reta traçada na Figura mostra que, na 

região em destaque, após o arco capacitivo AF, os pontos experimentais formam um 

ângulo muito próximo de 45o em relação ao eixo real, impedância de Warburg, o que 

é indicativo da existência de fenômenos controlados por difusão. Nesta solução 

estes fenômenos só são evidentes após períodos relativamente longos de ensaios e, 

de acordo com o mecanismo proposto, a dissolução da nantoquita deve ser a 

principal responsável pela componente difusiva detectada nos diagramas. Segundo 

a literatura o complexo CuCl2
- (formado pela reação (5.13)) tem o transporte em 

solução controlado por difusão (LEE, 1986 e TROMANS, 1997a). A formação deste 

complexo afeta diretamente a velocidade dos processos interfaciais, pois a 

dissolução da nantoquita desloca para a direita o equilíbrio da reação (5.5), 

implicando em um maior consumo de íons Cu+ na interface metal/solução, com a 

consequente aceleração dos processos corrosivos. Como a reação (13) só é 

significativa em tempos longos de ensaio, quando a evaporação da amônia formada 

nas reações (6) e (11) permitir que a reação (5) ocorra com maior intensidade que 

as reações (10) e (11) nas regiões defeituosas da camada de cuprita, na água de 

chuva sintética de São Paulo, a componente difusiva aparece apenas após períodos 

relativamente longos de ensaio. Além do mais, encontra-se documentado na 

literatura (VELEVA et al., 1996; LEYGRAF; GRAEDEL, 2000 e FUENTE; 

SIMANCAS; MORCILLO, 2008), e também no capítulo seis deste trabalho, que em 

pátinas formadas sobre cobre e bronze a camada de nantoquita é formada entre a 

camada de cuprita e o metal. A dissolução desta camada através da reação (5.13) 

contribui para desestabilizar a camada de produtos de corrosão, o que pode explicar 

a diminuição de impedância verificada para tempos mais longos de ensaio. 
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Figura 5.7 – Ampliação do diagrama de Nyquist para uma amostra de cobre imersa durante sete dias 
em água de chuva sintética de São Paulo. O ângulo próximo a 45o entre o diagrama de impedância e 
o eixo real indica a presença de fenômenos controlados por difusão 

 

Adicionalmente, de acordo com a reação (5.1) a cuprita pode ser dissolvida pelos 

íons cloreto, dando origem ao complexo CuCl2
-. A formação do complexo a partir 

desta reação pode deslocar o equilíbrio da reação (5.13) para a esquerda 

diminuindo sua velocidade. Portanto esta reação, apesar de não ser eletroquímica, 

também pode ser parcialmente responsável pela componente difusiva identificada 

na Figura 5.7, pois acumula o complexo na região de interface e interfere na 

velocidade da reação (5.5). 

É importante destacar que, apesar de, na solução em questão, as análises por DRX 

terem detectado a presença de CuCl apenas após 15 dias de ensaio (tempo para o 

qual não foram realizados ensaios eletroquímicos), esta espécie já está presente na 

composição da camada de produtos de corrosão para tempos mais curtos de 

imersão devendo apenas estar abaixo do limite de detecção do equipamento de 

DRX, ou então em forma nanocristalina. Isto foi demonstrado nas análises por XPS 

onde pequenas incorporações de cloreto à camada foram identificadas. 

Na Figura 5.8 estão apresentadas as curvas de polarização potenciodinâmica 

anódica e catódica para o cobre imerso em água de chuva sintética da cidade de 

São Paulo por diferentes intervalos de tempo. Cada ramo de curva foi obtido 
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independentemente, após estabilização do PCA pelos períodos indicados na Figura, 

tendo sido os ensaios realizados após a obtenção de diagramas de impedância. As 

curvas mostram que, para tempos de imersão de até três dias, ocorre uma 

polarização tanto do ramo catódico como do ramo anódico das curvas, o que pode 

ser atribuído à formação da camada de produtos de corrosão (cuprita), como 

identificado nos diagramas de impedância e nas análises por XPS. Por outro lado, 

entre três e sete dias ocorre uma importante despolarização da reação catódica, 

indicando um aumento da velocidade da reação de redução do oxigênio, o que é 

acompanhado por uma ligeira despolarização da reação anódica. Estes fenômenos 

devem ser consequência da deterioração excessiva da camada de cuprita, como já 

discutido anteriormente, facilitando o acesso de espécies agressivas e aumentando 

a taxa de corrosão. As análises por XPS, que, para períodos de imersão 

semelhantes, mostraram um espessamento da camada de produtos de corrosão 

com o aumento do tempo de imersão na solução de ensaio, indicam que esta 

deterioração deve ser localizada. 
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Figura 5.8 - Curvas de polarização anódica e catódica para eletrodos de cobre imersos em água de 
chuva sintética de São Paulo. As curvas anódicas e catódicas foram obtidas independentemente. 
Ensaios realizados após a obtenção dos diagramas de impedância. Velocidade de varredura de 5 
mV/s  
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5.4 Comportamento Eletroquímico do Cobre em Água de Chuva Sintética do 

Rio de Janeiro 

 
 

A Figura 5.9 apresenta os diagramas de impedância para o cobre após imersão de 

até sete dias em água de chuva sintética do Rio de Janeiro. Assim como nos 

ensaios realizados na água de chuva sintética de São Paulo (Figura 5.6), os 

diagramas mostram o desenvolvimento progressivo de uma constante de tempo em 

altas frequências, indicando a formação de uma camada de produtos de corrosão, 

entretanto as alterações nesta região do diagrama de Bode são menos acentuadas 

que para a água de chuva sintética de São Paulo. No que diz respeito aos valores 

absolutos de impedância, a mesma aumentou até 12 horas de imersão diminuindo 

posteriormente, indicando que a camada de produtos de corrosão formada é menos 

estável/protetora que para o caso da água de chuva sintética de São Paulo. 
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Figura 5.9 – Diagramas de Nyquist (a) e de ângulo de fases de Bode (b) para amostras de cobre 
imersas em água de chuva sintética do Rio de Janeiro. Cada diagrama foi obtido a partir de uma 
amostra diferente. 

 

Diferentemente de quando medida na água de chuva sintética de São Paulo, para 

tempos curtos de imersão, a impedância da amostra na água de chuva sintética do 

Rio de Janeiro é relativamente elevada, indicando uma menor agressividade da 

solução. Porém, o fato da impedância da amostra começar a diminuir mais 

rapidamente e de forma contínua nesta solução indica que os produtos de corrosão 
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formados são menos protetores, apesar da maior espessura da camada de protudos 

de corrosão, como verificado nas medidas por XPS. 

Também para esta solução, o tratamento gráfico dos diagramas de Nyquist na 

região de médias frequências (semelhante ao apresentado na Figura 5.7) detectou a 

presença de processos controlados por difusão. Porém isto ocorreu em tempos 

muito mais curtos do que aqueles obtidos na água de chuva sintética de São Paulo, 

como mostrado na Figura 5.10, apontando para um processo mais rápido de 

formação e dissolução da nantoquita, o que está de acordo com os resultados de 

DRX que detectaram a formação mais rápida deste produto de corrosão em 

amostras expostas à solução abordada neste item. 

 

0.1Hz

5Hz

0.02Hz

0 5000 10000 15000 20000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

Z' (Ohm*cm²)

Z
''(
O
hm

*c
m
²)

7 dias

α ≈ 45 

 
Figura 5.10 – Ampliação da região AF do diagrama de Nyquist para o cobre imerso durante 1 dia em 
água de chuva sintética do Rio de Janeiro. O ângulo próximo a 45o entre o diagrama de impedância e 
o eixo real indica a presença de fenômenos controlados por difusão 

 

As principais diferenças entre as composições das águas de chuva sintética do Rio 

de Janeiro e de São Paulo são o menor teor de NH4
+ e o maior teor de Cl- na 

primeira. Existe também uma diferença significativa no teor de sulfato entre as duas 

soluções, porém, de acordo com o mecanismo proposto e também com a revisão de 

literatura realizada, estes íons exercem um papel secundário na formação da 

camada de produtos de corrosão para os tempos e condições adotadas no presente 

estudo. Segundo o mecanismo proposto, os íons amônio concorrem pelos íons 
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cuprosos interfaciais com os cloretos contribuindo para acelerar a corrosão do 

substrato (reação (5.7)), mas também regeneram parcialmente a camada de cuprita 

(reação (5.11)). Devido à menor quantidade de íons NH4
+ e à maior quantidade de 

cloretos na água de chuva sintética do Rio de Janeiro, as reações mais importantes 

para o mecanismo de dissolução do cobre nesta solução seriam as etapas (5.1), 

(5.5) e (5.13). Logo, nas regiões defeituosas da camada de cuprita, a formação e 

dissolução da nantoquita poderiam ser rapidamente estabelecidas, o que explica 

porque na água de chuva sintética do Rio de Janeiro o controle por difusão se 

estabelece para tempos mais curtos de imersão, Figura 5.10, e também porque, nas 

análises por DRX, esta espécie é detectada mais cedo. 

Para sete dias de ensaio, o diagrama da Figura 5.9 mostra o desenvolvimento de 

uma constante de tempo AF bastante importante. Isto pode estar associada ao 

desenvolvimento da camada mais espessa de cuprita detectada nos ensaios de 

XPS. O fato da mesma não aumentar a proteção contra a corrosão do substrato 

(verificar que a impedância diminui após tempos relativamente curtos de ensaio) 

indica que a mesma é defeituosa, o que pode ser conseqüência da formação da 

nantoquita, que é menos protetora que a camada de cuprita, e que se forma nas 

regiões defeituosas da camada de cuprita contribuindo muito pouco para o aumento 

da impedância da camada de produtos de corrosão. Resultados de um ano de 

exposição atmosférica de amostras de cobre no Rio de Janeiro e em São Paulo 

dentro do projeto de Mapas de Iberoamerica De Corrosividad Atmosférica (MICAT, 

XV.1/CYTED) mostram que a agressividade da atmosfera do Rio de Janeiro é maior 

que a de São Paulo (MORCILLO, 1998, p. 747). De acordo com o relatório do 

projeto a atmosfera do Rio foi classificada como C5 e a de São Paulo como C3 com 

relação à agressividade ao cobre. 

A Figura 5.11 apresenta curvas de polarização anódica e catódica para o cobre 

imerso em água de chuva sintética do Rio de Janeiro, os experimentos foram 

realizados após períodos de imersão equivalentes àqueles apresentados na Figura 

5.9. A Figura mostra, para o ramo anódico, uma polarização inicial (entre 3 e 24 

horas) seguida de uma despolarização progressiva. Por sua vez, o ramo catódico da 

curva apresenta estabilidade entre 3 e 24 horas e depois passa a despolarizar. 

Coerentemente com os ensaios de impedância os resultados indicam que a água de 

chuva sintética do Rio de Janeiro, apesar de menos agressiva, forma uma camada 
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de produtos de corrosão menos protetores (com a participação da nantoquita) que a 

água de chuva sintética de São Paulo, levando a um aumento contínuo do ataque do 

substrato em um tempo mais curto. De acordo com os mecanismos propostos, a 

diferença de comportamento exibida está intimamente ligada ao papel dos íons 

amônio na corrosão do cobre, que, apesar de atacarem o substrato com maior 

intensidade (formam complexos mais facilmente com os íons cúpricos), também 

contribuem para a regeneração parcial da cuprita. O menor teor de amônio na água 

de chuva sintética do Rio de Janeiro, implica em uma menor agressividade da 

solução ao cobre (daí as maiores impedâncias), porém em uma regeneração menos 

efetiva da camada de cuprita, resultando na diminuição contínua da resposta de 

impedância. 
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Figura 5.11 - Curvas de polarização anódica e catódica para eletrodos de cobre imersos em água de 
chuva sintética do Rio de Janeiro. As curvas anódicas e catódicas foram obtidas independentemente. 
Ensaios realizados após a obtenção dos diagramas de impedância. Velocidade de varredura de 5 
mV/s 

 

A Figura 5.12 apresenta a comparação, em função do tempo de exposição, entre os 

valores dos módulos de impedância a 10 mHz (limite baixa freqüência) para as 

amostras imersas nas soluções de água de chuva sintética das duas cidades. Os 

dados foram obtidos a partir de duas séries de experimentos independentes, uma 
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delas não apresentada neste trabalho. Para períodos curtos de imersão, os valores 

mostram, uma maior resistência do cobre à corrosão em água de chuva sintética do 

Rio de Janeiro. A Figura mostra também que a redução no módulo de impedância 

na água de chuva sintética do Rio de Janeiro apresenta-se contínua, em 

concordância com as menores características protetoras dos produtos de corrosão 

formados, como já discutido nos itens precedentes. Por outro lado, para a água de 

chuva sintética de São Paulo, apesar dos menores valores, a impedância 

permanece relativamente estável após períodos longos de imersão. 
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Figura 5.12 – Evolução dos valores do módulo de impedância a 10 mHz, em função do tempo de 
imersão, para amostras de cobre imersas nas águas de chuvas sintéticas do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Resultados obtidos imediatamente antes do levantamento das curvas de polarização anódicas 
e catódicas. 

 

Observa-se na Figura 5.12 que, após tempos mais longos de ensaio, o cobre passa 

a apresentar impedâncias semelhantes nos dois meios. De acordo com o 

mecanismo proposto, isto está ligado à regeneração parcial da cuprita 

proporcionada pela reação (5.11). Desta maneira, na amostra exposta à água de 

chuva sintética de São Paulo, devido à maior quantidade de íons amônio, nas 

regiões defeituosas da camada de cuprita original (mais numerosas que na amostra 

exposta à água de chuva do Rio, como detectado pela impedância para períodos 

curtos de imersão) ocorre uma regeneração parcial da cuprita, contribuindo para a 

relativa estabilidade do comportamento de impedância observado em função do 

tempo de imersão. Por sua vez, a regeneração parcial menos eficiente da cuprita na 
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amostra exposta à água sintética do Rio de Janeiro, devido ao menor teor de amônio 

presente nesta solução, aliada ao teor mais elevado de cloreto, é responsável pelo 

declínio contínuo da impedância com o tempo de ensaio verificado para estas 

amostras, apesar da menor agressividade da solução. Vale ressaltar que em se 

tratando de água de chuva, os resultados para tempos curtos de exposição são os 

mais significativos para classificar a agressividade das diferentes águas, pois 

representam os tempos reais de contato do eletrólito com o metal. É claro que a 

concentração das espécies presentes ocorrerá, após a evaporação do filme de água 

e a umidade relativa do ambiente passará a exercer papel fundamental, juntamente 

com a precipitação de produtos de corrosão. Este aspecto será evidenciado no 

próximo capítulo deste trabalho onde ensaios intermitentes serão apresentados. 

 

 

5.5 Comportamento Eletroquímico do Cobre em Água de Chuva Sintética 

Modificada da Cidade de São Paulo  

 

 

Com a finalidade de melhor esclarecer o papel dos íons NH4
+ e Cl- sobre o 

comportamento eletroquímico do cobre exposto à água de chuva sintética de São 

Paulo, foram preparadas soluções de água de chuva modificadas sem a presença 

de cloretos ou sem a presença de amônio. As composições das novas soluções 

estão apresentadas, respectivamente, nas Tabelas 5.7 e 5.8. Como é possível 

observar, em comparação com a composição apresentada na Tabela 3.1 o teor de 

todos os outros componentes da solução foi mantido. 

 

Tabela 5.7 – Composição da água de chuva sintética de São Paulo sem a presença de íons cloreto. 

                   Local de referência 
Espécies presentes. 

SA* 
(µg.L-1) 

NaNO2 40,71 
NaNO3 2763,78 
(COONH4)2.H2O 122,21 
(NH4)2SO4 3644 
pH 4,99 

*SA sem íons cloreto 
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Tabela 5.8 - Composição da água de chuva sintética de São Paulo sem a presença de íons amônio. 

                       Local de referência 

Espécies presentes. 

SB* 
(µg.L-1) 

NaNO2 40,71 

NaNO3 2763,78 

NaCl 976,95 

pH 4,99 
*SB sem íons amônio 

 

As Figuras 5.13 (a) e (b) apresentam, respectivamente, os diagramas de 

impedância, até 72 horas de imersão, para amostras de cobre imersas em água de 

chuva sintética de São Paulo sem a presença de amônio (SB – Tabela 5.8) e sem a 

presença de cloreto (SA – Tabela 5.7). À semelhança dos resultados obtidos para as 

amostras imersas na solução não modificada (Figura 5.6), para as duas soluções, a 

impedância aumenta até 72 horas de ensaio. Para os tempos mais longos de 

ensaio, a amostra ensaiada na solução SB (sem amônio) exibe, nitidamente, a 

presença de duas constantes de tempo, cujas origens já foram discutidas 

anteriormente quando da apresentação dos resultados obtidos em água de chuva 

sintética de São Paulo. Por sua vez, a amostra ensaiada na solução SA (sem 

cloreto) exibe apenas uma constante de tempo deformada, indicando que, para esta 

condição particular, as duas constantes encontram-se sobrepostas. Os resultados 

também indicam que, para tempos curtos de imersão, a amostra imersa na solução 

SA, Figura 5.13 (a), apresenta uma atividade eletroquímica mais importante, 

provavelmente devido ao efeito complexante dos íons amônio em solução (reação 

(5.7)); com o aumento do tempo de ensaio a impedância cresce, o que pode estar 

relacionado ao espessamento da camada de cuprita e à sua regeneração pela 

reação (5.11). Por sua vez a resposta de impedância do cobre na solução sem 

amônio, Figura 5.13(a), apresentou-se estável até 1 dia de ensaio, e depois 

aumentou gradativamente. Esta solução é caracterizada pela pouca agressividade, 

não possui íons amônio e o teor de cloreto é bastante inferior àquele da água de 

chuva sintética do Rio de Janeiro (Tabela 3.1), o que pode explicar o comportamento 

desta amostra. 
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(b) 

Figura 5.13 - Diagramas de Nyquist e de ângulo de fases de Bode para amostras de cobre imersas 
em solução de: (a) água de chuva sintética de São Paulo sem íons amônio (solução SB – Tabela 
5.8); (b) água de chuva sintética de cidade de São Paulo sem íons cloreto (solução SA – Tabela 5.7). 
 

Na Figura 5.14 está apresentada a comparação entre os diagramas de impedância 

obtidos após 03 dias de imersão de amostras de cobre em soluções de água de 

chuva sintética de São Paulo: original (composição da Tabela 3.1), sem íons cloreto 

(SA – Tabela 5.7) e sem íons amônio (SB – Tabela 5.8). Os diagramas 

apresentados mostram valores de impedância da mesma ordem de grandeza para 

as amostras imersas na água de chuva sintética de São Paulo a para a solução SA 
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(sem cloreto). Por sua vez, a comparação dos diagramas de Nyquist para as duas 

amostras imersas nas soluções modificadas indica fenômenos mais lentos na 

amostra imersa na solução SB (sem amônio), uma vez que, existe um deslocamento 

para frequências menores dos fenômenos característicos, isto é claramente visível 

no diagrama de ângulo de fases de Bode, onde a segunda constante de tempo 

associada a este diagrama está deslocada para frequências mais baixas. Isto pode 

ser atribuído à menor agressividade desta solução, já que não existem íons amônio 

na mesma e o teor de cloreto é muito baixo. Devido à complexidade da solução fica 

difícil comparar o desenvolvimento da camada de óxido (constante de tempo AF) já 

que as características da mesma devem variar para as diferentes amostras, porém 

em todos os diagramas fica evidenciada a presença de uma camada de produtos de 

corrosão. 
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Figura 5.14 – Diagramas de Nyquist (A) e de ângulo de fases de Bode (B) para o cobre em água de 
chuva sintética de São Paulo (SP), em água de chuva sintética sem íons cloreto (SA) e em água de 
chuva sintética sem íons amônio (SB). 

