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RESUMO 
 

Neste trabalho encontra-se descrita a síntese de dois derivados do núcleo da 

isatina, contendo no carbono C-2 do anel heterocíclico o grupo semicarbazona ou 

tiossemicarbazona. A síntese desses derivados envolveu a reação de adição 

nucleofílica à carbonila entre a isatina (1H-indol-2,3-diona) e a semicabazida ou 

tiossemicarbazida para obtenção da 2,3-diidro-1H-indol-2,3-diona-3-semicarbazona e 

2,3-diidro-1H-indol-2,3-diona-3-tiossemicarbazona, com rendimentos que variaram 

entre 85 e 88%. Os produtos tiveram suas estruturas confirmadas por espectroscopia 

na região do Infravermelho e por Ressonância Magnética de Hidrogênio. A utilização 

dos inibidores orgânicos de corrosão pela indústria de petróleo e gás se destaca como 

um dos principais métodos de diminuir os gastos financeiros e evitar acidentes 

causados por esse fenômeno natural. Muitas das substâncias que apresentam uma 

promissora atividade anticorrosiva pertencem, por exemplo, a classe dos heterociclos, 

das semicarbazonas e tiossemicarbazonas. Portanto, o planejamento estrutural dos 

derivados isatínicos foi baseado na estratégia de hibridação molecular entre o núcleo 

da isatina e a porção semicarbazona e tiossemicarbazona presente em diversos 

agentes anticorrosivos. Para determinação da eficiência anticorrosiva destes 

compostos, foram realizados ensaios gravimétricos de perda de massa, em em 

solução ácida de HCl 1 mol.L-1, utilizando como corpo de prova o aço carbono ABNT 

1020. Os resultados de eficiência para as duas substâncias variaram entre 70,85% e 

81,67%. 

 

 
Palavras-chave: isatina, semicarbazona, tiossemicarbazona, inibidor de 

corrosão, ensaio gravimétrico, petróleo. 
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ABSTRACT 
 

In this work it is described the synthesis of two isatin derivatives, containing at 

the C-2 carbon of the heterocyclic ring a semicarbazone or thiosemicarbazone group. 

These derivatives have been synthesized by nucleophilic addition to the carbonyl 

group reaction of isatin (1H-indole-2,3-dione) and semicabazide or thiosemicarbazide 

to produce 2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione-3-semicarbazone and 2,3-dihydro-1H-

indole-2,3-dione-3-thiosemicarbazone in yields ranging from 85-88%. These 

compounds were confirmed by spectral data, including one dimensional 1H NMR 

spectra and Infrared analysis. The application of organic corrosion inhibitors in oil and 

gas industry stands out as one of the main methods of reducing costs and avoiding 

accidents caused by corrosion. Several substances include, for example, the class of 

the heterocycles, semicarbazones and thiosemicarbazones had demonstrated 

promising anti-corrosive activity. Therefore, isatin derivatives were designed by the 

molecular hybridization of isatin nucleus and semicarbazone and thiosemicarbazone 

moiety present in several anticorrosive agents. Anti-corrosion efficiency of these 

compounds was determined by gravimetric mass loss method on the carbon steel in 

acidid media (1 mol.L-1 HCl). The efficiency results for the two substances varied 

around 70-81%. 

 

 

 

 

 

Key-words: isatin, semicarbazone, tiossemicarbazone, corrosion 
inhibitor, gravimetric test, petroleum. 
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1. INTRODUÇÃO 

De uma maneira geral, a sociedade moderna e a economia mundial encontram-

se, hoje, significativamente dependentes de um setor industrial extremamente 

importante: a indústria de petróleo e gás.1 No Brasil, por exemplo, em setembro de 

2018, a 5ª Rodada de Partilha da Produção do Pré-Sal, realizada pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), teve todos os quatro 

blocos oferecidos do pré-sal arrematados, gerando uma arrecadação de R$6,82 

bilhões em bônus. Com este resultado, associado aos da 2ª à 4ª Rodadas, espera-se 

que este valor chegue a R$1,2 trilhão para a União, estados e municípios2, o que pode 

gerar um estímulo na economia, a partir de investimentos nos setores públicos e 

privados do nosso país, e consequentes melhorias para a sociedade. Já em agosto 

deste ano, como mostra o Boletim Mensal de Produção de Petróleo fornecido pela 

ANP, a produção na Federação já alcançou 2,522 milhões de barris por dia 3.  

