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Resumo: Atualmente, empresas metalúrgicas vêm realizando diversas pesquisas de campo que 

beneficiem o estudo na área de materiais anticorrosivos. Sabe-se que tubulações metálicas são 

utilizadas nesse processo, porém elas são suscetíveis à corrosão metálica, que vai gerar déficits em 

vários setores financeiros. O uso de inibidor de corrosão é uma das medidas usadas para tentar 

retardar o processo oxidativo da liga metálica. Antigamente eram muito utilizados os derivados de 

cromatos, porém, devido à nocividade ao meio ambiente e à saúde, foram sendo substituídos. Em prol 

da natureza, diversas pesquisas são realizadas, buscando produtos naturais para esta finalidade. 

Dessa forma, utilizou-se o extrato bruto do octocoral Phyllogorgia dilatata, para validar sua ação 

anticorrosiva em solução eletrolítica de HCl 1M através de ensaio gravimétrico de perda de massa. 

Usando-se diversas concentrações em meio ácido, foi possível obter o cálculo da taxa de corrosão e 

uma ação anticorrosiva maior de 90% na presença do inibidor com a concentração de 1 g.L-1. 
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Abstract: Nowadays, metallurgical companies have been carrying out several field researches that 

benefit the study in the area of anti-corrosive materials. It is known that metallic pipes are used in this 

process, but they are susceptible to metallic corrosion, which will generate deficits in several financial 

sectors. The use of corrosion inhibitor is one of the measures used to try to retard the oxidative process 

of the alloy. In the past, chromate derivatives were widely used, but due to their harmful effects on the 

environment and health, they were replaced. For the sake of nature, a lot of research is done, looking 

for natural products for this purpose. In this way, the crude extract of marine coral Phyllogorgia 

dilatata was used to validate its anti-corrosive action in 1 M HCl electrolytic solution by gravimetric 

mass loss test. Using various concentrations in acid medium, it was possible to obtain the corrosion 

rate calculation and an anti-corrosive action greater than 90% in the presence of the inhibitor at the 

concentration of 1 g.L-1. 
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1. Introdução 

 

A corrosão é um processo oxidativo, espontâneo e irreversível que ocorre na maior parte em ligas 

metálicas, com ou sem a presença de esforços mecânicos. Ela está relacionada a alguns fatores que 

podem agravá-la, como, pressão, pH, temperatura e a solução. Buscar meios que retardem a corrosão é 

de grande importância para vários setores interligados a corrosão.1,2 

Entre várias técnicas que podem ser empregadas, a mais utilizada é a injeção de inibidores de 

corrosão à solução eletrolítica presente nos dutos com finalidade de protegê-los.2,3 

Moléculas orgânicas são conhecidas por adsorverem na superfície metálica e criarem um filme de 

proteção, devido a presença de ligações π e átomos com pares de elétrons desemparelhados, que podem 

formar fortes ligações com orbitais d vacantes do metal, como enxofre, nitrogênio, fósforo, oxigênio.3 

Com isso, este trabalho visa estudar o extrato bruto do octocoral Phyllogorgia dilatata como 

inibidor de corrosão em meio ácido, aliando a proteção da liga metálica a um inibidor de origem natural 

e sem nocividade ao meio ambiente. 

       

2. Procedimento Experimental 

 

O octocoral Phyllogorgia dilatata foi coletado em 1997 em Armação de Búzios, RJ, e foi 

armazenado em freezer até o preparo do extrato. Para a obtenção do extrato bruto o coral foi submetido 

primeiramente à extração por maceração estática com diclorometano:metanol 1:1 (v/v), trituração, 

filtração a vácuo e evaporação do solvente, gerando o 1º extrato. O sólido remanescente da filtração foi 

extraído com diclorometano utilizando-se o método anterior por duas vezes, originando o 2º e 3º 

extrato. Todos os extratos foram reunidos e obteve-se o extrato bruto do octocoral. 

