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Resumo: O processo de corrosão em metais é um fenômeno de característica físico-química 

extremamente desvantajoso para diversas áreas e, com isso, realizam-se testes em laboratório com o 

objetivo de reduzir ou impedir que isso aconteça, usando os chamados inibidores de corrosão. Esses 

inibidores têm como função agir contra o processo quando inseridos no meio reacional. Muitas vezes 

são usados agentes orgânicos, pois eles apresentam excelentes resultados, tendo como característica a 

adsorção do mesmo na superfície do metal em questão. Com isso, uma molécula orgânica derivada do 

4-hidróxi-3-metóxibenzilideno foi verificada em ensaios de eficiência anticorrosiva, onde amostras de 

aço-carbono A36 foram imersas em soluções de HCl 1M contendo a mesma em diferentes 

concentrações e, por conseguinte, analisada a taxa de corrosão das diferentes soluções a ponto de 

definir a de melhor eficiência anticorrosiva, que foi cerca de 83% a uma concentração de 2,0 g.L-1. 
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Abstract: The corrosion process in metals is a phenomenon of physicochemical characteristic 

extremely disadvantageous for several areas, and with this, tests are carried out in the laboratory with 

the purpose of reducing or preventing this from happening, using so-called corrosion inhibitors. These 

inhibitors have as function to act against the process when inserted in the reaction medium. Often 

organic agents are used because they present excellent results, having as characteristic the adsorption 

of the same in the surface of the metal in question. Thus, an organic molecule derived from 4-hydroxy-

3-methoxybenzylidene was verified in anticorrosive efficiency tests, where samples of A36 carbon steel 

were immersed in 1M HCl solutions containing the same in different concentrations, and therefore, the 

corrosion rate of the different solutions was analyzed to the point of defining the best corrosion 

efficiency, which was about 83% at a concentration of 2.0 g.L-1. 
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1. Introdução 

 

A corrosão pode ser definida como o consumo de um material metálico por agentes externos, 

resultando em sua deterioração, se caracterizando muitas vezes por ser uma reação de caráter físico-

químico. Esse fenômeno é muito estudado pois ele é extremamente desfavorável para diversos setores, 

por exemplo nas indústrias químicas, petroquímicas, automobilística, médica, etc.1 

Com o objetivo de evitar ou reduzir os processos corrosivos, são utilizados os chamados 

inibidores de corrosão. Podem ser caracterizados em três tipos: inibidores anódicos, catódicos ou de 

adsorção. Inibidores de adsorção funcionam criando uma película protetora nas regiões anódicas e/ou 

catódicas, onde interferem diretamente nas reações eletroquímicas.2,3 

Os inibidores orgânicos possuem essa característica de adsorção, sendo eles muito utilizados 

nos processos anticorrosivos, devido a presenças singulares em suas estruturas, como elétrons pi e 

pares de elétrons não ligantes. Eles são muitas vezes estudados para se comprovar sua eficiência na 

proteção contra ligas metálicas.2,3   

Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo estudar a atividade anticorrosiva de uma 

molécula orgânica derivada do 4-hidróxi-3-metóxibenzilideno, ilustrado na figura 1.  

 
Figura 1: Estrutura da molécula avaliada como inibidor de corrosão. 

  

2. Procedimento Experimental 

 

Para os experimentos foi utilizado amostras de aço-carbono A36 para determinar a eficiência de 

uma molécula orgânica derivada do 4-hidróxi-3-metóxibenzilideno como inibidor de corrosão, usando 

como base da análise as taxas de corrosão do inibidor em meio ácido. O processo da perda de massa é 

antecedido por etapas: inicialmente as amostras de aço são lixadas, primeiro em lixa d’água nº 400, 

para se retirar as impurezas, e depois nº800, para se dar acabamento. A amostra então tem suas medidas 

tiradas e então passam por um tratamento químico na seguinte ordem: água com detergente, água, 

etanol, acetona. Esse processo tem como finalidade remover impurezas após o polimento do aço. Sua 

massa é então medida e, após certo tempo determinado pelo ensaio branco, é feita um segundo 

tratamento químico, mas agora com solução Clark (decapagem química) no meio. A amostra tem então 

sua massa medida pela segunda vez para se calcular a taxa de corrosão e verificar a eficiência do 

inibidor. A taxa de corrosão é calculada pela equação (1), sendo: Tc a taxa de corrosão, ∆m variação de 

massa, A área do corpo de prova, d a densidade e t o tempo de exposição: 

 

 

 

      Comparando-se os resultados obtidos pelo branco com os dos ensaios do inibidor em diferentes 

concentrações, foi possível calcular a eficiência do mesmo por meio do uso da equação (2), sendo:  ɳ a 

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



 

IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 

 

(2) 

presença do inibidor: 

 

 

 

 

 

3. Resultados e discussão 

 

Na figura 2, estão representadas as taxas de corrosão proporcionais ao tempo de duração, em horas, 

do ensaio branco (HCl 1 M). Ele foi utilizado para se ter ideia do tempo que os aços deveriam ficar 

submersos na solução ácida, e com isso concluiu-se que o ensaio deveria durar um total de 5 (cinco) 

horas, onde a taxa de corrosão se torna constante. 

Figura 2: estudo cinético da solução de HCl 1M. 

  

Com o tempo do ensaio definido, a taxa de corrosão foi calculada analisando-se 4 diferentes 

concentrações, como exemplifica a tabela 1. 

 

Tabela 1: Dados sobre taxas de corrosão alcançadas pelo inibidor em diferentes concentrações.  

Inibidor Concentração (g.L-1) Taxa de Corrosão 

Derivada do 4-hidróxi-

3-metóxibenzilideno 

Branco 3,74683 ± 0,09003 

0,5 1,29498 ± 0,16882 

1,0 0,97460 ± 0,07381 

1,5 0,72630 ± 0,01018 

2,0 0,60435 ± 0,10422 

 

Após analisar a tabela, foi possível calcular a eficiência anticorrosiva do inibidor, mostrado na 

figura 3. Como resultado mais expressivo, teve-se uma média de eficiência de 83,87% quando o 

inibidor se encontra em concentração 2,0 g.L-1. 
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Figura 3: Dados de eficiência anticorrosiva da em meio ácido de HCl 1 M. 

 

4. Conclusão 
 

A molécula orgânica derivada do 4-hidróxi-3-metóxibenzilideno apresentou resultados 

satisfatórios quando analisado como inibidor de corrosão para aço-carbono A36 pelo ensaio 

gravimétrico de perda de massa em meio ácido de HCl 1M, com uma eficiência de cerca de 83% a 2,0 

g.L-1. 
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