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RESUMO 

Tendo em vista que a corrosão é um processo prejudicial principalmente a materiais 

metálicos e que causam enormes prejuízos econômicos, a síntese de novos inibidores de 

corrosão faz-se necessária para reduzir os efeitos causados por esse fenômeno. Nesse 

contexto, esse trabalho apresenta a síntese e caracterização de duas substâncias contendo 

heterociclo nitrogenado do tipo 1,2,3-triazol e a função álcool planejadas como potenciais 

inibidoras de corrosão. A síntese dessas substâncias ocorre inicialmente através da 

preparação do azidobenzeno e do p-nitro-azidobenzeno a partir das aminas aromáticas 

correspondentes e azida de sódio via precursor sal de diazônio. Os derivados azidos foram 

devidamente sintetizados e o rendimento variou entre 60 a 65%. A síntese dos álcoois 

triazólicos foi realizada através da reação de cicloadição 1,3-dipolar dos azidos 

benzênicos com álcool propargílico catalisada por sal de cobre (I), obtendo os produtos 

(1-fenil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol com rendimento de 79% e (1-(4-nitrofenil)-1H-

1,2,3-triazol-4-il)metanol com rendimento de 88%. As substâncias sintetizadas foram 

testadas como inibidores de corrosão para aço carbono 1020 em solução ácida de HCl 1 

mol.L-1. A eficiência dos inibidores foi determinada através do Ensaio Gravimétrico em 

concentrações de 25, 100, 250 e 500 mg.L-1 e em temperaturas de 298, 313 e 328 K. As 

eficiências obtidas para as substâncias sintetizadas variam de 38 a 92%. 

 

Palavras-chave: 1,2,3-triazol; 1,2,3-triazóis aril substituídos; inibidores de 

corrosão; inibidores orgânicos; síntese verde;  

  



 
 

ABSTRACT 

Since corrosion is a damageable process to mainly metallic materials that cause huge 

economic losses, the synthesis of new corrosion inhibitors is necessary to reduce the 

effects caused by this phenomenon. In this context, the aim of this study is to demonstrate 

the synthesis of two substances containing nitrogen heterocycles from 1,2,3-triazole with 

the objective of testing their corrosion inhibition activity. The synthesis of these 

substances occurs initially through the preparation of azidobenzene and p-nitro-

azidobenzene from the correspondent aromatic amines by the mechanism of diazonic salt 

in the presence of the sodium azide. The products were synthesized in yield ranging from 

60% to 65%. The triazole alcohols synthesis was performed through the reaction of 1,3-

dipole cycloaddition of benzene azides with propargyl alcohol catalyzed by copper (I) 

salt, obtaining the products (1-phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol in yield of 79% and 

(1-(4-nitrophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol in yield of 88%. The synthesized 

substances have been tested as corrosion inhibitors for 1020 carbon steel in acid media 

(HCl 1 mol.L-1). The efficiency of the inhibitors was determined by Gravimetric Test at 

concentrations of 25, 100, 250 and 500 mg.L-1 on temperatures of 298, 313, 328 K. The 

efficiency obtained vary from 38 to 92%. 

 

Keywords: 1,2,3-triazole; Substituted aryl 1,2,3-triazoles; corrosion inhibitors; 

organic inhibitors; green synthesis;  
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria majoritariamente artesanal do início dos tempos aos poucos foi 

perdendo espaço para dar lugar ao que se conhece atualmente como a indústria moderna, 

cujo surgimento está atrelado à revolução industrial ocorrida no século XVIII. A busca 

por melhorias que atendessem o nível de produção foi necessária devido ao crescimento 

do consumo requerido para satisfazer a população mundial, afirmando como mecanismo 

a industrialização, ou seja, transformar matéria prima em um produto elaborado.1 

A utilização de metais visando à otimização dos serviços humanos está conectada 

ao desenvolvimento tecnológico desde a pré-história quando o homem desenvolveu a 

habilidade de trabalhar com esses materiais. Com o passar do tempo, o modelo de 

produção industrial tornou-se cada vez mais dependente da utilização de máquinas e 

peças metálicas extremamente essenciais para a linha de produção. Desde o princípio da 

utilização dos metais até hoje, a sociedade enfrenta um problema recorrente que é a 

corrosão.2 

De acordo com GENTIL (2007), o fenômeno da corrosão é definido como um 

processo de deterioração de materiais, principalmente materiais metálicos, por ação 

química e/ou eletroquímica. Este processo é espontâneo e irreversível, causando 

transformações nos metais, afetando, principalmente, sua durabilidade e desempenho, 

prejudicando a funcionalidade a qual se destinam.3 

A busca por se entender os efeitos dos processos corrosivos acontece desde o 

período do Império Romano, expandindo-se principalmente na procura pelo controle da 

corrosão a partir do século XX.4 A necessidade de estudos para solucionar este 

agravamento é urgente, visto que a segurança de todo o processo industrial está 

diretamente ligada ao controle da corrosão dos materiais metálicos constituintes, pois 

cerca de metade das falhas de materiais metálicos tem origem no fenômeno da corrosão.5  

 
1 - Corrosion costs and preventive strategies in the United States of America. Disponível em: 

http://www.nace.org. Acessado em: 27 de Outubro de 2019. 
2  - FRAUCHES-SANTOS, C.; ALBUQUERQUE, M. A.; OLIVEIRA, M. C. C.; ECHEVARRIA, A. A 

Corrosão e os Agentes Anticorrosivos. Rev. Virtual Quim., 6, 293–309, 2014, 6 (2), 293-309. 
3 - GENTIL, V. Corrosão. 5º Ed. Rio de Janeiro:LTC, 2007. 
4 - SASTRI, V. S. Challenges in Corrosion: Costs, Causes, Consequences, and Control. Nova Jersey: 

Wiley, 2015. 
5 - GARCIA, L.P., SANTOS, A.R., Unisanta Science and Technology, 2013, 6, 19-23. 
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Estudos realizados pela International Zinc Association (IZA) juntamente com a 

Universidade de São Paulo (USP) apontam que aproximadamente 4% do valor do PIB 

brasileiro é destinado a problemas causados pela corrosão. Extrapolando o valor do PIB 

de 2018 para calcular o valor investido em problemas causados pela corrosão, foi 

calculado que aprozimadamente 68 bilhões de reais são gastos com os prejuízos causados 

pela corrosão, afetando principalmente a indústria de petróleo e gás.6, 7 Segundos estudos 

recentes, estima-se que cerca de 30% desse valor podem ser economizados com a 

utilização de métodos de prevenção e controle de processos corrosivos.8, 9 Uma solução 

para se obter um resultado desejável é a utilização de inibidores de corrosão, os quais 

podem reduzir a ação da corrosão quando utilizados em concentrações adequadas.3 

Na literatura são descritos diversos exemplos de substâncias que apresentam 

atividade anticorrosiva, e dentre elas, destacam-se substâncias orgânicas contendo 

principalmente heterociclos nitrogenados. A eficácia dos inibidores orgânicos depende 

majoritariamente das suas propriedades de adsorção na liga metálica que ocorre devido a 

elétrons π de anéis aromáticos ou heteroátomos como núcleos triazólicos. Estudos 

recentes destacam a importância da pesquisa desse núcleo por apresentarem atividades 

em diversas esferas científicas.2, 10 

Nesse contexto, é irrefutável a necessidade de procurar soluções para eliminação 

ou redução da corrosão nos materiais metálicos de diferentes setores industriais. Portanto, 

estudos de novas substâncias candidatas a inibidoras de corrosão com possível atividade 

acentuada são imprescindíveis. Por isso, o presente projeto de Monografia de Final de 

Curso propõe o planejamento e a síntese de substâncias derivadas do núcleo 1,2,3-

triazólico como potenciais agentes anticorrosivos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
6 - ICZ – Instituto de Metais Não Ferrosos. Aplicações Internacionais da Galvanização Contra a Corrosão 

em Pontes e Viadutos. São Paulo: 2013. 
7 - PIB – Produto Interno Bruto. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acessado em: 

27 de Outubro de 2019.  
8 - Corrosion costs and preventive strategies in the United States of America. Disponível em: 

http://www.nace.org. Acessado em: 27 de Outubro de 2019 
9 - A nova ABRACO. Disponível em: http://www.abraco.org.br. Acessado em: 27 de Outubro de 2019. 
10 - SIJUN, Qi, et. al. 1,2,3-Triazole derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in acidic medium: 

Experimental and computational chemistry studies, Corrosion Science, 129, 91-101, 2017. 
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2.1 AÇO 

Dentre os materiais metálicos mais utilizados na evolução industrial e tecnológica 

da sociedade, o aço foi, e ainda é, um dos materiais que mais contribui para tal efeito 

representando cerca de 90% de todos os metais consumidos pela civilização industrial, 

incluindo a modernização das cidades e o desenvolvimento econômico.11, 12 

A título ilustrativo, o Gráfico 1 apresenta em toneladas, a quantidade de aço bruto 

produzido mundialmente ao longo dos anos, informando que devido ao crescimento da 

demanda para o consumo, cada vez mais se produz aço.13 Destaca-se no Gráfico 1, o 

crescimento exorbitante a partir dos anos 2000 porém com uma leve queda na produção 

próximo ao ano de 2010 devido a crise financeira mundial.14 

 
11 - IMIANOWSKY, G.W.; WALENDOWSKY, M.A. Os Principais Aços Carbono Utilizados na 
Construção Civil. Disponível em: http://www.crea-

sc.org.br/portal/arquivosSGC/a%C3%A7os%20carbono%20constru%C3%A7%C3%A3o%20civil.pdf. 