Na indústria petrolífera brasileira, a maior parte da exploração do petróleo é 

feita em unidades offshore, ou seja, em alto mar. Nestas unidades a água salina é 

utilizada como fluido de injeção, durante a recuperação secundária de modo a 

conduzir o petróleo até a superfície.4,5 A água salina, constituída pela água de injeção 

e de formação, associada às técnicas de acidificação utilizadas para promover a 

dissolução de minerais e resíduos de fluidos de perfuração, podem ocasionar 

desgastes nas linhas metálicas de transporte, dentre estes, os provocados pela 

corrosão são os mais significativos. A indústria de petróleo contém uma grande 

variedade de ambientes corrosivos e, alguns destes são exclusivos para essa 

indústria. Com isso, os processos corrosivos podem ser encontrados em todas as 

etapas da produção, transporte e estocagem do óleo e gás na indústria de petróleo e 

gás.6 

                                                             
1 Exploração e produção de óleo e gás, ANP; Disponível em: <http://www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-
oleo-e-gas> Acesso em: 01 de junho de 2018. 
2 5ª Rodada de Partilha tem todos os blocos arrematados. Disponível em:< http://rodadas.anp.gov.br/pt/5-rodada-
de-partilha-de-producao-pre-sal> Acesso em: 04 de novembro de 2018. 
3 Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural. Disponível em 
<http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-anp/2395-boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural>. 
Acesso em 04 de novembro de 2018. 
4 T ANG, T.; YANG, T.; YANG, W.; YIN, Y.; LIU, Y.; YIN, P.; JINTANG Wang. Investigation of CaCO3 scale inhibition 
by PAA, ATMP and PAPEMP. Desalination, v. 228, p. 55-60, 2008.  
5 SEVERIANO, J. A. Estudo dos mecanismos de danos ocorridos em válvulas de injeção de água de poços de 
petróleo fabricadas em aço inoxidável AISI 316 e AISI 410, p. 20-23, São Cristóvão, 2016. 
6 MARTINS, J. I. F. P. Corrosão e Proteção de Materiais, v.31, n.59, 2012. 
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Do ponto de vista econômico, os processos corrosivos são responsáveis por 

prejuízos financeiros irreversíveis às indústrias.7 Nos Estados Unidos, um estudo da 

empresa Norte-Americana CCTechnologies avaliou que cerca de 1% a 5% do Produto 

Interno Bruto (PIB) dos países são direcionados a gastos relativos a problemas 

causados pela corrosão em diversos setores, incluindo o de petróleo e gás. Com base 

nestes dados, a entidade International Zinc Association (IZA), com o apoio da 

Universidade de São Paulo (USP), aferiu que no Brasil, cerca de 4% do PIB é 

direcionado a este setor, o que corresponde a R$ 236 bilhões.8  

Portanto, torna-se extremante necessária a contínua pesquisa e 

desenvolvimento de novas metodologias ou novos agentes capazes de inibir o 

processo de corrosão dos materiais metálicos utilizados nas indústrias de petróleo e 

gás. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 AÇO CARBONO 

O aço carbono é uma liga metálica composta majoritariamente por ferro (98%) 

e o restante é formado por outros elementos como: carbono (0,25% - 2,0%), 

manganês (1,03%), fósforo (0,04%), silício (0,28%) e enxofre (0,05%). Diante das 

suas propriedades mecânicas e por ser economicamente viável, trata-se de uma liga 

amplamente utilizada em equipamentos e estruturas.9  

Analisando a porcentagem de carbono e dureza dos aços, pode-se estabelecer 

uma classificação em aço extra doce, doce, meio duro e extra duro, conforme a Tabela 
1, ou apenas pela porcentagem de carbono em aço de baixo carbono, médio carbono 

e alto carbono, conforme a Tabela 2.10  

 

                                                             
7 REIS, M. I. P.; DA SILVA, F. C.; ROMEIRO, G. A.; ROCHA, A. A.; FERREIRA, V. F. Deposição Mineral em 
Superfícies: Problemas e Oportunidades na Indústria do PetróleoRevista Virtual de Química, vol. 3, n.1, 2011  
8 Portal Fator Brasil; Disponível em: <http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=334281> Acesso 
em: 18 de junho de 2018. 
9 BUZZETTI, P. H. M. Compatibilidade e sinergismo entre inibidores de corrosão e inibidores de incrustração 
inorgânicos na indústria do petróleo. 2016. 116p. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Federal 
Fluminense. 
10 CARDOSO, S. P. Avaliação experimental e teórica de potenciais inibidores de corrosão para aços em ácido 
clorídrico. 2005. 165p. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=334281
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Tabela 1: Classificação do aço carbono quanto a porcentagem de carbono e dureza dos aços. 

Classificação 
do aço 

Porcentagem de 
carbono 

Características 

Extradoce Menos de 0,15% Aços estruturais 
Doce Entre 0,15 e 0,30% 

Meio duro Entre 0,3 e 0,5% Aços estruturais de alta solicitação 
mecânica 

Duro Entre 0,50 e 1,40% Aço para ferramentas de corte e 
outras aplicações Extraduro Entre 1,40% e 2,00% 

 
Tabela 2: Classificação do aço carbono quanto a porcentagem de carbono. 