 

A Figura 5.15 apresenta as curvas de polarização anódica obtidas nas soluções 

modificadas sem íons cloreto (SA) ou sem íons amônio (SB) e na água de chuva 

sintética de São Paulo 3 dias de teste. Os resultados mostram uma menor 

capacidade protetora para a camada formada na solução SA e um melhor 

comportamento para a amostra ensaiada na água de chuva sintética original. 
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Figura 5.15 – Comparação entre as curvas de polarização anódica para o cobre em água de chuva 
sintética de São Paulo com as diferentes composições. Solução com composição original (SP), sem 
íons cloreto (SA), sem íons amônio (SB). Velocidade de varredura de 5 mV/s. 

 

5.6 Cacterização por Difração de Raios-X da Superfície do Cobre Após 

Exposição às Águas de Chuva Sintéticas Modificadas de São Paulo por 

Diferentes Períodos 

 
 
 
Assim como para a água de chuva sintética de São Paulo original, amostras de 

cobre foram imersas nas soluções de água de chuva sintética modificadas sem a 

influência do cloreto (SA) e sem a influência do amônio (SB). Os difratogramas 

obtidos estão apresentados, respectivamente nas Figuras 5.16 e 5.17. Como o 

intuito de realizar uma avaliação mais quantitativa dos efeitos dos íons cloreto e 

amônio sobre a formação da camada de cuprita, tempos mais longos de imersão 

foram adotados em relação aos apresentados na sessão 5.1. Observa-se, para as 

duas soluções, o desenvolvimento de picos intensos atribuídos à cuprita quando o 

tempo de imersão aumentou, o que indica espessamento da camada. 
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Figura 5.16 - Espectros de difração de raios X da superfície do cobre após imersão por diferentes 
períodos na água de chuva sintética de São Paulo sem a presença de cloreto (SA). 
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Figura 5.17 - Espectros de difração de raios X da superfície do cobre após imersão por diferentes 
períodos na água de chuva sintética de São Paulo sem a presença de amônio (SB). 
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Na análise de camadas depositadas sobre um substrato, o espectro de difração 

pode ser utilizado para realizar uma avaliação comparativa da espessura. Porém, 

para que esta metodologia seja efetiva é necessário diminuir a influência do 

substrato, o que se consegue produzindo camadas relativamente espessas. Assim, 

a intensidade dos picos referentes à camada será maior, e aquela referente ao 

substrato será menor (NEIVA, 2008). 

A Figura 5.18 apresenta a comparação entre os difratogramas obtidos na superfície 

de amostras de cobre imersas durante 56 dias nas soluções SA (sem cloreto) e SB 

(sem amônio), os picos associados à cuprita foram mais intensos na amostra imersa 

na solução SA indicando maior espessura da camada de óxido. A Tabela 5.9 

apresenta as intensidades dos picos de cuprita e de cobre. Observa-se que relação 

entre as intensidades dos picos mais intensos de cuprita (111) e de cobre (111) em 

SA é 940,21 / 4109,98 = 0,229. Em SB, esta relação é dada por 561,5 / 5972,71 = 

0,094. Como o substrato de cobre é igual nas duas amostras e as medidas foram 

realizadas sob as mesmas condições, estes resultados sugerem que a espessura da 

camada de cuprita é substancialmente maior em SA. 
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Figura 5.18 – Comparação entre os espectros de difração de raios X obtidos na superfície de 
amostras de cobre imersas nas soluções modificadas de água de chuva sintética de São Paulo sem a 
presença de cloreto (SA) e sem a presença de amônio (SB). Amostras imersas durante 56 dias.  
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Tabela 5.9 – Identificação das intensidades e seus correspondentes picos para cada uma das 
soluções modificadas de água de chuva sintética de São Paulo. 

SA* SB* 
Picos 

determinados Ângulo 
Intensidade 
(contagens) 

Ângulo 
Intensidade 
(contagens) 

Composto e 
índice 

1 29,8 173 29,7 128 Cuprita (110) 
2 36,6 940 36,6 561 Cuprita (111) 
3 42,6 230 42,4 175 Cuprita (200) 
4 43,5 4110 43,4 5973 Cobre  (111) 
5 50,6 2461 50,4 2460 Cobre  (200) 
6 61,6 411 61,5 300 Cuprita (220) 
7 74,3 2487 74,2 1909 Cobre  (220) 
8 90,0 1512 90 1415 Cobre  (311) 

9 95,3 190 95,1 251 Cobre  (222) 
*SA sem a presença de cloretos    *SB sem a presença de amônia 

 

 

5.7. Caracterização por XPS da Superfície de Amostras de Cobre Expostas por 

Diferentes Períodos às Águas de Chuva Sintéticas Modificadas de São Paulo 

 

 

Análises por XPS foram realizadas sobre a superfície de amostras de cobre após 

imersão durante três e sete dias em soluções modificadas de água de chuva 

sintética da cidade de São Paulo sem a presença de cloretos (SA) e sem a presença 

de amônio (SB). Para fins de apresentação dos resultados, visando evitar 

repetições, as amostras expostas à solução sem amônio por três ou sete dias serão 

denominadas, respectivamente, cSPW-3 e cSPW-7, enquanto as amostras expostas 

à solução sem cloretos durante este mesmos períodos serão denominadas, 

respectivamente, aSPW-3 e aSPW-7. As denominações “c” e “a” foram escolhidas 

porque no primeiro grupo de amostras o que se pretende investigar é o papel do 

cloreto sobre a formação da camada de produtos de corrosão sobre o cobre, 

enquanto no segundo grupo o que se está estudando é o papel dos íons amônio. 

Assim como para as amostras imersas na solução não-modificada, os resultados 

das análises mostraram que os principais componentes das camadas foram: C, O e 

Cu. Quantidades mensuráveis de fosforo, juntamente com quantidades pequenas e 

variáveis de S, Cl, N, Si, Zn e Ar também foram detectadas. 

O sinal relativo ao Ar é originário dos íons Ar+ que são implantados na amostra 

durante o desbaste iônico. O Zn foi detectado na camada de óxido de todas as 
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amostras em quantidades traço entre 0,1% e 0,2 % em percentagem atômica. 

Embora o Si tenha sido detectado em todas as amostras, algumas vezes em 

quantidades não desprezíveis, o sinal sempre decrescia durante o desbaste iônico, 

indicando que o mesmo era um contaminante superficial, provavelmente devido ao 

armazenamento das amostras em dessecador. Igualmente, o N sempre apresentou 

um sinal bastante fraco e que desaparecia rapidamente no início da obtenção do 

perfil em profundidade, indicando que deve ser também um contaminante superficial. 

Feitas estas considerações, os dados obtidos para os principais constituintes assim 

como o P, S e Cl serão discutidos em detalhes. Os resultados obtidos para as 

amostras tratadas durante três e sete dias serão analisados em paralelo de modo a 

fornecer uma idéia da evolução na formação da camada. 

 

 

5.7.1. Caracterização por XPS da Superfície de Amostras de Cobre Expostas 

por Três e Sete Dias à Água de Chuva Sintética de São Paulo sem a Presença 

de Amônio (SB) 

 
 
A Figura 5.19 apresenta o perfil em profundidade dos principais componentes 

encontrados na superfície das amostras expostas durante três e sete dias a esta 

solução. Embora as amostras aparentassem serem bastante rugosas, as mesmas 

exibiram os melhores perfis em profundidade da série, indicando que as mesmas 

eram as mais planas. Os resultados obtidos para as duas amostras analisadas 

foram bastante similares. As espessuras das regiões contendo óxido foram similares 

(primeiro painel da Figura), e, em contraste com as amostras que serão 

apresentadas no próximo item, após um período relativamente curto de desbaste o 

sinal passava a ser apenas do cobre metálico com pequenas quantidades de óxidos, 

mostrando que esta condição de imersão resultou não apenas na amostra mais 

plana, mas também naquelas com a camada de óxido mais fina, o que deve estar 

relacionado à menor intensidade de ataque corrosivo em função da menor 

agressividade da solução. 

A análise do segundo painel apresentado na Figura 5.19 mostra que o teor de 

carbono apresenta o comportamento esperado, e decresce muito rapidamente no 

início do processo de desbaste, à medida que a camada de contaminante orgânico é 
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removida. O teor quase constante de carbono no final do processo de desbaste 

deve-se à rugosidade da superfície, já que, na geometria de experimento adotada, 

nos vales (depressões) a superfície é protegida do desbaste, mas é acessível à 

medida de XPS. Com a finalidade de diminuir a contribuição do carbono para os 

perfis em profundidade, verificado nas amostras imersas nas soluções originais de 

água de chuva sintética (item 5.2), o tratamento de limpeza da superfície antes da 

colocação da amostra na câmara de análise foi modificado. Assim, ao invés de 

limpeza com isopropanol as amostras foram limpas com metanol, o que, 

efetivamente, diminuiu a intensidade do sinal deste elemento para este novo grupo 

de amostras, porém não o eliminou. 
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Figura 5.19 – Perfis em profundidade obtidos sobre amostras de cobre expostas durante três ou sete 
dias à solução modificada de água de chuva sintética de São Paulo sem a presença de amônio (SB). 

 

Similarmente aos resultados obtidos na seção 5.2, o teor de cloretos continuou a ser 

desprezível (quarto painel da Figura 5.19). Por outro lado, o teor de enxofre da 

amostra exposta durante apenas três dias foi surpreendentemente elevado. Além do 

mais foi detectada uma quantidade não desprezível de P cuja origem não se 

conseguiu identificar. Chama a atenção o fato da espessura de óxido após 3 dias ser 

maior que aquela após 7 dias de exposição à água sintética modificada contendo 
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cloretos e sem amônio. Talvez ocorra a dissolução da cuprita pela ação dos íons 

cloreto. 

As Tabelas 5.10 e 5.11 apresentam, respectivamente, as informações sobre os 

estados químicos das diferentes espécies durante o desbaste realizado na superfície 

das amostras expostas durante três e sete dias a esta solução. 

A superfície mais externa das duas amostras contém íons de Cu(II) originários de 

óxidos e hidróxidos. Além do mais, o elevado teor de enxofre na amostra cSPW-3 foi 

acompanhado pela formação de sulfato de cobre, e, como resultado, neste caso, a 

maioria do enxofre estava sob a forma de sulfato. Por sua vez, o menor conteúdo de 

enxofre da amostra cSPW-7 se encontrava igualmente distribuído sob a forma de 

sulfeto e de sulfato. 

Os demais componentes não apresentaram mudanças de estado químico 

significativas durante o processo de desbaste. Cloretos foram detectados na camada 

superficial da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Resultados e Discussão – Comportamento do Cobre quando Exposto 
  às Águas de Chuvas Sintéticas de São Paulo e do Rio de Janeiro 
 

 

152 

Tabela 5.10 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta durante três dias à solução modificada de água de chuva sintética de São Paulo sem a 
presença de amônio (cSPW-3 em SB). 

cSPW-3 Sem desbaste Após 46 minutos de desbaste 
Linha do 
fotoelétron 

Energia de 
ligação(eV) 

Atribuição 
Energia de 
ligação(eV) 

Atribuição 

 
Cu 2p3/2 
 
 
O 1s* 
 
 
C 1s 
 
 
 
 
P 2p3/2 
 
 
S 2p 
 
 
 
 
Cl 2p3/2 

 
933,6 
935,8 
 
532,6 
 
 
285,0 
 
287,0 
289,3 
 
133,7 
 
 
162,0 (fraco) 
 
 
169,4 (forte) 
 
-- 

 
Cu (II): Cu(OH)2, CuCl2 
CuSO4 
 
 
 
 
Hidrocarbonetos 
 
-C-O, -C=O 
-CO3 
 
Fosfatos: -PO4, -
PO3 
 
Sulfetos metálicos: CuSx 

compostos 
orgânicos 
 
-SO4 
 
não detectável 

 
932,6 
 
 
531,0 
 
 
284,6 
 
287,3 
 
 
133,2 
 
 
161,9 (forte) 
 
 
169,1 (fraco) 
 
-- 

 
Cu metálico e 
algum Cu(I) (Cu2O) 
 
Cu2O 
 
 
Hidrocarbonetos 
Grafite 
-C-O, -C=O 
 
 
Fosfatos: -PO4, -
PO3 
 
Sulfetos metálicos: CuSx 

compostos 
orgânicos 
 
-SO4 
 
não detectável 

* Apenas a componente principal. 
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Tabela 5.11 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta durante sete dias à solução modificada de água de chuva sintética de São Paulo sem a 
presença de amônio (cSPW-7 em SB). 

cSPW-7 Sem desbaste Após 40 minutos de desbaste 
Linha do 
fotoelétron 

Energia de 
ligação(eV) 

Atribuição 
Energia de 
ligação(eV) 

Atribuição 

 
Cu 2p3/2 
 
 
O 1s* 
 
C 1s 
 
 
P 2p3/2 
 
 
S 2p 
 
 
 
 
Cl 2p3/2 

 
933,9 
 
 
532,0 
 
285,0 
288,2 
 
133,5 
 
 
161,6 
 
168,1 
 
 
199.2 

 
Cu (II): Cu(OH)2, 
CuCl2 
 
 
 
Hidrocarbonetos 
-C-O, -C=O 
 
Fosfatos: -PO4, -
PO3 
 
Sulfetos metálicos: CuSx 

compostos 
orgânicos 

-SO2, -SO3, -SO4 
 
 
Cloreto metálico: 
CuClx 

 
932.6 
 
 
531,1 
 
284,7 
287,5 
 
133,1 
 
 
161,7 
 
168,7(fraco) 
 
 
-- 
 

 
Cu metálico e  
algum Cu(I): (Cu2O) 
 
Cu2O 
 
Hidrocarbonetos 
-C-O, -C=O 
 
Fosfatos: -PO4, -
PO3 
 
Sulfetos metálicos: CuSx 

compostos 
orgânicos 

-SO4 
 
 
Não detectável 
 

* Apenas a componente principal. 

 

5.7.2. Caracterização por XPS da Superfície de Amostras de Cobre Expostas 

por Três e Sete Dias à Água de Chuva Sintética de São Paulo sem a Presença 

de Cloreto (SA) 

 
 
A Figura 5.20 apresenta os perfis em profundidade dos principais componentes 

encontrados na superfície das amostras expostas durante três e sete dias a esta 

solução. Neste caso, diferentemente das amostras expostas à solução sem amônio, 

os perfis em profundidade indicaram que a amostra era bastante rugosa. Entretanto, 

o comportamento das amostras imersas pelos dois períodos de tempo foi bem 

semelhante. 
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Figura 5.20 – Perfis em profundidade obtidos sobre amostras de cobre expostas durante três ou sete 
dias à solução modificada de água de chuva sintética de São Paulo sem a presença de cloreto (SA). 
 

O primeiro painel da Figura 5.20, que apresenta os perfis em profundidade do cobre 

e do oxigênio, mostra que o teor deste último elemento apresenta apenas uma 

pequena diminuição durante o procedimento de desbaste. Similarmente, os dados 

que mostram as variações nas quantidades de cobre metálico e cobre oxidado que 

compõe o óxido, último painel, sugerem que uma quantidade significativa de cobre 

oxidado permanece na superfície da amostra mesmo após períodos de desbaste 

relativamente longos. A razão para este tipo de resposta, novamente, pode ser a 

rugosidade da amostra: o óxido é removido das áreas expostas pelo feixe de íons 

em tempos relativamente curtos, daí o sinal metálico, enquanto as áreas protegidas 

permanecem recobertas pela camada de óxido. Devido à grande rugosidade destas 
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amostras em particular, as margens de erro associadas às determinações dos perfis 

em profundidade foram relativamente elevadas, gerando resultados aparentemente 

incoerentes, como, por exemplo, no primeiro painel desta Figura onde a espessura 

da camada de óxido formada após 3 dias de exposição parece ser maior que para a 

amostra exposta pelo período mais longo. 

O segundo painel da Figura 5.20 apresenta o perfil em profundidade do carbono, foi 

observada a mesma tendência da Figura 5.19. 

A maior rugosidade desta amostra quando comparada à exposta à água de chuva 

sintética sem cloreto (tratada no item anterior) pode ser consequência de uma maior 

taxa de corrosão, o que está coerente com o papel acelerador do íon amônio sobre 

a corrosão do cobre (via complexação dos íons cuprosos). Por sua vez, em virtude 

da ocorrência da reação (5.11), a camada de cuprita se torna mais espessa, 

tornando o processo de desbaste mais longo, como mostrado no primeiro painel da 

Figura 5.20. O teor de cloreto é desprezível, e as tendências encontradas para o 

fósforo foram as mesmas descritas no item anterior (5.8.1). Por sua vez, a 

quantidade de enxofre detectada na amostra foi similar para as duas amostras e 

indicam que os mesmos se encontram mais concentrados na superfície. 

As informações sobre os estados químicos das principais espécies presentes nas 

amostras aSPW-3 e aSPW-7 estão apresentadas, respectivamente nas Tabelas 

5.12 e 5.13. As tendências nos estados químicos mostram que quanto maior o 

tempo de exposição mais hidroxilada se torna a superfície. Outro fator interessante é 

que, em comparação com as amostras descritas no item anterior, esta amostra 

continha mais enxofre sob a forma de sulfato que sob a forma de sulfeto, sendo que 

o sinal associado a esta espécie tornou-se muito pequeno ao final da medida. Isto 

pode ser consequência da maior quantidade destes íons nesta solução particular 

uma vez que todo o amônio foi adicionado sob a forma de sulfato (na solução não 

modificada houve adição de cloreto e de sulfato). Os demais componentes não 

apresentaram mudanças nos estados químicos durante o processo de desbaste. 
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Tabela 5.12 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta durante três dias à solução modificada de água de chuva sintética de São Paulo sem a 
presença de cloreto (aSPW-3 em SA). 

aSPW-3 Sem desbaste Após 53 minutos de desbaste 
Linha do 
fotoelétron 

Energia de 
ligação(eV) 

Atribuição  
Energia de 
ligação(eV) 

Atribuição 

 
Cu 2p3/2 
 
 
 
 
O 1s* 
 
C 1s 
 
 
P 2p3/2 
 
 
S 2p 
 
 
 
Cl 2p3/2 
 

 
933,2 
 
 
 
 
532,0 
 
285,0 
288,2 
 
133,0 
 
 
161,9  
 
168,7 
 
198,8 
 

 
Cu (II): Cu(OH)2, 
CuCl2 
e alguns Cu(I) 
(Cu2O) 
 
 
 
Hidrocarbonetos 
C=O, -COO 
 
Fosfatos: -PO4, -
PO3 
 
Sulfetos metálicos: CuSx 

compostos 
orgânicos 
 

-SO4 
 
Cloretos metálicos: 
CuClx 

 
932,6 
 
 
 
 
531,3 
 
284,8 
287,4 
 
133,2 
 
 
162,2  
 
169,3 (fraco) 
 
-- 
 

 
Cu metálico e 
Cu(I) (Cu2O) 
 
 
 
Cu2O 
 
Hidrocarbonetos 
C=O, -COO 
 
Fosfatos: -PO4, -
PO3 
 
Sulfetos metálicos: CuSx 

compostos 
orgânicos 
 

-SO4 
 
Não detectável. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Resultados e Discussão – Comportamento do Cobre quando Exposto 
  às Águas de Chuvas Sintéticas de São Paulo e do Rio de Janeiro 
 

 

157 

Tabela 5.13 – Estados químicos em função da profundidade de desbaste para os diferentes 
componentes encontrados na camada superficial de produtos de corrosão da amostra de cobre 
exposta durante sete dias à solução modificada de água de chuva sintética de São Paulo sem a 
presença de cloreto (aSPW-7 em SA). 

 

aSPW-7 Sem desbaste Após de 40 min de desbaste 
Linha do 
fotoelétron 

Energia de 
ligação(eV) 

Atribuição  
Linha do 
fotoelétron 

Energia de 
ligação(eV) 

 
Cu 2p3/2 
 
 
O 1s* 
 
C 1s 
 
 
 
P 2p3/2 
 
 
S 2p 
 
 
 
Cl 2p3/2 

 
934,3 
 
 
532,0 
 
285,0 
 
287,5 
 
133,1 
 
 
161,8 
 
168,9 
 
-- 

 
Cu (II): Cu(OH)2, 
CuCl2 
 
 
 
Hidrocarbonetos  
 
C=O, -COO 
 
Fosfatos: -PO4, -
PO3 
 
Sulfetos metálicos: CuSx 
compostos orgânicos 
 

Sulfato: -SO4 
 
Não detectável. 

