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Resumo:  

A corrosão é um processo que atinge a maior parte do meio industrial, danificando diversas estruturas 

compostas por metais e causando enorme prejuízo financeiro. Por se tratar de um processo irreversível, 

é necessária uma alternativa para evitar ou diminuir a ocorrência desse processo. Com isso, o uso de 

inibidores de corrosão se torna uma eficaz medida para o prolongamento da vida útil dessas ligas 

metálicas. Inibidores de corrosão são substâncias ou misturas capazes de reduzir ou evitar a corrosão 

metálica. Neste cenário, medicamentos vencidos se tornam uma opção nova de inibidores de corrosão, 

pois contêm geralmente em sua formulação moléculas orgânicas com agrupamentos muitas vezes 

semelhantes às substâncias utilizadas em inibidores comercialmente utilizados. Este estudo investigou o 

potencial anticorrosivo de 13 fármacos vencidos em HCl 1M por meio de ensaio gravimétrico de perda 

de massa. A fluormetolona alcançou eficiência máxima de ≈ 80% quando aplicada em uma concentração 

de 10 mg.L-1; a benzocaína alcançou eficiência máxima de ≈ 71% quando utilizada a 50 mg.L-1; o 

cloridrato de metoclopramida alcançou eficiência máxima de ≈ 70% quando utilizado a 50 mg.L-1. 
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Abstract: Corrosion is a process that affects most of the industrial environment, damaging various 

structures composed of metals and causing enormous financial loss. Because it is an irreversible process, 

an alternative is needed to avoid or reduce the occurrence of this process. Thus, the use of corrosion 

inhibitors becomes an effective measure to extend the life of these metal alloys.Corrosion inhibitors are 

substances or mixtures capable of reducing or preventing metallic corrosion. In this scenario, expired 

medication become a new option for corrosion inhibition, since they generally are composed of or 

contain organic molecules with chemical groupings often similar to those used in commercially available 

corrosion inhibitors. This study investigated the anticorrosion potential in 13 expired drugs in HCl 1M, 

by gravimetric weight loss method. The fluormetholone achieved maximum efficiency of ≈ 80% when 

applied at a concentration of 10 mg.L-1; benzocaine achieved maximum efficiency of ≈ 71% when when 
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used in 50 mg.L-1; and metoclopramide hydrochloride maximum efficiency of ≈ 70% when used in 50 

mg.L-1. 

 

Keywords: Fluormetholone; Benzocaine; Metoclopramide hydrochloride; Corrosion inhibitor. 

 

 

1. Introdução 
A corrosão metálica é o processo de deterioração de um metal por ação química ou eletroquímica 

do meio em que este se encontra. Nesse processo, que é espontâneo e irreversível, o metal passa de seu 

estado reduzido para seu estado oxidado. Esta mudança pode comprometer a funcionalidade deste 

produto, uma vez que é capaz de alterar suas propriedades. Num cenário industrial, manter a integridade 

do material é essencial, sobretudo porque a corrosão pode acarretar em perda de durabilidade, mau 

funcionamento, custos por reparo e perdas e até mesmo danos à saúde humana.[1] 

Inibidores de corrosão são substâncias ou misturas de substâncias que, quando aplicadas no meio 

corrosivo e a concentrações ideais, são capazes de diminuir ou eliminar o processo de corrosão de um 

material. Inibidores orgânicos geralmente apresentam bons resultados de eficiência anticorrosiva devido 

a algumas características estruturais (ligações pi e sítios básicos de Lewis) que permitem a adsorção 

sobre a superfície metálica[2]. Neste cenário, a utilização de fármacos vencidos, compostos de moléculas 

orgânicas em seus princípios ativos, como inibidores de corrosão surge como uma alternativa limpa e 

barata de sanar este problema. 

Este trabalho utilizou 13 fármacos vencidos como material de pesquisa para desenvolver novos 

inibidores de corrosão. São eles: acetilcisteína, levofloxacino, benzocaína, ibuprofeno, butilbrometo de 

escopolamina, ambroxol, cloridrato de metformina, guaifenesina, dipirona monoidratada, amoxicilina, 

cloridrato de metoclopramida, rifamicina sódica e fluormetolona. 

 

2. Procedimento Experimental 
Utilizando como corpo de prova o aço-carbono A36, em meio ácido (HCl 1M), os medicamentos 

foram estudados individualmente como inibidores de corrosão em concentrações de 10 mg.L-1, 50 mg.L-

1, 100 mg.L-1 ou 1000 mg.L-1. Através de ensaios de perda de massa, as taxas de corrosão foram 

determinadas e então calculou-se a eficiência das espécies. De acordo com a norma ASTM G1-90, 

amostras de aço carbono A36 foram lixadas em politriz com lixas de granulometria 400 e 800, de forma 

a deixá-los com dimensões mais simétricas, e promover uma superfície mais homogênea e com menos 

deformidades. Após isso, aferiu-se as dimensões dos corpos de prova utilizando-se paquímetro digital. 

Então, estes foram limpos quimicamente com água e surfactante, água, etanol e acetona. Por fim, os aços 

são secados em secador profissional para a realização da pesagem. 