Classificação do 
aço 

Porcentagem de 
Carbono 

Características 

Baixo carbono Entre 0,10 e 0,30% Baixa resistência e dureza, alta 
tenacidade e ductilidade 

Médio carbono Entre 0,30 e 0,85 % Média resistência e dureza, baixa 
tenacidade e ductilidade 

Alto carbono Entre 0,85 e 1,50% Grande resistência e dureza e pouca 
ductilidade 

O aço utilizado na parte experimental desse projeto foi o aço carbono 1020, 

cuja especificação, baseando-se na composição química, é classificada de acordo 

com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da Society of 

Automotive Engineers – EUA (SAE) da seguinte forma: os dois primeiros números da 

especificação (10) indicam a classe do aço que, neste caso, é o aço carbono; e os 

dois últimos (20) indica o percentual médio de carbono que, neste caso, é de 0,20%.11  

Assim, de acordo com as tabelas acima, pode-se classificá-lo como aço doce e de 

baixo carbono, sendo considerado um tipo de aço estrutural.  

Este aço possui extensa aplicação na construção de dutos submarinos rígidos, 

utilizados na perfuração de poços de petróleo, e no transporte do óleo recém 

explorado. Quando tais fluidos contam com a presença de oxigênio ou umidade, o aço 

pode sofrer uma forma de corrosão generalizada, conhecida popularmente como 

ferrugem, resultando na formação de camadas de óxidos. Este processo se torna mais 

intenso quanto maior for a umidade e a temperatura, podendo ser ainda acelerado 

caso também haja agentes poluidores como cloretos, e SO.12 

                                                             
11 Giassi, Ferro&Aço. Disponível em <http://giassiferroeaco.com.br/qual-a-especificacao-dos-acos-1020-e-1045/ 
??> Acesso em: 30 de maio de 2018. 
12 TELLES, P. C. da S. Materiais para equipamentos de processo. Rio de Janeiro: Interciência LTDA, 1976. 
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Dependendo do fluido transportado, os dutos podem ser revestidos com 

polímeros ou fabricados com ligas especiais que inibem processos de corrosão.13 

Contudo, como são necessários muitos quilômetros de dutos, a utilização de ligas 

especiais, por serem formadas por elementos como níquel, cromo, vanádio e cobre, 

geraria custos mais altos para a produção do aço, tornando este meio de proteção 

praticamente inviável.14,15 

No entanto, existem outras metodologias bastante utilizadas para inibir o 

processo corrosivo na indústria de petróleo, dentre eles, destaca-se o uso de 

inibidores de corrosão. A seguir, serão apresentados os principais aspectos físico-

químicos do fenômeno da corrosão bem como um panorama das características dos 

inibidores de corrosão.14,15 

 
2.2 PROCESSOS DE CORROSÃO 

O processo corrosivo sobre metais é resultado da ação química ou 

eletroquímica de substâncias presentes em um ambiente, podendo também estar 

associada a esforços mecânicos. Trata-se de um mecanismo onde estes saem de seu 

estado metálico para a forma combinada, a qual é produto da corrosão, através destas 

diversas formas de interação com o meio. A corrosão é um processo natural, 

espontâneo e irreversível que ocorre, de forma geral, em condições não 

controláveis.16  

Diante da sua espontaneidade, os efeitos da corrosão prejudicam diretamente 

a durabilidade e o desempenho dos materiais, alterando características vitais para sua 

utilização. Os processos corrosivos podem levar ao rompimento das estruturas que 

os constituem, mesmo sem nenhuma perda evidente de material. Cerca de 20% do 

aço produzido no mundo é destinado a reposição e equipamentos e instalações que 

sofreram desgaste devido a corrosão.17 Em vista disso, é de suma importância 

                                                             
13 GABRIEL, P. Dutos submarinos. TecPetro, Vila Velha, Dezembro, 2015. Disponível em: 
<https://tecpetro.com/2015/12/14/dutos-submarinos/> Acesso em 30 de maio de 2018. 
14 LLWELLYN, D.; HUDD, R. Metallurgy and Applications. Elsevier, 1998, p. 291-379. 
15 AQUINO, I. P. 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. 
16 GENTIL, Vicente. Corrosão. 6ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
17 SANTOS, C. F.; ALBUQUERQUE, M. A.; OLIVEIRA, M. C. C.; ACHEVARRIA, A. A corrosão e os agentes 
anticorrosivos. Revista Virtual de Química, vol 6, 2014.  
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classificar e explicitar os diferentes métodos e formas que os processos corrosivos 

podem apresentar.  

 
2.2.1 Classificação por mecanismo 

 
2.2.1.1 Mecanismos Químicos 

A corrosão via este mecanismo se dá a partir de agentes químicos presentes 

no meio que provocam diversos efeitos corrosivos sobre materiais metálicos ou não-

metálicos. Ocorre através de reações químicas entre o material e o meio corrosivo, 

não havendo formação de corrente elétrica. 16 

Em linhas de produção de petróleo, a corrosão é dada tanto pela presença de 

substâncias ácidas provenientes da exploração quanto pela pressão parcial de dióxido 

de carbono (CO2). O ácido sulfídrico, por exemplo, pode estar presente diluído nos 

fluidos provenientes da exploração e, ao entrar em contato com a superfície metálica 

do aço, provoca a oxidação do ferro e redução do hidrogênio. A reação é apresentada 

pelo Esquema 1. Já o CO2, apesar de não ser um agente corrosivo à seco, quando 

diluído em soluções ácidas, pode ocasionar reações de oxi-redução entre o ferro e os 

eletrólitos presentes neste meio, conforme o Esquema 2.18  

 
Esquema 1: Reação de corrosão do ferro em presença de ácido sulfídrico. 