 
932,6 
 
 
531,1 
 
284,5 
 
287,1 
 
133,2 
 
 
162,0 
 
 
 
-- 

 
Cu metálico e 
Cu(I) (Cu2O) 
 
Cu2O 
 
Hidrocarbonetos 
Grafite 
C=O, -COO 
 
Fosfatos: -PO4, -
PO3 
 
Sulfetos metálicos: CuSx 
compostos orgânicos 
 

Sulfato: -SO4 
 
Não detectável. 

* Apenas a componente principal. 

 

5.8. Origem do Carbono nas Análises dos Produtos de Corrosão por XPS 

 

 

Nas análises de superfície realizadas por XPS, normalmente, o elemento carbono é 

encontrado nas camadas mais externas devido à contaminação por substâncias 

orgânicas, porém, normalmente, esta contaminação é removida após um pequeno 

desbaste superficial. Entretanto, os resultados das análises de XPS realizados nas 

superfícies de amostras de cobre imersas nas diferentes soluções abordadas no 

presente trabalho, evidenciados principalmente nos perfis em profundidade (Figuras 

5.4, 5.5, 5.19 e 5.20), onde uma visão mais quantitativa da participação de cada um 

dos elementos na composição da camada é apresentada, evidenciaram a existência 

de um elevado teor de carbono que se distribui em profundidade na espessura da 

camada de produtos de alteração superficial. Em alguns casos este teor chegou a 

superar o sinal da própria cuprita, mesmo após tempos relativamente longos de 
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desbaste, como pode ser constatado nos sumários apresentados ao final das 

seções 5.3.1 e 5.3.2. Como, exceto por uma pequena quantidade presente na água 

de chuva sintética de São Paulo sob a forma de oxalatos, este elemento não é um 

dos componentes majoritários na composição das soluções (substâncias orgânicas 

foram propositadamente deixadas de fora), uma investigação sobre as possíveis 

origem desta espécie foi realizada. 

A primeira suposição foi que a contaminação tivesse sido proveniente de fonte aérea 

externa, uma vez que entre a produção das amostras, envio das mesmas pelo 

correio, e procedimento de análise diversos meses decorreram. Mesmo levando-se 

em conta os cuidados que foram adotados no armazenamento, algum fator não 

controlado durante estas etapas poderia ter determinado a contaminação. 

Entretanto, cada grupo de amostras (foram preparados dois: um descrito no item 5.2 

e outro no item 5.8) permaneceu armazenado nos mesmos locais e foram enviados 

em conjunto, portanto, se esta tivesse sido a razão ao menos o grau de 

contaminação com carbono deveria ser semelhante para cada grupo de amostra. 

Como isto não ocorreu esta suposição foi descartada como sendo a fonte principal. 

Foi cogitada também a hipótese de que este elemento poderia ser originário do 

processo de lixamento utilizado para a preparação da superfície, uma vez que lixas 

de carbeto de silício foram utilizadas. Depunha a favor desta hipótese o fato dos 

teores de carbono nos perfis em profundidade das amostras imersas em água 

deionizada (utilizadas como contraprova em cada grupo de análises realizadas) 

terem sido maiores que nas amostras submetidas às diferentes águas de chuva 

sintéticas, principalmente no primeiro grupo de amostras analisadas (a corrosão 

mais acentuada das amostras imersas nas soluções de água de chuva sintética 

contribuiria para remover a camada de carbeto de silício incrustada na superfície). 

Para dirimir esta dúvida foi preparada uma amostra polida com alumina, a qual foi 

imersa em solução de água deionizada por 3 e 7 dias. Os perfis em profundidade 

para o C obtidos para estas amostras estão apresentados na Figura 5.22. Verificou-

se novamente que este elemento encontrava-se distribuído em profundidade na 

camada de produtos de alteração superficial, e em teores bastante similares aos das 

demais amostras (comparar apenas com os perfis em profundidade apresentados 

nas Figuras 5.19 e 5.20, pois fez parte do mesmo grupo de amostras), mostrando 

que o carbono identificado não era proveniente do tratamento de superfície. 
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Figura 5.22 – Perfis em profundidade para o elemento Carbono em amostras de cobre polidas e 
imersas em água deionizada por 3 e 7 dias. Segundo painel da Figura. 

 

Outra hipótese levantada disse respeito à possibilidade da contaminação ter sido 

originária do processo de limpeza da superfície antes da realização das medidas de 

XPS. No primeiro grupo de amostras analisadas (imersas por 3 e 7 dias na água de 

chuva sintética de São Paulo e do Rio de Janeiro), cujos perfis em profundidade 

estão apresentados nas Figuras 5.4 e 5.5, foi empregado o isopropanol para a 

limpeza da superfície antes da realização das medidas de XPS. Já no segundo 

grupo analisado (amostras imersas em soluções modificadas de água de chuva 
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sintética de São Paulo), perfis em profundidade apresentados nas Figuras 5.19 e 

5.20, utilizou-se o metanol, que, reconhecidamente, causa menor grau de 

contaminação da superfície por substâncias orgânicas. Exceto pelas amostras cujos 

perfis estão apresentados na Figura 5.4, onde o teor de C detectado foi bastante 

elevado para todas as amostras, e para a amostra imersa durante 7 dias em água 

deionizada (perfil apresentado no primeiro painel da Figura 5.5) não foram 

detectadas diferenças significativas que pudessem ser atribuídas a esta variável, ou 

seja, o grau de contaminação com carbono foi semelhante. Além do mais, para um 

mesmo grupo de amostras, foram verificadas variações nos teores de carbono 

determinados nos perfis em profundidade. 

Tendo em vista o relatado nos parágrafos anteriores, chegou-se à conclusão que, 

provavelmente, a maioria do carbono determinado encontrava-se como 

contaminante na própria solução utilizada, a qual, durante o período de imersão 

permanecia aberta à atmosfera do laboratório. Além da possibilidade da presença de 

contaminantes orgânicos da atmosfera (que foram propositadamente deixados de 

fora das composições iniciais das soluções), outra possível fonte de contaminação 

de carbono identificada foi o CO2 levando à formação de carbonatos. Na exposição 

atmosférica de uma solução, sempre há o equilíbrio de CO2 do ar absorvido pelo 

eletrólito aquoso, gerando o ânion bicarbonato (HCO3
-) ou o ânion carbonato (CO3

-2), 

dependendo o pH do meio. Sendo que o íon carbonato se forma 

preponderantemente em pH acima de 10,2 (ver o gráfico de distribuição das 

espécies Figura 5.23). Nas áreas catódicas, onde a redução de O2 é a reação 

principal, essa condição pode ser atingida, localmente. Comparando os valores de 

pH das diferentes águas ensaiadas, verifica-se que a água deionizada é a que 

possui maior pH (em torno de 6,5), sendo aquela em que a absorção de CO2 é 

facilitada, levando à formação de bicarbonatos, justificando o maior conteúdo do 

elemento carbono sobre o cobre imerso em água deionizada, seguido da água de 

Rio de Janeiro (pH 5,12) e por último a água de São Paulo (pH 4,99). As reações de 

equilíbrio que justificam tal afirmação são as seguintes: 

 

 

 



Capítulo 5 – Resultados e Discussão – Comportamento do Cobre quando Exposto 
  às Águas de Chuvas Sintéticas de São Paulo e do Rio de Janeiro 
 

 

161 

CO2 + H2O  H2CO3                                                                        (5.14) 

H2CO3 + H2O  HCO3
-  + H3O

+     k = 4,2.10-7                               (5. 15) 

HCO3
- + H2O  CO3

-2 + H3O
+        kκ = 4,8.10-11                              (5.16) 

 

Notar que as reações (5.15) e (5.16) serão deslocadas para a direita, para facilitar a 

formação de bicarbonato ou carbonato, se o pH do meio for mais alcalino, pois 

reagirá com a acidez gerada (H+), princípio básico da Lei de Le Chatelier. Notar que 

os resultados de teor de carbono são maiores para maiores tempos de exposição às 

diferentes águas, de encontro a nossa tese proposta para justificar a presença de 

elevado teor de carbono. 

O gráfico de distribuição das espécies H2CO3 (linha verde), HCO3
- (linha preta) e 

CO3
-2 (linha vermelha), apresentado na Figura 5.23, mostra que nos pHs das águas 

a presença de bicarbonato é preponderante na água deionizada (a de maior pH). 

Essa hipótese é corroborada pelos resultados obtidos por RICKETT e PAYER 

(1995) que analisando produtos de corrosão sobre cobre, em câmaras de ensaios 

acelerados, observaram também os picos para carbono em torno de 288 eV 

(atribuídos ao ânion carbonato) e o pico em 284 eV (atribuído ao carbono em 

compostos orgânicos, ou hidrocarbonetos). Esses picos também se mantiveram 

presentes mesmo após maiores tempos de desbaste por feixe de íons, de forma que 

o pico de carbonato desapareceu após longo tempo de desgaste, semelhantemente 

ao que se vê nos espectros de C 1s deste trabalho (ver Figura 5.3) provando que os 

carbonatos se formam na parte mais externa dos produtos de corrosão. Strandberg 

(1998c), investigando o efeito do NaCl na corrosão do cobre sob condições de 

corrosão atmosférica também justificou a presença de carbonatos de cobre 

(malaquita) na camada de produtos de corrosão pelo aumento do pH local gerado 

pela atividade interfacial. 
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Figura 5.23 - Distribuição das espécies em equilíbrio para o ácido carbônico, em função do pH do 
meio. H2CO3 (linha verde), HCO3

- (linha preta) e CO3
-2 (linha vermelha) (GUTZ, 2009). 

 

Outra provável explicação para a presença de tanto carbono na água deionizada, 

seria a contaminação dela com ácidos orgânicos presentes na atmosfera, além da 

contaminação por CO2 já comentada acima, principalmente na cidade de São Paulo 

(ALLEN e MIGUEL, 1994; VILCA-MELENDEZ, 1995), devido à queima de etanol ou 

gasolina aditivada com etanol pelos veículos automotores (CARDOSO, 1996). As 

fontes de ácidos orgânicos na atmosfera podem ser biogênicas (emissão pelas 

folhas das árvores nas florestas) ou antropogênicas (queima de etanol como 

combustível), ou também a conversão química de poluentes primários orgânicos, 

como o isopreno (GABRIEL et al., 1999). 

 

 

5.9. Observação por MEV da Superfície das Amostras de Cobre Após Imersão 

na Água de Chuva Sintética de São Paulo sem a Presença de Íons Cloretos 

(SA) ou sem a Presença de Íons Amônio (SB) 

 

 

Como última etapa desta fase amostras de cobre lixadas foram imersas nas 

soluções modificadas de água de chuva de São Paulo durante 7 dias e suas 

superfícies observadas por MEV com caracterização por EDS. Como metodologia de 

controle uma amostra também foi imersa na água de chuva sintética de São Paulo 

com a composição original (Tabela 3.1). As análises por EDS realizadas em regiões 
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relativamente grandes (aumentos de apenas 200 X) de diferentes amostras 

apresentaram apenas pequenas diferenças entre os teores de oxigênio não 

permitindo qualquer tipo de análise quantitativa. Porém foi verificada a presença de 

carbono em todas elas, reforçando a possibilidade da presença de carbonatos na 

composição da camada, como já discutido nos resultados das análises por XPS. 

As imagens obtidas mostraram que, em todas as amostras analisadas, a superfície 

não se encontrava uniformemente recoberta com a camada de produtos de 

corrosão, porém, globalmente, a camada de produtos formada sobre a amostra 

imersa na solução SB (sem amônio) parecia menos uniforme. 

A Figura 5.24 apresenta a morfologia da camada de produtos de corrosão formada: 

(a) na água de chuva sintética de São Paulo, (b) na água de chuva sintética de São 

Paulo sem cloreto (SA), (c) na água de chuva sintética de São Paulo sem amônio 

(SB). As micrografias apresentadas nas Figuras (a) e (b) são semelhantes entre si, 

sendo facilmente perceptível a presença de cristais, indicando que, na presença de 

amônio este íon deve ser determinante para o tipo de crescimento da camada de 

óxido. Por sua vez, na ausência de amônio os contornos entre os cristais são menos 

perceptíveis indicando um mecanismo de nucleação e crescimento diferentes, e a 

camada não é compacta, indicando que o mecanismo de redeposição de cuprita a 

partir do complexo amoniacal dos íons cobre(I) é muito importante nas 

características protetoras da camada formada. 

A Figura 5.25 apresenta uma ampliação das regiões apresentadas na Figura 5.23, 

as formas cúbicas-octaédricas são típicas da cuprita (NOLI, et al., 2005 e KOSE et 

al.  2008). Para as três amostras microestruturas semelhantes foram observadas. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 5.24 – Micrografias obtidas por MEV (elétrons secundários) da superfície do cobre imerso 
durante sete dias em solução de: (a) água de chuva sintética de São Paulo; (b) água de chuva 
sintética de São Paulo sem a presença de íons cloreto (SA); (c) água de chuva sintética de São Paulo 
sem a presença de íons amônio (SB). 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 5.25 – Micrografias obtidas por MEV (elétrons secundários) com aumento de 20.000X da 
superfície do cobre imerso durante sete dias em solução de: (a) água de chuva sintética de São 
Paulo; (b) água de chuva sintética de São Paulo sem a presença de íons cloreto (SB); (c) água de 
chuva sintética de São Paulo sem a presença de íons amônio (SA). 
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5.10 Conclusões Parciais 

 

 

Neste capítulo foram caracterizados os produtos de corrosão formados sobre a 

superfície do cobre após imersão contínua em soluções de água de chuva sintética 

das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e comportamento eletroquímico do 

substrato foi caracterizado por espectroscopia de impedância eletroquímica e por 

curvas de polarização. 

Os resultados da caracterização por DRX mostraram que, nas condições 

empregadas, independentemente da composição da solução, o principal produto de 

corrosão formado é a cuprita, tendo ocorrido também a formação da nantoquita para 

períodos mais longos de imersão (15 dias). Os resultados mostraram também que 

esta camada de produtos de corrosão era mais espessa sobre a amostra ensaiada 

na água de chuva sintética do Rio de Janeiro. As análises por XPS confirmaram as 

caracterizações por DRX e também evidenciaram a incorporação de elementos 

secundários da solução na camada de produto de corrosão. 

Baseado nos resultados da caracterização por DRX e no levantamento bibliográfico 

um mecanismo de corrosão para o cobre nas soluções de água de chuva foi 

proposto onde um papel preponderante foi atribuído à presença dos íons amônio na 

água de chuva sintética de São Paulo que contribuem para a regeneração da 

cuprita. 

Os resultados dos ensaios eletroquímicos mostraram que a água de chuva sintética 

de São Paulo é intrinsecamente mais agressiva do que a do Rio de Janeiro, portanto 

os valores de impedância e a resposta à polarização anódica e catódica desta última 

apresentaram-se melhores em tempos curtos de imersão, porém indicaram uma 

maior estabilidade dos produtos de corrosão na primeira. Assim, enquanto para 

tempos curtos de imersão ocorreu uma melhora da resposta eletroquímica da 

amostra exposta à água de chuva sintética de São Paulo (EIS e polarização) a 

resposta eletroquímica da amostra exposta à água de chuva sintética do Rio de 

Janeiro apresentou uma contínua deterioração. Este tipo de resposta foi relacionado 

ao papel dos íons amônio na regeneração parcial da cuprita segundo o mecanismo 

proposto neste capítulo. 
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Para explicar a resposta eletroquímica observada foi proposto que, enquanto na 

água de chuva sintética do Rio de Janeiro (onde existe pouca disponibilidade de 

íons amônio) o ataque ao substrato prosseguia nas regiões defeituosas da camada 

de produtos de corrosão (basicamente a cuprita), na solução de São Paulo, onde os 

íons amônio são mais abundantes, a regeneração parcial da cuprita ocorria nestas 

regiões melhorando o comportamento eletroquímico. Resultados de caracterização 

microestrutural (DRX e XPS) e também de ensaios eletroquímicos (basicamente 

EIS) realizados com água de chuva sintética de São Paulo apenas com amônio ou 

apenas com cloreto confirmaram este tipo de mecanismo. 

O mecanismo proposto confirma os resultados da literatura obtidos por exposição de 

12 meses de cobre à ação climática, no Rio de Janeiro e São Paulo, onde o grau de 

agressividade é maior para a atmosfera do Rio de Janeiro (MORCILLO, 1998). 

A presença do elemento carbono nos produtos de corrosão foi atribuído 

principalmente à formação de carbonatos em função da absorção do CO2 pelas 

águas, sendo mais intensa na água deionizada por esta possuir maior pH.  
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CAPÍTULO 6 – RESULTADOS E DISCUSSÃO – Comportamento 
eletroquímico do cobre recoberto com as 
pátinas s1 ou s2 quando imerso em diferentes 
soluções. 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da caracterização microestrutural e 

dos ensaios eletroquímicos de amostras de cobre recobertas com as pátinas S1 e 

S2. Os ensaios foram realizados por imersão contínua ou intermitente em diferentes 

soluções. Neste último caso entre cada ensaio os CDPs eram expostos seja à 

atmosfera do LEC-DEQ-EPUSP ou então a um dessecador, conforme descrito na 

seção 3.2.1. As pátinas foram produzidas de acordo com o procedimento 

brevemente descrito no item 3.1.3 – composição da solução na Tabela 3.2 -, cuja 

descrição mais detalhada de produção foi apresentada por Hernandez (2004) em 

sua dissertação de mestrado. 

Visando selecionar a melhor pátina e também a melhor metodologia de 

envelhecimento, inicialmente foram realizados ensaios em solução de NaCl 0,1 M. A 

partir dos resultados obtidos nesta primeira etapa, a pátina que apresentou o melhor 

comportamento eletroquímico foi aplicada sobre o cobre eletrolítico e o seu 

desempenho verificado nas águas de chuva sintéticas de São Paulo e Rio de 

Janeiro por ensaios contínuos e intermitentes. Sendo que, para estes últimos 

ensaios, apenas a metodologia que apresentou os melhores resultados, nos ensaios 

intermitentes realizados na solução de NaCl 0,1 M, foi empregada. 

Como poderá ser observado no desenvolvimento do capítulo, os resultados obtidos 

foram bastante semelhantes para os dois meios: NaCl e águas de chuva sintéticas. 

Porém como o objetivo da tese é estudar o comportamento eletroquímico do cobre 

com e sem pátina quando imerso em soluções sintéticas de água de chuva, a 

comparação dos resultados de impedância com modelos apresentados na literatura 

só será discutida e aprofundada na última sessão, após a apresentação dos 

resultados dos ensaios eletroquímicos realizados em água de chuva sintética. 
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6.1. Caracterização Microestrutural das Pátinas Artificiais Submetidas a 

Ensaios Intermitentes de Imersão em Solução de NaCl 0,1M 

 
 

Dando continuidade à investigação desenvolvida durante o mestrado de 

HERNANDEZ (2004) foi avaliada a microestrutura das pátinas artificiais S1 e S2 

quando submetidas a ensaios intermitentes de imersão, visando avaliar a 

estabilidade das mesmas quando submetidas a períodos de molhamento e de 

secagem. Neste procedimento, as amostras de cobre recobertas com as pátinas 

permaneciam imersas na solução de NaCl 0,1 M apenas durante o período de 

ensaio. No intervalo entre medidas consecutivas as mesmas eram ou expostas ao 

ambiente do LEC-DEQ-EPUSP (ambiente aberto) ou então armazenadas em um 

dessecador. Foram realizados ensaios após 1, 3, 7, 14, 28 e 56 dias de preparação 

das pátinas, sendo que o tempo médio de contato com o eletrólito de ensaio durante 

cada experimento era de, aproximadamente, duas horas. 