Acessado em: 27 de Outubro de 2019. 
12 - Instituto Aço Brasil, 2011 apud FELÍCIO, 2012. 
13 - Crescimento da Produção Mundial de Aço Bruto. Disponível em: 

https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:96d7a585-e6b2-4d63-b943-

4cd9ab621a91/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202019.pdf. Acessado em: 27 de Outubro 

de 2019. 
14 - Crise desacelera produção de aço. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1012200837.htm. Acessado em: 10 de Novembro de 2019. 
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Gráfico 1 - Produção mundial de aço bruto por ano. Adaptado de: www.worldsteel.org 

O crescimento da produção de aço bruto é correlacionado diretamente com a 

demanda exigida por outros ramos da indústria; a literatura econômica aponta que o 

aumento de consumo de aço é um dos indicativos de crescimento econômico de um 

país;15, 16 Logo, para haver consumo de aço em países em desenvolvimento é necessário 

que haja a produção deste material em larga escala para exportação, e de acordo com os 

dados apresentados na Tabela 1, atualmente o Brasil ainda está entre os 10 maiores 

produtores de aço do mundo.17 

 
15 - MENEZES, J. O. R. Produção Regional de Aço. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, UFRJ, 2008. 
16 - OLIVEIRA, F. N; SOLLERO, L. P. V. Consumo de Aço no Brasil: um modelo baseado na técnica da 

intensidade do uso. Trabalhos para Discussão, 358. Banco Central do Brasil, 2014. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/TD358.pdf. Acessado em: 27 de Outubro de 2019. 
17 - WORLD STEEL ASSOCIATION. Steel Statistical Yearbook. Disponível em https:// 

www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook-.html. Acessado em: 27 de Outubro 

de 2019. 
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Tabela 1 - Os 10 principais países produtores de aço bruto em quantidade de tonalagem 

de arqueação bruta (TAB) nos anos de 2017 e 2018. 17 

 

A demanda pelo uso do aço na sociedade atual é inevitável devido à combinação 

única de versatilidade, formabilidade e resistência, sendo essas características 

inexistentes em qualquer outro material que cumpra o mesmo propósito além de 

possuírem excelentes propriedades mecânicas.18, 19 

O aço carbono é uma liga metálica obtida a partir de minério de ferro, mais 

comumente de hematitas (Fe2O3) e magnetitas (Fe3O4), através do processo de fusão de 

ferro com um acréscimo de teor de carbono formando uma liga Ferro-Carbono podendo 

conter alguns outros elementos como manganês, fósforo, silício ou elementos residuais.18, 

20 Mesmo possuindo essa composição básica estrutural definida, existem diversos tipos 

de aço variando apenas a porcentagem de carbono presente na liga. Entre eles, o que terá 

foco de estudo neste trabalho será o aço carbono, mais especificamente o aço carbono 

1020. 

Ligas metálicas desse tipo são constituídas por cerca de 98% de ferro e uma 

variação de 0,008% a 2,110% de carbono além dos outros elementos residuais. A 

variedade de concentração de carbono afeta a dureza da liga metálica, sendo mais 

maleáveis aquelas com menor porcentagem de carbono em sua estrutura como está 

evidenciado na Tabela 2; cada dureza se torna essencial dependendo da resistência 

 
18 - RIBEIRO, H. M. D.; SANTOS, L. A.; Fatores Determinantes Para Consumo do Aço: Um Painel de 

Dados Para Países. Revista Estudo & Debate, Lajeado, v. 26, n. 1, 2019. ISSN 1983-036X 
19 - FERRAZ, H. ; Aço na Construção Civil; Revista Eletrônica de Ciências , São Carlos, n. 22, 2003. 
20 - CHIAVERINI, Vicente. Aço e Ferros Fundidos. São Paulo: ABM–Associação Brasileira de Metais, p. 

321-358, 1982. 



6 
 

mecânica necessária para seu uso, permitindo assim uma versatilidade de aplicação dessas 

ligas metálicas.21 

Tabela 2 - Classificação do aço carbono de acordo com a porcentagem de carbono 

presente na liga metálica.22 

Classificação quanto a Dureza Porcentagem de carbono 

Aço extra doce < 0,15% 

Aço doce 0,15 – 0,30% 

Aço meio duro 0,30 – 0,50%  

Aço duro 0,50 – 1,40% 

Aço extra duro 1,40 – 2,00% 

O uso do aço carbono 1020 é diverso, podendo ser aplicado como matéria prima 

principalmente no setor de construção civil constituindo estruturas de pontes e edifícios, 

como também na fabricação de navios, caldeiras, motores, ferramentas, componentes de 

maquinários, equipamentos hospitalares, entre outros;21 o seu uso também está fortemente 

presente na indústria petrolífera constituindo principalmente tubulações, dutos 

submarinos, maquinários ou até mesmo na estocagem dos produtos.23 

A gama de aplicabilidade do aço carbono se dá pelas suas propriedades mecânicas 

como soldabilidade, ductilidade, moldabilidade, capacidade de usinagem e, 

principalmente, pelo seu baixo custo de produção.24 Porém, mesmo com todas as 

vantagens apresentadas, o aço carbono possui uma enorme desvantagem que é a baixa 

resistência à corrosão.25 

2.2 CORROSÃO DO AÇO CARBONO 

O fenômeno conhecido popularmente como ferrugem é definido como o processo 

de degradação e deterioração gradual de materiais de ferro, por ação química, física e/ou 

 
21 - PANNONI, Fabio Domingos. Aços Estruturais. 2005. 
22 - Aço Carbono: O Que É e Para Que Serve?; Disponível em: https://tubonasa.com.br/noticias/aco-

carbono-tudo-o-que-voce-precisa-saber. Acessado em: 27 de Outubro de 2019. 
23 - TELLES, P. C. da S. Materiais para equipamentos de processo. Rio de Janeiro: Interciência LTDA, 

1976. 
24  - HOU, Y.; ALDRICH, C.; LEPKOVA, K.; MACHUCA, L.L.; KINSELLA, B. Monitoring of carbon 

steel corrosion by use of electrochemical noise and recurrence quantification analysis. Corros. Sci., v. 

112, 63-72, 2016. 
25 - TOWLER, Gavin; SINNOT, Ray. Chemical Engineering Design: Principles, practice and economics 

of plant and process design. 2a Ed. London: Elsevier, 2013. 
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eletroquímica provocada pelo meio em que o material se encontra, transformando suas 

propriedades, afetando sua estrutura, durabilidade e desempenho.2, 26 A corrosão vem 

sendo um desafio a ser superado pela indústria por causar enormes prejuízos de forma 

direta como, por exemplo a substituição de equipamentos, e de forma indireta, provocados 

pela pausa na linha de produção devido ao maquinário danificado. Estima-se que um 

quarto de todo aço mundialmente produzido é destinado a repor aqueles que foram 

danificados de forma permanente pela corrosão.23, 27 

Não só prejuízos financeiros são provocados pela corrosão. Outros danos devem 

ser considerados, como o risco a vida humana e também ao meio ambiente. Acidentes 

são gerados pela degradação de materiais industriais, como engrenagens e componentes 

do maquinário, afetando de forma irreparável a vida humana e o ecossistema.28 

Como afirma Gentil, todos os materiais metálicos estão sujeitos a degradação em 

um ambiente potencialmente corrosivo, já que a corrosão é um processo espontâneo e que 

ocorre na superfície de contato expostas desses materiais.3 Meios corrosivos comuns em 

que o aço carbono geralmente está exposto são: atmosfera, meio aquoso, solo e agentes 

químicos. A corrosão descreve uma circunstância em que reações eletroquímicas ocorrem 

de forma espontânea e simultaneamente, sendo uma anódica (oxidação) e outra catódica 

(redução).29 Podendo ser encarada como o processo reverso da metalurgia, ou seja, o 

processo do metal voltar ao seu estado oxidativo original (mais estável). 

Como as ligas de aço carbono são compostas por Fe oriundo do minério de ferro, 

sua forma de óxido é o estado mais estável comparado com sua forma metálica presente 

na liga. O processo metalúrgico fornece energia suficiente para que o metal permaneça 

no estado da liga, porém o metal tende a reagir espontaneamente com o ambiente, 

retornando ao seu estado oxidativo inicial (Figura 1). Esse processo ocorre causando 

deterioração permanente do metal e é conhecido como corrosão.30 

 
26 - COSTA, S. N. Compostos Derivados do Imidazol como Inibidores da Corrosão do aço carbono em 

meio ácido. Dissertação de Mestrado. Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2017, 71 p. 
27 - CARLOS, M.F., Síntese e Avaliação da atividade anticorrosiva de Enaminoésteres frente a aço 

carbono AISI 1020 em meio ácido, 2017, 121f, Dissertação de programa de pós-graduação, Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 
28 - SASTRI, V.S. Green Corrosion Inhibitors: Theory and Practice. 1a ed. New Jersey: John Wiley & 

Sons, 2011. 
29 - WOLYNEC, S. Técnicas Eletroquímicas em Corrosão Vol. 49. Edusp, 2003. ISBN 8531407494. 
30 - Definição de corrosão. Disponível em: www.fem.unicamp.br. Acessado em 27 de Outubro de 2019. 
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Figura 1 - Esquema energético do ciclo dos metais. 

Independente da aplicação do aço e o meio em que se encontra, o processo 

corrosivo ocorre com a oxidação do ferro metálico à ferro iônico por meio da 

disponibilização de elétrons pelos átomos de ferro. O meio de exposição em que a liga 

metálica se encontra influencia na espécie iônica presente, podendo ser Fe II ou também 

Fe III; do mesmo modo, há influência nas espécies participantes da reação de oxirredução 

que sofrem redução (reação catódica), podendo ser o oxigênio para meios aerados e 

neutros ou o hidrogênio para ambientes desaerados e ácidos.31 

Problemas causados pela corrosão estão presentes em toda cadeia produtiva da 

indústria de petróleo e gás. Como exemplo, na etapa de extração ocorre o procedimento 

de acidificação para desobstruir canais da matriz rochosa, facilitando a extração do 

petróleo. A solução ácida mais utilizada nessa etapa é a de ácido clorídrico, que 

promovem desgaste precoce do material metálico constituinte da estrutura do poço.32 A 

corrosão em dutos de petróleo também é ocasionada pela alta concentração de substâncias 

dissolvidas na água e nos fluidos de óleos, como íon cloreto (Cl-), sulfeto de hidrogênio 

(H2S), gás carbônico (CO2) e gás oxigênio (O2).
33  

A indústria também é altamente afetada pelos processos corrosivos devido ao uso 

de solução ácida para limpeza química, decapagem e descalcificação. Sendo a principal 

solução ácida utilizada de ácido clorídrico (HCl).34 A ação corrosiva do ácido clorídrico 

 
31 - ZOU, Y., WANG, J., ZHENG, Y.Y., Electrochemical techniques for determining corrosion rate of 

rusted steel in seawater. Corrosion Science, v. 53, p. 208-216, 2011. 
32 - CARDOSO, S. P. et al. Avaliação de indicadores de uso diverso como inibidores de 

corrosão. Química nova, v. 28, n. 5, p. 756, 2005. ISSN 0100-4042. 
33 - EL-ETRE, A. Y.; ABDALLAH, M. Natural honey as corrosion inhibitor for metals and alloys. II. C-

steel in high saline water. Corros. Sci. 42, 731–738, 2000. 
34 - MENG, Y.; NING, W.; XU, B.; YANG, W.; ZHANG, K.; CHEN, Y.; LI, L.; LIU, X.; ZHENG, J.; 

ZHANG, Y. Inhibition of mild steel corrosion in hydrochloric acid using two novel pyridine Schiff base 
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ocorre por meio da oxidação do ferro metálico a íons de ferro (Fe2+) e da redução dos íons 

hidrogênio a gás hidrogênio (H2). O método de ação corrosiva pelo ácido clorídrico está 

representado pelas seguintes equações: 

Fe(s) → Fe+2
(aq) + 2e- (Reação anódica) (Eq. 1) 

2H+
(aq) + 2e- → H2(g) (Reação catódica) (Eq. 2) 

Fe(s) + 2H+
(aq) +  2Cl-

(aq) → FeCl2(s) + H2(g) (Reação Global) (Eq. 3) 

Em continuidade, o estado de corrosão para o aço carbono em contato com água 

marinha leva a formação do FeCl3 que aos poucos sofre hidrólise para formação do 

hidróxido (Eq. 4) seguido, por fim, da formação do óxido (Eq. 5).35 

FeCl3(s) + 3H2O (aq) → Fe(OH)3(s) + 3H+
(aq) + 3Cl-

(aq) (Eq. 4) 

2Fe(OH)3(s) → Fe2O3(s) + 3H2O(l) (Eq . 5) 

Como a ação corrosiva no aço carbono ocorre independente do meio em que é 

aplicado, faz-se necessário a pesquisa de maneiras que retardem a corrosão com intuito 

de amenizar os danos causados à vida humana, ao meio ambiente e pelos prejuízos 

financeiros. Atualmente, diversas técnicas são usadas como mecanismo de prevenção e 

proteção do aço carbono para prolongar sua vida útil e algumas serão apresentadas nesse 

trabalho. 