 

Esquema 2: Reação de formação do ácido carbônico e reação global do processo corrosivo causado pelo 
dióxido de carbono. 

2.2.1.2 Mecanismos Eletroquímicos 

Neste caso, ocorre uma transferência de cargas negativas e positivas através 

do contato do material com ambientes aquosos e enferrujados que, normalmente, são 

os eletrólitos do sistema. O que ocorre é a geração de uma diferença de potencial 

                                                             
18 POPOOLA, L. T.; GREMA, A. S., LATINWO, G. K.; GUTTI, B.; BALOGUN, A. S.; Corrosion problems during oil 
and gas production and its mitigation. International Journal of Industrial Chemistry, Berlin, Dezembro, 2013. 
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(ddp), resultando em uma corrente elétrica. Assim, são formadas as pilhas de corrosão 

que são compostas por 3 etapas principais e simultâneas:16,19 

a) Processo anódico, com a passagem dos íons da superfície metálica para a 

solução. 

b) Deslocamento dos íons e elétrons da região anódica para a catódica. 

c) Processo catódico, onde a região catódica recebe os elétrons cedidos pelo 

anodo. 

Dessa forma, o que ocorre é a transferência de elétrons, através do aço, de 

uma região anódica até a região catódica.  

 
2.2.1.3 Mecanismos por agentes físicos 

Agentes físicos como tensão, compressão, e outros, ao serem associados com 

ambientes corrosivos, levam ao desgaste por meio de fraturas na estrutura metálica 

do material. O esforço mecânico pode ser provocado não só por processos causados 

por uma força externa aplicada ao metal, mas também por tensões resultantes de 

processos de fabricação, solda e qualquer outro que provoque mudanças na estrutura 

metálica20. Qualquer alteração física sob a estrutura cristalina do metal interfere 

diretamente no processo de corrosão. Alguns tipos de corrosão por agentes físicos 

serão descritos a seguir: 

a) Corrosão por cavitação (Figura 1): Remoção direta da camada 

apassivadora que protege a estrutura metálica por meio de ondas de 

choques de altas pressões resultantes da implosão de bolhas formadas pelo 

sistema turbulento de determinado escoamento.19  

                                                             
19 BAPTISTA, W.; CASTINHEIRAS, W. G. C. Corrosão e proteção catódica. FREIRE, José Luiz de França, 
Engenharia de Dutos. Rio de Janeiro: Transpetro, ABCM, 2009. Cap 13, p 13.1 – 13.16 
20 ROBERGE, P. R., Corrosion Engineering Principles and Practice. 1ª Ed. Estados Unidos: The McGraw – Hill 
Companies Inc, 2008. 
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Figura 1: Etapas: 1 – adsorção da bolha; 2- implosão da bolha e remoção do produto de corrosão; - formação de 

novo filme e adsorção de nova bolha; 4,5 e 6 – prosseguimento do processo. 21 

b) Corrosão por erosão: Resulta no desgaste da camada protetora formada 

por produtos de corrosão química, causado pela ação de substâncias 

abrasivas em um escoamento turbulento. 17 

 

c) Corrosão por fadiga (Figura 2): Ocorre pela associação de fatores 

mecânicos e eletroquímicos, onde uma tensão é aplicada sob o material e, 

ao ultrapassar o limite de tensão máxima (limite de fadiga), pode levar a 

ruptura do mesmo. Também uma corrosão química localizada pode 

provocar um aumento na tensão superficial, acelerando o processo de 

fadiga. 16 

 
Figura 2: Representação esquemática do mecanismo de corrosão por fadiga.22 

                                                             
21 RW HENKE. Disponível em: <http://petrogasenaval.blogspot.com/2016/07/corrosao-maior-inimigo-da-industria-
do.html> Acesso em 29 de maio de 2018. 
22 Adaptada de: <http://inspecaoequipto.blogspot.com/2014/02/falha-por-fadiga.html> Acesso em 29 de maio de 
2018. 
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2.2.2 Classificação pela aparência 

Para cada mecanismo de corrosão, a aparência do metal pode variar, o que 

facilita na identificação e entendimento do processo, promovendo um direcionamento 

na busca pela aplicação do método de reparo mais adequado.  