Micrografias das pátinas formadas com a solução S1 após a aplicação e após 

ensaios intermitentes são apresentadas nas Figuras 6.1 a 6.4. 

 

3,8 

2,7 

1 

2 

a b 

 

Figura 6.1 – Micrografias obtidas por MEV do cobre recoberto com a pátina S1: a) superfície b) corte 
transversal. Imagem obtida por elétrons secundários (HERNANDEZ, 2004). 

 

A Figura 6.1 (a) mostra que, superficialmente, a pátina S1 é composta por cristais 

em forma de bastonetes que recobrem toda a superfície. Entretanto, como se pode 

observar na Figura 6.1 (b), estas pátinas apresentam uma estrutura em bicamada. A 

interna, em contato com o substrato, é compacta, sendo formada por cristais 
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alotriomorfos (carece de limites retilíneos definidos) ricos em Cu e Cl (determinação 

por EDXA). Por sua vez, a camada externa é formada por cristais alongados, 

separados uns dos outros — permitindo, portanto, fácil acesso da atmosfera e de 

eletrólitos à camada interna — e ricos em Cu, N e O (HERNANDEZ, 2004, 2007). A 

estrutura de pátinas de cobre em bi-camadas é comum um cobres e bronzes 

expostos por longos períodos a ação de meios corrosivos (ROBBIOLA et al., 2008) 

sendo que em muitos deles a camada que se encontra diretamente em contato com 

o metal é a nantoquita (ROBBIOLA et al., 1998, 2008; KRÄTSCHMER, ODNEVALL,  

LEYGRAF, 2002; SOUISSI et al., 2007 e CHIAVARI et aL., 2007). 

Com a finalidade de investigar a condição superficial do substrato de cobre após a 

produção da camada de pátina, uma amostra com pátina recém-produzida foi imersa 

em banho ultra-sônico durante 15 minutos e, em seguida, observada por MEV. A 

Figura 6.2 apresenta imagens da superfície desta amostra após remoção da 

camada. As imagens das regiões onde a camada de pátina foi completamente 

removida, 6.2(a) e 6.2(b), mostram que o substrato foi bastante agredido, com a 

formação de várias microcavidades, originando uma superfície com aspecto poroso. 

Sendo isto consequência do elevado poder oxidante da solução para a produção da 

pátina. Por outro lado, mesmo levando-se em conta a intensidade do tratamento 

mecânico, algumas regiões da superfície da amostra ainda se encontravam 

recobertas com a camada de pátina, Figuras 6.2(c) e 6.2(d), indicando uma certa 

aderência da pátina ao substrato metálico no geral. 
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Figura 6.2 – Micrografias obtidas por MEV da superfície do cobre recoberto com a pátina (S1) após 
imersão em banho ultra-sônico com água durante 15 minutos: (a) e (b) regiões onde houve 
destacamento completo da pátina; (c) e (d) regiões onde a pátina não foi completamente removida. 
Imagens obtidas por elétrons secundários. 

 

As Figuras 6.3 e 6.4 apresentam imagens da superfície de amostras de cobre 

submetidas a ensaios intermitentes em NaCl 0,1 M e expostas, respectivamente, ao 

ambiente do LEC-DEQ-EPUSP ou armazenadas em dessecador. Diferentes 

aspectos podem ser destacados: 

• para a amostra exposta ao ambiente do laboratório, com exposição de média 

duração (14 dias e 4 períodos de imersão) a camada externa foi parcialmente 

obstruída por produtos de corrosão, que foram identificados como sendo ricos 

em cloretos, como mostra a Figura 6.3(a). Após ensaios mais longos (56 dias 

e 6 períodos de imersão) a superfície apresentou um aspecto mais 

heterogêneo. Em algumas regiões a pátina foi completamente dissolvida 

expondo a superfície da amostra, onde estão presentes cristais ricos em 

cloretos (Figuras 6.3(b) e (e)). Porém, na maior parte da superfície a pátina 
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manteve seu aspecto poroso original (Figuras 6.3(c) e (d)), embora também 

tenham sido observadas regiões onde uma camada externa foi originada sobre 

a camada de pátina pré existente, indicando um processo de consolidação das 

pátinas (Figura 6.3(f)). 

• para as amostras expostas ao dessecador nos intervalos entre os períodos de 

imersão a compactação da camada externa foi menos intensa e houve um 

maior destacamento da camada externa (Figura 6.4(a)) com formação de 

produtos de corrosão sobre a superfície da camada interna (Figura 6.4(b)). 
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Figura 6.3 – Micrografias obtidas por MEV de cobre recoberto com a pátina S1 submetido a ensaios 
intermitentes em solução de NaCl 0,1 M e exposto ao ambiente do LEC-DEQ-EPUSP entre 
experimentos subsequentes: a) amostra submetida a quatro períodos de imersão (14 dias); b a f) 
diferentes regiões da amostra submetida a seis períodos de imersão (56 dias). Imagens obtidas por 
elétrons secundários. 
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Figura 6.4 – Micrografias obtidas por MEV de cobre recoberto com a pátina S1 exposto submetido a 
ensaios intermitentes em solução de NaCl 0,1 M e armazenado em dessecador entre ensaios 
subsequentes: a) detalhe mostrando as duas camadas em uma amostra submetida a seis períodos 
de imersão (56 dias); b) detalhe mostrando produtos de corrosão em amostra submetida a três 
períodos de imersão (7 dias). Imagens obtidas por elétrons secundários. 

 

A pátina S2, diferentemente da S1, apresenta uma estrutura em monocamada 

(Figura 6.5 (HERNANDEZ, 2004)). Esta, porém, não possui composição 

homogênea, apresentando regiões ricas em nitratos de cobre e regiões ricas em 

cloretos de cobre e zinco, ambas em contato direto com o substrato. Com a 

realização dos ensaios intermitentes de imersão em solução de NaCl 0,1 M e 

posterior exposição ao ambiente do laboratório ou ao dessecador, observa-se a 

formação de produtos de corrosão que preenchem parcialmente os poros da 

camada de cloretos e recobrem a região de nitratos (Figuras 6.6 (a) e 6.6 (b)). Este 

processo se mostrou mais intenso nas amostras expostas ao meio ambiente (Figura 

6.6 (a)) que nas amostras mantidas em dessecador (Figura 6.6 (b)). Nestas últimas 

amostras, em algumas regiões, a camada ficou pulverulenta e era facilmente 

destacada do substrato. Estes resultados indicam que a presença de certo nível de 

umidade durante o período de secagem é importante para a consolidação da pátina. 
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Figura 6.5 – Micrografias obtidas por MEV de cobre recoberto com pátina S2: a) superfície b) corte 
transversal. Imagens obtidas por elétrons secundários (HERNANDEZ, 2004). 

 

 

a b 

20 µµµµm 50 µµµµm 
 

 
Figura 6.6 – Micrografias obtidas por MEV de cobre recoberto com a pátina S2 submetido a ensaios 
intermitentes em solução de NaCl 0,1 M e: (a) exposto ao meio ambiente; b) armazenado no 
dessecador entre ensaios subsequentes. Amostras submetidas a seis períodos de imersão – 56 dias. 
Imagens obtidas por elétrons secundários. 

 

A Figura 6.7 apresenta as micrografias da superfície da amostra de cobre após a 

remoção da pátina S2 por tratamento mecânico durante 15 minutos em banho ultra-

sônico. Mais uma vez, verifica-se que a superfície da amostra apresenta-se bastante 

danificada com a incidência de uma grande quantidade de ataques localizados, 

formando pequenas porosidades na superfície do substrato. Houve remoção da 

pátina em algumas regiões (Figuras 6.7(b) e 6.7(c)) enquanto em outras a mesma 

  

 

3,4 

a b 
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permaneceu praticamente intacta (Figura 6.7(d)), o que revela a falta de aderência 

da camada como um todo. 

a 

b c 

d 

 
Figura 6.7 - Micrografias obtidas por MEV da superfície do cobre após remoção da camada de pátina 
(S2) por imersão durante 15 minutos em banho ultra-sônico com água: (a) vista geral da superfície; 
(b), (c) regiões onde não houve destacamento completo da pátina e (d) região com pátina. 

 

Os resultados das análises micrográficas mostraram que, para as duas pátinas 

investigadas, a exposição ao ambiente do LEC-DEQ-EPUSP no intervalo entre 

imersões subsequentes é benéfica para a consolidação das mesmas, dando origem 

a camadas mais compactas e com maior aderência ao substrato metálico. Este fato 

pode ser atribuído a um processo de consolidação das pátinas que deve ser 

auxiliado pela presença de umidade residual que permite a continuidade da 

atividade eletroquímica mesmo após a remoção dos CDPs do eletrólito teste e, 

eventualmente, pela presença de poluentes na atmosfera onde os CDPs foram 

expostos. Esta hipótese é corroborada pela formação de pátinas menos aderentes e 
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com aspectos pulverulentos nas amostras que foram armazenadas em dessecador 

no intervalo entre medidas consecutivas. 

 

 

6.2. Ensaios de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) para 

Amostras de Cobre Recobertas com as Pátinas S1 e S2 e Expostas à Solução 

de NaCl 0,1 M – Exposição Contínua 

 

 

Com o objetivo de melhor compreender o comportamento eletroquímico exibido 

pelas pátinas quando da realização dos ensaios intermitentes, inicialmente, 

amostras de cobre recobertas com as pátinas S1 e S2 foram preparadas e 

submetidas a ensaios de imersão contínua na solução de NaCl 0,1 M. Os resultados 

estão apresentados nas Figuras 6.8 e 6.9, respectivamente. 

A análise conjunta dos diagramas de Nyquist e de Bode no período de duração do 

teste (aproximadamente 77 horas) mostra que a amostra revestida com a pátina S1, 

Figura 6.8, apresentou três constantes de tempo na região de freqüências 

investigadas. Na região AF, entre 100 Hz e 10 kHz, a presença da camada de pátina 

pode ser inferida pela leve mudança de inclinação no diagrama de ângulo de fases 

de Bode. A resposta pouco capacitiva desta constante de tempo mostra que a pátina 

não é protetora, devendo ser muito facilmente permeada pela água e pelos íons 

agressivos. Na região de frequências intermediárias, outro arco capacitivo encontra-

se definido o qual deve estar associado às reações de transferência de carga em 

paralelo com a capacitância da dupla camada elétrica. Finalmente, na região BF, em 

freqüências inferiores a 100 mHz, a resposta de impedância assume características 

difusivas. Este comportamento é caracterizado, nos diagramas de Nyquist, pela 

existência de um ângulo de 45o entre o diagrama de impedância e o eixo real. 

Classicamente, o comportamento difusivo exibido pelo cobre em soluções contendo 

cloretos é atribuído a um controle por difusão de cloretos de cobre complexos 

(CuCl2
-) (LEE et. al, 1986; BENEDETTI et. al, 1995; TROMANS, 1997a e 

TROMANS, 1997b), e os resultados obtidos mostram que este mecanismo ocorre 

mesmo na presença da camada de pátina, mostrando que ela não oferece proteção 
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ao substrato. Porém, em comparação com o cobre sem a presença da pátina o 

processo é deslocado para frequências mais baixas (HERNANDEZ, 2004). Os 

resultados mostram também que este controle se estabelece após tempos 

relativamente curtos de imersão, o que pode estar ligado à presença da camada de 

nantoquita formada durante o processo de produção desta pátina, uma vez que, na 

presença de íons cloreto esta camada pode se dissolver de acordo com a reação 

(BENEDETTI et al., 1995): 

CuCl + Cl- CuCl2
- 
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Figura 6.8 – Diagramas de impedância para amostra de cobre recoberta com a pátina S1 e 
submetida a ensaios de imersão contínua em solução de NaCl 0,1M. 

 

É importante enfatizar que os resultados apresentados na Figura 6.8 foram bastante 

semelhantes àqueles obtidos durante o trabalho de mestrado de Hernandez (2004) 

em solução de NaCl 0,5 M, com a diferença de que, na solução mais concentrada, 

os valores de impedância foram inferiores. Nesta última solução, para tempos mais 

longos de imersão (mais de 70 horas), ocorria uma diminuição da impedância, os 

resultados podendo ser explicados pela maior agressividade da solução. Em solução 

de NaCl 0,5 M Hernandez et al. (2007) atribuíram a diminuição de impedância, 

verificada para tempos maiores de imersão, à dissolução da camada interna de 

nantoquita (CuCl), e que se encontra em contato direto com o substrato, levando ao 

colapso da camada de pátina. Os resultados de impedância encontrados em solução 

de NaCl 0,1 M indicam que esta camada é mais estável que na solução mais 
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concentrada, inclusive com a impedância apresentando um ligeiro aumento durante 

todo o período de ensaio (77 horas), indicando menor suscetibilidade à corrosão, 

provavelmente devida à menor agressividade da solução.  

A amostra protegida com a pátina S2 exibiu um comportamento de impedância mais 

complexo, Figura 6.9, apresentando também um leve aumento da impedância com o 

aumento do tempo de imersão na solução teste, embora com módulo inferior ao 

apresentado pela amostra protegida com a pátina S1. Para esta amostra, no 

diagrama de Bode, a constante de tempo AF, atribuída à presença da camada de 

pátina, é distinguível apenas nos ensaios realizados até 37 horas. Por sua vez, os 

fenômenos controlados por difusão, atribuídos anteriormente aos complexos de 

cloreto de cobre, parecem ter-se deslocado para frequências mais elevadas, em 

comparação com os resultados apresentados na Figura 6.8, se confundindo com o 

carregamento da DCE e com as reações de transferência de cargas, o que indica 

uma aceleração do processo corrosivo. Finalmente, na região BF distingue-se uma 

nova constante de tempo capacitiva, provavelmente associada a processos 

corrosivos. 
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Figura 6.9 – Diagramas de impedância para amostra de cobre recoberta com a pátina S2 e 
submetida a ensaios de imersão contínua em solução de NaCl 0,1M. 

 

Como evidenciado na caracterização microestrutural, a pátina S2 é constituída de 

uma monocamada (Figura 6.5) onde cloretos de cobre e zinco (este último 

proveniente da solução utilizada para a produção da pátina) e nitratos estão em 

contato direto com o substrato. A região em altas frequências dos diagramas de 
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Nyquist (em torno de 1 kHz) parte como uma linha reta e apresenta um 

comportamento típico de controle por difusão (θ ≅ 45°). A dissolução progressiva da 

nantoquita formando o complexo CuCl2
-, processo controlado pela difusão do 

complexo para o interior da solução (LEE et. al, 1986; BENEDETTI et. al, 1995; 

TROMANS, 1997a e TROMANS, 1997b), poderia explicar esta resposta de 

impedância. Por sua vez o deslocamento da constante de tempo AF para 

frequências mais baixas com o aumento do tempo de ensaio deve ser consequência 

da dissolução da nantoquita da camada de pátina tornando a pátina menos 

protetora, o que é corroborado pela diminuição no valor da impedância verificada no 

ensaio realizado após 64 horas de imersão. Quanto à constante de tempo BF, a 

mesma deve estar associada aos processos de corrosão na interface metal solução.  

 

 

6.3. Ensaios de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) para 

Amostras de Cobre Recobertas com as Pátinas S1 e S2 e Expostas à Solução 

de NaCl 0,1 M – Exposição Intermitente 

 

 

Para simular a consolidação das pátinas na atmosfera entre períodos de chuva 

consecutivos, amostras de cobre foram recobertas com as pátinas S1 ou S2 e 

ensaiadas em NaCl 0,1 M. Porém diferentemente dos ensaios anteriores, após o 

término dos ensaios eletroquímicos, as amostras eram colocadas ou em dessecador 

ou então expostas ao ambiente do laboratório ate o próximo ensaios. 

A Figura 6.10 apresenta os Diagramas de Nyquist e de Bode para amostra de cobre 

+ S1 ensaiada em NaCl 0,1 M e exposta ao ambiente do laboratório (a) ou mantida 

em dessecador (b) no intervalo entre experimentos consecutivos. A mesma 

sequência de experimentos foi realizada com amostras de cobre + S2, e os 

resultados estão apresentados na Figura 6.11. A resposta de impedância das 

amostras no eletrólito de ensaio foi avaliada em seis datas diferentes, ao longo de 

56 dias de ensaios. Os ensaios foram realizados após períodos totais de 1, 3, 7, 14, 

28 e 56 dias de exposição. Com o objetivo de facilitar a análise dos diagramas 

apenas os resultados referentes a quatro ensaios são apresentados. 
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6.3.1. Ensaios Intermitentes para Cobre Recoberto com a Pátina S1 

 

 

Os diagramas da Figura 6.10 mostram claramente um aumento da impedância das 

duas amostras com o tempo de ensaio. Por sua vez a impedância da amostra 

exposta ao ambiente aberto (laboratório) no intervalo entre os ensaios (Figura 

6.10(a)) foi mais elevada, confirmando as observações realizadas no MEV, que 

mostraram pátinas mais compactas desenvolvidas sobre as mesmas. Além do mais, 

a comparação entre os valores de impedância exibidos por esta amostra particular, 

após alguns períodos de exposição, com aqueles realizados por imersão contínua 

(Figura 6.8) mostra claramente uma melhora da capacidade protetora da pátina. 

Para a amostra representada na Figura 6.10(a), exceto para o ensaio realizado após 

56 dias, os diagramas de Nyquist são compostos claramente por apenas uma 

constante de tempo e, para os tempos mais longos de ensaio (28 e 56 dias), é 

possível identificar uma resposta do tipo Warburg nestes diagramas, cuja origem 

será discutida de maneira mais completa quando da realização dos ensaios em 

água de chuva sintética. Entretanto uma análise mais detalhada do diagrama de 

Bode e também a ampliação do diagrama de Nyquist na região AF permite verificar 

que o arco capacitivo AF começa a ser formado após um período de ensaio de 28 

dias. 

A evolução da impedância com o tempo verificada na Figura 6.10(a) indica que o 

aumento da impedância observado na amostra exposta ao ambiente do LEC-DEQ-

EPUSP no intervalo entre os ensaios eletroquímicos se deve, provavelmente, a um 

mecanismo de precipitação de produtos de corrosão. O diagrama de Nyquist obtido 

após apenas um dia de exposição da pátina ao ambiente mostra um comportamento 

quase que puramente resistivo e com valor muito baixo de impedância indicando 

uma elevada atividade eletroquímica. Após a retirada da amostra do eletrólito para 

exposição ao ambiente do laboratório, a umidade retida na camada de pátina irá 

assegurar a continuidade do processo corrosivo. A evaporação progressiva do 

eletrólito irá dar origem a uma solução saturada, ocasionando a precipitação dos 

produtos de corrosão aumentando a proteção conferida pela pátina. Os resultados 

obtidos indicam também que o processo de consolidação apresenta uma cinética 

lenta uma vez que camadas muito mais protetoras foram obtidas quando a amostra 
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foi exposta por períodos relativamente longos ao ambiente entre ensaios 

consecutivos. 
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Figura 6.10 – Diagramas de impedância para cobre recoberto com a pátina S1 e submetido a ensaios 
intermitentes em NaCl 0,1M: (a) amostra exposta ao ambiente do laboratório entre ensaios 
consecutivos; (b) amostra armazenada em dessecador entre ensaios consecutivos. 

 

Com relação à amostra armazenada no dessecador entre os ensaios eletroquímicos, 

Figura 6.10(b), o comportamento de impedância foi nitidamente inferior ao exibido 

pela amostra exposta ao ambiente do laboratório. Durante toda a duração do ensaio 

apenas uma constante de tempo é discernível nos diagramas, mostrando a pobre 
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consolidação da camada de pátina nesta condição de exposição. O resultado de 

impedância para o ensaio realizado após um dia de preparação da pátina indica uma 

elevada atividade eletroquímica provavelmente ligada à dissolução dos seus 

constituintes. Para os ensaios realizados após períodos mais longos de preparação 

e exposição ocorre um aumento nos valores da impedância que, no entanto, 

permanecem inferiores àqueles obtidos nos ensaios de imersão contínua (Figura 

6.8). Diferentemente do que ocorre para a amostra exposta ao ambiente do 

laboratório no intervalo entre os experimentos, para estas amostras, a ausência de 

umidade na superfície durante o período de armazenamento no dessecador impede 

o prosseguimento dos processos corrosivos não dando origem à formação de 

produtos de corrosão que irão proteger a amostra durante a exposição ao eletrólito. 

