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Introdução 

Os processos industriais, tais como a acidificação e 

limpeza dos poços de petróleo, geralmente 

conduzem a corrosão em peças metálicas causando 

grandes prejuízos econômicos. O uso de inibidores 

consiste em um dos métodos mais práticos para 

proteger metais contra a corrosão, especialmente 

em meios agressivos
1
. A maior parte dos inibidores 

conhecidos são compostos orgânicos contendo 

enxofre, oxigênio e, principalmente, nitrogênio. Este 

trabalho teve como objetivo avaliar teorica e 

experimentalmente o comportamento de cloridratos 

mesoiônicos, através de modelagem molecular e 

polarização potenciodinâmica, respectivamente, 

visando a prevenção da corrosão de aço carbono 

AISI 1020.  

Resultados e Discussão 

Os cloridratos mesoiônicos (1-5) foram sintetizados 

como descrito na literatura
2,3

 (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Síntese dos cloridratos mesoiônicos. 
 
A avaliação teórica da eficiência de 1-5 como 

inibidores de corrosão foi realizada a partir do 

programa SPARTAN-PRO, com o hamiltoniano AM1 

onde, calculou-se o ∆E(LUMO-HOMO) e momento de 

dipolo (µ) de cada composto e da di-orto-toliltiouréia, 

inibidor de corrosão já utilizado na indústria. Os 

ensaios de Polarização Potenciodinâmica foram 

realizados a temperatura ambiente em célula 

eletrolítica com três eletrodos, sendo um de aço 

carbono AISI 1020 com área superficial de 0,63 cm
2
, 

um de rede de platina e um de Ag/AgCl, como 

eletrodos de trabalho, auxiliar e de referência, 

respectivamente. O eletrólito foi HCl 1 mol.L
-1 

na 

ausência e presença dos compostos mesoiônicos 

nas concentrações 2,5x10
-5

, 6,25x10
-5

, 12,5x10
-5

 e 

25x10
-5

 mol.L
-1

. A taxa   de  varredura  de  potencial  

 

eletroquímico foi de 1 mV/s. A Tabela 1 mostra os 

resultados obtidos, para os compostos ensaiados, 

por Modelagem Molecular, e pela técnica 

eletroquímica, os valores de densidade de corrente 

obtidos a partir das curvas de polarização 

potenciodinâmica além da eficiência de inibição da 

corrosão (EI) na concentração 25x10
-5

 mol.L
-1

. 
 
Tabela 1. Valores de ∆ELUMO-HOMO, momento de 

dipolo, densidade de corrente e eficiência de inibição 

da corrosão para os compostos ensaiados. 

 

Comp. 
∆ELUMO-HOMO 

(eV) 

µ  

(Debie) 

icor  

(A/cm
2
) 

EI 

 (%) 

1 6,842 5,559 2,95x10
-5

 91,387 

2 6,353 7.301 2,36x10
-5

 93,097 

3 6,821 12,635 12,07x10
-5

 68,722 

4 6,364 6,815 2,85x10
-5

 91,681 

5 6,576 11,268 4,10x10
-5

 88,031 

 

Os cloridratos mesoiônicos apresentaram diferenças 

entre os níveis do LUMO e HOMO (∆E) menores se 

comparados ao valor da di-orto-toliltiouréia (∆E= 

7,880), indicando que estes possam, também, atuar 

como inibidores de corrosão, já que quanto menor a 

diferença de energia entre o HOMO e o LUMO, 

maior é o potencial de inibição. Os menores valores 

de densidade de corrente (icor) e, 

consequentemente, os maiores valores na eficiência 

de inibição da corrosão para 2 e 4, permitiram 

observar que a presença de substituintes doadores 

de elétrons no anel aromático, seja derivado do 

cinamaldeído ou da tiossemicarbazida, levam ao 

aumento da inibição da corrosão de aço carbono 

AISI 1020. 

Conclusões 

Os resultados obtidos nas duas técnicas indicaram 

correlação sugerindo os compostos estudados como 

possíveis inibidores da corrosão. 
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