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Resumo: O processo de transformação das ligas metálicas em óxidos e outras substâncias, mais 

comumente chamado de corrosão, vêm sido estudado a fim de se obter algum modo de prevenir ao 

máximo que isso ocorra. O estudo se encaminhou para a área de inibidores de corrosão, que são 

substâncias que tem como função não deixar o metal e o meio agressivo reagirem. Muito utilizados, os 

compostos orgânicos, ao serem inseridos no meio corrosivo, geram uma camada protetora que envolve 

a liga metálica e a impede de realizar reações com a solução agressiva. Geralmente contendo ligações 

pi e heteroátomos, como enxofre, nitrogênio e fósforo, com pares de elétrons não ligantes, possuem a 

capacidade de se ligar aos subníveis d vacantes dos metais. Logo, selecionou-se uma molécula 

orgânica derivada da triazina para testes como inibidor, visto que apresenta tais características. 

Realizando ensaios gravimétricos de perda de massa em meio ácido de HCl 1M, em diferentes 

concentrações do inibidor, foi possível o cálculo das diversas taxas de corrosão. Com os dados 

obtidos, apresentou um resultado de eficiência anticorrosiva maior que 70% na concentração de 1,2 

g.L-1. 
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Abstract: The process of transformation of metal alloys into oxides and other substances, more 

commonly called corrosion, has been studied in order to obtain some way to prevent as much as 

possible. The study went to the area of corrosion inhibitors, which are substances whose function is not 

to let the metal and the aggressive medium react. Very widely used, organic compounds, when inserted 

in the corrosive medium, generate a protective layer that surrounds the metallic alloy and prevents it 

from reacting with the aggressive solution. Generally containing pi bonds and heteroatoms, such as 

sulfur, nitrogen and phosphorus, with non-binding electron pairs, have the ability to bind to the vacant 

sub-levels of the metals. Therefore, an organic molecule derived from triazine was selected for testing 

as an inhibitor, since it has such characteristics. By performing gravimetric mass loss tests in acidic 

HCl 1M at different concentrations of the inhibitor, it was possible to calculate the various corrosion 

rates. With the obtained data, it presented a result of anti-corrosive efficiency greater than 70% in the 

concentration of 1.2 g.L-1. 
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1. Introdução 

 

A corrosão é caracterizada por definição como interações dos componentes do meiocom uma liga 

metálica, onde essas interações geram produtos de corrosão formados pelas reações químicas dos 

compostos. Ela, então, é a principal justificativa para a decomposição das ligas metálicas e a alteração 

das propriedades físico-químicas do material. Com isso, procuram-se técnicas que visem evitar que 

esse processo ocorra. Os inibidores de corrosão são um conjunto de substâncias que, ao serem 

adicionadas a meios altamente corrosivos, terão a função de reduzir ou impedir essas reações, criando 

uma barreira protetora.1,2 

Algo necessário para que aconteça a corrosão é a transferência de elétrons, ou seja, reações de 

oxidação-redução. Com isso, procura-se encontrar métodos que impeçam essas transferências de 

elétrons ocorram, explorando todas as propriedades físico-químicas do metal. Os inibidores do tipo 

orgânico realizam com êxito essa função, devido à presença em suas moléculas de insaturações e 

heteroátomos com elétrons não-ligantes, como enxofre, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Essa 

característica permite a ligação com a superfície metálica, formando um filme protetor. Com isso, esse 

trabalho tem o propósito de estudar uma molécula orgânica derivada da triazina, mostrada na figura 1, 

com propriedades similares as que permitiriam ela atuar como um bom inibidor de corrosão.3,4 

 
Figura: Estrutura da molécula orgânica estudada como inibidor de corrosão 

 

2. Procedimento Experimental 

Foi utilizado aço-carbono A36 como o corpo de prova para a determinação da eficiência 

anticorrosiva de uma molécula derivada da triazina em meio ácido, através da comparação entre as 

taxas de corrosão. Para realizar a análise da perda de massa em quatro concentrações diferentes, 

inicialmente são usadas lixas d’água de numeração 500 e 800, para retirar maiores irregularidades e 

polir. Após esse processo, os corpos de prova são medidos e efetua-se o tratamento químico na ordem 

de água com surfactante, água, etanol e acetona para remoções de impurezas presentes nos aços. Sua 

massa é medida. Após um tempo, previamente determinado pelo branco, em solução, é feita uma 

segunda lavagem, só que agora com uma solução de Clark (HCl, Sb2O3, SnCl2) adicionada ao 

tratamento, com o interesse de se retirar interferentes da superfície do aço. Após a segunda medida de 

massa dos corpos de prova, é calculada a taxa de corrosão 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: 

 

 

 

Após obter os resultados do ensaio em branco e dos ensaios com o inibidor, conseguiu-se calcular a 

eficiência anticorrosiva, por meio da equação 2, sendo ɳ 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 

 

Para se descobrir qual o tempo que os corpos de prova ficariam expostos a solução ácida, utilizou-

se um gráfico, mostrado na Figura 1, que mostra as taxas de corrosão proporcionalmente ao tempo (em 

horas) de duração do ensaio branco (HCl 1 M). Após tirar conclusões com a interpretação do gráfico, o 

ensaio deveria ser realizado em 5 horas, onde a taxa de corrosão começa a ser constante. 

 

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

  

A taxa de corrosão pode ser calculada depois de estipulado o tempo de ensaio, aplicando-se as 

quatro diferentes concentrações, como mostrado na tabela 1. Nessa tabela pode-se visualizar que o 

aumento da concentração do inibidor é inversamente proporcional a taxa de corrosão, mostrando a 

proteção do metal realizada por essa molécula. 

 

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

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

Derivado da triazina 

Branco 2,03371 ± 0,04792 

0,3 1,08360 ± 0,06467 

0,5 1,03822 ± 0,01557 

0,8 0,72752 ± 0,01854 

1,2 0,53456 ± 0,02835 

 

Para finalizar o trabalho, com todos os dados das taxas de corrosão obtidos, foi possível o 

cálculo da eficiência anticorrosiva, como apresentado na figura 2. Foi possível alcançar eficiência de 

73% quando a molécula presente em 1,2 g.L-1, um ótimo resultado. 
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Figura 2: Dados de eficiência anticorrosiva em meio ácido de HCl 1 M. 

 

4. Conclusão 

A molécula orgânica derivada da triazina gerou resultados satisfatórios como inibidor de corrosão 

para o aço carbono A36 por meio dos ensaios gravimétricos de perda de massa, apresentando por volta 

de 73% de eficiência anticorrosiva em meio ácido de HCl 1M. Estudos posteriores de eletroquímica 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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