Lobnig e Jankoski (1998) estudando a corrosão do cobre em misturas de ar e água 

em diversas proporções, na presença de partículas ácidas submicrométricas de bi-

sulfato de amônio (NH4HSO4), verificaram que quando a umidade relativa 

encontrava-se abaixo de um determinado valor não ocorria corrosão do substrato 

metálico. Esta umidade foi denominada pelos autores de umidade relativa crítica, e 

corresponde à umidade na qual o sal começa a absorver uma quantidade 

significativa de água (LOBNIG et al., 1994). O mesmo tipo de resposta foi 

encontrado quando da investigação realizada utilizando sulfato de amônio 

((NH4)2SO4) (LOBNIG et al.,1993 e 1994). 

A comparação dos resultados obtidos no presente estudo com aquele realizado por 

Lobnig e colaboradores (LOBNIG et al.,1993, 1994 e 1998) leva a supor que, 

quando os CDPs recobertos com pátinas são expostos à atmosfera do LEC-DEQ-

EPUSP entre ensaios eletroquímicos subseqüentes, a umidade retida na camada de 

pátina sobre a amostra permanece longo tempo acima do valor crítico, propiciando o 

ataque corrosivo do substrato e a precipitação dos produtos de corrosão que se 

consolidam oferecendo proteção contra a corrosão. Por outro lado quando os CDPs 

são armazenados no dessecador entre ensaios a rápida secagem da camada de 

pátina superficial impede o prosseguimento dos processos corrosivos e a 

precipitação de produtos de corrosão protetores. 

 

 



Capítulo 6 – Resultados e Discussão – Comportamento Eletroquímico do Cobre 
Recobertocom as Pátinas S1 ou S2 quando Imerso em Diferentes Soluções. 

 

 

184 

6.3.2. Ensaios Intermitentes para Cobre Recoberto com a Pátina S2 

 

 

Assim como para as amostras recobertas com a pátina S1, as amostras recobertas 

com a pátina S2 que foram expostas ao ambiente do laboratório entre os ensaios 

apresentaram uma resposta de impedância bem superior à apresentada pelas 

amostras armazenadas em dessecador (Figura 6.11). Além do mais, quando 

comparados aos resultados obtidos nos ensaios de imersão contínua (Figura 6.9), 

enquanto a impedância das amostras expostas ao LEC-DEQ-EPUSP apresentou 

uma nítida elevação, a impedância das amostras expostas ao dessecador foi 

ligeiramente inferior. 

Embora os dois tipos de pátinas (S1 e S2) possuam estruturas diferentes (Figuras 

6.1 e 6.5), os desempenhos nos ensaios intermitentes foram bem semelhantes, 

principalmente no que se refere às amostras expostas ao ambiente do laboratório no 

intervalo entre os ensaios eletroquímicos, Figura 6.10 (a) e 6.11 (a). Para estas 

amostras, nos primeiros ensaios, os diagramas de impedância são constituídos 

claramente por apenas uma constante de tempo. Com o aumento do tempo de 

exposição ao ambiente do laboratório para 28 dias, ocorre um aumento da 

impedância, e o claro desenvolvimento de uma constante de tempo AF, visível 

apenas no diagrama de ângulo de fases de Bode. Esta combinação de eventos pode 

ser associada à consolidação da camada de pátina que passa a oferecer uma 

proteção mais efetiva contra a corrosão do substrato, como já discutido para a pátina 

S1. Com 56 dias de ensaio, a camada de pátina se apresenta ainda mais 

consolidada melhorando ainda mais a resposta de impedância da amostra. Para 

este tempo de ensaio a constante de tempo AF também é visível no diagrama de 

Nyquist, que passa a exibir dois arcos capacitivos; enquanto no diagrama de Bode é 

visível o deslocamento para freqüências mais baixas da constante de tempo BF, 

indicando uma desaceleração dos processos interfaciais, enquanto a resposta 

capacitiva da constante de tempo AF, associada à camada de pátina, melhora, 

indicando uma melhor ação barreira da mesma. Estes resultados são coerentes com 

o mecanismo de precipitação de produtos de corrosão sob condições de elevada 

umidade relativa, como já discutido na seção 6.3.1. Também para esta amostra um 

comportamento do tipo Warburg foi observado na região BF cuja origem será 
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discutida posteriormente, quando da apresentação dos resultados em água de 

chuva sintética. 
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(b) 

Figura 6.11 – Diagramas de impedância para cobre recoberto com a pátina S2 e submetido a ensaios 
intermitentes em NaCl 0,1M: (a) amostra exposta ao ambiente do laboratório entre ensaios 
consecutivos; (b) amostra guardada em dessecador entre ensaios consecutivos.  

 

Nas amostras expostas ao dessecador, Figura 6.11(b) a camada de pátina não se 

consolidou, e mesmo após longos períodos de ensaios a resposta eletroquímica do 

sistema mostra a presença de apenas uma constante de tempo, provavelmente 

relacionada com os fenômenos interfaciais. À semelhança do cobre puro, ocorre um 

ligeiro aumento da impedância com o tempo de imersão, o que pode estar associado 
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à formação de uma camada de óxido protetor (cuprita) sobre o substrato. Para estas 

amostras, a camada apresentava uma aparência pulverulenta e se destacava 

expondo o substrato diretamente ao eletrólito teste, como pode ser verificado na 

Figura 6.6. Como já discutido para a amostra recoberta com a pátina S1, esta 

resposta é consequência da baixa umidade relativa no interior do dessecador, que 

não permite a ocorrência de reações de corrosão as quais levariam à precipitação de 

produtos de corrosão protetores (sais) no intervalo entre as medidas eletroquímicas. 

 

 

6.3.3. Resumo dos Principais Resultados Obtidos nos Ensaios em Solução de 

NaCl 0,1M 

 

 

Os resultados obtidos nesta etapa da investigação mostraram que: 

• para os ensaios contínuos o comportamento eletroquímico das amostras 

recobertas com pátina foi semelhante ao exibido pelo cobre puro quando 

imerso na solução teste, com um forte controle por difusão dos fenômenos 

interfaciais, indicando que o efeito protetor da camada de produtos de pátina é 

praticamente inexistente sob condições de exposição muito agressivas; 

• para os ensaios intermitentes, a semelhança entre as respostas de impedância 

das amostras revestidas com as pátinas S1 e S2 quando expostas à atmosfera 

entre ensaios consecutivos (Figuras 6.10(a) e 6.11(a)) permite propor que, 

independentemente da estrutura da pátina, em bi ou monocamada, a mesma 

se consolida em bloco, indicando que a presença da umidade e de poluentes 

do ar é benéfica para este processo, contribuindo para melhorar o desempenho 

das mesmas. Por sua vez, a pátina S2, em monocamada parece se consolidar 

mais rapidamente que a S1 (para 28 dias de ensaios a impedância de S2 é 

maior que a de S1 e a constante de tempo em altas freqüências mais 

facilmente identificável). Este fato pode estar ligado à dissolução mais lenta da 

camada rica em cloretos na pátina S1, uma vez que a mesma não se encontra 

em contato direto com o eletrólito. Para esta condição de envelhecimento 

propõe-se que a consolidação da pátina se deve à precipitação de produtos de 
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corrosão no intervalo entre os ensaios eletroquímicos, o que é favorecido pela 

elevada umidade retida na estrutura da pátina durante os períodos de 

secagem; 

• para as amostras expostas ao dessecador, não foi verificada consolidação das 

pátinas, e a impedância das amostras foi inferior à exibida pelas amostras 

submetidas aos ensaios contínuos. Isto se deve, provavelmente, à baixa 

umidade relativa no interior do dessecador e que não permite a precipitação de 

produtos de corrosão protetores no intervalo entre as exposições. 

Independentemente do tipo de pátina ensaiada a mesma se tornava 

pulverulenta e pouco aderente ao final do período de armazenamento. 

A partir dos resultados obtidos nesta etapa do trabalho o envelhecimento das 

amostras em dessecador foi abandonado, pois não gerava pátinas estáveis e os 

estudos intermitentes em águas de chuva sintéticas foram continuados apenas com 

as pátinas envelhecidas por exposição à atmosfera. 

 

 

6.4. Análise Preliminar da Consolidação das Pátinas S1 e S2 em Águas de 

Chuvas Sintéticas de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

 

 

Antes da realização da investigação do comportamento eletroquímico das amostras 

protegidas com as pátinas S1 e S2 nas águas de chuvas sintéticas de Rio de 

Janeiro e de São Paulo, foi realizada uma análise preliminar da estabilidade das 

mesmas mediante processos de imersão contínua nestas águas. O procedimento foi 

realizado por observação visual, e tinha por finalidade verificar a solubilidade das 

pátinas nestas soluções após períodos curtos de imersão. Os resultados estão 

apresentados na Figura 6.12. 

As Figuras 6.12(a) e 6.12(d) apresentam, respectivamente, a aparência das 

amostras de cobre após a aplicação das pátinas S1 e S2. Enquanto na amostra 

tratada com a pátina S1 predomina a coloração marrom-esverdeada, naquela 

tratada com a pátina S2 predominam tonalidades esverdeadas. Após o período de 

imersão de uma hora na água de chuva sintética de São Paulo as tonalidades 
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verdes passaram a predominar na pátina S1 (Figura 6.12 (b)), e a mesma continuou 

aderente à superfície da amostra. Por sua vez, a imersão da amostra com esta 

pátina na água de chuva sintética do Rio de Janeiro praticamente não provocou 

alterações na coloração original da pátina. 

 

   

(a) Cobre + pátina S1 (b) Cobre + pátina S1-SP (c) Cobre + pátina S1-
RJ 

   
(d) Cobre + pátina S2 (e) Cobre + pátina S2-SP (f) Cobre + pátina S2-RJ 

   
Figura 6.12 – Fotografias de amostras de cobre após tratamento: S1 (a) e S2 (d). Fotografias, após 
uma hora de imersão, de amostras de cobre recobertas com pátina S1 e imersas em água de chuva 
sintética de São Paulo (b) e Rio de Janeiro (c). Fotografias, após uma hora de imersão, de amostras 
de cobre recobertas com pátina S2 e imersas em água de chuva sintética de São Paulo (e) e Rio de 
Janeiro (f). 

 

No que diz respeito às amostras revestidas com a pátina S2, verificou-se o 

destacamento/dissolução da pátina devido à imersão na água de chuva sintética de 

São Paulo, Figura 6.12(e), e do Rio de Janeiro, Figura 6.12(f), e a amostra passou a 

apresentar a coloração marrom-avermelhada típica do cobre recoberto com a 

cuprita. 

A partir destes resultados foi possível verificar que a estabilidade da pátina S2 foi 

severamente afetada pela exposição às águas de chuva sintéticas das duas 

metrópoles brasileiras, e, em virtude disto, apenas o comportamento eletroquímico 
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de amostras revestidas com a pátina S1 foi investigado e será relatado nos itens que 

se seguem. 

 

 

6.5. Ensaios de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) para 

Amostras de Cobre Recobertas com a Pátina S1 e Expostas à Água de Chuva 

Sintética de São Paulo – Ensaios Contínuos 

 

 

A curva de variação do PCA em função do tempo para a amostra de cobre recoberta 

com pátina S1 e imersa na água de chuva sintética de São Paulo (Figura 6.13) 

apresentou, para um período de ensaio de 72 horas, uma variação de apenas 100 

mV, mostrando que esta variável permaneceu relativamente estável durante o 

período de ensaio. Esta curva foi registrada nos intervalos entre os experimentos de 

impedância apresentados a seguir e servem para validar os resultados dos ensaios. 

Pela evolução dos valores de PCA é possível afirmar que durante a realização dos 

ensaios de impedância o sistema se manteve em estado quasi-estacionário. 

Espectros de EIS foram obtidos em intervalos regulares para a amostra cuja 

variação do PCA está apresentada na Figura 6.13, os resultados são mostrados na 

Figura 6.14. Mediante o diagrama de Nyquist é possível observar um aumento 

contínuo da impedância até o final do ensaio (72 horas). Entretanto mediante a 

análise do diagrama de Bode, verifica-se, até 12 horas de ensaio, a presença de 

duas constantes de tempo: uma em AF acima de 100 Hz, o que poderia ser atribuído 

à presença da camada pátina, e outra em BF, relacionada aos processos 

interfaciais, cujo caráter capacitivo aumenta com o aumento do tempo de imersão. 
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Figura 6.13 – Variação do potencial de circuito aberto (PCA) com o tempo para amostra de cobre 
recoberta com a pátina S1 e imersa na água de chuva sintética de São Paulo por um período de três 
dias. 
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Figura 6.14 – Diagramas de impedância para amostra de cobre recoberta com a pátina S1 e 
submetida a ensaio de imersão contínua em água de chuva sintética de São Paulo. 

 

O desaparecimento do ângulo de fase AF está relacionado à dissolução da camada 

de pátina (S1), e corresponde ao período de tempo onde houve o decréscimo do 

PCA na Figura 6.13. De fato, após o final do período de ensaio não havia mais a 
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presença da pátina na superfície da amostra. Por outro lado, para tempos mais 

longos de ensaio, o eletrodo passa a apresentar o comportamento de dissolução 

semelhante ao do cobre em água de chuva sintética de São Paulo, com aumento de 

impedância até o final do período de teste. Portanto os diagramas da Figura 6.14 

representam as respostas de dois períodos diferentes: o primeiro, até 12 horas de 

ensaio, relacionado ao eletrodo sobre o qual ainda existe a presença da camada de 

pátina, e o segundo, para períodos mais longos de ensaio, refere-se ao cobre (sem 

vestígios da pátina que se dissolveu) imerso no eletrólito. A pátina S1 é em bi-

camada com a camada mais interna, em contato direto com o eletrólito, sendo rica 

em nantoquita (Figura 6.1), sugere-se que a elevada atividade eletroquímica 

observada durante as primeiras horas de imersão pode estar relacionada à 

dissolução desta camada dando origem aos complexos entre cobre e cloretos. 

A Figura 6.15 apresenta a comparação entre as respostas de impedância, após 72 

horas de imersão, do eletrodo representado na Figura 6.14 com aquela apresentada 

pelo cobre puro na mesma solução e após o mesmo período de imersão. Observam-

se respostas de impedância similares para os dois eletrodos. Entretanto, para o 

cobre puro, nota-se, na região AF, a presença de um pequeno ombro, atribuído à 

presença da camada de produtos de corrosão (cuprita), o qual não está presente no 

eletrodo tratado com a camada de pátina. Esta diferença pode ser atribuída à maior 

dificuldade de formação da camada de cuprita neste último eletrodo em virtude do 

ataque ao qual o mesmo foi submetido para a formação da pátina. Coerentemente 

com o pequeno efeito barreira exercido pela camada de cuprita, a impedância 

associada à amostra de cobre não pré-tratada com a pátina apresentou-se 

ligeiramente superior. 
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Figura 6.15 – Comparação entre as respostas de impedância para amostras de cobre e de cobre 
recoberto com a pátina S1 submetidas a ensaios de imersão contínua em água de chuva sintética de 
São Paulo. Respostas após 72 horas de imersão. 

 

6.6. Ensaios de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) para 

Amostras de Cobre Recobertas com a Pátina S1 e Expostas à Água de Chuva 

Sintética de São Paulo – Ensaios Intermitentes 

 
 

A Figura 6.16 apresenta os Diagramas de Nyquist e de Bode para o cobre recoberto 

com a pátina S1, ensaiado em águas de chuva sintéticas de São Paulo e exposto ao 

ambiente do laboratório entre experimentos. A resposta de impedância das amostras 

foi avaliada em cinco datas diferentes: 3 h, 1, 7, 15 e 28 dias após a produção da 

pátina, sendo que o tempo médio de contato com o eletrólito em cada experimento 

era de 2 horas. Embora não documentado, como nos ensaios realizados em solução 

de NaCl 0,1 M é importante frisar que, ao término dos ensaios, a pátina continuava 

na superfície da amostra, mostrando que a mesma não havia sofrido dissolução. 

Para os ensaios realizados após três horas e um dia de produção da pátina o 

eletrodo apresenta um comportamento bastante similar ao exibido nos ensaios de 

imersão contínua (ver Figura 6.14), confirmando que a camada de pátina, tal como 

produzida, não se constitui em uma barreira eficiente contra os processos 

corrosivos. Por outro lado, a partir do ensaio realizado após o sétimo dia de 

produção da pátina, observa-se, na região AF, o início do desenvolvimento de uma 
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constante de tempo, cuja resposta capacitiva aumenta com o tempo de imersão. De 

acordo com o comportamento verificado nos ensaios intermitentes em solução de 

NaCl 0,1 M, esta resposta está associada à consolidação da camada de pátina 

devida à precipitação dos produtos de corrosão, aumentando o caráter protetor da 

mesma. 
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Figura 6.16 – Diagramas de impedância para o cobre recoberto com a pátina S1 e submetido a 
ensaios de imersão intermitentes em água de chuva sintética de São Paulo. Amostra exposta ao 
ambiente do laboratório entre ensaios. Tempo médio de contato com o eletrólito em cada ensaio: 2 
horas. Na legenda o tempo de produção da pátina antes da realização do ensaio. 

 

A Figura 6.17 apresenta o diagrama de Nyquist para o cobre recoberto com a pátina 

S1 e submetido a ensaios de imersão intermitente após 15 dias de produção da 

pátina (quatro períodos de imersão). Como já discutido anteriormente, o arco 

capacitivo AF deve-se à presença da camada de pátina consolidada com produtos 

de corrosão. O aspecto achatado deste arco pode ser atribuído à composição 

complexa desta camada, a qual deve apresentar caminhos condutivos (poros) de 

diferentes tamanhos e geometrias. Além do mais, existe a possibilidade de uma 

sobreposição entre esta constante de tempo e aquela associada à camada de 

cuprita presente sobre a superfície do eletrodo de trabalho (ver capítulo 5), e que 

ocorre nesta mesma faixa de frequência. Por sua vez, na região BF, observa-se uma 

resposta do tipo Warburg, muito próxima de 45º. Este tipo de resposta, também 

presente nas amostras ensaiadas intermitentemente em solução da NaCl 0,1M, é 
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normalmente associado ou a um controle por difusão dos processos interfaciais, no 

caso de eletrodos planos, ou à resposta de um eletrodo poroso em solução (de 

LEVIE, 1964). Se fenômenos de difusão fossem responsáveis por esta constante de 

tempo a mesma também deveria estar evidenciada nos ensaios realizados em 

tempos mais curtos de imersão uma vez que os processos interfaciais são da 

mesma natureza, o que não ocorre. Por outro lado, a Figura 6.2(c) mostra 

claramente que o eletrodo de cobre apresenta uma superfície bastante porosa sob a 

camada de pátina indicando que o comportamento de eletrodo poroso deve ser o 

responsável pela resposta observada. As microcavidades superficiais, geradas 

durante a aplicação do tratamento para a produção da pátina, se constituem em 

reservatórios onde o eletrólito fica acumulado. Durante o período de secagem, 

devido à situação de confinamento (semelhante a uma fresta), nestas regiões, a 

atividade eletroquímica deve ser mais intensa provocando o aprofundamento das 

cavidades e o comportamento de eletrodo poroso. Para tempos mais curtos de 

imersão os poros, embora presentes, não são profundos e o eletrodo responde ao 

sinal de perturbação ac como um eletrodo plano (BARCIA et al., 2002),, o aumento 

da profundidade dos poros devido à atividade eletroquímica durante os períodos de 

secagem faz com que os poros passem a apresentar comportamento de poro semi-

infinito, de acordo com a teoria desenvolvida por de Levie (1964). 
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Figura 6.17 – Diagrama de Nyquist para o cobre recoberto com a pátina S1 e submetido a ensaios 
intermitentes de imersão em água de chuva sintética de São Paulo. Diagrama obtido após 15 dias de 
produção da pátina. Amostra submetida a quatro períodos de imersão. 
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De Levie (1964), em trabalho clássico sobre o comportamento de eletrodos porosos 

em solução, indica que um dos testes para verificar a conformidade da resposta com 

a teoria (comportamento tipo Warburg para o carregamento da dupla camada 

elétrica) consiste em multiplicar o módulo da impedância pela raiz quadrada da 

frequência para cada ponto experimental, o valor obtido deve ser constante. A 

Tabela 6.1 apresenta o produto do módulo da impedância pelo logarítmico da 

frequência na região onde é observado o comportamento difusivo da Figura 6.17. 