2.3 PROTEÇÃO AO AÇO CARBONO 

Apesar de sua variada aplicabilidade devido majoritariamente ao baixo custo, o 

aço carbono não possui alta resistência à corrosão. A presença de elementos como niquel, 

cromo e vanádio, fariam com que o aço resistisse mais à ação da corrosão. O cromo atua 

formando um filme passivador aumentando a resistência a altas temperaturas e ao 

desgaste. O niquel atua de forma que refina o grão da liga metálica reduzindo a velocidade 

de transformação estrutural que ocorre na estrutura do aço. O vanádio atua de forma 

semelhante. Porém o uso desses elementos na composição da liga metálica faria com que 

o custo de produção se elevasse de forma que se tornaria inviável a produção para uso em 

 
derivatives: a comparative study of experimental and theoretical results. RSC Advances, v. 7, p. 43014-

43029, 2017. 
35 - S. Music´, M. Gotic´, S. Popovic´, J. Mater. X-ray diffraction and Fourier transform-infrared analysis 

of the rust formed by corrosion of steel in aqueous solutions Sci. 28 (1993) 5744–5752. 
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que o aço se destina. Então, a busca por novos meios de proteção para o aço carbono foi 

necessária.36, 37 

2.4 INIBIDORES DE CORROSÃO 

A utilização de inibidores de corrosão (IC) constitui uma das melhores e mais 

econômicas estratégias de proteção contra corrosão e por isso é o método mais utilizado 

principalmente nas indústrias.2 Os inibidores são substâncias que quando utilizadas no 

meio corrosivo em concentrações adequadas, favorecem o controle da corrosão aderindo 

à superfície do aço carbono criando um fino filme protetor diminuindo ou até mesmo 

impedindo as reações que constituem os processos corrosivos. Para um desempenho 

eficiente do inibidor, alguns fatores devem ser levados em consideração, como: a causa 

da corrosão (ou o motivo ou o agente), o custo da aplicação, propriedades e mecanismos 

de atuação dos inibidores e as condições necessárias para adição e controle.3, 38 

Inibidores de fase líquida podem ser classificados devido a sua composição, em 

inibidores orgânicos ou inorgânicos; ou até mesmo por seu mecanismo de atuação 

podendo ser catódico, anódico ou misto (de adsorção).38 O mecanismo do tipo anódico 

ainda pode ser subdividido em oxidante e não oxidante.39, 40 

2.5 INIBIDORES INORGÂNICOS 

Inibidores de corrosão inorgânicos foram os primeiros a serem utilizados na 

indústria devido a excelente proteção de diferentes superfícies metálicas, atrelando a essas 

substâncias o melhor custo/benefício. A eficiência dos inibidores inorgânicos como 

cromato, nitrito e arsenato na ação inibidora de corrosão do ferro nas ligas metálicas, é 

provocada pelo forte poder oxidante dessas substâncias o que permite uma variedade de 

 
36 - LLEWELLYN, David.,HUDD, Roger., Metallurgy and Applications. Elsevier,1998, p. 291-379. 
37  - AQUINO, Isabella Pacifico. Caracterização da superfície do aço-carbono ABNT 1008 revestida com 

organo-silanos por meio de técnicas eletroquímicas e físico-químicas. 2006. 113 p. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Química) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 
38 - EL-ELTRE, A.Y. Inhibition of acid corrosion of carbon steel using aqueous extract of olive leaves. J. 

Colloid Interface Sci, 314, 578–583, 2007. 
39 - CARDOSO, S. P.; REIS, F.A.; MASSAPUST, F.C.; COSTA, J.F.; TEBALDI, L.S.; ARAÚJO, 

L.F.L.; SILVA, M.V.A.; OLIVEIRA, T.S. Avaliação de Indicadores de Uso Diverso como Inibidores de 

Corrosão. Quim. Nova, 28, 756–760, 2005. 
40 - SOLMAZ, R., Investigation of corrosion inhibition mechanism and stability of Vitamin B1 on mild 

steel in 0.5 M HCl solution. Corrosion Science. v. 81, p.75–84, 2014. 
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utilização em inúmeros processos industriais a um baixo custo. Porém estes inibidores 

são extremamente tóxicos, nocivos ao meio ambiente e foram banidos.41 

Independente do mecanismo de atuação, inibidores inorgânicos formam uma 

camada protetora de forma não uniforme de uma substância insolúvel na superfície da 

liga metálica, impedindo o contato com os agentes corrosivos.3  

2.5.1 INIBIDORES ANÓDICOS 

Inibidores anódicos possuem seu mecanismo de atuação limitando as reações 

anódicas através da polarização da região anódica do metal que sofre aumento do 

potencial para valores mais positivos, formando uma película aderente, contínua e 

insolúvel de alta resistividade elétrica sobre a superfície da liga metálica. Geralmente os 

inibidores atuam com íons metálicos ou com produtos formados pela corrosão para ajudar 

na passivação da superfície do metal.3, 42 O mecanismo por qual os inibidores anódico 

atuam é característico de oxidação, promovendo a passivação da superfície do metal 

através da redução do inibidor, formando um sólido que se deposita em sua superfície. 

Exemplos de inibidores anódicos oxidantes para o aço carbono, são nitratos e cromatos 

que tiveram seu uso banido devido à alta toxicidade. Os inibidores não oxidantes atuam 

de forma que aderem à superfície do metal, diminuindo a corrente crítica para passivação 

do metal como ilustrado na Figura 2, sendo eles boratos, molibdatos, entre outros.41 

 

Figura 2 - Atuação do molibidato como inibidor anódico. Fonte: adaptado de Revista 

CHEMIK.43 

 
41 - ALENTEJANO, C. R.; AOKI. I. V. Localized corrosion inhibitor of 304 stainless stell in pure water 

by oxyanions tungstate and molybdate. Eletrichimica acta. 49, 2779-2785, 2004. 
42 - GAIDIS, J.M., Chemistry of corrosion inhibitors. Cement & Concrete Composites, v. 26, p. 181-189, 

2004. 
43 - TRELA, J.; CHAT, M.; SCENDO, M. Influence of sodium molybdate(VI) on the corrosion of S235 

carbon steel. CHEMIK, v.69, n.9, p.592-599, 2015. 
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A atuação de inibidores inorgânicos a base de molibidato ocorre por meio da 

formação passivação da superfície devido a produção do sólido de óxido de molibidato 

(Eq. 6) em meio ácido.44 

MoO4
2-

(aq) + Fe2+
(aq) → FeMoO4(s) (Eq. 6) 

A vantagem do uso de ânions como inibidores é que em sua maioria, formam sais 

de sódio solúveis em água, mas ao reagir com ferro iônico, produzem sólidos poucos 

solúveis, precipitando na superfície do metal e bloqueando a corrosão.43 

2.5.2 INIBIDORES CATÓDICOS 

Inibidores catódicos são substâncias que agem por meio de reações catódicas 

fornecendo íons metálicos que reagem com as hidroxilas formadas nos sítios catódicos e 

formam compostos insolúveis. Esses compostos insolúveis recobrem toda área catódica, 

impedindo a difusão do oxigênio e fluxo de elétrons, consequentemente, deslocando o 

potencial energético para valores mais negativos.2, 42 Alguns exemplos são os sais de 

arsênico, zinco, bismuto e antimônio. Em soluções ácidas, os inibidores catódicos atuam 

retardando a difusão de íons hidrônio, impedindo a evolução de hidrogênio (Eq. 2).43 

2.6 INIBIDORES ORGÂNICOS 

Os inibidores de corrosão orgânicos (ICO), que serão o foco deste trabalho, atuam 

por adsorção na superfície metálica formando uma película protetora sobre as regiões 

catódicas e anódicas da liga, diminuindo a velocidade de difusão dos agentes corrosivos 

para diminuir as reações de caráter eletroquímico. A proteção gerada pelos inibidores 

orgânicos, formando um filme protetor por toda liga metálica, apresenta vantagens frente 

a proteção de inibidores inorgânicos que geralmente são descontínuos e podem provocar 

corrosão do tipo localizada.45 Geralmente inibidores orgânicos, são formados por 

moléculas que apresentam afinidade pela superfície da liga metálica e que em meio ácido 

podem alterar o caráter eletroquímico do meio, reduzindo a agressividade.46 A adsorção 

 
44 - POPOV, B. N.; Corrosion Engineering: Principles and Solved Problems. Elsevier, 2015. 
45 - SAJI, V. S. A Review on Recent Patents in Corrosion Inhibitors. Recent Patents on Corrosion 

Science, 2, 6-12, 2010. 
46 - GOYAL, M.; KUMAR, S.; BAHADUR, I.; VERMA, C.; EBENSO, E. E. Organic corrosion 

inhibitors for industrial cleaning of ferrous and non-ferrous metals in acidic solutions: A review. J. Mol. 

