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Introdução 

 No cenário industrial, são utilizados diversos 
materiais metálicos para as mais variadas funções, 
sendo o mais utilizado o aço carbono. Considerando 
que em diversas situações esse material pode ser 
exposto a meios corrosivos, como por exemplo ácido 
clorídrico, surge a necessidade do estudo de técnicas 
capazes de protegê-los da corrosão. Dentre as mais 
utilizadas, está o uso de inibidores de corrosão. 

As substâncias orgânicas são potencialmente 
moléculas capazes de inibir corrosão, devido a 
elementos estruturais (sítios básicos de Lewis e 
elétrons π) que podem funcionar como centros ativos 
que interagem com a superfície metálica, sendo 
capazes de adsorver sobre a mesma, formando um 
filme protetor. 

Com este intuito, neste trabalho foi estudada a 
atividade inibitória de corrosão da molécula N-fenil-
O-propargil carbamato (FPC) para aço carbono em 
meio de ácido clorídrico (HCl 1 mol.L-1). 

Resultados e Discussão 

Através de ensaios gravimétricos, a molécula 

orgânica FPC apresenta uma excelente eficiência 

anticorrosiva, atingindo o máximo de 96,7% a uma 

concentração de 6,2 mmol.L-1 (298 K). Também foi 

visto que o aumento de temperatura (308, 318 e 328 

K), gerou aumento na eficiência anticorrosiva, 

alcançando máximos de 96,8, 97,2 e 97,3%, 

respectivamente. Os dados do estudo de perda de 

massa permitiram o cálculo de parâmetros 

termodinâmicos de adsorção e cinéticos de corrosão, 

permitindo assim um melhor entendimento do 

sistema estudado. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) mostraram uma grande diferença na 

superfície do aço carbono após lixamento e após ser 

exposto ao meio ácido na ausência e na presença da 

concentração máxima de inibidor, indicando a 

formação de um filme protetor sobre a superfície 

metálica devido adsorção da molécula orgânica. 

Além disso, análise de espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) revelam diferenças de elementos 

químicos na superfície do aço carbono após os 

ensaios que caracterizam a presença de produto de 

corrosão (ensaio branco) e a presença da FPC no 

ensaio com inibidor. 

Fig. 1. Imagens de MEV em diferentes cenários. 

Conclusões 

O Ensaio Gravimétrico mostrou que a molécula N-
fenil-O-propargil carbamato atua como um excelente 
inibidor de corrosão para aço carbono ASTM A36 em 
meio ácido (HCl 1 mol L-1) em diferentes 
temperaturas (298, 308, 318 e 328 K). Imagens de 
Microscopia Eletrônica de Varredura mostram uma 
superfície significativamente menos danificada na 
presença do inibidor, protegendo o aço do processo 
corrosivo. 
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