Nas colunas ao lado, para mostrar a conformidade da resposta com a teoria, estão 

apresentados os valores obtidos por de Levie (1964) para eletrodo poroso de prata 

em solução de KCl 0,1M. Para o cálculo do módulo da impedância a reta de 45º foi 

extrapolada até o eixo real e o valor encontrado subtraído da parte real da 

impedância em cada ponto de frequência. Levando-se em consideração que de 

Levie (1964) utilizou um sistema ideal, pode-se considerar que os resultados 

encontrados estão em excelente acordo com àqueles previstos pela teoria, 

demonstrando um comportamento de eletrodo poroso para o cobre quando 

submetido a ensaios intermitentes de imersão (com períodos de molhamento e 

secagem) em água de chuva sintética de São Paulo. 

Frateur et al,. (1999) e Barcia et al., (2002) estudando o consumo de cloro livre em 

água potável, verificaram resposta semelhante para um eletrodo de ferro fundido 

após poucos dias de contato com o eletrólito teste. Diagramas encontrados por estes 

autores estão reproduzido na Figura 6.18. A semelhança do eletrodo de cobre 

empregado no presente estudo, o eletrodo empregado por estes autores, também se 

encontrava recoberto com uma camada de produto de corrosão (ferrugem verde) 

definida pelos mesmos como sendo microporosa e muito compacta, à qual foi 

associado o arco capacitivo AF. Por sua vez, o arco capacitivo BF, com 

características difusivas, no caso da investigação realizada por Frateur et al,. (1999) 

e Barcia et al., (2002), apresentava um claro limite resistivo, diferentemente do 

diagrama apresentado na Figura 6.16. Através de um circuito equivalente 

representativo da interface estes autores associaram o arco capacitivo BF a uma 

resposta devida à transferência de cargas da reação catódica (em paralelo com a 

capacitância da dupla camada elétrica) em série com uma impedância de difusão 

devida à natureza porosa do eletrodo. 

 



Capítulo 6 – Resultados e Discussão – Comportamento Eletroquímico do Cobre 
Recobertocom as Pátinas S1 ou S2 quando Imerso em Diferentes Soluções. 

 

 

196 

Tabela 6.1 – Produto entre o módulo da impedância e a raiz quadrada da frequência para os pontos 
experimentais onde foi observada a resposta do tipo Warburg apresentada na Figura 6.16. Nas 
últimas três colunas valores apresentados por de Levie para eletrodo poroso sem a ocorrência de 
fenômenos faradaicos correspondendo apenas ao carregamento da dupla camada elétrica (de LEVIE, 
1964). 

Valores referentes à Figura 6.16 Valores obtidos por de Levie para solução de KCl 
0,1 M em eletrodo de prata 

Frequências 

(Hz) 

Módulo da 
impedância 
(Ohm.cm2) 

Produto 

fZ ×  

Frequências 

(Hz) 

Módulo da 
impedância 
(Ohm.cm2) 

Produto 

fZ ×  

2,3041 780 1,18 x 103 19,6 2208 979 
1,8836 860 1,18 x 103 27,1 1877 978 
1,5399 920 1,14 x 103 34,9 1566 982 
1,2589 1020 1,14 x 103 56,6 1302 982 
1,0292 1120 1,14 x 103 79,7 1100 982 
0,8414 1210 1,11 x 103 117 904 978 
0,68787 1340 1,11 x 103 250 625 988 
0,56234 1470 1,10 x 103 503 448 1005 
0,45973 1620 1,10 x 103 1004 330 1044 
0,37583 1790 1,10 x 103    
0,30726 1970 1,09 x 103    
0,25119 2180 1,09 x 103    
0,20535 2400 1,09 x 103    
0,16788 2640 1,08 x 103    
0,13725 2920 1,08 x 103    
0,1122 3200 1,07 x 103    
0,09173 3530 1,07 x 103    
0,07499 3870 1,06 x 103    
0,06131 4300 1,06 x 103    

 

 
Figura 6.18 – Diagramas de impedância para um eletrodo de disco rotativo de ferro fundido após (a) 
1 dia, (b) 4 dias de imersão em água Evian® com adição de () 0,5 e (∆) 2 mg/L de cloro livre 
(FRATEUR et al., 1999). 

 

Para o ensaio realizado após 28 dias de preparação da pátina houve evolução da 

resposta de impedância do sistema cobre + S1, e o diagrama está apresentado na 

Figura 6.19. Com relação ao arco capacitivo AF, a comparação com o diagrama da 

Figura 6.16 mostra um aumento do diâmetro do mesmo, indicando a melhora das 
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características protetoras da camada de pátina, além do mais este arco se apresenta 

mais deformado, reforçando a hipótese de que o mesmo pode ser constituído pela 

sobreposição das respostas da camada de pátina e da camada de cuprita 

superficial. Por sua vez o arco capacitivo BF passa a apresentar um ângulo de 

aproximadamente 22,5º com relação ao eixo real. 
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Figura 6.19 – Diagrama de Nyquist para o cobre recoberto com a pátina S1 e submetido a ensaio de 
imersão intermitente em água de chuva sintética de São Paulo. Diagrama obtido após 28 dias de 
produção da pátina. Amostra submetida a cinco períodos de imersão. 

 

Em seu trabalho sobre o comportamento de impedância de eletrodos porosos em 

solução eletrolítica, de Levie (1964,) demonstrou que a resposta de impedância no 

plano complexo (diagrama de Nyquist) de um eletrodo poroso com tamanho de poro 

semi-infinito cuja reação interfacial é controlada por difusão faz um ângulo de 22,5º 

com o eixo real (metade do valor do ângulo estabelecido por uma impedância de 

Warburg). Sendo que para a validação do modelo o autor admitiu algumas 

premissas simplificadoras, das quais as mais importantes foram: os poros devem 

apresentar seção transversal uniforme, os poros se encontram homogeneamente 

preenchidos com eletrólito, a impedância interfacial é independente da distância 

interfacial (a queda ôhmica ao longo do poro bem como o gradiente de concentração 

radial são desprezíveis). Os resultados obtidos no presente trabalho demonstram 
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que, apesar da complexidade do sistema investigado, o eletrodo de cobre recoberto 

com a camada de pátina, após um longo período de secagem (13 dias decorreram 

entre o quarto e o quinto período de imersão), apresenta o tipo de resposta prevista 

para um eletrodo poroso com profundidade de poro semi-infinita e com processo 

interfacial controlado por difusão, uma vez que, no início do segundo arco capacitivo, 

um segmento com ângulo de aproximadamente 22,5º com o eixo real foi obtido. 

Sugere-se que a atividade eletroquímica no interior dos poros entre o quarto (15 

dias) e o quinto (28 dias) período de imersão provoque a precipitação de produtos 

de corrosão no interior dos mesmos bloqueando-os e originando o controle por 

difusão verificado. 

Antes de prosseguir com a discussão dos diagramas de impedância apresentados 

na Figura 6.18 é importante ressaltar que, apesar de, na dedução de seu modelo 

para eletrodos porosos com poros cilíndricos, de Levie (1964) ter adotado diversas 

premissas simplificadoras, já apresentadas no parágrafo anterior, este tipo de 

comportamento tem sido encontrado por diferentes autores em sistemas bem mais 

complexos. Frateur et al. (1999) para ferro fundido em água potável sem e com a 

presença de cloretos, sendo que neste último caso apenas para tempos mais longos 

de imersão. Barcia et al. (2002) detectaram tal tipo de resposta para a 

eletrodissolução do cobre em meio de ácido clorídrico 1M. Candy encontrou 

comportamento de eletrodo poroso para eletrodos produzidos com pó de ouro e 

ouro-Raney (CANDY et al., 1981) e para o níquel-Raney (CANDY et al., 1981). Em 

um de seus trabalhos Candy et al. (1981) verificaram que mesmo quando o eletrodo 

poroso apresenta formas de poros bastante complicadas, o comportamento global 

de impedância é equivalente àquele apresentado por um eletrodo poroso com poros 

cilíndricos em mesmo número e com comprimento e raio equivalentes. 

A Tabela 6.2 apresenta o resultado do produto entre o módulo da impedância e a 

raiz quarta da frequência para a região do diagrama da Figura 6.19 que apresenta o 

comportamento de eletrodo poroso com profundidade de poro semi-infinita e com 

processo controlado por difusão. O módulo da impedância foi obtido utilizando o 

mesmo procedimento da Tabela 6.1, ou seja, extrapolando a reta até o eixo real e 

subtraindo o valor encontrado da parte real da impedância em cada frequência. De 

acordo com trabalho publicado por de Levie (1964), em um eletrodo poroso ideal 

com processo controlado por difusão, cujo diagrama de Nyquist também faz um 



Capítulo 6 – Resultados e Discussão – Comportamento Eletroquímico do Cobre 
Recobertocom as Pátinas S1 ou S2 quando Imerso em Diferentes Soluções. 

 

 

199 

ângulo de 22,5º com o eixo real, o valor deste produto deve ser constante. Os 

resultados apresentados na terceira coluna da Tabela mostram que, para o 

diagrama em questão, o valor do produto permanece relativamente constante ao 

longo de mais de uma década de frequência, mostrando uma boa adequação ao 

teste diagnóstico sugerido por de Levie. Para efeito de comparação, nas três últimas 

colunas da Tabela os valores encontrados por este autor empregando um eletrodo 

poroso ideal de prata imerso em solução de KCl contendo 1mM de íons 

ferri/ferrocianeto de potássio estão apresentados. 

 

Tabela 6.2 – Produto entre o módulo da impedância e a raiz quarta da frequência para os pontos 
experimentais onde foi observado o comportamento de eletrodo poroso com profundidade de poro 
semi-infinita e processo controlado por difusão apresentado na Figura 6.19. Nas últimas três colunas 
valores apresentados por de Levie para eletrodo poroso com processo controlado por difusão (R. DE 
LEVIE, 1964) 

Valores referentes à Figura 6.18 Valores obtidos por De Levie para solução de KCl 
1mM ferri/ferrocianeto em eletrodo de prata 

Frequências 

(Hz) 

Módulo da 
impedância 
(Ohm.cm2) 

Produto 
4 fZ ×  

Frequências 

(Hz) 

Módulo da 
impedância 
(Ohm.cm2) 

Produto 
4 fZ ×  

21,135 2,14 x 103 4,59 x 103 19,6 14,8 31,2 
17,278 2,22 x 103 4,53 x 103 27,1 13,5 30,8 
14,125 2,34 x 103 4,54 x 103 39,4 12,3 30,7 
11,548 2,46 x 103 4,53 x 103 56,9 11,1 30,6 
9,4407 2,59 x 103 4,54 x 103 79,7 10,2 30,4 
7,718 2,75 x 103 4,58 x 103 117 9,1 29,8 
6,3096 2,91 x 103 4,61 x 103 250 7,5 29,8 
5,1582 3,12 x 103 4,70 x 103 503 6,2 29,3 
4,2169 3,25 x 103 4,66 x 103 1004 5,1 28,7 
3,4475 3,54 x 103 4,82 x 103    
2,8184 3,40 x 103 4,40 x 103    
2,3041 3,89 x 103 4,79 x 103    
1,8836 4,12 x 103 4,83 x 103    
1,5399 4,33 x 103 4,82 x 103    
1,2589 4,73 x 103 5,01 x 103    
1,0292 4,97 x 103 5,00 x 103    

 

Um fato que deve ser destacado é que, diferentemente dos resultados apresentados 

por de Levie (1964) o segundo arco capacitivo do diagrama apresentado na Figura 

6.19 não mostrou comportamento de eletrodo poroso com reação controlada por 

difusão até o limite BF do experimento, isto é, a reta que faz ângulo de 22,5º com o 

eixo real não se estendeu até o limite BF do experimento. Isto se deve ao fato de 

que, no caso em estudo a reação interfacial é lenta, e, portanto, no limite BF do 

diagrama, processos ligados à reações de transferência de cargas passam a 
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controlar a resposta de impedância do sistema demonstrando uma tendência 

resistiva, ou seja, no limite BF do experimento não é mais o transporte em solução 

que controla a velocidade de reação. Por sua vez, de Levie utilizou como par redox o 

par Ferri/Ferrocianeto de potásio, que apresenta reação de transferência de cargas 

rápida. Logo a resposta obtida por este autor foi de puro controle por difusão até o 

limite BF do experimento. 

 

 

6.7. Ajuste dos Resultados de EIS com Circuitos Equivalentes e Modelo 

Físico do Sistema Cobre Recoberto com Pátina após os Ensaios 

Intermitentes de Imersão e Secagem em NaCl 0,1M e Águas de Chuva 

Sintéticas 

 

 

Como última parte deste capítulo os resultados de impedância das pátinas 

consolidadas foram ajustados utilizando um circuito equivalente e um modelo físico 

para o sistema foi proposto. Foram ajustados os resultados referentes a 56 dias de 

tratamento para o cobre recoberto com as pátinas S1 ou S2: seis períodos de 

imersão em solução de NaCl 0,1 M, e para o cobre recoberto com a pátina S1 após 

15 e 28 dias de preparação e imersão intermitente em água de chuva sintética da 

cidade de São Paulo, o que corresponde a quatro e cinco períodos de imersão 

respectivamente. Estes tempos foram escolhidos porque sob estas condições os 

sistemas mostraram respostas de eletrodo poroso com profundidade semi-infinita 

para os poros. 

Como um mesmo circuito equivalente base foi utilizado para o ajuste dos dados, os 

resultados serão apresentados partindo do modelo mais simples até o mais 

complexo, de modo a comprovar a hipótese de consolidação das pátinas durante o 

processo de secagem e o desenvolvimento de comportamento de eletrodo poroso 

do substrato de cobre. 

Antes de apresentar o modelo e iniciar a discussão é importante frisar que foram 

ajustados os circuitos mais simples possíveis, apesar da complexidade da interfase. 

Frateur et al. (1999) modelando o sistema ferro fundido/água potável por EIS 
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obtiveram diagramas experimentais semelhantes aos apresentados neste trabalho, 

alguns deles estão apresentados na Figura 6.17. Os autores ajustaram os resultados 

utilizando um procedimento de regressão que utiliza um método não-linear dos 

mínimos quadrados. O modelo incluiu 11 parâmetros, cujos significados físicos 

foram discutidos pelos autores que destacaram que (sic) “embora elevado, é o 

menor número necessário para capturar aspectos essenciais do sistema” (This 

number of parameters, although high, is the smallest number needed to capture 

essential features of the system). A ferramenta de ajuste disponível no LEC-DEQ-

EPUSP permite apenas realizar este procedimento por intermédio de circuitos 

equivalentes. A inclusão de um número excessivo de elementos passivos 

(resistores, capacitores e CPEs) facilitaria o ajuste mas, com certeza, suscitaria o 

criticismo dos avaliadores deste trabalho, pois de acordo com Bonora, Defloria e  

Fedrizzi (1996), o circuito elétrico equivalente utilizado para ajustar os resultados 

experimentais, além de possuir um significado físico claro, deve ser o mais simples 

possível. Portanto, apesar da consciência de que fenômenos muito mais complexos 

podem estar envolvidos na resposta de impedância do sistema investigado, o 

modelo foi concebido de forma a contemplar as propriedades físicas do sistema. 

A Figura 6.20 apresenta o circuito equivalente utilizado para o ajuste dos diagramas 

de impedância obtidos para o cobre recoberto com pátina S1 ou S2, produzidas há 

56 dias, imerso de forma intermitente na solução de NaCl 0,1M por seis períodos. No 

modelo utilizado Rf e CPEf representam, respectivamente, a resistência e a 

capacitância do filme superficial, o qual, como já discutido anteriormente, é 

composto pela sobreposição das respostas da camada de pátina consolidada e da 

camada de cuprita formada sobre o substrato. Este filme funciona como um 

dielétrico e, pelas suas características, deve permitir fácil acesso do eletrólito à 

interface, portanto o mesmo foi colocado em série com os demais elementos. Por 

sua vez o segundo par R//CPE corresponde ao comportamento de eletrodo poroso 

discutido no item 6.6, e substitui a componente de “Warburg” detectada nos 

diagramas de impedância. 
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Figura 6.20 – Circuito equivalente usado para ajustar os diagramas de impedância de amostras de 
cobre recobertas com a pátina S1 ou S2 e submetidas a ensaios de imersão intermitentes em solução 
de NaCl 0,1 M. Ajuste dos dados obtidos após 56 dias de produção da pátina e seis períodos de 
imersão. 

 

As Figuras 6.21 e 6.22 apresentam, respectivamente, a comparação entre os 

diagramas experimentais para as amostras de cobre + S2 e de cobre + S1 e os 

obtidos pelo ajuste com o circuito equivalente da Figura 6.20 Uma excelente 

concordância pode ser observada entre os valores experimentais e os obtidos com o 

ajuste, mostrando que o modelo escolhido é adequado. 
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Figura 6.21 – Comparação entre o resultado experimental e o obtido a partir do ajuste empregando o 
circuito da Figura 6.20 para a amostra de cobre recoberta com a pátina S2 e submetida a ensaios de 
imersão intermitentes em solução de NaCl 0,1 M. Diagrama obtido após 56 dias de produção da 
pátina. Amostra submetida a seis períodos de imersão. 
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Figura 6.22 – Comparação entre o resultado experimental e o obtido a partir do ajuste empregando o 
circuito da Figura 6.20 para a amostra de cobre recoberta com a pátina S1 e submetida a ensaios de 
imersão intermitentes em solução de NaCl 0,1M. Diagrama obtido após 56 dias de produção da 
pátina. Amostra submetida a seis períodos de imersão. 

 

Os valores dos elementos passivos do circuito obtidos com o ajuste são mostrados 

nas Tabelas 6.3 (cobre + S2) e 6.4 (cobre + S1), juntamente com os erros 

associados a cada uma das estimativas. Verificam-se erros de no máximo 10 % o 

que, levando-se em conta a complexidade do eletrólito e do eletrodo e a 

simplicidade do circuito equivalente, podem ser considerados como muito baixos. 

 

Tabela 6.3 – Elementos do circuito e seus valores, referentes ao ajuste com o circuito equivalente da 
Figura 6.20, para o cobre recoberto com a pátina S2 e submetido a ensaios de imersão intermitentes 
em solução de NaCl 0,1 M após 56 dias de produção da pátina. Amostra submetida a seis períodos 
de imersão. Resultados referentes ao ajuste apresentado na Figura 6.21. 

Elemento Valor Erro (%) 
Re (Ω) (X) 33 - 
Rf (Ω) 2,1 x 103 0,55 

CPEf-T (F.cm-2.s(α-1)) 1,7 x 10-6 2,2 
CPEf-P (α) 0,61 0,31 
R(dif) (Ω) 6,5 x 104 10 

CPE1-T (F.cm-2.s(α-1)) 2,8 x 10-4 0,55 
CPE1-P (α) 0,49 0,96 

   (X) – Valor fixo. 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 – Resultados e Discussão – Comportamento Eletroquímico do Cobre 
Recobertocom as Pátinas S1 ou S2 quando Imerso em Diferentes Soluções. 