Liq., 256, 565–573, 2018. 
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dos inibidores pode ocorrer por meio de processo de quimissorção (adsorção química) 

e/ou fisissorção (adsorção física).42 

A adsorção física ocorre por meio de interações eletrostáticas ou forças de Van de 

Waals (da interface metal-solução) por toda superfície metálica, sendo uma adsorção 

fraca e reversível.47 Sua energia livre de adsorção física é maior que -20 kJ/mol, 

evidenciando pouco efetividade no aumento da temperatura do sistema e não possuindo 

força o suficiente para romper ligações químicas das moléculas adsorvidas, que 

permanecem íntegras, afirmando como processo reversível.48, 49 

Já o processo de adsorção química, a interação metal-inibidor ocorre por meio da 

ligação covalente entre ácidos e bases de Lewis com a transferência de elétrons do 

inibidor para o elemento metálico da liga, o que confere maior estabilidade frente a 

temperaturas mais elevadas em comparação à adsorção física possuindo valores de 

energia livre de adsorção menores que -40kJ/mol.47, 48 E se tratando do aço carbono, os 

orbitais do tipo d livres do ferro atuam como receptores de elétrons sendo o sítio ácido de 

Lewis.50, 51 

Casos em que a energia livre de adsorção se encontra entre os valores de              -

20 kJ/mol e -40 kJ/mol, são considerados como adsorção mista, tanto química quanto 

física.51 

A eficiência de inibição cresce com o aumento da concentração dos inibidores do 

meio até certo limite, que é conhecido por concentração ótima. Um aumento além da 

concentração ótima não influencia na efetividade da inibição da corrosão, podendo 

inclusive, diminuir sua eficiência.52 De acordo com Goyal e colaboradores, a maioria dos 

 
47 - YADAV M.; GOPE L.; SARKAR TK. Synthesized amino acid compounds as eco-friendly corrosion 

inhibitors for mild steel in hydrochloric acid solution: Electrochemical and quantum studies.Res 

ChemIntermed. v. 42, p. 2641-2660, 2015. 
48 - McCASH, E., Surface Chemistry. Oxford University Press, 2001. 
49 - ZHANG, K.; XU, B.; YANG, W.; YIN, X.; LIU, Y.; CHEN, Y. Halogensubstituted imidazoline 
derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in hydrochloric acid solution. Corrosion Science, v. 90, 

p. 284-295, 2015. 
50 - SCHWEITZER, P. A. Fundamentals of corrosion: mechanisms, causes, and preventative methods. 

CRC Press, 2009. 
51 - TRABANELLI, G., CARASSITI, V. Mechanism and Phenomelogy of Organic Inhibitors In: 

FONTANA, G.M., ATAEHLE, W.R. Advances in Corrosion Science and Technology v.1. Plenum Press, 

New York, 1970. 
52 - MOREIRA, R.R.; SOARES, T.F.; GONTIJO, L.C.; CASTRO, E.V.R.; RIBEIRO, J. Using the 

Imidazole and Benzimidazole as Corrosion Inhibitor of UNS S31803 Duplex Stainless Steel. IJSR, 3, 

2349 - 2058, 2016. 
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casos de adsorção dos inibidores à superfície do metal ocorre primeiramente pelo 

mecanismo de adsorção física, seguido pelo mecanismo de adsorção química.46 De 

acordo com a literatura, as moléculas inibidoras tendem a serem adsorvidas 

horizontalmente na superfície do metal, aumentando a eficiência de inibição conforme 

cresce a concentração. Contudo, além da concentração ótima, as moléculas inibidoras 

tendem a adsorver verticalmente devido à repulsão entre elas, resultando na perda de 

eficiência conforme ilustrado no Gráfico 2.53 

 

Gráfico 2- Efeito da concentração de inibidores orgânicos na taxa de corrosão. 

Adaptado de: Fundamentals of corrosion: mechanisms, causes, and preventative 

methods.50 

Visto todas as formas de atuação de inibidores orgânicos, faz-se necessário a 

investigação e estudos que correlacionam as características estruturais das substâncias 

inibidoras e sua interação com o metal adsorvente. 

Inibidores orgânicos insaturados (presença de elétrons π) e/ou que possuem 

grupamentos fortemente polarizados (com átomos de nitrogênio, oxigênio e/ou enxofre), 

devido aos pares de elétrons disponíveis, atuam como nucleófilo formando ligação com 

o metal, que exerce função de eletrófilo.39, 54 Moléculas inibidoras que possuem 

grupamentos doadores de elétrons como metóxi (-OCH3), hidroxila (-OH) e amino (NH2) 

 
53 - LI, X.; DENG, S.; FU, H.; LI, T. Adsorption and inhibition effect of 6- benzylaminopurine on cold 

rolled steel in 1.0 M HCl. Electrochim. Acta, 54, 4089–4098, 2009 
54 - SOUZA, F. S. D.; SPINELLI, A. Caffeic acid as a green corrosion inhibitor for mild steel. Corr. Sci., 

51, 642–649, 2009. 
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apresentam um aumento de eficiência comparando com moléculas inibidoras contendo 

grupamentos retiradores de elétrons como nitro (-NO2), ciano (-CN) e éster    (-

COOC2H5). Ademais, estudos confirmam que quanto maior o número de insaturações na 

estrutura da molécula, mais efetiva é sua atividade inibidora.39,43 A teoria proposta é que 

quanto maior a densidade eletrônica dos átomos dos grupamentos funcionais da molécula 

inibidora, maior a intensidade da ligação entre o metal e o inibidor, tendo também como 

influência a polarizabilidade do grupo funcional e as características do metal para a 

quimissorção.46 

Em algumas aplicações, como a indústria petrolífera, o uso efetivo dos inibidores 

orgânicos se dá pela sua ação potencializada em meio ácido. Os heteroátomos dos grupos 

funcionais polares que compõem a estrutura das moléculas inibidoras são facilmente 

protonados nesse meio, resultando no inibidor carregado positivamente. Porém, como foi 

dito anteriormente, os metais que compõem a superfície da liga metálica, como o ferro 

no caso do aço carbono, são oxidados em meio ácido, fazendo com que a superfície 

metálica fique carregada positivamente. As moléculas inibidoras são atraídas 

eletrostaticamente na direção da superfície metálica, que passa a ficar carregada 

negativamente devido aos contra-íons, como cloretos, presentes no meio.55, 56 Os 

inibidores, então, são adsorvidos pelo processo de fisissorção. A reação da oxidação 

contínua dos metais da superfície libera elétrons, que são consumidos pela redução do íon 

de hidrogênio fornecidos pelas moléculas inibidoras protonadas, neutralizando-a 

eletricamente. Dessa forma, os heteroátomos ficam com par de elétrons livres, que podem 

ser transferidos para o orbital d do metal por quimissorção. Assim, os orbitais d se tornam 

ricos em elétrons, resultando na repulsão intereletrônica. Para impedir que as repulsões 

ocorram, há uma transferência reversa dos orbitais d do metal para os orbitais moleculares 

antiligantes vazios das moléculas dos inibidores, processo conhecido como retrodoação. 

Uma maior quantidade de elétrons doados resulta em uma maior retrodoação, 

 
55 - BHAN, C.; QURAISHI, M. A.; SINGH, A. 2-Aminobenzene-1,3-dicarbonitriles as green corrosion 

inhibitor for mild steel in 1 M HCl: Electrochemical, thermodynamic, surface and quantum chemical 

investigation. J. Taiwan Inst. 152  Chem. Eng., 49, 229–239, 2015. 
56 - DENG, S.; LI, X.; XIE, X. Hydroxymethyl urea and 1,3-bis(hydroxymethyl)urea as corrosion 

inhibitors for steel in HCl solution. Corros. Sci., 80, 276–289, 2014. 
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fortalecendo a interação por sinergismo.28, 53-57 Dessa forma, ICO realizam adsorção por 

quimissorção, fisissorção e/ou retrodoação (Figura 3 ). 

 

Figura 3 - Comportamento de adsorção de inibidores orgânicos de corrosão em aço 

carbono na presença de íons cloreto. Adaptado de: Organic corrosion inhibitors for 

industrial cleaning of ferrous and non-ferrous metals in acidic solutions: A review.46 

Em suma, uma substância deve ser escolhida pelas suas características estruturais 

para apresentar uma eficiente ação inibidora de corrosão em concentrações ideais. Na 

Figura 4, destacam-se alguns compostos orgânicos, como o indol, benzotriazol, imidazol, 

2-((4-hidroxi-3-metoxibenzilideno)amino)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (AHPD); 2-

ciano-1-(4-hidroxi-metoxibenzilideno)guanidina (CHMG); que foram testados quanto o 

seu poder inibidor de corrosão no aço carbono em meio de HCl 1 mol/L e apresentaram 

resultados positivos.58, 59  

 
57 - VERMA, C.; QURAISHI, M. A.; Singh, A. A thermodynamical, electrochemical, theoretical and 

surface investigation of diheteroaryl thioethers as effective corrosion inhibitors for mild steel in 1 M HCl. 

J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 58, 127–140, 2016. 
58 - REZNIK, V. S. et al. Mercaptopyrimidines as inhibitors of carbon dioxide corrosion of iron. 

Corrosion Science, v. 50, p. 392–403, 2008. 
59 - MACHADO, C. F. Avaliação de moléculas orgânicas derivadas da vanilina como inibidores verdes 

de corrosão. Dissertação de Mestrado. UFF. Niterói. 2019.  
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Figura 4 - Estrutura de substâncias orgânicas testadas como inibidores de corrosão.58, 59 

Visto as melhores composições estruturais das substâncias orgânicas, a escolha do 

inibidor também depende de alguns fatores do processo corrosivo, como a causa, o meio 

de aplicação e também o custo, toxicidade e a agressão ao meio ambiente. 

A maioria dos inibidores utilizados no setor industrial são inibidores orgânicos.60 

Por exemplo, inibidores comerciais possuem uma composição de 25% a 45% de princípio 

ativo, revelando que menos da metade do volume total dos inibidores comerciais é 

composta pelas substâncias que de fato atuam contra a corrosão. Sendo o restante formado 

por solventes e surfactantes que podem ser potencialmente poluidores.61 

 Por mais que substâncias orgânicas apresentem um resultado positivo como 

potencial atividade anticorrosiva, a preocupação pelo processo de obtenção desses 

inibidores e os impactos ambientais provocados pelo seu uso é iminente. Diante desse 

contexto, a busca por inibidores atóxicos ou com características ambientais menos 

nocivas e com baixo custo de produção vem sendo realizada com a intenção de 

desenvolver inibidores naturais ou inibidores sintéticos que estejam dentro dos 

parâmetros Científicos Sustentáveis ou mais conhecidos como conceitos de Química 

Verde. 

 
60 - ROCHA, J.C.; GOMES, J. A. C. P. 2017.   Inibidores de corrosão naturais - Proposta de obtenção de 

produtos ecológicos de baixo custo a partir de resíduos industriais.  RevistaMatéria(Rio  de  Janeiro),  

22(suppl.1), e-11927.doi: 10.1590/s1517-707620170005.0263 
61 - ARAI, Ary; DUARTE, Leandro Rocha. Estudo da formação de incrustações carbonáticas. 

(Monografia de Final de Curso) - Engenharia de Petróleo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 48f., 2010. 
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Em uma definição sucinta, a Química Verde busca a redução ou até mesmo a 

eliminação do uso de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente ao longo 

dos processos químicos.62 A definição de Química Verde surgiu no final dos anos 80 do 

século XX em resposta aos impactos negativos causados por grandes acidentes químicos, 

contaminação por medicamentos e defensivos químicos. Atualmente, o uso da Química 

Verde também está interligado à necessidade de se reverter as consequências na economia 

global da ação humana sobre a poluição ambiental e fenômenos climáticos. 63 A busca 

por processos tecnológicos e produtos inovadores (também conhecido como produtos 

verdes) ou substitutos dos não renováveis vem sendo impulsionada pelo progressivo rigor 

das regulamentações do uso de substâncias químicas industriais.  

