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Introdução 

 O aço carbono é uma liga metálica amplamente 

utilizada no ramo industrial. A corrosão é uma 

problemática deste setor, sendo potencializada em 

meio ácido e causando diversos prejuízos 

econômicos e ambientais. Dessa forma, é preciso 

utilizar meios que minimizem os impactos gerados 

por esse fenômeno. Os inibidores de corrosão são 

substâncias que podem ser utilizadas no meio 

agressivo de modo a reduzir tais efeitos, sendo 

compostos orgânicos extremamente eficientes. Tal 

eficiência pode ser explicada pela interação de 

elementos existentes na estrutura molecular, como 

presença de pares de elétrons não ligantes e 

elétrons π, que interagem com elementos da 

superfície metálica, protegendo-a da corrosão.  

Tendo em vista essa necessidade, o presente 

trabalho avaliou duas moléculas derivadas de um 

álcool triazólico como potenciais inibidores de 

corrosão para aço carbono 1020 em meio de ácido 

clorídrico (HCl 1 mol.L
-1

).  
 

Resultados e Discussão 

Após o estudo gravimétrico, foi possível observar 

que o aumento da concentração das moléculas 

inibidoras no meio corrosivo leva a uma diminuição 

da taxa de corrosão do aço carbono, 

consequentemente aumentando a eficiência 

anticorrosiva, conforme mostrado na Tabela 1. 

Observou-se também que a presença de um 

substituinte retirador de elétron por efeito de 

ressonância afeta negativamente a eficiência 

anticorrosiva do álcool triazólico, evidenciando 

assim a importância do anel aromático na adsorção 

dessas moléculas na superfície do aço carbono. 

A eficiência anticorrosiva na concentração máxima 

cai de 84,6% para 75,8% na presença do 

substituinte nitro (NO2), sendo prejudicial ao 

potencial de inibição da molécula. 

 

 

Tabela 1. Dados gravimétricos a 298 K. 

 
Ensaios gravimétricos em temperaturas mais 

elevadas (313 e 328 K) permitiram a avaliação de 

parâmetros termodinâmicos de adsorção e cinéticos 

de corrosão, podendo-se, assim, se ter um melhor 

entendimento do sistema estudado e da atuação 

dessas moléculas orgânicas. 

Imagens de microscopia de força atômica (AFM) 

revelaram uma significativa diferença na topografia 

da superfície do aço carbono na ausência e na 

presença da concentração máxima dos inibidores 

de corrosão, indicando assim a proteção da liga 

metálica por formação de um filme protetor. 
 

Conclusões 

As moléculas analisadas neste trabalho atuam com 
eficiência contra o fenômeno da corrosão, uma vez 
que os resultados obtidos pelo ensaio gravimétrico 
apresentaram eficiência em torno e superior a 80% 
e as imagens de microscopia de força atômica 
apontam para a formação de um filme protetor na 
superfície metálica.  
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Composto Concent. 
(mmol.L

-1
) 

Taxa de 
corrosão 

(mm.ano
-1

) 

Eficiência 
(%) 

- 0 2,3168 0,0 

1-(fenil-1H-
1,2,3-triazol-
4-il)metanol 

0,13 0,7980 65,6 
0,52 0,6521 71,9 
1,30 0,4919 78,8 
2,60 0,3576 84,6 

1-(4-
nitrofenil)-
1H-1,2,3-
triazol-4-
il)metanol 

0,13 1,4263 38,4 
0,52 1,1059 52,3 
1,30 0,7807 66,3 

2,60 0,5599 75,8 