 

 

204 

Tabela 6.4 – Elementos do circuito e seus valores, referentes ao ajuste com o circuito equivalente da 
Figura 6.20, para o cobre recoberto com a pátina S1 e submetido a ensaios de imersão intermitentes 
em solução de NaCl 0,1 M após 56 dias de produção da pátina. Amostra submetida a seis períodos 
de imersão. Resultados referentes ao ajuste apresentado na Figura 6.22. 

Elemento Valor Erro (%) 
Re (Ω) (X) 33 - 
Rf (Ω) 2,5 x 103 0,58 

CPEf-T (F.cm-2.s(α-1)) 4,9 x 10-7 3,0 
CPEf-P (α) 0,74 0,36 
R(dif) (Ω) 7,3 x 103 9,7 

CPE1-T (F.cm-2.s(α-1)) 4,0 x 10-04 1,0 
CPE1-P (α) 0,58 1,1 

   (X) – Valor fixo. 

 

Os valores de capacitância do filme (CPEf) apresentados nas Tabelas 6.3 e 6.4 são 

mais de uma ordem de grandeza inferiores àqueles normalmente associados à dupla 

camada elétrica, mostrando que, efetivamente, a constante de tempo AF está 

relacionada à camada de pátina. Por sua vez CPEf é menor e Rf maior para a 

amostra recoberta com a pátina S1, o que está de acordo com a estrutura em dupla 

camada, maior espessura desta pátina (seção 6.1), e melhor proteção conferida pela 

mesma. Os valores relativamente baixos do expoente dos CPEs associados às 

camadas de pátina podem ser explicados pelo caráter extremamente poroso e 

pouco homogêneo dos filmes, e também pelo fato de que esta constante de tempo, 

como já discutido anteriormente para os ensaios intermitentes em água de chuva 

sintética, ser constituída pela sobreposição da resposta de duas camadas (pátina + 

cuprita). Isto também explica a forma extremamente achatada deste arco. Por sua 

vez a resistência de difusão foi maior para a amostra protegida com a pátina S1, o 

que está de acordo com a maior espessura do filme. Finalmente, verifica-se que os 

valores dos expoentes das CPEs associados ao segundo par R//CPE são muito 

próximos de 0,5, o que está associado ao caráter de eletrodo poroso com 

profundidade semi-infinita dos poros do substrato de cobre. 

A Figura 6.23 apresenta o circuito equivalente utilizado para ajustar o diagrama 

obtido para o cobre recoberto com a pátina S1 após 15 dias de preparação e quatro 

períodos de imersão em água de chuva sintética de São Paulo. Em comparação 

com o circuito elétrico apresentado na Figura 6.20, o segundo par R//CPE foi 

substituído por um CPE isolado. Como discutido no item 6.6 este eletrodo exibiu 

comportamento de eletrodo poroso com ângulo de 45º, os demais elementos do 

circuito têm o mesmo significado do anterior. É importante destacar que devido ao 
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caráter extremamente marcado do comportamento do tipo Warburg na região BF 

deste diagrama particular, a tentativa de associar uma resistência em paralelo à 

segunda CPE resultava em valores muito elevados de resistência (da ordem de MΩ) 

e erros muito elevados, pois o arco não apresenta nenhuma tendência a fechamento 

em um limite resistivo BF, como o apresentado nos diagramas das Figuras 6.21 e 

6.22. Os erros elevados podem ser explicados pela necessidade de extrapolação do 

arco até um limite BF utilizando um número reduzido de pontos. 

 

Re Rf

CPEf

CPE1

 
Figura 6.23 – Circuito equivalente usado para ajustar os diagramas de impedância da amostra de 
cobre recoberta com a pátina S1 e submetida a ensaios de imersão intermitentes em água de chuva 
sintéticas de São Paulo. Ajuste dos dados após 15 dias de produção da pátina e quatro períodos de 
imersão. 

 

A Figura 6.24 apresenta a comparação entre o diagrama experimental e o ajustado 

utilizando o circuito equivalente da Figura 6.23. Observa-se, exceto por um pequeno 

desvio na região de Warburg, que um excelente acordo foi obtido entre experimento 

e modelo. Os resultados dos cálculos apresentados na Tabela 6.1 mostraram que o 

comportamento BF apresentado pela amostra segue quase perfeitamente o previsto 

por de Levie (1964) para eletrodos porosos com profundidade de poro semi-infinita, 

o qual é análogo a processos controlados por difusão em eletrodos planos. O 

pequeno desvio observado pode ser atribuído à estrutura complexa da superfície do 

eletrodo de trabalho que não se comporta idealmente. Tentativas de ajuste utilizando 

circuitos mais complexos foram empregadas, porém sem que houvesse melhora do 

ajuste na região BF. 
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Figura 6.24 – Comparação entre o resultado experimental e o obtido a partir do ajuste empregando o 
circuito da Figura 6.23 para a amostra de cobre recoberta com a pátina S1 e submetida a ensaios de 
imersão intermitentes em água de chuva sintética da cidade de São Paulo. Diagrama obtido após 15 
dias de produção da pátina. Amostra submetida a quatro períodos de imersão. 

 

A Tabela 6.5 apresenta os valores dos elementos passivos do circuito da Figura 6.23 

obtidos no ajuste apresentado na Figura 6.24. Os erros foram todos inferiores a 5 %, 

o que demonstra a adequação do modelo proposto. Por outro lado, os expoentes 

das CPEs (elementos de fase constante) estão bem próximos a 0,5. No que 

concerne às propriedades da pátina isto é indicativo de porosidade, por sua vez, no 

que concerne à constante de tempo BF o valor está associado ao comportamento de 

Warburg verificado na região BF, explicado como sendo devido ao comportamento 

de eletrodo poroso com profundidade de poro semi-infinita do substrato. 

 

Tabela 6.5 – Elementos do circuito e seus valores, referente ao cobre recoberto com a pátina S1 e 
submetido a ensaios de imersão intermitentes em água de chuva sintética de São Paulo após 15 dias 
de produção da pátina. Amostra submetida a quatro períodos de imersão. Resultados referentes ao 
ajuste apresentado na Figura 6.24. 

Elemento Valor Erro (%) 
Re (X) (Ω) 85 - 
Rf (Ω) 2,8 x 103 0,70 

CPEf-T (F.cm-2.s(α-1)) 1,4 x 10-6 4,4 
CPEf-P (α) 0,59 0,64 

CPE1-T (F.cm-2.s(α-1)) 4,1 x 10-4 1,2 
CPE1-P (α) 0,53 0,96 

   (X) – Valor fixo. 
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A comparação entre os valores apresentados nas Tabelas 6.4 e 6.5, ambas obtidas 

com amostras recobertas com a pátina S1, mas ensaiadas em diferentes eletrólitos e 

submetidas a números de imersão diferentes, mostra semelhanças entre os valores 

de Rf. Por sua vez, o expoente do CPE associado ao filme mostra valores mais 

próximos a 0,5 para a amostra ensaiada na água de chuva sintética de São Paulo 

indicando caráter poroso mais acentuado do filme, o que pode estar associado ao 

menor número de imersões a que esta amostra foi submetida. Como o processo de 

consolidação da pátina ocorre durante os períodos de secagem que intercalam os 

ensaios eletroquímicos, é de se esperar que um menor número de ensaios resulte 

em morfologia mais porosa. 

Porém a semelhança mais importante entre os valores das Tabelas 6.4 e 6.5 ocorre 

entre os valores do CPE e de seu expoente associados ao comportamento de 

eletrodo poroso, os quais foram praticamente iguais. Isto pode ser um indicativo de 

que a profundidade média dos poros para a amostra submetida a 6 ensaios em 

solução de NaCl 0,1 M (56 dias da produção da pátina) é semelhante àquela da 

amostra submetida a quatro ensaios em água de chuva sintética de São Paulo (15 

dias de produção da pátina). Porém isto ocorre não pela maior agressividade desta 

última solução em relação ao cobre, mas, provavelmente, devido ao ataque mais 

acentuado da superfície do substrato pela solução de NaCl 0,1 M, que diminui a 

velocidade de aprofundamento dos poros. Assim, na solução menos agressiva (água 

de chuva sintética de São Paulo), durante os períodos de secagem, a atividade 

eletroquímica fica primordialmente concentrada nos poros provocando seu 

aprofundamento mais rápido. Por sua vez, o ataque mais generalizado da superfície 

durante os ensaios na solução de NaCl 0,1M e também durante a secagem (a 

agressividade da solução é maior) provoca um aprofundamento mais lento dos 

poros. 

A Figura 6.25 apresenta o circuito equivalente utilizado para ajustar o diagrama de 

impedância para o cobre recoberto com a pátina S1 após 28 dias de preparação e 

cinco períodos de imersão em água de chuva sintética de São Paulo. 

Comparativamente com o circuito apresentado na Figura 6.23, o elemento de fase 

constante foi substituído por dois pares R//CPE em cascata para levar em 

consideração o comportamento de eletrodo poroso com profundidade de poro semi-

infinita associado ao controle por difusão discutido no item 6.6. Utilizou-se o Zview 
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para fazer o ajuste dos dados obtidos aos circuitos elétricos equivalentes. A 

comparação entre os resultados experimentais e os ajustados está apresentada na 

Figura 6.26, é possível observar um excelente acordo entre ajuste e modelo em toda 

a faixa de frequência investigada. Por outro lado os erros associados às estimativas 

de cada um dos elementos passivos do circuito estão apresentados na Tabela 6.6. 

Para a realização do ajuste os expoentes dos CPEs foram fixados em valores 

próximos a 0,5 de modo a simular o comportamento desejado. Em comparação com 

os valores apresentados na Tabela 6.5 observa-se um aumento expressivo no valor 

da resistência do filme, indicando um maior efeito protetor da pátina, o que deve ser 

consequência de sua melhor consolidação, o que se reflete também no expoente 

mais elevado associado à CPE. Por sua vez a comparação entre os valores demais 

elementos passivos é difícil de ser realizada devido às diferenças entre os circuitos. 

Re Rf

CPEf

R(porous) R(dif)

CPE2

CPE1

 
Figura 6.25 – Circuito equivalente usado para ajustar os diagramas de impedância do cobre 
recoberto com a pátina S1 e submetido a ensaios de imersão intermitentes em água de chuva 
sintéticas de São Paulo. Ajuste dos dados após 28 dias de produção da pátina e cinco períodos de 
imersão. 
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Figura 6.26 – Comparação entre o resultado experimental e o obtido a partir do ajuste empregando o 
circuito equivalente da Figura 6.24 para o cobre recoberto com a pátina S1 e submetido a ensaios de 
imersão intermitentes em água de chuva sintética da cidade de São Paulo. Diagrama obtido após 28 
dias de produção da pátina. Amostra submetida a cinco períodos de imersão. 
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O diagrama de impedância apresentado na Figura 6.26 é muito semelhante àquele 

obtido por Zhang e colaboradores (2002) para um eletrodo de cobre recoberto com 

pátina natural formada durante 138 anos e ensaiado em água de chuva simulada, 

embora deva-se frisar que a representação utilizada por estes autores não foi a mais 

adequada pois os eixos do diagrama de Nyquist não se apresentavam ortonormais 

(mesma divisão de escala para o imaginário e o real). Isto indica que talvez o modelo 

de eletrodo poroso proposto por de Levie possa ser usado de modo mais ou menos 

universal para explicar o comportamento de pátinas espessas formadas sobre 

eletrodos de cobre. Como última ressalva, esta semelhança entre os dois diagramas 

reforça a hipótese de que Zhang e colaboradores (2002) associaram de maneira 

inadequada o circuito equivalente ao modelo físico da interface, como já discutido na 

revisão de literatura. 

O modelo físico atribuído à camada de pátina asociada aos circuitos equivalentes 

utilizados para ajustar os resultados experimentais de impedância encontra-se 

representado na Figura 6.27. De acordo com o modelo proposto, e seguindo a 

representação de de Levie (1964) cada poro pode ser representado por uma linha 

de transmissão (representada na Figura 6.28 de acordo com o proposto por de Levie 

para um eletrodo poroso com profundidade de poro semi-infinita (de LEVIE, 1964)) e 

a reação eletroquímica ocorre primordialmente nas paredes dos poros, cuja área 

superficial é bem maior que a área da superfície aparente do substrato de cobre. Na 

representação do tipo linha de transmissão a associação de um determinado número 

de componentes R//C pode representar a propriedade distribuída que, nos circuitos 

equivalentes normalmente empregados nos ajustes dos dados experimentais de 

impedância, é representada pelo CPE. No circuito apresentado na Figura 6.28 Ro 

representa a resistência no interior do poro para uma unidade de comprimento do 

poro (Ω.cm-1) e Zo/�X representa a impedância do eletrodo por unidade de 

superfície, que inclui o carregamento da dupla camada elétrica e os fenômenos 

faradaicos (de LEVIE, 1964,) cuja complexidade depende da interface considerada. 
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Tabela 6.6 – Elementos do circuito e seus valores para o cobre recoberto com a pátina S1 e 
submetido a ensaios de imersão intermitentes em água de chuva sintética de São Paulo após de 28 
dias de produção da pátina. Amostra submetida a cinco períodos de imersão. Resultados referentes 
ao ajuste apresentado na Figura 6.26. 

Elemento Valor Erro (%) 
Re (Ω) (X) 23 - 
Rf (Ω) 7,6 x 103 1,7 

CPEf-T (F.cm-2.s(α-1)) 1,2 x 10-6 3,1 
CPEf-P (α) 0,66 1,1 
R(dif) (Ω) 1,6 x 103 6,4 

R(porous) (Ω) 3,1 x 104 1,0 
CPE2T (F.cm-2.s(α-1)) 1,0 x 10-4 0,91 

CPE2P (α) (X) 0,5 - 
CPE1-T (F.cm-2.s(α-1)) 2,2 x 10-6 2,1 

CPE1-P (α) (X) 0,54 - 
   (X) – Valores fixos. 

 

 A impedância total do eletrodo é fornecida pelo somatório da impedância associada 

a cada poro, cuja impedância é fornecida pelo somatório da impedância associada a 

cada circuito individual da representação em linha de transmissão. No caso da 

amostra ensaiada intermitentemente por 28 dias em água de chuva sintética de São 

Paulo, Figura 6.27, uma componente difusiva deve ser adicionada à impedância nas 

paredes do poro. Isto decorre da compactação da camada de produtos de corrosão 

no interior dos poros provocando uma maior obstrução ao transporte de espécies em 

solução. No modelo de linha de transmissão apresentado na Figura 6.28 a 

integração da impedância associada à cada elemento de circuiro diferencial fornece 

a impedância total de um poro, que por sua vez é multiplicada pelo número de 

poros. O cálculo da impedância no interior dos poros para o modelo físico 

apresentado na Figura 6.27 deve ser realizado da mesma maneira. 
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Figura 6.27 – Modelo físico da interface e circuito equivalente associado para amostras de cobre 
revestida com a pátina submetida a ensaios intermitentes de molhamento e secagem após diversos 
períodos de imersão. Modelo válido quando as amostras apresentam comportamento de eletrodo 
poroso com profundidade de poro semi-infinita. 
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Figura 6.28 - Circuito equivalente em linha de transmissão simulando a impedância no interior de um 
poro (DE LEVIE, 1964) 

 

6.8. Conclusões Parciais 

 
 

Neste capítulo o comportamento eletroquímico de amostras de cobre recobertas por 

dois tipos de pátinas artificiais diferentes foi caracterizado por EIS em água de chuva 

sintética do Rio de Janeiro e de São Paulo e em solução de NaCl 0,1M. 

Os resultados dos ensaios de imersão contínua demonstraram que as pátinas não 

são estáveis nas soluções sendo dissolvidas/destacadas após períodos 

relativamente curtos de imersão nos diferentes eletrólitos. 

Os resultados de ensaios intermitentes, onde os CDPs recobertos com as pátinas 

permaneciam em contato com o eletrólito apenas durante o período de aquisição 

dos dados, sendo expostos ou a atmosfera do LEC-DEQ-EPUSP ou então 

armazenados em um dessecador no intervalo entre ensaios consecutivos, 

demonstraram que, para o primeiro tipo de exposição, as pátinas permaneciam 

estáveis, sendo consolidadas durante os intervalos entre as avaliações 

eletroquímicas, causando uma melhora na resposta de impedância do sistema. Sob 

estas condições as pátinas desenvolviam resposta de impedância típica de eletrodos 

porosos com comprimento de poro semi-infinito, em concordância com o modelo 

proposto por de Levie. Sendo que a porosidade é originada durante o processo de 

produção das pátinas devido ao intenso ataque da superfície do cobre pelas 

soluções que geram as pátinas. 
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Os resultados experimentais foram satisfatoriamente ajustados com circuito 

equivalente relativamente simples e que revelou de maneira adequada o 

comportamento de eletrodo poroso identificado nos diagramas de impedância. 

Foi verificado que a presença de umidade é um fator importante no processo de 

consolidação das pátinas durante exposição atmosférica. Sugere-se que o 

prosseguimento dos processos corrosivos durante estes períodos, através de um 

mecanismo de precipitação, influi positivamente neste processo. 

O diagrama de impedância para o cobre recoberto com a pátina S1 produzida há 28 

dias e submetido a ensaios de imersão intermitentes (cinco períodos de imersão) em 

água de chuva sintética de São Paulo, com exposição à atmosfera do LEC-DEQ-

EPUSP no intervalo entre ensaios, apresentado na Figura 5.26, apresentou grandes 

semelhanças com os obtidos por Zhang e colaboradores (2002) para amostras de 

cobre recobertas com pátina natural formada durante 138 anos de exposição e 

ensaiada em solução de água de chuva simulada. Estes resultados indicam que, 

talvez, o modelo de eletrodo poroso com poro semi-infinito proposto por de Levie 

possa ser adotado para explicar a resposta de EIS do cobre recoberto com pátinas 

naturais ou artificiais. 
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CAPÍTULO 7 – RESULTADOS E DISCUSSÃO – Avaliação por eis do 
comportamento eletroquímico do cobre sem e com 
pátina protegido com Paralóide b-72 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da caracterização por EIS do 

comportamento anticorrosivo de amostras de cobre revestidas com Paralóide B-72 

em diferentes meios e do cobre recoberto com a pátina S1 e Paralóide B-72 em 

água de chuva sintética de São Paulo. Os ensaios eletroquímicos foram realizados 

por imersão contínua nas diferentes eletrólitos. Foram também realizados ensaios 

com amostras revestidas com verniz Paralóide B-72 e expostas à atmosfera para 

simular o envelhecimento do verniz. 

 

 

7.1 Cobre Revestido com Paralóide B-72 e Exposto à Solução de NaCl 0,1 M ou 

de Na2SO4 0,1 M 

 

 

Os espectros de impedância das amostras de cobre revestidas com Paralóide B-72 

e submetidas a ensaios de imersão contínua em solução de NaCl 0,1 M são 

apresentados na Figura 7.1. Os valores de impedância foram extremamente baixos, 

indicando que este verniz não age como barreira eficiente na presença desta 

espécie agressiva. O diagrama de ângulo de fases de Bode mostra a presença de 

duas constantes de tempo, uma em valores muito elevados de frequências, 

associada à presença da camada de verniz, e a segunda, abaixo de 1 kHz, 

associada aos fenômenos interfaciais. Durante o período ensaiado ocorre um ligeiro 

aumento da impedância que, aparentemente, está associada à diminuição da 

atividade interfacial, isto pode ser explicado pelo acúmulo de produtos de corrosão 

na superfície do eletrodo que, embora não adequadamente protegido, encontra-se 

revestido com a resina. 
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Figura 7.1 - Diagramas de impedância para amostra de cobre revestida com Paralóide B-72 e imersa em 
solução de NaCl 0,1 M. 
 