E devido a esse cenário, estudos de ICO seguindo os conceitos de Química Verde 

vêm ganhando cada vez mais foco. Pensando no uso de substâncias atóxicas e que não 

provoquem impacto ambiental com o seu uso, é possível destacar o uso e produtos 

naturais como possíveis inibidores de corrosão. 

2.7  INIBIDORES NATURAIS 

No início do século XXI, estudos sobre a utilização de produtos naturais como 

possíveis inibidores de corrosão passaram a ser recorrente devido ao conjunto de fatores 

como baixo custo de produção, desempenho eficiente na diminuição da velocidade dos 

processos corrosivos, sendo biodegradáveis e provenientes de recursos naturais 

renováveis. 64 Inibidores de corrosão naturais ou inibidores verdes são extraídos de 

plantas medicinais, ervas aromáticas, especiarias ou até mesmo materiais biodegradáveis 

e sua eficiência como inibidores corrosivos está na sua composição que contém uma 

variedade de compostos químicos com características estruturais elucidadas 

anteriormente.56 

A capacidade de formação da película protetora na superfície do metal para 

inibição realizada pelos inibidores verdes ocorre devido à presença de compostos como 

 
62 - ANASTAS PT, HEINE LG, WILLIAMSON TC. Green Chemical Syntheses and Processes: 

Introduction. In: Anastas, P. T.; Heine, L. G.; Williamson, T. C. (org.). Green Chemical Syntheses and 

Processes. American Chemical Society. Washington, DC. 2000. p. 1-6. ISBN: 9780841218208. 
63 - GOULART A.K., FIGUEREDO A.C.M., NASCIMENTO R.C., Seidl PR. Ensino em Química Verde. 

Caderno de Química Verde, ano 2, n. 4. Rev Quim Ind (RQI), Rio de Janeiro/RJ. 2017; 754(12):14.1-20. 

ISSN: 2358-1697 
64 - FELIPE, M.B.M.C., MACIEL, M.A.M., MEDEIROS, S.R.B., et al., “Aspectos gerais sobre corrosão 

e inibidores vegetais”, Revista Virtual de Química, v. 5, n. 4, pp. 746-758, 2013. 
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os respresentados na Figura 5 que são alcaloides (cafeína), flavonoides (quercetina), ácido 

fenólicos (ácido gálico e lausona), entre outros.60, 65 

 

Figura 5 - Estruturas de substâncias orgânicas naturais inibidoras de corrosão. 

Além dos compostos apresentados na Figura 5, destacam-se também os taninos 

que são compostos fenólicos de alta massa molecular, e podem ser encontrados em raízes, 

folhas, frutos e sementes de muitos vegetais.66 E os flavonoides, que são compostos 

polifenólicos, como a quercetina presente na camomila que atua por meio de formação 

de complexo com Fe3+ em pH ácido.67 Na literatura, é possível encontrar trabalhos que 

estudam o potencial de inibição da corrosão de compostos presentes na berinjela, laranja, 

manga, tabaco, chá branco, entre outros. Na Tabela 3 destacam-se alguns produtos 

naturais que tiveram seus extratos testados como inibidores de corrosão natural em meio 

ácido e seus respectivos rendimentos foram determinados por método gravimétrico. 

  

 
65 PATNI, N.; AGARWAL, S.; SHAH, P. Greener aproach towards corrosion inhibition. Chinese Journal 

of Engineering, v.2013, 2013. 
66 - ROCHA, W. S.; LOPES, R. M.; SILVA, D. B.; VIEIRA, R. F.; SILVA, J. P. Compostos fenólicos 

totais e taninos condensados em frutas nativas do cerrado. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 33, n.4, 

p.1215-1221, 2011. 
67 - NASIBI, M.; ZAAREI, D.; RASHED, G.; GHASEMI, E. Chamomile (Matricaria Recutita) extract as 

a corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid solution. ´0Chemical Engineering 

Communications, v.200, p.367-378, 2013. 
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Tabela 3 - Principais componentes dos extratos naturais avaliados como inibidores de 

corrosão em meio ácido. 

 Principais componentes Eficiência 

Lawsonia inermis (Hena) 
Ácidos fenólicos, 

alcaloides, álcoois 
92,0%66 

Justicia gendarussa 
Flavonóides, alcaloides, 

aminas, dímeros fenólicos. 
93,0%66 

Matricaria recutita 

(Camomila) 

Flavonóides, Flavonóis, 

ácidos fenólicos, cafeína. 
86,2%67 

 

Por mais que os inibidores verdes apresentem resultados positivos, processos 

corrosivos ocorrem de diversas formas e em diversos meios, por isso, a busca por novas 

substâncias com eficiente atividade corrosiva se faz constante. Outra forma de se obter 

ICO é através de inibidores orgânicos sintéticos, que são substâncias sintetizadas 

pensando em uma estrutura molecular que contenham características que possivelmente 

apresentará atividade anticorrosiva positiva. 

2.10 INIBIDORES SINTÉTICOS 

O primeiro passo para o uso de inibidores de corrosão sintéticos é o planejamento 

da estrutura molecular do inibidor. O planejamento estrutural deve considerar os tipos de 

adsorções que serão realizadas entre o inibidor e a superfície do metal, e também as 

possíveis interações do inibidor com o meio em que será aplicado. Toda a elaboração 

estrutural deve utilizar como base, resultados apresentados em estudos prévios.  

Além da preocupação da estrutura molecular a ser sintetizada, outro aspecto de 

suma importância que deve ser levado em consideração e que já foi mencionando 

anteriormente, é o impacto ambiental causado não só pela ação do uso e aplicação do 

inibidor, mas também por todo o processo sintético que também deve seguir os padrões 

sustentáveis propostos pelo conceito de Química Verde. 
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É no início dos anos 90 que a Química Verde é definitivamente introduzida na 

rotina do químico sintético com o principal objetivo de impulsionar o desenvolvimento 

sintético e modificar métodos sintéticos tradicionais por métodos que não gere impactos 

ambientais.68 Aplicados na síntese de ICO, os princípios da Química Verde são utilizados 

no planejamento para evitar resíduos sintéticos, sintetizar inibidores não nocivos e utilizar 

solventes e auxiliares mais seguros. Na Tabela 4 encontram-se o resultado de estudos de 

alguns inibidores sintéticos recentes que foram obtidos utilizando a Química Verde e suas 

respectivas eficiências como inibidores de corrosão no aço carbono em meio ácido. 

Tabela 4- Estrutura de inibidores orgânicos sintéticos e avaliação de suas atividades. 

 Naftiridina Piranopirazóis Quinolina 

Estrutura 

  
 

Eficiência 94, 0%69 98,0%70 93,3%71 

 

Como dito anteriormente, estudos mostram que núcleos heterociclos nitrogenados 

apresentam potencial atividade inibidora para o aço carbono. Dentre essas substâncias 

heterocíclicas, os triazóis vêm promovendo um grande interesse devido à sua ampla 

aplicabilidade em diversos setores como farmacêutico, agroquímicos, explosivos e até 

mesmo como inibidores de corrosão.72, 10   

 
68 - FARIAS, L.A.; FÁVARO, D.I.T. Vinte Anos de química verde: conquistas e desafios. 

Química Nova, v. 34, n. 6, p.1089-1093, 2011. 
69 - SINGH, P.; EBENSO, E. E.; OLASUNKANMI, L. O.; OBOT, I. B.; QURAISHI, M. A. 

Electrochemical, Theoretical, and Surface Morphological Studies of Corrosion Inhibition Effect of Green 

Naphthyridine Derivatives on Mild Steel in Hydrochloric Acid. The Journal of Physical Chemistry C, v. 
120, p. 3408-3419, 2016. 
70  -SINGH, P.; CHAUHAN, S. S.; SINGH, G.; QURAISHI, M. A. Corrosion Inhibition by Green 

Synthesized Inhibitor: 4,4′-(1,4Phenylene)bis(6-amino-3- methyl-2,4dihydropyrano[2,3-c] pyrazole-5 

carbonitrile) for Mild Steel in 0.5 M H2SO4 Solution. Journal of Bio- and Tribo-Corrosion, v. 5, n. 11, 

2019. 
71 -SINGH, P.; SRIVASTAVA, V.; QURAISHI, M. A. Novel quinoline derivatives as green corrosion 

inhibitors formild steel in acidic medium: Electrochemical, SEM, AFM, and XPS studies. Journal of 

Molecular Liquids, v. 216, p. 164-173, 2016. 
72 - GOMES, E. M. C.; Atividade fungicida de triazóis obtidos a partir de glicerol sobre Colletotrichum 

gloeosporioides; Dissertação DE Mestrado. UFES; Alegre-ES; 2014 
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2.11 TRIAZÓIS 

Os triazóis são substâncias formadas por um anel aromático de cinco membros 

contendo 3 átomos de nitrogênio. Assim sendo a estrutura do triazol, só é possível que 

existam dois tipos de conformações estruturais que estão representadas na Figura 6: 1,2,3-

triazol (vicinais) e 1,2,4- triazol (simétricos). 

 

Figura 6 - Conformações estruturais do triazol. 

Essas estruturas quando não substituídas apresentam equilíbrio tautomérico como 

está representado na Figura 6. De acordo com Schulze e Schubert, através de estudos 

computacionais, pode-se afirmar que o equilíbrio tautomérico ocorre em baixa energia de 

ativação por meio de uma dupla transferência protônica intermolecular, enquanto uma 

transferência intramolecular é pouco provável.73 

A estrutura do núcleo triazólicos é composta por um átomo de nitrogênio com par 

de elétrons não ligante atuando na ressonância do anel, uma reatividade parecida com o 

pirrol, e dois átomos de nitrogênio com seus pares de elétrons não ligantes não fazendo 

parte da ressonância do anel, parecidos com os nitrogênios da piridina. Ou seja, isso faz 

com que triazóis tenham um caráter tanto ácido quanto básico.70, 74 

 
73 - SCHULZE, B.; SCHUBERT, U. S. Beyond click chemistry - supramolecular interactions of 1,2,3-

triazoles. Chemical Society Reviews, v. 43, n. 8, p. 2522-2571, 2014. ISSN 0306-0012. 
74 - EICHER, T.; HAUPTMANN, S. The Chemistry of Heterocycles. Second Edition. Wiley-VCH, 2003 

572 p ISBN 978-3-527-30720-3. 
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Ainda assim, os núcleos triazólicos podem ser formados contendo alguns 

substituintes que melhorem de certa forma sua eficiência. Na literatura é possível 

encontrar dados sobre o núcleo 1,2,3-triazol que apresenta atividade contra fungos e 

bactérias, e algumas substâncias, com substituinte ligados ao núcleo triazólicos 

apresentam atividade anti-inflamatória, analgésica e sedativa.75 

Já no âmbito da corrosão, estudos afirmam que o próprio núcleo 1,2,4-triazol não 

é um inibidor de corrosão eficiente para o aço carbono em meio ácido. Porém, ao 

acrescentar substituintes, aumenta-se a camada de adsortividade dos triazóis no aço 

carbono.76 Na literatura, encontram-se algumas substâncias sintetizadas contendo núcleo 

1,2,4-triazólico que foram testadas como inibidores de corrosão no aço carbono 1020 em 

meio ácido e suas eficiências obtidas encontram-se na Tabela 5. 

