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Resumo: A corrosão metálica pode gerar diversas adversidades, prejudicando empresas e indivíduos 

comuns, mas o principal agente econômico afetado por ela são as indústrias, devido a perdas 
econômicas com equipamentos corroído. Por isso, seu estudo é importante para encontrar medidas 

que pretendem solucionar ou minimizar esse problema. Uma dessas medidas é inibidores de corrosão, 

que são substâncias colocadas no meio corrosivo com o intuito de proteger o material passivo da 
corrosão, reduzindo ou a eliminando totalmente. Inibidores de corrosão orgânicos são bastante 

eficientes devido a presença de grupos polares contendo átomos como nitrogênio, enxofre e oxigênio, 
que possuem elétrons não ligantes, presença de heterocíclico e elétrons pi que podem realizar ligação 

com orbital d vacante de elementos da liga metálica. Com isso, esse estudo visou avaliar a eficiência 
de uma molécula orgânica derivada do triazol em meio ácido de HCl 1 M através de ensaio 

gravimétrico de perda de massa. Aplicada em diferentes concentrações, foi possível o cálculo da taxa 
de corrosão nos diferentes cenários. Com os dados obtidos, determinou-se a eficiência anticorrosiva, 

alcançando em torno de 88% quando presente em 1,0 g.L-1. 

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

 

Abstract: Metal corrosion can generate a number of adversities, harming companies and ordinary 

individuals, but the main economic agent affected by it is the industries due to economic losses with 

corroded equipment. Therefore, their study is important to find measures that intend to solve or 

minimize this problem. One of these measures is corrosion inhibitors, which are substances placed in 

the corrosive medium in order to protect the passive material from corrosion by reducing or 

eliminating it completely. Organic corrosion inhibitors are quite efficient due to the presence of polar 

groups containing atoms such as nitrogen, sulfur and oxygen, which have nonbonding electrons, 

presence of heterocyclic and pi electrons that can bind with orbital d vacancy of metal alloy’s 

elements. Therefore, this study intended to evaluate the efficiency of an organic molecule derived from 

triazole in acidic medium of 1 M HCl by gravimetric mass loss test. Applied in different concentrations, 

it was possible to calculate the corrosion rate in the different scenarios. With the obtained data, the 

corrosion efficiency was determined, reaching around 88% when present in 1.0 g.L-1. 
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1. Introdução 

O principal causador de desgaste das ligas metálicas é o processo de corrosão que geralmente é 

espontâneo e transforma as características físicas e químicas das ligas, interferindo na sua durabilidade, 
estrutura e principalmente no seu desempenho. Como a corrosão acontece constantemente e é muito 

prejudicial às indústrias, o estudo de técnicas para diminuir a mesma é de extrema utilidade, já que 
pode reduzir gastos causados por este fenômeno. Atualmente, uma das técnicas mais utilizadas é o 

emprego de inibidores de corrosão. Adicionados diretamente no meio corrosivo, eles têm a capacidade 

de proteger a liga metálica do processo de corrosão.1, 2
 

Os inibidores orgânicos são bem eficientes na interação com a superfície metálica, e isso está ligado 

à sua capacidade de adsorção química. Eles atuam quando solúveis ou dispersos no meio reacional. O 
poder de interação de cada composto orgânico está associado à presença de alguns componentes da 

molécula que irão prover capacidades adsortivas, como a presença dos átomos S, N ou O, que possuem 

pares de elétrons não ligantes capazes de se ligar a liga metálica. O inibidor forma uma camada 

protetora na superfície do metal que protege a liga da ação corrosiva.2,3
 

O processo corrosivo do aço em meio ácido de HCl se dá pela seguinte reação global, segundo 

Garcia e Santos (2013)2: 

 
Com a injeção do inibidor de corrosão no meio, Frenler e Growcock (1986) receitaram a seguinte 

reação para esclarecer o mecanismo dos inibidores4: 

 
 