A aparência da corrosão pode se apresentar de maneira uniforme ou 

localizada, sendo esta última dividida em macroscópica (por pite, placas, filiforme) e 

microscópica (intergranular e intragranular).23 A forma mais comum de perda de metal 

por corrosão na indústria de petróleo é por meio da corrosão uniforme ou localizada, 

sob a forma de pits. 24 

2.2.2.1 Corrosão Uniforme 

Ocorre por toda a superfície do metal, levando a uma perda uniforme de 

espessura do equipamento, conforme ilustrado na Figura 3. Apesar de ser também 

chamada de corrosão generalizada, este termo não se aplica apenas a corrosão 

uniforme, uma vez que é possível a ocorrência de corrosão por pite ou alveolar de 

forma generalizada, ou seja, por toda a extensão da superfície. Por ser o tipo mais 

simples de corrosão, é fácil ser detectado e controlado.16 

   
Figura 3: Chapa de metal sem corrosão e corrosão uniforme.25 

  

  

                                                             
23 PANNONI, F. D.; Princípios da Proteção de Estruturas Metálicas em Situação de Corrosão e Incêndio. 6 ed. 
Gerdau, 2015. 100p 
24 AFFONSO, B. F.; DE ANDRADE, C. P. S. Estudo sobre corrosão e incrustração inorgânica na indústria de 
petróleo com ênfase no desenvolvimento de um combo comercial para tratamento químico. Trabalho de Conclusão 
de Curso, Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia. Niterói, RJ, 2017.  
25 Adaptada de: Curso de formação de operadores de refinaria – Quimica aplicada: Corrosão. Equipe Petrobrás, 
Curitiba, 2002. 
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 2.2.2.2 Formas de corrosão localizada macroscópica 

a) Corrosão Puntiforme  

A corrosão puntiforme pode também ser chamada de corrosão por pite (ou por 

pitting) e ocorre de forma contrária à corrosão uniforme. Neste caso, o processo é 

dado em pequenas áreas da superfície metálica produzindo os pites, ou seja, 

cavidades que apresentam profundidades angulosas e maiores que seu diâmetro, 

como pode ser observado na Figura 4.16 Além disso, a Figura 5 ilustra sua diferença 

em relação à corrosão uniforme para fins de melhor entendimento.  

É considerada uma das formas mais destrutivas de corrosão, levando a 

perfuração de equipamentos e muitas vezes sendo de difícil detecção. Isso porque os 

pites normalmente são escondidos pelos produtos de corrosão, apresentam pequenas 

dimensões e geram uma pequena perda percentual no peso da estrutura.16 
 

 

Figura 4: Ilustração de uma chapa de metal que apresenta corrosão por pite.25 

 
Figura 5: Representação da diferença entre corrosão uniforme e por pite.21   

 

b) Corrosão por placas 

Na corrosão por placas, o processo é dado apenas em determinadas regiões 

da superfície do metal e não por toda a sua extensão. Assim, formam-se placas com 

escavações (Figura 6).16 
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Figura 6: Ilustração de uma chapa de metal que apresenta corrosão em placas.25 

c) Corrosão alveolar 

É assim chamada por conta da formação de sulco ou escavações de aparência 

similar à de alvéolos, com fundo arredondado e profundidade menor que seu diâmetro 

(Figura 7).16 

 
Figura 7: Ilustração de uma chapa de metal que apresenta corrosão alveolar. 25 

d) Corrosão filiforme 

É assim chamada por ocorrer sob a forma de filamentos muito finos e não 

profundos que se propagam em diferentes direções. É observada mais 

frequentemente em superfícies expostas a um ambiente cuja umidade relativa do ar é 

maior que 85% ou em revestimentos com maior permeabilidade a infiltração de 

oxigênio e água. Também pode ocorrer em estruturas que apresentam falhas ou nas 

arestas da mesma (Figura 9).16 

 

 
Figura 8: Ilustração de uma chapa de metal que apresenta corrosão filiforme. 25 
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 2.2.2.3 Formas de corrosão localizada microscópica  
 

a) Corrosão intergranular 

Ocorre por conta da estrutura do metal, quando o contorno dos grãos presentes 

na microestrutura dos metais encontra-se mais reativos que o interior do mesmo e 

provoca-se uma corrosão entre os grãos do material metálico. Este tipo de corrosão, 

provoca a corrosão sob tensão fraturante (CTF), levando a perda das propriedades 

mecânicas do material e, assim, provocar uma fratura no equipamento.16,24 

Pode ser provocada pela presença de impurezas nas fronteiras dos grãos ou 

pelo aumento ou redução da concentração de um dos elementos que compõem a liga 

do aço. De forma a evitar este tipo de corrosão, existem certos tratamentos pelos 

quais as ligas podem passar, evitando a presença de metais suscetíveis a esse 

processo. Entretanto, este tratamento torna o material mais caro, mas de grande 

importância para a indústria petrolífera. 16,24 

O exemplo mais usual é a precipitação de carboneto de cromo que reduz a 

concentração de cromo no contorno dos grãos dos aços inoxidáveis. Isso provoca o 

aumento da reatividade na fronteira dos grãos em relação ao seu interior, causando a 

corrosão intergranular.15,24 

b) Corrosão intragranular 
 

Diferentemente da corrosão intergranular, ao invés de ocorrer no contorno, esta 

se dá no grão propriamente dito da rede cristalina do material (Figura  8). Aqui 

também pode-se observar a CTF e, portanto, ocorre perda das propriedades 

mecânicas do metal. Também pode ser chamada de corrosão transcristalina.16  

 