  

 
75 - GODOVIKOVA, T. I.; IGNAT’EVA, E. L.; KHMEL’NISKII, L. I.; Chem. Heterocycl. Compd. 

1989, 25, 113. 
76 - QUARAISHI, M. A.; SARDAR, R.; Aromatic triazoles as corrosion inhibitors for mild steel in acidic 

enviroments; Corrosion; 58; 2002; p. 748-755. 
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Tabela 5 - Substâncias contendo núcleo 1,2,4-triazol substituído que apresentaram 

atividade inibidora de corrosão e suas respectivas eficiências. 

 
3,5-Bis(2-tienil)-4-

amino-1,2,4-triazol 

2,5-dicloro-acetofenona-o-

1’-(1,2,4-triazol)-

meteneoxima 

Ácido fenilamida 4,4-

dimetil-3-oxo-1,2,4-

triazol-1-il-

pentanotióico 

Estrutura 

 

  

Eficiência 80,0%77 98,4%78 99,2%79 

Apesar de existir uma vasta pesquisa sobre a eficiência de inibição das substâncias 

compostas os núcleos simétricos, pouca atenção vem sendo dada as substâncias 

compostas por núcleo vicinal. E é devido a esse cenário que esse trabalho visa sintetizar 

substâncias 1,2,3-triazóis aril substituídos e determinar suas eficiências como potenciais 

inibidores de corrosão. 

  

 
77 - BENTISS, F., et al (1999). The corrosion inhibition of mild steel in acidic media by a new triazole 

derivative. Corrosion Science, 41(4), 789–803. 
78 - LI, W., HE, Q., ZHANG, S., PEI, C., & HOU, B. (2007). Some new triazole derivatives as inhibitors 

for mild steel corrosion in acidic medium. Journal of Applied Electrochemistry, 38(3), 289–295. 
79 - TAO, Z., ZHANG, S., LI, W., & HOU, B. (2009). Corrosion inhibition of mild steel in acidic solution 

by some oxo-triazole derivatives. Corrosion Science, 51(11), 2588–2595. 
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo planejar, sintetizar e avaliar a atividade de 

inibição de corrosão do (1-fenil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol 1a e do (1-(4-nitrofenil)-

1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol 1b. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Sintetizar e purificar o azidobenzeno e p-nitro-azidobenzeno a partir da 

anilina e da p-nitro anilina. 

• Sintetizar derivados 1a e 1b a partir dos azido compostos previamente 

sintetizados a partir de uma reação 1,3-dipolar. 

• Caracterização das substâncias sintetizadas por método espectroscópico na 

região do infravermelho. 

• Determinar a taxa de corrosão e eficiência corrosiva utilizando o Ensaio 

Gravimétrico. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

O uso do aço está interligado ao desenvolvimento tecnológico e também com o 

crescimento econômico de uma nação. Diversos setores industriais dependem do seu uso 

para atender às demandas sociais, e um problema que os atinge em larga escala é a 

corrosão.3 
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O efeito da corrosão não provoca somente prejuízos financeiros à indústria, mas 

também oferece risco a vida dos seres humanos e impactos ambientais irreparáveis. Por 

isso, o uso de inibidores de corrosão prolonga a vida útil dos materiais constituídos por 

metais e evitam graves acidentes. 

Dentre as classes de inibidores mais utilizados estão os inibidores orgânicos, mais 

especificamente os heterociclos nitrogenados. Na esquema 1 encontram-se destacados 

dois derivados 1,2,3-triazólicos descritos na literatura por apresentarem atividade 

inibidora de corrosão no aço carbono 1020 em meio de ácido clorídrico 1 mol.L-1 com 

eficiência de inibição em até 99,0%.10 Baseando-se nas estruturas do (1-benzil-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metanol (BTM) e do (1-(piridin-4-ilmetil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol 

(PTM) realizou-se a técnica de simplificação molecular para dar origem aos derivados 

1,2,3-triazólicos planejados nesse trabalho (Esquema 1). A simplificação molecular teve 

como objetivo a remoção do carbono metilênico que liga o anel triazólico e o anel 

homo/heteroaromático nas estruturas do BTM e do PTM. Essa remoção permitirá avaliar, 

por exemplo, se a ligação direta do nitrogênio do anel triazólico ao anel benzênico sem e 

com substituinte irá potencializar a atividade anticorrosiva. 

 

Esquema 1 - Planejamento dos derivados triazólicos como potenciais inibidores de 

corrosão. 

Devido à preocupação atual com a sustentabilidade na síntese e no uso dos 

inibidores orgânicos, esse trabalho almejou o planejamento das rotas sintéticas para as 
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substâncias 1a e 1b de forma a aplicar ao máximo os conceitos de Química Verde; e 

também avaliar os efeitos provocados por grupamentos substituintes no anel aromático 

ligado aos núcleos triazólicos, como no caso da substância 1b. 

 

5. RETROANÁLISE 

A rota sintética proposta neste projeto para a síntese dos derivados 1,2,3-

triazólicos aril substituídos está representada na forma de retroanálise no Esquema 2. 

 

Esquema 2 - Retroanálise estrutural de 1a e 1b. 

A desconexão das ligações C5-N1 e C4-N3 do núcleo 1,2,3-triazóis possibilitou a 

identificação do álcool propargílico e os azido compostos que serão submetidos à reação 

de cicloadição 1,3-dipolar. Os azidos compostos serão sintetizados a partir de anilinas 

comerciais submetidas à reação de Substituição Nucleofílica Aromática via sal de 

diazônio. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 SÍNTESE DOS AZIDOS BENZENO ARIL SUBSTITUÍDOS 

Realizou-se a síntese dos azidos compostos 3a e 3b através de uma reação de 

Substituição Nucleofílica Aromática utilizando as anilinas comerciais 4a e 4b. A primeira 

etapa reacional permitiu a formação in situ do intermediário sal diazônio que 

posteriormente sofreu reação de substituição com a azida de sódio, conforme mostrado 

no Esquema 3.80 

 
80 - HINO, K. N.; OMORI, A. T., Método de síntese de azidas aromáticas usando vinagre, Química Nova, 

38,1, 156-158, 2015 
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Esquema 3 - Rota sintética para obtenção dos azido compostos 3a e 3b. 

Devido ao grupamento azo (-N2) ser um ótimo grupo de saída, a reação foi mantida 

em banho de gelo, pois em temperatura mais elevadas ocorre à eliminação desse 

grupamento e impedindo a formação do sal diazônio. 

O mecanismo proposto para essa reação é descrito em duas etapas, sendo a 

primeira etapa para formação do eletrófilo íon nitrosônio, que reage com o grupamento 

amino da anilina comercial 4a e 4b para produzir um bom grupo de saída. O mecanismo 

está descrito no Esquema 4. 

   

Esquema 4 - Mecanismo proposto para formação do íon nitrosônio. 

Assim sendo na primeira parte, a formação do ácido nitroso (6) no meio reacional 

a partir da protonação do nitrito de sódio (5). O oxigênio protonado de 6 é protonado 

novamente via reação ácido-base com o íon hidrônio. O ácido conjugado do ácido nitroso 

(7) se decompõe e então ocorre a eliminação de água formando assim, o íon nitrosônio 

(8) desejado. 
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Na segunda etapa ocorre efetivamente a síntese do sal de diazônio utilizando o íon 

nitrosônio sintetizado in situ e o mecanismo da reação está descrito no Esquema 5. 

 

Esquema 5 - Mecanismo proposto para formação do sal diazônio. 

A reação se inicia com o par de elétrons livres do nitrogênio de 9a-b realizando 

uma ligação com o nitrogênio de caráter positivo do íon nitrosônio (8). Logo após, a água 

do meio funciona como base removendo hidrogênio de 10a-b, restaurando o meio ácido. 

O par de elétrons livres do oxigênio de 11a-b realiza uma ligação com o hidrogênio do 

íon hidrônio, o par de elétrons da ligação dupla N=O vai para o oxigênio e o par de 

elétrons livres do nitrogênio ligado ao anel aromático faz uma nova ligação com o 

nitrogênio vizinho. O nitrogênio ligado ao anel aromático obtém caráter positivo, a 

espécie formada 12a-b realiza prototropismo formando 13a-b e por fim elimina água, 

formando o sal de benzenodiazônio devidamente substituído 14a-b.  

Após o tempo reacional necessário para a formação do sal de diazônio, os azidos 

compostos 3a e 3b são obtidos através de uma reação de Substituição Nucleofílica 

Aromática. A reação tende a formação do produto, pois a molécula de N2 é um ótimo 

grupo de saída. 
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O mecanismo proposto para formação dos azidos compostos a partir do sal de 

diazônio reagindo com azida de sódio está descrito no Esquema 6. 

 

Esquema 6 - Mecanismo proposto para reação do sal de diazônio com azida de sódio 

formando os azidos compostos 3a e 3b. 

Após o período reacional da formação do sal de diazônio, a reação é colocada em 

temperatura ambiente, de forma que o grupamento azo seja removido, liberando gás 

nitrogênio, dando início ao mecanismo de caráter de Substituição Nucleofílica Aromática 

de primeira ordem. Ao ocorrer a formação de 15, o par de elétrons do nitrogênio com 

maior densidade eletrônica proveniente da azida (16) presente no meio, forma ligação 

com o carbono aromático de caráter positivo resultando nos azidos compostos desejados 

3a e 3b 

Para identificar o término da reação, realizou-se uma cromatografia em camada 

delgada (CCD) em fase normal. Antes de realizar a corrida cromatográfica, foi preciso 

realizar uma microextração liquído-liquído neutralizando o meio previamente com 

bicarbonato de sódio e utilizando acetato de etila como fase orgânica. Utilizou-se como 

eluente uma mistura de hexano/acetato de etila 7:3 (v/v) e o resultado está elucidado na 

Figura 7 sendo a mancha (a) o reagente 9a-b e (b) o produto da reação. O que condiz com 

o esperado visto que a anilina realiza ligação de hidrogênio com a fase móvel, resultando 

em um Rf menor por estar mais retida na fase estacionária. Enquanto os nitrogênios do 

azido fazem ressonância entre si, tornando o composto menos polar do que a anilina, 

interagindo mais com a fase móvel resultando em um Rf maior.  
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Figura 7 - Placa de CCD contendo (a) Anilina, (b) Azido composto; com 

hexano/acetato de etila 7:3(v/v) como eluente com revelação na câmara de ultravioleta. 