Após a pesagem, os corpos de prova foram imersos no eletrólito pelo tempo pré estabelecido em 

ensaio em branco, de 5h. Após esse tempo, eles são lavados com água e surfactante, água, solução de 

Clark (HCl, Sb2O3 e SnCl2) para a decapagem química, etanol e acetona, e então as amostras foram secas 

novamente e então tiveram suas massas finais medidas. Assim, a partir das dimensões do corpo de prova 

e com a variação da massa do mesmo, pôde-se determinar a taxa de corrosão utilizando a Equação 1. 

Com as taxas de corrosão calculadas, é possível verificar a eficiência anticorrosiva, por meio da Equação 
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2. 

 

       Equação 1    𝑇𝑐 =  
8,76.104.∆𝑚

𝐴.𝑑.𝑡
                Equação 2   ɳ (%) =

(𝑇𝑐−𝑇𝑐𝑖𝑛𝑖𝑏)

𝑇𝑐
 . 100 

Na Equação 1, Tc é a taxa de corrosão, ∆m é variação de massa, A é área total do corpo de prova, 

d é a massa específica da liga metálica e t é o tempo do ensaio gravimétrico. Na Equação 2, ɳ é a eficiência 

do inibidor, Tc é a taxa de corrosão sem o inibidor e  Tcinib é a taxa de corrosão com o inibidor. 

 

3. Resultados e discussão 
A partir de ensaio em branco, determinou-se o tempo ideal para os ensaios de perda de massa. A 

partir do tempo de 5 horas, a Figura 1 mostra que a taxa de corrosão se torna constante, quase em 

linearidade. Portanto, a taxa de corrosão após esse tempo é irrelevante para o estudo. 

 
Figura 1. Taxa de corrosão por tempo, em ensaio realizado em branco (sem inibidor de corrosão). 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados de eficiência dos fármacos estudados como inibidores de 

corrosão individualmente, através dos ensaios de perda de massa. A fluormetolona alcançou eficiência 

de até 80,42% quando aplicada em 10 mg.L-1, a benzocaína obteve eficiência de 70,95% em 50 mg.L-1, 

e o cloridrato de metoclopramida demonstrou eficiência de 70,95% em 50 mg.L-1, sendo estes os 

fármacos considerados, dentre os estudados, como os mais promissores neste estudo. 

 

Tabela 1. Relação de dados de eficiência obtidos pelos fármacos estudados como inibidores de 

corrosão por meio de ensaio gravimétrico de perda de massa. 

Fármaco Concentração (mg.L-1) Eficiência (%) 

Fluormetolona 10 80,42 ± 2,49 

Benzocaína 50 70,95 ± 9,64 

Cloridrato de Metoclopramida 50 70,03 ± 3,91 

Acetilcisteína 100 61,63 ± 1,82 

Levofloxacino 100 56,69 ± 19,31 
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Rifamicina Sódica 100 49,04 ± 9,37 

Butilbrometo de Escopolamina  100 43,27 ± 27,02 

Guaifenesina 100 54,71  ± 2,33 

Dipirona Monoidratada 100 24,71 ± 15,08 

Ambroxol 100 24,97 ± 22,00 

Amoxicilina 1000 58,82 ± 11,65 

Cloridrato de Metformina 1000 63,28 ± 5,13 

Ibuprofeno 1000 37,53 ± 11,10 

 

Considerando estes dados, realizou-se um planejamento experimental para conferir o 

desempenho destes medicamentos aplicados em novas concentrações. Sendo assim, de acordo com a 

eficiência e o desvio padrão observado experimentalmente, classificaram-se os remédios da seguinte 

forma: 

Bom (Fluormetolona, Benzocaína, Metoclopramida) - devem ser novamente estudados nas 

concentrações de 5 mg.L-1, 10 mg.L-1, 50 mg.L-1, 100 mg.L-1, 200 mg.L-1 e 300 mg.L-1. 

Médio (Guaifenesina, Levofloxacino, Acetilcisteína, Rifamicina Sódica e Butilbrometo de 

Escopolamina) - devem ser novamente estudados nas concentrações de 100 mg.L-1, 300 mg.L-1, 500 

mg.L-1, 800 mg.L-1 e 1000 mg.L-1. 

Ruim (Amoxicilina e Cloridrato de Metformina) - devem ser novamente estudados nas 

concentrações de 500 mg.L-1, 1000 mg.L-1, 1500 mg.L-1 e 2000 mg.L-1. 

 

4. Conclusão 
Com os dados acima coletados, já nota-se um expressivo desempenho por parte da fluormetolona, mesmo 

em baixa concentração – 80,42% de eficiência quando utilizada a uma concentração de 10 mg.L-1. 

Portanto, estudá-la mais a fundo e testar suas propriedades anticorrosivas em concentrações mais 

elevadas é imprescindível para este trabalho. A benzocaína e cloridrato de metoclopramida, em 

concentrações de 50 mg.L-1, apresentaram eficiência de 70,95% e 70,03%, respectivamente, que também 

são ótimos resultados. A fim de otimizar a aplicação desses inibidores na indústria, estes três 

medicamentos serão estudados mais a fundo, utilizando diversas concentrações e outras técnicas 

eletroquímicas, além de análises físico-químicas. 
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