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Em termos da história da arte brasileira, pode-se destacar os séculos XVIII e 
XIX como os de maior produção de esculturas em bronze (Cu + Sn), com 
especial relevo para a capital fluminense, onde ~65% das esculturas públicas 
são manufaturadas em bronze. Cabe salientar que, para além da importância 
histórica/artística, o patrimônio escultórico carioca guarda em si grande 
potencial turístico/econômico, como é o caso das 7 esculturas da orla Leme-
Leblon. Em contraste à relevância das obras, as condições climáticas do Rio 
de Janeiro apresentam-se hostis à preservação das obras, já que o clima 
quente, úmido e com altas concentrações de Cl- favorecem o aparecimento de 
espécies instáveis de cobre de modo a contribuir para o fenômeno 
oxidativo/corrosivo das superfícies. Neste contexto, a utilização de inibidores 
de corrosão emerge como uma solução viável, mas que carece de 
investigações que tratem da compreensão da natureza mais fundamental da 
interação entre o inibidor de corrosão e a superfície do bronze. 
Inquestionavelmente, inibidores de corrosão sintéticos (e.g. ditiocarbamatos) 
apresentam- se como uma eficiente alternativa, muito embora também haja 
alternativas naturais – como os extratos alcaloídicos de Coffea sp. - com menor 
potencial de toxicidade para conservadores e restauradores. Em âmbito geral, 
a teoria do funcional de densidade (DFT) é uma teoria quanto-mecânica capaz 
de calcular propriedades a partir da estrutura eletrônica de sistemas 
moleculares. Desta forma, é possível usar a DFT para sondar a natureza da 
interação de uma molécula com uma superfície (Cu). Neste trabalho, serão 
apresentados os resultados do cálculo da estrutura eletrônica de dois 
inibidores de corrosão sintéticos: ditiocarbamato parabânico (DTC-p) e 
ditiocarbamato gluculuril (DTC-g) e dos três principais alcalóides presentes no 
extrato alcaloídico de café: cafeína, teobromina e teofilina. A estrutura 
eletrônica das moléculas estudadas foram calculadas através das equações 
da DFT, implementadas no pacote de programas GAMESS.  
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Para representar os elétrons do sistema, os orbitais monoeletrônicos de Kohn-
Sham foram expandidos em um conjunto de bases gaussianas - 6-311G(d,p) - 
e o termo de troca-correlação (XC) foi calculado com base em um funcional 
híbrido (B3LYP). A diferença de energia dos orbitais de foi obtida através da 
equação ΔE = ELUMO – EHOMO. O cálculo da estrutura eletrônica dos 
ditiocarbamatos evidencia que a eficiência de inibição do DTC-p (ΔE = 18,51 
eV) é melhor que a do DTC-g (ΔE = 69,9 eV). Em paralelo, as diferenças de 
energias dos alcalóides do café foram negligenciáveis entre si: cafeína (ΔE = 
136,5 eV), teobromina (ΔE = 138,2 eV) e teofilina (ΔE = 136,9 eV). Per se os 
cálculos neste trabalho corroboram com os resultados experimentais 
disponíveis na literatura, i.e. a eficiência de inibição dos ditiocarbamatos 
avaliados é realmente melhor  do que as dos extratos de café, mas traz consigo 
uma nova contribuição: Os alcalóides do café atuam sinergicamente no 
extrato alcaloídico para a inibição da corrosão de superfícies de bronze. Os 
próximos passos desse trabalho será avançar de forma a compreender a 
natureza da interação entre as moléculas em estudo e uma superfície de 
bronze (Cu + Sn) com a utilização da análise de decomposição de energia 
(LMO-EDA), também presente no GAMESS. Os resultados expostos neste 
trabalho possuem potencial impacto na área de preservação patrimonial de 
esculturas em bronze através da compreensão dos mecanismos de inibição 
relacionados à dois ditiocarbamatos e aos extratos alcaloídicos de café. 
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