Após isolamento da reação e evaporação do solvente, azido benzeno 3a e o 1-

azido-4-nitrobenzeno 3b, se apresentaram como sólidos de cor marrom. Os azidos 3a e 

3b foram obtidos com um rendimento bruto de 60% estando de acordo com o relatado na 

literatura.80 

Os espectros na região do infravermelho obtidos se encontram na Figura 8, e nota-

se o aparecimento da banda de absorção referente à deformação axial do grupo azida em 

2101 cm-1 para a substância 3a e em 2124 cm-1 para a substância 3b, evidenciando a 

presença do principal grupamento da molécula e indicando que a reação permitiu a síntese 

do produto desejado. Além disso, não está presente no espectro das substâncias 3a e 3b, 

as bandas de deformação axial simétrica e assimétrica da ligação N-H na região de 3400 

e 3300 cm-1 e banda de deformação angular da ligação N-H 1650 cm-1, referentes ao 

material de partida. Observa-se também a banda de deformação axial do grupamento nitro 

em 1510 e 1341 cm-1 para a substância 3b.  Os dados experimentais do espectro na região 

do IV do azido benzeno (I) está compatível com os dados descritos na literatura (II), 

juntamente com o espectro na região do IV obtido para a substância 3b (III). E na Tabela 

6 encontram-se destacados os principais sinais para as substâncias 3a e 3b comparando-

os com os resultados encontrados na literatura.81 

 
81 - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST): 

<https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi > Acessado em 11 de Outubro de 2019. 
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Tabela 6 - Principais bandas de absorção na região do IV para as substâncias 3a e 3b 

comparando com a literatura. 

Atribuição 
Nº de onda  (cm-1) 

3a Literatura 81 

Csp2-H  3065 3030 

N=N=N 2101 2160 

Atribuição 
Nº de onda  (cm-1) 

3b Literatura 82 

Csp2-H  3101 3081 

N=N=N 2124 2150 

NO2 1510 e 1341 1585 e 1350 

 

 
82 - ZACHARI, M. A. K.; NABAEI, R., BARANI, S.; Diazotization–Azidation of Amines in Water by 

UsingCrosslinked Poly(4-vinylpyridine)-Supported Azide Ion; Journal of Applied Polymer Science, Vol. 

123, 788–795 (2012) 
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Figura 8 - Espectro de absorção na região do IV para azido benzeno experimental (I), o 

encontrado na literatura (II) e para o p-nitro-azido benzeno experimental (III). 

6.2 SÍNTESE DO 1,2,3-TRIAZOL ARIL SUBSTITUÍDO 

Após a síntese dos intermediários azidos 3a e 3b, os mesmos foram submetidos a 

uma reação de cicloadição 1,3-dipolar com álcool propargílico (17) com o objetivo de 

sintetizar os derivados 1,2,3 triazólicos 1a e 1b planejados. (Esquema 7)  
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Esquema 7- Reação dos azido compostos com álcool propargílico para obtenção dos 

1,2,3-triazóis. 

O mecanismo proposto para reação de cicloadição 1,3-dipolar para formação dos 

triazóis está descrito no Esquema 8.83 

 

Esquema 8 - Mecanismo proposto para a reação dos azido compostos com álcool 

propargílico formando os 1,2,3-triazóis derivados. 

O cobre proveniente do sulfato de cobre é reduzido para Cu(I) pelo ascorbato de 

sódio que é um agente redutor ideal para a reação, formando o complexo 18 in situ. Um 

equivalente do complexo de cobre(I) forma acetileto de cobre I por substituição de 

 
83 - Nakamura,T.; Terashima, T.; Ogata, K.; Copper(I) 1,2,3-Triazol-5-ylidene Complexes as Efficient 

Catalysts for Click Reactions of Azides with Alkynes; Organic Letter; Vol. 13; N. 4; p. 620-623; 2011. 
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hidrogênio do alcino terminal do álcool propargílico (17). Outro equivalente do complexo 

de cobre I forma uma interação do tipo π na ligação tripla do alcino formando 19. O 

nitrogênio com caráter negativo de uma das estruturas de ressonância do azido composto 

3a-b forma um complexo com o sítio catalítico composto pelo cobre, então, seguido do 

ataque nucleofílico do carbono β ao átomo de nitrogênio do grupo azido formando o 

intermediário 20a-b, eliminando o ligante em seguida formando uma ligação entre o 

nitrogênio e o carbono formando o anel triazólicos 21a-b. O outro equivalente do metal 

com ligante é eliminado com a protonação de 21a-b e por fim, é obtido o 1,2,3 triazol 

composto. 

Uma CCD foi feita após 24 horas de reação (Figura 9) comparando o reagente 

com o produto da reação utilizando uma mistura de hexano/acetato de etila 7:3 (v/v) como 

eluente. Notou-se que a reação havia terminado devido à diferença de Rf entre a mancha 

do produto (a) e a mancha do reagente (b). Conforme esperado, a mancha referente ao 

azido composto teve um Rf maior por interagir melhor com a fase móvel, enquanto o 

álcool triazólico, por ter maior polaridade que o azido, teve um Rf menor devido a melhor 

interação com a fase estacionária. 

 

Figura 9 - Placa de CCD com 1,2,3-triazol sintetizado(a) e o azido composto (b) 

utilizando hexano/acetato de etila 7:3 (v/v) como eluente. 

Após o isolamento da reação e evaporação do solvente, ambos os produtos obtidos 

foram no estado sólido. Para atestar a formação das substâncias, mediu-se o ponto de 

fusão das mesmas e o resultado obtido foi para a (1-fenil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol 

1a na faixa de 108 a 110 ºC com rendimento de 79%, enquanto para o (1-(4-nitrofenil)-

1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol 1b apresentou ponto de fusão na faixa de 197 a 198 ºC com 
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rendimento de 88%. Ambos os rendimentos estando dentro da faixa prevista na 

literatura.10, 84 

Os espectros na região do IV obtidos se encontram na Figura 10 e neles observa-

se o aparecimento da banda de deformação axial da ligação O-H em 3302 cm-1 para a 

substância 1a e em 3327 cm-1 para a substância 1b. Também é possível evidenciar a 

ausência da banda na região de 2000-2200 cm-1 referente à deformação axial de azidas 

do material de partida. 

 
84 - BOECHAT, N., et al.; Novel 1,2,3-triazole derivatives for use against mycobacterium tuberculosis 

H37Rv (ATCC 27294) strain; Journal of Medicinal Chemistry, vol. 2011, nº  54, p. 5988-5999. 
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Figura 10 - Espectro de absorção na região do IV para as substâncias 1a e 1b. 

Na Tabela 7 encontram-se os dados das principais absorções na região do IV dos 

álcoois 1,2,3-triazólicos 1a e 1b comparando com os resultados encontrados na 

literatura.81 
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Tabela 7 - Principais dados de absorção na região do IV para as substâncias 1a e 1b 

comparando com dados da literatura. 

Atribuição 
Frequência máx. (cm-1) 

1a Literatura 81 

O-H 3302 3379 

Csp2-H  2961 3138 

Atribuição 
Frequência máx. (cm-1) 

1b Literatura 81 

O-H 3527 3379 

-NO2 1505 - 1341 1583 – 1369  

Csp2-H  3099 3089 

 

6.3 DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO DOS 1,2,3 

TRIAZÓIS ARIL SUBSTITUÍDOS 

A eficiência de inibição das substâncias 1a e 1b foram determinadas pelo método 

de Ensaio Gravimétrico realizado pelo Grupo de Pesquisa em Eletroquímica e 

Eletroanalítica da Universidade Federal Fluminense, seguindo as orientações da norma 

American Society for Testing and Materials (ASTM) G 1 – 90, 85 utilizando aço carbono 

1020 como corpo de prova em solução ácida de HCl 1 mol.L-1, conforme está descrito no 

item 8.3 deste trabalho.  

Tendo os testes sido realizados em duplicata nas temperaturas de 298, 313 e 328 

K variando as concentrações dos inibidores em solução em 25, 100, 250 e 500 mg.L-1, e 

determinando a Taxa de Corrosão utilizando a Equação 7 com os resultados obtidos na 

Tabela 8. 

𝑇𝑐 =  
8,76 .104 .∆𝑚

𝐴 .𝑑 .𝑡
  (Eq7) 

 

 

 
85 - American Society for Testing and Materials (ASTM). G1 – 90: Standard Practice for Preparing, 

Cleaning, and Evaluation Corrosion Test Specimens. Estados Unidos da América, p. 1-8, 1999. 
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Onde: 

• Tc: Taxa de corrosão (mm.ano-1) 

• ∆m: variação de massa (g) 

• A: área exposta (cm2) 

• d: densidade do aço (g.cm-3) 

• t: tempo de exposição (h) 

 

Tabela 8 - Taxa de Corrosão do aço carbono 1020 obtida na ausência e na presença dos 

inibidores de corrosão 1a e 1b em diferentes concentrações e diferentes temperaturas 

com n = 2. 

Substância 
Concentração 

(mg/L) 

Taxa de Corrosão (mm/ano) 

298 K 313 K 328K 

1a 

Branco 2,32 6,06 17,74 

25 0,79 1,93 5,16 

100 0,65 1,31 3,21 

250 0,49 0,85 2,11 

500 0,36 0,61 1,39 

1b 

Branco 2,32 6,06 17,74 

25 1,43 3,21 8,66 

100 1,10 2,39 6,46 

250 0,78 1,56 4,15 

500 0,56 1,01 2,29 

 

Utilizando os valores de Taxa de Corrosão obtidos, calcula-se a eficiência de 

inibição utilizando a Equação 8. 

𝜂 (%) =  
(𝑇𝑐°−𝑇𝑐)

𝑇𝑐°
 . 100 (Eq. 8) 

Onde: 

• η: Eficiência percentual do inibidor frente a corrosão (%) 
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• Tc°: Taxa de corrosão na ausência do inibidor (mm.ano-1) 

• Tc: Taxa de corrosão na presença do inibidor (mm.ano-1) 

Os resultados obtidos de eficiência de inibição para a substância 1a se encontram 

na Tabela 9 e os resultados da substância 1b se encontram na Tabela 10. 

Tabela 9 - Eficiência de inibição de corrosão obtida para substância 1a em 

concentrações que variam de 25 a 500 mg.L-1 em diferentes temperaturas. 

Concentração 

(mg/L) 

Eficiência (%) 

298 K 313 K 328 K 

25 65,65 68,19 70,91 

100 71,94 78,34 81,92 

250 78,79 85,96 88,10 

500 84,59 89,98 92,14 

 

Tabela 10 - Eficiência de inibição de corrosão obtida para substância 1b em 

concentrações que variam de 25 a 500 mg.L-1 em diferentes temperaturas. 