Em virtude da pobre proteção conferida pelo verniz ao substrato de cobre imerso na 

solução de NaCl 0,1 M decidiu-se, antes de realizar os ensaios nas soluções de 

água de chuva sintética, avaliar as propriedades anticorrosivas do Paralóide B-72 

em uma solução pouco agressiva e com composição simples, para tal escolheu-se a 

solução de Na2SO4 0,1 M. Os resultados dos ensaios de impedância estão 

apresentados na Figura 7.2. Diferentemente do observado nos ensaios em NaCl a 

impedância do revestimento apresentou-se elevada. No diagrama de ângulo de 

fases de Bode, em frequências muito altas, a presença do revestimento paralóide B-

72 pode ser claramente observada como um ângulo de fase que se mantém 

praticamente constante durante todo o período de imersão na solução. Entretanto, 

verifica-se também uma rápida diminuição da impedância com o tempo de ensaio, 

indicando que o eletrólito consegue penetrar facilmente através da camada de 

verniz. 

A Figura 7.3 apresenta os diagramas de Nyquist obtidos após três horas e cinco dias 

de imersão do cobre revestido com o Paralóide B-72 na solução de Na2SO4. 

Verifica-se, no início do segundo arco capacitivo, que os diagramas são 

caracterizados por uma linha reta que faz um ângulo de aproximadamente 45º com o 

eixo real, indicando a existência de fenômenos controlados por difusão. A ocorrência 

deste tipo de resposta para períodos curtos de imersão indica a existência de 

porosidades no revestimento, que se constituem em caminhos preferenciais para a 

penetração do eletrólito de ensaio. Isto pode explicar a rápida diminuição da 

impedância observada, apesar da relativa estabilidade das propriedades do verniz 
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nesta solução, evidenciada pela constância do ângulo de fases AF com o tempo de 

imersão. 
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Figura 7.2 - Diagramas de impedância para amostra de cobre revestida com paralóide B-72 e imersa 
em solução de Na2SO4 0,1M. 
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Figura 7.3 - Diagramas de Nyquist para o cobre revestido com paralóide B-72 após imersão durante 
três horas (a) e cinco dias (b) em solução de Na2SO4 0,1M, evidenciando a existência de fenômenos 
controlados por difusão: α (inclinação da reta) = 0,90; θ = 42º e α (inclinação da reta) = 0,91; θ = 42,3º 
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7.2. Cobre Revestido com Paralóide B-72 e Exposto à Água de Chuva Sintética 

de São Paulo 

 
 
A Figura 7.4 apresenta os diagramas de impedância obtidos para o cobre revestido 

com o Paralóide B-72 e imerso em água de chuva sintética de São Paulo por um 

período de cinco dias. Observa-se que os valores de impedância foram semelhantes 

àqueles obtidos em solução de Na2SO4 indicando uma boa ação protetora do verniz. 
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Figura 7.4 - Diagramas de impedância para amostra de cobre revestida com paralóide B-72 e imersa 
em água de chuva sintética de São Paulo. 
 

O mecanismo de degradação do verniz também parece ser semelhante àquele 

obtido em solução de sulfato, uma vez que o arco capacitivo claramente visível no 
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diagrama de Nyquist também se inicia com uma linha reta em relação ao eixo real, 

indicando a penetração do eletrólito através de caminhos condutivos (poros e 

defeitos) presentes na estrutura do verniz. Os diagramas mais achatados devem ser 

consequência da maior complexidade deste eletrólito. Na Figura em questão 

observa-se que os dados obtidos para períodos curtos de imersão (3h) 

apresentaram dispersão em alguns pontos, o que pode ser atribuído à elevada 

resistividade do eletrólito, que resultou em dificuldade de aquisição dos dados 

quando a impedância foi muito elevada. 

Em outra série de experimentos realizada em água de chuva sintética de São Paulo, 

amostras de cobre foram revestidas com paralóide B-72 e expostas por diferentes 

períodos de tempo no corredor do LEC-DEQ-EPUSP (com incidência de radiação 

solar). A resposta de impedância está apresentada na Figura 7.5. Observa-se que 

para períodos curtos de exposição praticamente não houve alteração nos valores de 

impedância, que se apresentaram da mesma ordem de grandeza que aqueles 

obtidos após períodos curtos de imersão nos ensaios de imersão contínua (Figura 

7.4), o que indica uma boa reprodutibilidade para a metodologia de preparação dos 

vernizes. Porém, as amostras ensaiadas após exposição no corredor durante 

períodos relativamente longos (1, 2 e 3 meses) apresentaram uma grande 

diminuição da impedância, cujos valores, inclusive, foram inferiores aos obtidos para 

períodos maiores nos ensaios de imersão contínua (a partir de 48 horas). Esta 

resposta indica uma grande suscetibilidade dos vernizes do tipo paralóide à 

exposição à radiação solar (verificar no diagrama de ângulo de fases de Bode que a 

constante de tempo AF atribuída à presença do verniz é praticamente inexistente 

para tempos mais longos de ensaio). Favaro e colaboradores estudaram a 

degradação foto-oxidativa do paralóide B-72 (FAVARO et al.,2006) e de uma mistura 

de paralóide B-72 com um produto a base de silicone utilizado em restauração e cujo 

nome comercial é Bologna Cocktail (FAVARO et al.,2007). Nos dois trabalhos o 

envelhecimento foto-oxidativo foi realizado em uma câmara Atlas Ci4000 Xenon 

Weatherometer (Atlas instruments Chicago), e no processo as amostras foram 

submetidas a uma radiação constante de 0,35 W/m2, mantendo a temperatura 

constante em 40º C e a umidade relativa em 40 %. No que concerne às análises 

realizadas com o paralóide B-72, após o envelhecimento, os autores detectaram 

cisão das cadeias ou das estruturas reticuladas via cisão das duplas ligações 

intermoleculares e terminais e de espécies oxidadas, como as g-lactonas, tendo sido 
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também observados outros tipos de degradação devido à exposição à umidade 

(FAVARO et al.,2007). Foi verificado também que a espessura da camada aplicada 

possui uma grande influência na resistência à deterioração foto-oxidativa das 

resinas. Desta maneira, a deterioração foi muito mais intensa quando os vernizes 

(paralóide B-72 e Bologna Cocktail) foram aplicados em camada fina quando 

comparada com aplicações em camadas mais grossas, o que os autores atribuíram 

à dificuldade de penetração do O2 através da camada de verniz (FAVARO et 

al.,2006, 2007). Foi detectada também uma contribuição do substrato no processo 

de deterioração, porém como estes autores aplicaram os vernizes sobre substratos 

de mármore ou vidro (placas de Petri) nenhuma comparação pôde ser feita com os 

resultados do presente trabalho. 
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Figura 7.5 - Diagramas de impedância obtidos após uma hora de imersão em água de chuva sintética 
de São Paulo para corpos–de–prova de cobre revestidos com paralóide B-72 e ensaiados após 7 e 
15 dias, 1, 2 e 3 meses da aplicação do verniz. Amostras expostas ao ambiente do laboratório. Cada 
ensaio foi realizado com uma amostra diferente. 
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Embora Favaro e colaboradores (FAVARO et al., 2006, 2007) não tenham realizado 

nenhum teste eletroquímico para avaliar à proteção contra a corrosão fornecida 

pelos polímeros, fica evidente que a degradação foto-oxidativa do Paralóide B-72 

pode ser a responsável pelo comportamento apresentado nos diagramas da Figura 

7.5. Considerando que a penetração do oxigênio através da camada de verniz seja 

determinante para a deterioração dos mesmos, e que a espessura da camada de 

verniz aplicada pelo sistema dip coating seja relativamente elevada, é possível supor 

que entre quinze dias e um mês de exposição das amostras no corredor do 

laboratório a degradação do verniz tenha progredido das camadas superficiais para 

o seu interior, provocando a grande diminuição de impedância verificada. 

Efetivamente, nas amostras expostas por períodos mais longos (2 e 3 meses), o 

diagrama de ângulo de fases de Bode mostra a intensa degradação do filme sendo 

que o diagrama só apresenta, neses casos, uma única constante de tempo em 

frequências mais baixas mostrando a pobre contribuição do revestimento, com a 

consequente aceleração dos processos interfaciais. 

A consulta aos trabalhos de Favaro (2006, 2007) e suas conclusões também ajudou 

a compreender as grandes diferenças observadas quando se compara os valores de 

impedância obtidos no presente capítulo com aqueles apresentados no capítulo 4 

deste trabalho (seleção preliminar dos vernizes). Para a aplicação dos vernizes 

avaliados no capítulo 4 não se dispunha do equipamento dip coating, portanto a 

camada foi aplicada de forma bem mais rudimentar, portanto, além de, 

provavelmente, as mesmas se apresentarem menos espessas, também deveriam 

ser mais defeituosas. Os resultados obtidos neste capítulo evidenciam que a 

aplicação por dip coating deve propiciar camadas mais espessas e uniformes, 

impedindo de maneira mais efetiva a penetração do oxigênio desacelerando a 

degradação foto-oxidativa da resina. Um fator que dá suporte a esta hipótese é que 

a ordem de grandeza das impedâncias após 1, 2 e 3 meses de exposição dos 

vernizes foi semelhante às impedâncias obtidas na avaliação apresentada no 

capítulo 4. 
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7.3. Cobre Revestido com Paralóide B-72 e Exposto à Água de Chuva Sintética 

do Rio de Janeiro 

 

Os diagramas de impedância para amostra de cobre revestida com Palaróide B-72 

imersa continuamente na água de chuva sintética do Rio de Janeiro estão 

apresentados na Figura 7.6. Observa-se que os valores de impedância são da 

mesma ordem de grandeza que os obtidos na água de chuva sintética de São Paulo, 

porém os mesmos se mantêm estáveis em função do tempo de imersão, indicando 

que esta solução é intrinsecamente menos agressiva ao verniz. Durante o período 

de ensaio observa-se apenas uma ligeira diminuição do ângulo de fases em altas 

frequências, indicativo de uma ligeira deterioração do verniz. Os resultados obtidos 

estão de acordo os resultados dos ensaios eletroquímicos apresentados no capítulo 

5 deste trabalho que indicaram que a água de chuva sintética do Rio de Janeiro era 

intrinsecamente menos agressiva que a sua similar de São Paulo. 
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Figura 7.6 - Diagramas de impedância para amostra de cobre revestida com paralóide B-72 e imersa 
em água de chuva sintética do Rio de Janeiro. 
 

A Figura 7.7 apresenta a evolução da resposta de EIS para as amostras de cobre 

revestidas com Paralóide B-72, expostas no corredor do LEC-DEQ- EPUSP por 7, 

15 dias e por 1, 2 e 3 meses e depois ensaiadas em água de chuva sintética do Rio 

de Janeiro. Similarmente ao ocorrido na água de chuva sintética de São Paulo, as 

amostras que foram expostas por 7 e 15 dias apresentaram elevados valores de 

impedância, enquanto as amostras expostas por períodos mais longos apresentaram 
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uma grande diminuição das propriedades protetoras do verniz, o que já foi 

anteriormente atribuído à degradação foto-oxidativa do revestimento. Também para 

estas amostras o período de exposição entre 15 dias e 1 mês foi crítico para a 

deterioração do verniz. 
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Figura 7.7 - Diagramas de impedância obtidos em água de chuva sintética do Rio de Janeiro para 
corpos–de–prova de corpos-de-prova de cobre revestidos com paralóide B-72 e ensaiados após 7 e 
15 dias, 1, 2 e 3 meses da aplicação do verniz. Amostras expostas ao ambiente do laboratório. Cada 
ensaio foi realizado com uma amostra diferente. 
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7.4 Ensaios de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) para 

Amostras de Cobre Recobertas com Pátina S1 e Paralóide B-72 e Ensaiadas de 

Forma Continua em Água de chuva sintética de São Paulo 

 

 

Na Figura 7.8 são apresentados os resultados dos ensaios de impedância para uma 

amostra de cobre recoberta com pátina S1 que foi revestida com paralóide B-72 e 

imersa na água de chuva sintética de São Paulo. O comportamento foi 

acompanhado até três dias de imersão. A impedância desta amostra foi bem inferior 

às exibidas pelas demais, e foi verificado aumento da impedância com o tempo de 

ensaio. 
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Figura 7.8 - Diagramas de impedância para amostra de cobre + páatina S1+ paralóide B-72 
submetida a ensaio contínuo de imersão em água de chuva sintética de São Paulo.  
 

O comportamento de impedância apresentado na Figura 7.8 pode ser compreendido 

levando-se em conta a superfície altamente irregular da amostra recoberta com a 

camada de pátina. Desta maneira, é altamente provável que a camada de verniz 

apresente regiões espessas (nos vales das irregularidades) ou muito finas (nas 

regiões de topo). Nestas últimas regiões, o eletrólito consegue penetrar facilmente 

através da camada de verniz atingindo o substrato recoberto com a camada de 

pátina. Por outro lado, o fato desta última estar “consolidada” pela presença da 

camada de verniz evita a sua dissolução (como verificado nos ensaios de imersão 

contínua apresentados no capítulo 6). Os diagramas de impedância indicam que, 
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para este tipo de amostra em particular, o comportamento de eletrodo poroso do 

substrato parece dominar a resposta de impedância BF (verificar que os arcos do 

diagrama de Nyquist partem em linha reta em relação ao eixo real). Por outro lado, a 

presença do verniz pode ser detectada na região em altas frequências do diagrama, 

o aumento da resposta capacitiva do mesmo com o aumento do tempo de imersão 

indica que os defeitos são bloqueados pela presença dos produtos de corrosão da 

pátina melhorando as características protetoras do sistema pátina + verniz com o 

aumento do tempo de ensaio. 

 

 

7.4. Conclusões Parciais 

 

Neste capítulo foi avaliado o comportamento de EIS do cobre protegido com 

Paralóide B-72 em diferentes soluções. Os resultados mostraram que o verniz 

protege inadequadamente o substrato quando imerso em solução muito agressiva 

como o NaCl. Por outro lado a proteção apresentou-se eficiente, com valores de 

impedância superiores a algumas centenas de Ω.cm2 em solução de sulfato de sódio 

0,1M e de água de chuva sintética do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os resultados 

indicaram que, para estas soluções, o principal mecanismo de deterioração parece 

estar ligado à penetração do eletrólito através dos defeitos do revestimento. 

Para as soluções de água de chuva sintética das duas metrópoles, ensaios também 

foram realizados com amostras de cobre revestidas com paralóide B-72 previamente 

expostas por diferentes períodos de tempo no corredor do DEQ-LEC-EPUSP. Para 

estas amostras os resultados se apresentaram satisfatórios quando o tempo de 

exposição foi relativamente curto, até 15 dias. Entretanto quando da exposição por 

períodos de tempo prolongados (superiores a um mês), verificou-se uma grande 

degradação das propriedades protetoras do verniz o que foi atribuída à degradação 

foto-oxidativa do verniz. 

A boa qualidade dos resultados obtidos neste capítulo com relação àqueles obtidos 

no início do presente trabalho (capítulo 4) para amostras protegidas por vernizes 

evidenciaram a importância de se empregar uma metodologia controlada para 

aplicação de camadas protetoras. Desta maneira, as amostras onde o verniz foi 

aplicado por dip coating (apresentadas neste capítulo) apresentaram uma resposta 



Capítulo 7 – Resultados e Discussão – Avaliação por EIS do Comportamento  
 Eletroquímico do Cobre sem e com Pátina Protegido com Paralóide B-72 

 

225 

de impedância bem superior àquelas obtidas sobre amostras onde o verniz foi 

aplicado por simples imersão. 

A associação de cobre com pátina, sobre a qual se aplica o verniz polaróide B-72, 

mostrou que o sistema de revestimentos aumenta a proteção contra a corrosão do 

cobre com o tempo de imersão. 
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CAPÍTULO 8 – CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho, nas condições ensaiadas, permitem concluir 

que: 

a. os dois vernizes a base de resina acrílica (Paraloide B-72 e Paraloide B-48) 

apresentaram desempenho superior à cera microcristalina na proteção contra 

à corrosão do substrato metálico prata nos dois ambientes em que foram 

expostos (sala de exposição e reserva técnica do museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo). Na comparação entre os vernizes 

Paraloide B-72 e Paraloide B-48, o B-72 apresentou desempenho superior 

sendo o verniz selecionado para a continuidade dos estudos em águas de 

chuva sintéticas; 

b. a água de chuva sintética de São Paulo é intrinsecamente mas agressiva do 

que a do Rio de Janeiro (para tempos curtos de exposição) com valores 

menores de impedância e maiores densidades de corrente nas respostas à 

polarização anódica. Para a água de chuva do Rio de Janeiro, os resultados 

indicaram uma menor estabilidade dos produtos de corrosão com o tempo, 

verificada pelos resultados de EIS com o tempo de imersão . O mecanismo 

proposto neste trabalho para explicar esses resultados se baseia na ação dos 

íons amônio na regeneração parcial da cuprita que ocorre na água de chuva 

sintética de São Paulo (rica em íons de amônio) enquanto o ataque 

prossegue no substrato exposto á água de chuva sintética do Rio de Janeiro 

(mas rica em íons cloreto) levando à formação de camadas mais espessas 

de produtos de corrosão. Os resultados deste trabalho confirmam os 

resultados registrados na literatura para exposição de doze meses do cobre 

nas atmosferas do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde a agressividade da 

atmosfera do Rio de Janeiro foi maior que a de São Paulo, para o cobre 

exposto; 

c. a presença do elemento químico carbono nos produtos de corrosão 

analisador por XPS foi atribuída principalmente à formação de carbonatos em 
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função da absorção de CO2 pelas águas, sendo mais intensa na água  

deionizada, por esta possuir maior valor de pH; 

d. os corpos-de-prova de cobre cobertos com as pátinas, em ensaios 

intermitentes, mostraram que aqueles que ficaram expostos à atmosfera do 

laboratório de Eletroquímica (LEC-DEQ-EPUSP) apresentaram pátinas mais 

estáveis, consolidadas durante os intervalos entre as avaliações 

eletroquímicas, pela presença da umidade e outros constituintes, ao passo 

que aquelas expostas em desecador se apresentaram pulverulentas e 

destacáveis, sem conferir proteção ao substrato. Nenhuma pátina resistiu à 

imersão continua nas soluções de NaCl 0,1 M, águas de chuva sintética de 

São Paulo e Rio de Janeiro, sendo dissolvidas e destacadas; 

e. as pátinas dos ensaios intermitentes apresentaram respostas de impedância 

eletroquímica típica de eletrodo poroso com comprimento de poro semi-

infinito, em concordância com o modelo de eletrodo poroso proposto por de 

Levie (1964); 

f. o uso do verniz Paraloide B-72 sobre os corpos-de-prova já recobertos com 

pátina, mostraram que o verniz confere alguma proteção para exposição de 

até 15 dias, apenas quando ensaiado intermitentemente nas águas de chuva 

sintéticas, mas não confere proteção alguma em NaCl 0,1 M. Para exposição 

intermitente no corredor do LEC-DEQ-EPUSP, superiores a 15 dias, verifica-

se intensa diminuição das propriedades protetoras do verniz atribuída à sua 

degradação foto-oxidativa. 
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CAPÍTULO 9 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Os resultados encontrados neste trabalho sugerem que algumas investigações 

adicionais poderiam ser feitas para esclarecer definitivamente, alguns pontos aqui 

levantados. As sugestões são as seguintes: 

a. realizar exposições de cobre de longo período (6 meses) nas águas de chuva 

sintética de São Paulo, Rio de Janeiro e água deionizada e tentar identificar a 

presença de carbonatos por difração de raio-X (DRX), na tentativa de 

esclarecer o forte sinal de carbono por XPS, obtido em exposições a curtos 

períodos (3 e 7 dias); 

b. expor os corpos-de-prova recobertos com pátina S1 com e sem recobrimento 

de verniz, por longos períodos de exposição à atmosfera de São Paulo, para 

ter uma idéia mais próxima da realidade, sobre as características protetoras 

das pátinas aqui estudadas; 

c. outro estudo em relação às patinas com recobrimento com verniz seria o 

efeito da espessura da camada de verniz, mediante aplicação de uma 

segunda camada após a cura da primeira. 
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