Ensaios gravimétricos de perda de massa formam realizados para testar o uso do extrato bruto do 

coral marinho P. dilatata como inibidor de corrosão em solução eletrolítica de HCl 1 M. Seguindo a 

norma ASTM G1-90, preparou- se os corpos de prova, aço carbono A36, com um lixamento em uma 

politriz, usando lixa d’água de granulometria 500, para a remoção de maiores deformidades e 

imperfeições, além de deixar mais simétrico os lados do aço. Por conseguinte, usa-se uma lixa d’água 

de granulometria 800 para fazer o acabamento, de forma obter um aspecto liso e homogêneo das 

superfícies do mesmo. Após esta etapa, faz-se a aferição das medidas com o auxílio de um paquímetro 

digital. Em seguida, para a remoção de impurezas presente no corpo de prova, lava-se com água e 

surfactante, água, etanol e acetona, sendo o surfactante detergente comercial.  

O aço é secado com um secador profissional, para que assim fosse feita a pesagem. Após pesagem, 

imergiu-se na solução eletrolítica por um período pré-estabelecido por ensaio em branco. Decorrido 

esse tempo, retira-se da solução e lava-se novamente com água e surfactante, água, solução de Clark 

(HCl, Sb2O3 e SnCl2, para decapagem química), etanol e acetona. Faz-se a secagem e mede-se a nova 

massa. Com as dimensões do corpo de prova calcula-se a área total e com a variação de massa, pode se 

obter a taxa de corrosão, através da equação 1.  

 

 
 

Em que Tc significa a taxa de corrosão, ∆m é variação de massa, A é área total do corpo de prova, d 
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é a massa especifica da liga metálica e t é o tempo ao qual o corpo de prova foi submetido ao ensaio 

gravimétrico.  

A partir de dados experimentais, foi possível calcular a eficiência anti-corrosiva, com ou sem a 

presença de inibidor, por meio da equação 2.  

 

 

Tais como ɳ é a eficiência anticorrosiva, Tc é a taxa de oxidação sem o inibidor e Tcinib é a taxa de 

oxidação com o inibidor. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Testes experimentais foram feitos para definir em quanto tempo o ensaio gravimétrico de perda de 

massa deveria ocorrer. De acordo com a figura 1, observa-se uma constância na taxa de corrosão do 

ensaio branco (HCl 1 M), quase uma linearidade, a partir de 5 horas, mostrando que é irrelevante o 

ensaio em tempo superior. 

Figura 1: estudo cinético da solução de HCl 1M. 

  

Após isso, foi possível obter o resultado da taxa de corrosão com o inibidor em diferentes 

concentrações, de acordo com a tabela 1. Observa-se que, com o aumento da concentração de inibidor, 

a taxa de corrosão do aço carbono decresce. 
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Tabela 1: Dados sobre taxas de corrosão na presença do inibidor em diferentes concentrações. 

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

Phyllogorgia dilatata 

Branco 1,93473 ± 0,11069 

0,1 0,72454 ± 0,01265 

0,3 0,52716 ± 0,00217 

0,5 0,42995 ± 0,07121 

0,8 0,34660 ± 0,13432 

1,0 0,16148 ± 0,00635 

 

A partir das diversas taxas de corrosão, aplicando a equação 2, calculou-se a eficiência 

anticorrosiva. Obteve-se uma eficiência maior que 90% na presença de 1 mg.L-¹. 

 
Figura 2: Dados de eficiência anti-corrosiva em solução eletrolítica de HCl 1M. 

 

4. Conclusão 
 

A partir dos dados experimentais, conclui-se que o extrato bruto do octocoral Phyllogorgia dilatata 

é um eficiente inibidor de corrosão para o aço carbono A36 em solução eletrolítica de HCl 1M, com 

mais de 90% de eficiência em concentração de 1 g.L-¹ no ensaio gravimétrico de perda de massa. Para 

se obter mais informações a respeito deste trabalho, além de auxiliar nos resultados, mais estudos 

eletroquímicos serão realizados. 
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