Concentração 

(mg/L) 

Eficiência (%) 

298 K 313 K 328 K 

25 38,45 47,01 51,16 

100 52,33 60,50 63,56 

250 66,26 74,19 76,59 

500 75,82 83,33 87,10 

 

Analisando os valores obtidos, conclui-se que as substâncias 1a e 1b apresentaram 

melhor eficiência na concentração de 500 mg.L-1. Em comparação com os resultados 

obtidos em diferentes temperaturas, ambas as substâncias apresentaram melhor eficiência 

na temperatura de 328 K, indicando que as substâncias se adsorveram mais na superfície 

do aço carbono na maior temperatura testada. 

De acordo com os resultados exibidos na Tabela 9 a substância 1a apresentou 

eficiência de inibição acima de 50% até mesmo nas concentrações mais baixas destacando 

a importância da densidade eletrônica do anel aromático para adsorção da molécula no 
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aço carbono. Enquanto a substância 1b apresentou eficiência abaixo de 50% em 

concentrações mais baixas. 

Em comparação com os resultados obtidos para cada um dos álcoois 1,2,3-triazol, 

a substância 1a foi a que apresentou melhor eficiência em todas as concentrações e 

temperaturas testadas. O que é condizente com o esperado visto que a adsorção do 

inibidor também ocorre pela densidade eletrônica do anel benzênico como está ilustrado 

na Figura 3. Visto que a substância 1b possui um grupamento retirador de densidade 

eletrônica do anel benzênico, sua adsorção não é tão eficiente quanto a adsorção da 

substância 1a. 

Porém, tanto a substância 1a quanto a substância 1b se apresentaram como 

potenciais inibidores de corrosão para o aço carbono 1020 devido aos resultados de 

eficiência de inibição obtidos.  

7. CONCLUSÃO 

A rota sintética para obtenção das substâncias 3a e 3b via reação de diazotação 

das anilinas correspondentes com nitrito de sódio em solução aquosa de ácido clorídrico 

foi realizada com sucesso, obtendo os produtos brutos com rendimento na faixa de 60 a 

65%, correspondendo com o esperado na literatura. 

A obtenção dos álcoois 1,2,3-triazólicos via reação de cicloadição 1,3-dipolar do 

álcool propargílico com os respectivos azidos compostos, catalisada pelo sal de cobre(I) 

na presença de ascorbato de sódio também foi realizada com sucesso, obtendo os produtos 

1a com rendimento de 79% e o produto 1b com rendimento de 88%. Todos os produtos 

sintetizados foram caraterizados pelo método espectroscópico na região do 

infravermelho. 

Os resultados obtidos pelos Ensaios Gravimétricos indicam que as substâncias 

sintetizadas apresentam eficiências de inibição de corrosão para o aço carbono 1020 

variando de 65,65 a 92,14% para a substância 1a e eficiência variando de 38,45 a 87,10% 

para a substância 1b, apontando que as estruturas base planejadas para as substâncias 1a 

e 1b se provam eficientes. 

Porém a substâncias 1a apresentou resultados melhores que a substância 1b 

devido ao substituinte do anel benzênico. Para estudos futuros, sugere-se que avaliem a 
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atividade de inibidores com outros substituintes no anel benzênico como, por exemplo, 

substituintes doadores de densidade eletrônica para o anel benzênico. 

Devido aos resultados obtidos nesse trabalho, o uso de 1,2,3-triazóis aril 

substituídos se prova eficiente apresentando resultados satisfatórios, comprovando a 

eficiência de inibição de compostos orgânicos, principalmente heterociclos nitrogenados 

substituídos, com grupamentos que formam ligações π e heteroátomos afim de melhorar 

a adsorção do inibidor na superfície do aço carbono 1020 em meio ácido. 

8. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

A determinação estrutural das substâncias sintetizadas foi realizada através do 

método instrumental de Espectroscopia na região do Infravermelho (IV). 

Os espectros na região do Infravermelho foram obtidos em espectrofotômetro 

Perkin-Elmer FT-IR, modelos 1600 senes e spectrum One, de feixe duplo, em pastilhas 

de brometo de potássio anidro ou em feixe sobre janelas de cloreto de sódio em pastilhas 

de KBr anidro ou filme. Os valores para as absorções estão expressos em número de onda, 

utilizando como unidade o centímetro recíproco (cm-1). Os pontos de fusão foram 

determinados pelo método do tubo capilar, utilizando o aparelho da marca Fisaton, 

modelo 430D, série 209219, 60 W de potência. 

As reações foram monitoradas pelo método de Cromatografia em Camada 

Delgada (CCD), a partir de cromatofolhas de gel de sílica 60F-254, com 0,2 mm de 

espessura de camada (ref. 1.05554 MERCK). Os eluentes para este método foram 

preparados volume a volume (v/v) e as substâncias foram reveladas em câmaras de luz 

ultravioleta.  

8.1 SÍNTESE DOS AZIDO BENZENO ARIL SUBSTÍTUIDOS 

 

Em um balão de fundo redondo colocado em banho de gelo, adicionou-se 1,0348 

g (15 mmol) de nitrito de sódio solubilizado em 2 mL de água destilada, 10 mL de HCl 
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6M, 4 mL de acetato de etila e 0,9312 g (10 mmol) de anilina. A reação ficou sob agitação 

em banho de gelo por 30 minutos. 

Em seguida, foram adicionados lentamente, 1,3002 (20 mmol) de azida de sódio 

solubilizada em 2 mL de água destilada. A reação ficou sob agitação em temperatura 

ambiente por 24 horas. 

Após o tempo reacional, confirmou-se por CCD o termino da reação e em seguida, 

foram adicionados 4 mL de acetato de etila e bicarbonato de sódio para neutralização do 

meio. Em um funil de separação, foi realizada extração liquido-liquido, separando a fase 

orgânica da fase aquosa. Na fase orgânica, foi adicionado sulfato de sódio anidro 

suficiente para remoção de qualquer resquício de água no meio. O produto foi filtrado e 

o solvente foi evaporado. 

Azidobenzeno (3a): 

A substância 3a foi obtida como um sólido de coloração marrom com 

rendimento bruto na faixa de 60 a 65%. Os resultados apresentados estão 

de acordo com a literatura.77 

IV máx. (cm-1; pastilhas de KBr): 1293, 2101, 3065. 

p-nitro-azidobenzeno (3b): 

A substância 3b foi obtida como um sólido de coloração marrom com 

rendimento bruto na faixa de 60 a 65%. Os resultados obtidos estão de 

acordo com a literatura.79 

IV máx. (cm-1; pastilhas de KBr): 1246, 1341, 1510, 2124, 3101, 3104. 
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8.2 SÍNTESE DO 1,2,3-TRIAZOL ARIL SUBSTITUÍDOS 

 

Em um balão de fundo redondo, foram adicionados 0,6708 g (6 mmol) do azido 

benzeno, 0,2012 g (3,3 mmol) de álcool propargílico, 0,0447 g (0,28 mmol) de sulfato de 

cobre seco, 0,0984 g (0,44 mmol) de ascorbato de sódio e 4 mL de uma mistura de t-

butanol e água destilada 1:1. A reação ficou sob ultrassom pelo período de uma hora e 

em seguida, sob agitação em temperatura ambiente por 24 horas.  

Após esse período, verificou-se por CCD o termino da reação. O produto foi 

isolado pelo método de extração liquido-liquido utilizando acetato de etila como fase 

orgânica. Após a extração realizada em um funil de separação, adicionou-se sulfato de 

sódio anidro em quantidade suficiente para remoção de água no meio. O produto foi 

filtrado e o solvente evaporado. 

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

A substância 1a foi obtida como um sólido de cor bege de ponto de fusão na 

faixa de 108-110 ºC com rendimento de 79%. Os resultados apresentados 

estão de acordo com a literatura.81 

IV máx. (cm-1; pastilhas de KBr): 2961, 3152, 3302. 

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

A substância 1b foi obtida como um sólido de cor castanho de ponto de fusão 

na faixa de 197-199 ºC com rendimento de 88%. Os resultados apresentados 

estão de acordo com a literatura.81 

IV máx. (cm-1; pastilhas de KBr): 1341, 1505, 3099, 3527. 
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8.3 DETERMINAÇÃO DE TAXA DE CORROSÃO POR ENSAIO 

GRAVIMÉTRICO  

Os corpos de prova utilizados foram de aço carbono 1020 (densidade aproximada 

de 7,83 g.cm-3) que foram polidos com lixas d’agua de granulometria 400 e 600, 

respectivamente, seguido da medição das dimensões do corpo de prova com o auxilio de 

um paquímetro digital para determinar a área exposta na solução corrosiva. Em seguida, 

realizou-se uma limpeza química em banho de água, etanol e acetona durante 1 minuto. 

Finalizando, os corpos de prova foram secos com jatos de ar quente e tiveram suas massas 

iniciais (m1) determinadas em uma balança analítica. Como ilustra a Figura 12. 

 

Figura 12 - Ilustração da primeira etapa do processo experimental do ensaio gravimétrico 

de perda de massa. 

Com auxilio de fio de nylon, os corpos de prova foram introduzidos em tubos 

falcon contendo 50 mL de solução de ácido clorídrico 1 mol.L-1 durante um período de 5 

horas. Seguido por uma decapagem química com solução de Clark (HCl, Sb2O3, SnCl2). 

Finalizando com uma nova secagem e determinando a massa final (m2) obtida. (Figura 

13) 

 

Figura 13 - Representação da segunda etapa do processo experimental do ensaio 

gravimétrico de perda de massa. 

Com a diferença de massa entre a primeira e a segunda pesagem, foi determinada 

a taxa de corrosão do aço carbono utilizando a Equação 7: 
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𝑇𝑐 =  
8,76 .104 .∆𝑚

𝐴 .𝑑 .𝑡
  (Eq7) 

Onde: 

• Tc: Taxa de corrosão (mm.ano-1) 

• ∆m: variação de massa (g) 

• A: área exposta (cm2) 

• d: densidade do aço (g.cm-3) 

• t: tempo de exposição (h) 

O procedimento foi realizado em duplicata na ausência e na presença das 

substâncias 1a e 1b nas concentrações e 25, 100, 250 e 500 mg.L-1 em solução ácida de 

HCl 0,1 mol.L-1, nas temperaturas de 298, 313 e 328 K durante um tempo de 5 horas. 

Com os resultados obtidos, foi realizado o cálculo da eficiência do inibidor de corrosão 

utilizando a Equação 8: 

𝜂 (%) =  
(𝑇𝑐°−𝑇𝑐)

𝑇𝑐°
 . 100 (Eq. 8) 

Onde: 

• η: Eficiência percentual do inibidor frente a corrosão (%) 

• Tc°: Taxa de corrosão na ausência do inibidor (mm.ano-1) 

• Tc: Taxa de corrosão na presença do inibidor (mm.ano-1) 

 


