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Introdução 

A corrosão metálica causa severos danos e custos 

à sociedade ao danificar peças em metal de uso 

artístico, comercial e industrial. O tratamento para 

reuso de uma peça metálica corroída consiste em 

diversas etapas. Entre essas há a remoção dos 

produtos de corrosão através da decapagem ácida. 

Esse procedimento, porém, pode danificar a peça, 

caso as condições utilizadas não forem controladas. 

No caso de obras de arte e bens arqueológicos em 

metal esta é uma situação inaceitável. Uma 

alternativa menos agressiva que a decapagem 

ácida consiste no uso de pré-ligantes que removem 

os produtos de corrosão pela coordenação dos 

metais presentes nestes. No caso de ligas de cobre 

é possível usar o dietilditiocarbamato  de  sódio [1], 

NaEt2NCS2 (NaDTC) (Fig.1), como pré-ligante para 

a remoção de produtos de corrosão com Cu(II). O 

presente estudo tem como objetivo avaliar, por 

ensaios eletroquímicos de curvas de polarização 

(CP) e espectroscopia de impedância eletroquímica 

(EIS), a corrosão provocada no metal pela 

decapagem por HCl e NaEt2NCS2 e verificar qual 

será a menos agressiva. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fórmula do NaEt2NCS2 

Resultados e Discussão 

Os ensaios de CP e EIS foram realizados em célula 

de três eletrodos com cobre 99,9 % como eletrodo 

de trabalho, Ag/AgCl com solução saturada de KCl 

como eletrodo de referência e um fio de platina 

como contra eletrodo. Soluções 0,1 mol.L
-1

 de HCl e 

NaDTC foram preparadas para as medidas. Após os 

banhos as superfícies foram analisadas por 

espectroscopia vibracional no infravermelho por 

reflexão absorção (IRRAS). 

 
Os parâmetros de corrosão obtidos dos ensaios 
estão na tabela 1 e as curvas de EIS estão na figura 
2. 
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Figura 2 . Curvas de impedância eletroquímica de 
de Cu em HCl e NaDTC ambos a 0,1 mol.L

-1
. 

Tabela 1. Parâmetros eletroquímicos de corrosão 
de Cu em HCl e NaDTC ambos a 0,1 mol.L

-1
. 

Solução 

aquosa 

0,1 

mol.L
-1

 

Potencial 
de 

Corrosão 
(V) 

Densidade 
de 

corrente  
(x 10

-7 

A.cm
2
) 

Resist. 

da 

solução 

(cm
2
) 

Resist. de 

transferência 

de carga 

(kcm
2
) 

n 

HCl -0,086 16,3 5,650 1,509 0,563 

NaDTC -0,272 1,99 30,653 2.022 0,652 

A diminuição da taxa de corrosão ao se mudar do 

sistema aquoso com HCl para NaDTC foi 

observada pela diminuição das densidades de 

corrente (obtidas pelas CP) e pelo aumento da 

resistência de transferência de carga do metal 

(obtidas pela EIS). O aumento do parâmetro n 

indica a diminuição da heterogeneidade da 

superfície do metal [2] resultante da adsorção do 

NaDTC que ocorre por coordenação de Cu pelos 

grupos ditiocarbamatos, o que foi verificado pelo 

espectro IRRAS que indicou a presença de 

Cu(NaEt2NCS2)2 na superfície metálica: bandas em 

1505 cm
-1

 ( N
...

C tioureída)
 
 e 995 cm

-1
 ( C-S). 

Conclusões 

Soluções de NaDTC são menos corrosivas que 

soluções de HCl na reação com peças de cobre 

sugerindo seu uso como agente de limpeza. 
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