                   
Figura 9: Representação da diferença entre corrosão intergranular e intragranular. 25 
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2.3 INIBIDORES DE CORROSÃO 

Devido ao agravamento dos cenários corrosivos presentes na indústria, torna-

se evidente a necessidade de alcançar mecanismos de prevenção. Atualmente, são 

conhecidas diversas técnicas que podem ser inseridas na indústria do petróleo. Dentre 

elas, destaca-se o uso de revestimentos protetores, métodos de proteção catódica e 

tratamentos químicos. Este método consiste na aplicação de compostos químicos que 

atuam como inibidores de corrosão. A seguir, são descritas algumas características e 

classificações destas substâncias. 
 

2.3.1 Características dos inibidores de corrosão 

Inibidores são substâncias que em concentrações apropriadas, reduzem, 

controlam e/ou eliminam ataques corrosivos, reduzindo a cinética das reações de 

corrosão. Podem ser classificados como orgânicos e inorgânicos, apresentando 

mecanismos diferentes de atuação. 16  

2.3.1.1 Inibidores Inorgânicos 

Os inibidores inorgânicos são diferenciados entre anódicos e catódicos de 

acordo com seu meio de ação sob a interface do metal, relacionando suas 

propriedades com as do ambiente corrosivo em que ele se encontra. 26 

a) Inibidores Anódicos 

São substâncias que impedem ou controlam reações do anodo. Geralmente, 

seu mecanismo de atuação ocorre a partir de reações com os produtos de corrosão 

no anodo, formando um filme insolúvel com ação protetora. Para exemplificar, é 

apresentado no Esquema 3 a hidrólise dos carbonatos, que resulta na formação de 

íons hidroxila, os quais, por sua vez, reagem com o íon metálico formado pela 

corrosão, gerando hidróxidos insolúveis.16 

                                                             
26GUEDES, I. C. Eficiência dos inibidores de corrosão benzotriazol, N-feniltiouréia e cloreto de hexadeciltrimetil 
amônio quaternário para ferro puro, aço carbono e aço ARBL em meio de ácido sulfúrico. Tese (Doutorado) – 
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. 
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Esquema 3: Reações para formação do filme inibidor na superfície anódica. 

De forma geral, o que ocorre é o fenômeno de passivação, onde há uma 

mudança da reatividade da superfície metálica tornando-a menos reativa a medida 

que os hidróxidos são formados. Assim, a probabilidade de que a corrosão se 

manifeste é menor. 24  

Contudo, é importante atentar-se que a formação do filme, induzida pelo 

inibidor sob o metal, deve ser completa. Caso contrário, o processo se manterá 

contínuo em regiões de falhas, podendo resultar na corrosão localizada e na 

dissolução do metal. Tendo isso em vista, justifica-se a necessidade de trabalhar com 

concentrações acima da crítica no caso desse tipo de inibidor. 27 

b) Inibidores Catódicos 

Enquanto inibidores anódicos atuam nas reações do anodo, os inibidores 

catódicos bloqueiam as reações no catodo, fornecendo íons metálicos que reagem 

com íons OH- presentes no catodo e formam uma camada protetora constituída de 

compostos insolúveis que impedem a difusão do oxigênio e a condução de elétrons. 

Estes compostos podem ser óxidos de cálcio ou magnésio, os quais agem como 

barreira sob o metal. O resultado é a inibição do processo catódico e a diminuição da 

velocidade de corrosão. 16 

Dentre os mais variados inibidores catódicos, destacam-se como principais os 

sulfatos de zinco, de magnésio e de níquel. Os cátions destes sais reagem com as 

hidroxilas OH- presentes na superfície catódica e formam hidróxidos insolúveis que 

recobrem a área. Neste caso, não há dissolução do metal e, portanto, o filme protetor 

                                                             
27 KINA, A. Y. Inibidores de corrosão para sistemas de aço carbono submetidos a meios de alta salinidade e 
presença de CO2 (Dissertação de Mestrado). Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 
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não necessita recobrir toda a superfície. Por este fato, não é imprescindível o cuidado 

com a concentração a ser utilizada, tornando este inibidor mais seguro que o 

anódico.16 

Alguns estudos apresentam um aumento na eficiência dos inibidores catódicos 

se combinados com inibidores anódicos. Contudo, ambos não são compatíveis com 

sistemas de óleo e gás principalmente pela presença de elementos altamente tóxicos 

ao meio ambiente, como o cromo. Assim, são considerados não apropriados para o 

uso em indústrias de petróleo. 24,28 

2.3.1.2 Inibidores Orgânicos 

Em geral, substâncias orgânicas heterocíclicas com grupos polares possuem 

características inibidoras, uma vez que a função polar atua como centro de quelação 

no processo de adsorção química. Por isso, também são chamados de inibidores de 

adsorção.16 Grupos funcionais eletronegativos e elétrons pi (π) em ligações duplas ou 

triplas conjugadas, também são considerados bastante eficientes como inibidores em 

diversas condições corrosivas. Aqueles que possuem estruturas aromáticas ligadas a 

substâncias com heteroátomos (como enxofre, nitrogênio, fósforo e oxigênio) também 

são eficazes, uma vez que estes são um dos principais tipos de centros de adsorção.29  

