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Introdução 

Os problemas de corrosão são frequentes e 

ocorrem nas mais variadas atividades. O uso de 

inibidores de corrosão é provavelmente o método 

mais viável do ponto de vista econômico e facilidade 

de aplicação
1
. Tem sido relatado que a adsorção 

química e o efeito de inibição de corrosão de 

compostos orgânicos polares em metais e óxidos 

metálicos estavam intimamente relacionados ao 

princípio de ácidos e bases duros e macios de 

Pearson. Uma vez que um metal é classificado 

como um ácido macio, o composto que atua como 

uma base macia é mais facilmente quimiosorvido na 

superfície do metal que o de uma base dura, 

resultando em maior eficiência de inibição. Este 

trabalho tem como objetivo o estudo teórico 

utilizando o método da Teoria do Funcional com o 

funcional BPW91 e a base def2tzvp. Os dados 

obtidos irão contribuir para melhor conhecimento 

das propriedades eletrônicas dos compostos do tipo 

R2X, onde R= CH3 e X= O, S, e R3Y, onde R=CH3 e 

Y= N, P. 

Resultados e Discussão 

Os parâmetros geométricos calculados apresentam 

em boa concordância com os encontrados 

experimentalmente
2
.  

                                       

                                    

 

                                      

                   

 

 

 

                                         

                    

Figura 1. Estruturas otimizadas R2X e R3Y. 

 

Foram calculadas as energias do HOMO e LUMO, 

as diferenças de energia HOMO/LUMO, a dureza e 

a fração de elétrons transferidos (N). A tabela 1 

apresenta os resultados calculados dos parâmetros 

quânticos para as moléculas. A energia do HOMO é 

uma característica importante para a análise, pois 

quanto maior a energia do HOMO melhor a 

eficiência do inibidor
3
. 

 

Tabela 1. Parâmetros quânticos calculados 
 R2O R2S R3N R3P 

EHOMO (eV) -5,82 -5,02 -4,78 -5,22 

ELUMO (eV) 0,78 0,08 0,61 0,60 

E (eV) 6,60 5,11 5,39 5,82 

 (eV) 3,30 2,55 2,70 2,91 

N 0,68 0,89 0,91 0,81 

A diferença entre a energia do HOMO LUMO é um 
importante indicador da atividade inibidora. Quanto 
menor a diferença energética do HOMO/LUMO, 
maior a eficiência de inibição de corrosão. A relação 
entre a dureza (η) e a diferença de energia (ΔE) é 
fisicamente clara. É descrito na literatura que a 
estrutura molecular mais estável possui maior valor 
de  ΔE. Por outro lado, o sistema eletrônico com 
maior  ΔE deve ser menos reativo quimicamente. 
Essa relação se baseia na teoria HSAB de 
Pearson

4
. Uma molécula dura tem uma grande 

diferença de energia e uma molécula macia tem 
uma pequena diferença de energia (R2S). A fração 
de elétrons transferidos (ΔN) trata-se dos elétrons 
que fluem da molécula do inibidor para a superfície 
metálica

5
. 

Conclusões 

Os cálculos, usando o método da Teoria Funcional 

da Densidade, foram realizados nas moléculas R2O, 

R2S, R3N e R3P para investigar suas propriedades 

geométricas e eletrônicas em relação à sua 

seletividade. O composto classificado como base 

dura será adsorvido em superfícies metálicas 

atuando como ácido duro, enquanto o inibidor 

classificado como base macia será adsorvida em 

uma superfície metálica não oxidada. A tendência 

obtida neste trabalho também foi observada 

também experimentalmente
6
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