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Resumo: O processo de corrosão em metais trata-se um fenômeno físico-químico muito desvantajoso 

para a indústria, acarretando em diversas perdas econômicas. Nesse sentido, são realizados estudos 

com o intuito de tentar reduzir ou impedir que tal processo aconteça. A molécula derivada do 

carbamato foi testada como um potencial inibidor de corrosão por apresentar uma estrutura química 

contendo três heteroátomos e ligações π conjugadas. Foram realizados ensaios eletroquímicos, onde 

amostras de aço-carbono A36 foram imersas em soluções de HCl 1M com diferentes concentrações do 

inibidor. Analisou-se a taxa de corrosão de cada solução com o intuito de definir aquela de melhor 

eficiência anticorrosiva, que foi a de 1000 mg.L-1 com uma eficiência de 96,74%. 

 

Palavras-chave: Carbamato; inibidor de corrosão; meio ácido. 

 

Abstract: The process of corrosion in metals is a physicochemical phenomenon very disadvantageous 

for the industry, resulting in several economic losses. In this sense, studies are conducted with the 

intention of trying to reduce or prevent such a process from happening. The carbamate-derived 

molecule was tested as a potential corrosion inhibitor by having a chemical structure containing three 

heteroatoms and conjugated π-bonds. Electrochemical tests were performed, where A36 carbon steel 

samples were immersed in 1M HCl solutions with different inhibitor concentrations. The corrosion rate 

of each solution was analyzed in order to define the one with the best corrosion efficiency, which was 

1000 mg.L-1 with an efficiency of 96.74%. 

 

Keywords: Carbamate; corrosion inhibitor; acid medium. 

 

 

1. Introdução 

 

A corrosão de um metal é um processo termodinamicamente espontâneo e irreversível em que o 

composto passa do estado metálico para uma forma combinada ou produto de corrosão. Esse tema 

desperta bastante interesse acadêmico e atenção da indústria, uma vez que sua prevenção contribui para 

um prolongamento da vida de muitos materiais e equipamentos empregados em diversos setores 
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manufatureiros nos dias de hoje.[1,2] 

Um dos métodos mais comuns na proteção anticorrosiva de metais é o uso de moléculas orgânicas 

que atuam como inibidores de corrosão. Geralmente, os mecanismos para uma molécula orgânica agir 

como inibidora são: interações químicas, em que os elétrons livres interagem com orbitais d vazios na 

superfície do metal; interações físicas, onde ocorre interação eletrostática entre o inibidor e a superfície 

metálica – quando ânions adsorvidos na superfície metálica atraem moléculas inibidoras carregadas 

positivamente no meio; interação de ligações π conjugadas na estrutura da molécula orgânica com a 

superfície metálica ou uma combinação de todas essas interações em conjunto.[3,4,5] 

Todos esses casos produzem um filme uniforme na superfície metálica que diminui sua exposição 

ao meio agressivo, impedindo, assim, a corrosão. Nesse sentido, componentes contendo heteroátomos, 

ligações múltiplas e anéis aromáticos são os mais eficientes para serem utilizados como inibidores. Por 

isso, a molécula a ser trabalhada nesse projeto trata-se de uma substância com grande potencial inibidor 

por apresentar três heteroátomos em sua estrutura, além de anel aromático e múltiplas ligações.[5,6]  

 

 

Figura 1. Estrutura da molécula derivada do carbamato.  

 

2. Procedimento Experimental 

 

Baseado nas normativas da American Society for Testing and Materials (ASTM G1-90), os corpos 

de prova de aço carbono A36 foram polidos com lixas granulométricas de 400 e 600 e suas áreas 

superficiais foram medidas. Após uma limpeza química utilizando água, etanol e acetona, nesta ordem, 

e, após a secagem dos cupons, suas massas iniciais foram medidas. Em seguida, os cupons foram 

adicionados com auxílio de um fio de nylon à 50mL de soluções ácidas HCl 1M com diferentes 

concentrações de inibidor – variando de 5mg.L-1 a 1000mg.L-1. Os corpos de prova ficaram submersos 

por um período de tempo de, no máximo, dez dias. Quando extraídos, os cupons foram submetidos a 

um processo de decapagem química utilizando solução de Clark (HCl, SbCl3, Sn2Cl2), secados e suas 

massas finais foram medidas. 
Com os dados coletados, foi possível determinar a taxa de corrosão do metal através da equação 

(1), sendo Tc a taxa de corrosão, ∆m a variação de massa, A a área do corpo de prova, d a densidade e t 

o tempo de exposição e a eficiência anticorrosiva através da equação (2), onde ɳ é a eficiência 

anticorrosiva, Tc a taxa de corrosão na ausência do inibidor e Tcinib a taxa de corrosão na presença do 

inibidor. 

 

(1)                                                                  (2) 
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3. Resultados e Discussão 

 

O estudo cinético abordado no gráfico da Figura 2 retrata as taxas de corrosão obtidas nos ensaios 

gravimétricos de perda de massa em solução de HCl 1 M em função do tempo (em horas) de duração 

do ensaio sem adição de inibidor. A partir dele, foi possível determinar o tempo de estabilização para o 

experimento que foi de 5 horas, pois a taxa de corrosão começava a se tornar constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tempo (hora) 

 

Figura 2. Estudo cinético de solução HCl 1M a 25ºC. 

 

Após a determinação do tempo de estabilização para o ensaio, avaliou-se a taxa de corrosão do 

metal e a eficiência anticorrosiva do inibidor com diferentes concentrações do derivado do carbamato 

em solução. Os resultados são mostrados da Tabela 1 e no gráfico da Figura 3. 

 

Tabela 1. Valores de taxa de corrosão do metal e de eficiência anticorrosiva a diferentes 

concentrações do inibidor em solução de HCl 1M. 

 

Concentração (mg.L-1) Taxa de corrosão (mm.ano-1) Eficiência (%) 

- 2.264 ± 0,209 - 

5 1.106 ± 0.036 51.14 ± 1.58 

10 0.733 ± 0.058 67.62 ± 2.57 

50 0.517 ± 0.011 77.16 ± 0.49 

100 0.494 ± 0.048 78.19 ± 2.12 

300 0.432 ± 0.128 80.92 ± 5.67 

500 0.259 ± 0.121 88.57 ± 5.34 

800 0.252 ± 0.106 88.87 ± 4.69 

1000 0.074 ± 0.104 96.74 ± 4.61 
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Figura 3. Eficiência da molécula inibidora a diferentes concentrações. 

 

4. Conclusões 

 

É possível concluir através dos resultados de taxa de corrosão que o derivado do carbamato age 

como um excelente inibidor anticorrosivo para aço carbono A36 em meio ácido (HCl 1M) e que sua 

eficiência cresce conforme se aumenta a concentração de inibidor no meio, atingindo um valor máximo 

de 96,74% na concentração de 1000 mg.L-1. Futuros ensaios eletroquímicos serão realizados a fim de 

corroborar os resultados obtidos, assim como parâmetros físico-químicos – como isoterma de adsorção, 

energia livre, constante, entalpia e entropia de adsorção – também serão estudados para melhor 

entendimento do sistema.  
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