2. Procedimento Experimental 

Lidando-se com aço-carbono A36 como uma amostra preparada para os ensaios gravimétricos de 

perda de massa, de acordo com a norma ASTM G1 – 90, em um ambiente corrosivo ácido, a molécula 
derivada do triazol, mostrada na figura 1, foi ponderada como inibidor de corrosão em quatro 

concentrações diferentes (0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 g.L-1). O procedimento tem como ponto de partida o 

lixamento dos aços, utilizando lixas d’água de granulometria 500 e 800 em uma Politriz. A primeira 
tem como objetivo a retirada de maiores deformidades e homogeneizar a superfície, já a segunda tem a 

finalidade de polir e retirar as ranhuras do corpo de prova. 

Figura 1: Estrutura da molécula orgânica ponderada como inibidor de corrosão 

Após o processo com a politriz, os cupons de aço têm suas dimensões e massas medidas e passam 

por uma lavagem química com água, surfactante, água, etanol e acetona. Após um tempo determinado 

de imersão, é realizado novamente a lavagem química, porém com a adição de uma solução de Clark 

para retirar camadas de impurezas do aço. 

Depois dessas etapas os corpos de prova são secados e têm suas massas medidas para determinar 

uma possível variação. A taxa de corrosão é determinada através da equação 1, sendo Tc a taxa de 

corrosão, ∆m a variação de massa, A a área do corpo de prova, d é a densidade e t o tempo de 

exposição. A eficiência corrosiva é calculada através da equação 2, sendo ɳ a eficiência anticorrosiva, 
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Tc a taxa de corrosão na ausência do inibidor e Tcinib a taxa de corrosão na presença do inibidor. 

        (1) 

     (2) 

3. Resultados e discussão 

Através dos resultados com o cupom em meio corrosivo sem o inibidor foi possível identificar em 

quanto tempo o ensaio aconteceria, isso é verificável na figura 2. Como observado na imagem, após 5h 

de exposição ao ácido, a taxa de corrosão não mudou muito, consequentemente a perda de massa deve 

ser feita nesse período sem a necessidade de realizar o ensaio para tempos maiores. 
 

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

Prosseguindo para a etapa com o inibidor, foi realizado o ensaio no tempo determinado 

anteriormente e obtiveram-se os resultados para as concentrações apresentadas na tabela 1. Pode-se 

notar que quanto maior a concentração, menor é a taxa de corrosão do aço, sendo que essa diferença 

por concentração se mostra bastante considerável. 

Tabela 1: Dados sobre taxa de corrosão alcançada pelo inibidor em diferentes concentrações 

Inibidor Concentração (mg.L-1) Taxa de corrosão 
 Branco 2,31089 ± 0,03880 
 0,1 0,56244 ± 0,01198 

Derivado do triazol 
  0,3  0,48350 ± 0,08883  

0,5 0,42893 ± 0,04744 
 0,8 0,35883 ± 0,00323 
 1,0 0,25749 ± 0,11755 

 

Diante dos resultados obtidos, a taxa de corrosão para cada concentração foi calculada, como 
mostra a tabela 1. De acordo com a mesma, é possível visualizar que quando o inibidor se encontra em 
sua concentração mais alta, ele apresenta uma boa taxa de corrosão. Através da figura 3, consegue-se 
analisar que em 1g.L-1, o inibidor tem uma eficiência anti corrosiva próxima de 88%, mostrando ser um 
excelente resultado. 
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Figura 3: Dados de eficiência anticorrosiva em meio ácido de HCl 1 M. 

 

4. Conclusão 

A molécula orgânica derivada do triazol é um excelente inibidor de corrosão para o aço carbono 

A36 visto os resultados obtidos através dos ensaios gravimétricos de perda de massa. Estes 

apresentaram quase 90% de eficiência anticorrosiva em meio ácido de HCl 1M. Estudos eletroquímicos 

e físico-químicos devem ser feitos a fim de corroborar os resultados obtidos nesse trabalho e entender 

de forma melhor o sistema. 
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