Dentre os compostos heterocíclicos, destacam-se o indol, benzimidazol, 

benzotriazol e benzotiazol (Figura 10) que, segundo estudos, apresentaram eficiência 

para atividade anti-corrosão em aço carbono na presença de solução de HCl 1 mol.L-

1.30 Entretanto, tem-se ainda os inibidores a base de imidazóis, os quais são 

comercialmente considerados de melhor eficiência para minimizar a corrosão 

provocada por CO2 na indústria do petróleo. 31 

 

                                                             
28 MELO, S., Rodrigo; CUNHA, L., Mariana. Preparação e avaliação de inibidores de corrosão, à base de Triazina, 
em solução de HCl. Revista de Engenharia da Faculdade Salesiana, n.1, p2-7, 2014. 
29 CHEN, G.; SU, H.; SONG, Y.; GAO, Y.; ZANG, J.; HAO X.; ZHAO, J. Synthesis and evaluation of isatin derivates 
as corrosion inhibitor for Q235A steel in high concetrated HCl, 2012. 
30 Popova, A.; Christov, M. Evaluation of impedance measurements on mild steel corrosion in acid media in the 
presence of heterocyclic compounds. Corrosion Science 2006, vol.48, p.3208-3221, 2006. 
31 REZNIK, V. S. et al. Mercaptopyrimidines as inhibitors of carbon dioxide corrosion of iron. Corrosion Science, v. 
50, p. 392–403, 2008. 
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Figura 10: Estrutura de substâncias químicas testadas como potenciais anti-corrosivos. 

Nesse contexto, também podem ser inseridas as isatinas (Figura 11), que se 

apresentam como derivados do Indol, contendo em sua estrutura as características 

essenciais para uma boa atividade anti-corrosiva. Através dos átomos de oxigênio 

presentes e/ou os elétrons π deslocalizados do anel benzênico, a molécula da isatina 

é capaz de ser adsorvida na superfície do metal, formando o filme protetor. 17 

N
H

O

O

Isatina
 

Figura 11: Estrutura da molécula da isatina. 

Além dos heterociclos, outras classes de substâncias, como as semicarbazidas 

e tiossemicarbazidas (Figura 12), apresentam atividade inibidora de corrosão. Suas 

estruturas são compostas por átomos de nitrogênio, os quais apresentam par de 

elétrons não ligantes e, portanto, são considerados potenciais agentes anticorrosivos. 

Outra característica destas substâncias é a capacidade de complexação com metais. 

Esta ocorre através do átomo de oxigênio ou enxofre e do átomo de nitrogênio 

hidrazínico (marcado com um asterisco), permitindo que eles atuem via adsorção na 

superfície metálica. 32 

                                                             
32 Musa, A. Y.; Kadhum, A. A. H; Mohamad, A. B.; Takriff, M. S. Molecular dynamics and quantum chemical 
calculation studies on 4,4-dimethyl-3-thiosemicarbazide as corrosion inhibitor in H2SO4 2,5 M. Material Chemistry 
and Physics,, vol.129,  p.660-665, 2011. 
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Figura 12: Estrutura da semicarbazida (a) e tiossemicarbazida (b). 

2.3.2 Inibidores Comerciais  

Os inibidores comerciais normalmente apresentam de 25% a 45% de 

compostos ativos e 75% a 55% de solvente, mostrando que em média metade do 

volume total de um inibidor comercial é a parcela que de fato atua no processo contra 

a corrosão. Já a outra metade é composta por uma mistura de solvente com 

surfactantes, os quais conferem a capacidade de formar emulsões e espumas em 

sistemas de água e óleo. Assim, é importante que se realize testes de emulsão e 

formação de espuma nas mesmas condições operacionais de um campo de produção 

de petróleo antes de aplicar o produto. 33 

Portanto, para a escolha correta de um inibidor, deve-se avaliar alguns 

parâmetros do processo corrosivo ao qual se deseja emprega-lo. Primeiramente, é 

necessário investigar as causas da corrosão no sistema para identificar os problemas 

a serem resolvidos ao fazer uso desta substância. Além disso, deve-se ponderar os 

custos de sua utilização, de modo que estes não se sobreponham as perdas 

resultantes do processo corrosivo, sua eficiência, toxicidade e o nível de agressão ao 

meio ambiente.  

Neste sentido, torna-se importante a busca constante por novos agentes de 

corrosão, de modo a conciliar da melhor maneira tais aspectos desejáveis. Para isso, 

desenvolveu-se o presente projeto que visa a síntese de semicarbazona e 

tiossemicarbazona derivadas do heterociclo isatina de forma planejada e com o 

objetivo de associar suas características favoráveis à ação anti-corrosiva em uma só 

substância. 

                                                             
33 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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3. OBJETIVO 

O objetivo geral desse trabalho envolve a síntese e a avaliação da atividade 

anticorrosiva de derivados semi e tiossemicarbazônicos da isatina frente ao aço 

carbono ABNT 1020. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1.1 Sintetizar e purificar dois derivados da isatina: 2,3-di-hidro-1H-indol-2,3-

diona-3-semicarbazona (ou isatina-3-semicarbazona) (1a) e 2,3-diidro-1H-indol-2,3-

diona-3-tiossemicarbazona (ou isatina-3-tiossemicarbazona) (1b) 

 
Figura 13: Estrutura química dos derivados da isatina 1a e 1b sintetizados no trabalho. 

3.1.2 Caracterizar por métodos espectroscópicos tais como Infravermelho e 

Ressonância Magnética Nuclear de 1H as substâncias 1a e 1b. 

3.1.3 Determinar a taxa de corrosão sob o aço e a eficiência inibidora dos 

compostos sintetizados através do ensaio gravimétrico de perda de massa. 

4. JUSTIFICATIVA 

Diversas estruturas e materiais metálicos estão presentes em inúmeros setores 

industriais e da sociedade devido as suas características indispensáveis para o 

desenvolvimento dos mesmos. Esse modelo de produção que privilegia o uso de 

materiais metálicos gera avanços tecnológicos importantes, no entanto, é fundamental 

que uma manutenção periódica dos mesmos seja levada em consideração devido aos 
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problemas de durabilidade e desempenho ocasionados pelo fenômeno da 

corrosão.34,35 

De acordo com a parte introdutória dessa monografia, o setor petrolífero é um 

dos que mais sofrem com os prejuízos gerados pelo fenômeno da corrosão e um dos 

principais métodos de diminuir os gastos e evitar acidentes causados pela corrosão é 

a utilização de inibidores de corrosão.16 

A literatura destaca diversas substâncias com atividade anticorrosiva. Muitas 

destas pertencem, por exemplo, a classe dos heterociclos, das semicarbazonas e 

tiossemicarbazonas. Essas substâncias apresentam em suas estruturas átomos que 

contém elétrons não ligantes, tais como nitrogênio, oxigênio e enxofre, e por isso são 

potenciais inibidores de corrosão.36  

A seguir, na Figura 14, estão destacadas quatro substâncias dessas classes 

que foram avaliadas quanto a sua capacidade de inibição em relação a corrosão do 

aço carbono em 1,0 mol.L-1 de HCl em diferentes concentrações. As curvas de 

polarização mostraram que todas as substâncias avaliadas agiram como inibidores 

mistos, aumentando a resistência de transferência de carga do processo de corrosão 

e aumentando a eficiência de inibição.37 

 

                                                             
34 GARCIA, L., P., SANTOS, A., R., Aplicação de inibidores de corrosão na indústria de Petróleo e Gás. Unisanta 
Science and Tchnology, v.2, n.1, 2013. 
35 CARLOS, M. F. L. P. Síntese e avaliação da atividade anticorrosiva de aminoésteres frente ao aço carbono AISI 
1020 em meio ácido. Dissertação programa de pós-graduação em química, p.159-170, Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, 2017. 
36 TENÓRIO, R. P.; GÓES, A. J. S.; LIMA, J. G.; FARIA, A. R.; ALVES, A. J.; AQUINO, T. M. Tiossemicarbazonas: 
Métodos de obtenção, aplicações sintéticas e importância biológica. Revista Química Nova, vol. 28, no. 6, p.1030-
1037, 2005 
37 GOULART, C. M.; ESTEVES, A.; MARTINEZ, C. A.; RODRIGUES, C. J. F.; MACIEL, M. A. M.; ECHEVARRIA, 
A. Experimental and theoretical evaluation of semicarbazones and thiosemicarbazones as organic corrosion 
inhibitors. Corrosion Science, vol.67, p.281-291, 2013. 
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Figura 14: Estruturas de substâncias derivadas de heterociclos, semicarbazonas e tiossemicarbazonas com 

potencial ação anticorrosiva.  

Apesar de muitos inibidores usados atualmente possuírem boa eficiência, a 

maioria apresenta aspectos indesejáveis devido à sua toxicidade, agressão ao meio 

ambiente e alto custo. Com o objetivo de diminuir ou evitar tais efeitos nocivos, a 

pesquisa por novos agentes inibidores de corrosão torna-se desejável.  

Diante do exposto, o planejamento estrutural (Figura 15) dos derivados 

isatínicos 1a e 1b desse projeto foi baseado na estratégia de hibridação molecular 

entre o núcleo da isatina e a porção semicarbazona e tiossemicarbazona presente em 

diversos agentes anticorrosivos. Portanto, tais derivados apresentam, em suas 

estruturas, as características químicas importantes para um potencial inibidor de 

corrosão, como o núcleo heterocíclico e a função semi ou tiossemicarbazona. 
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Figura 15: Planejamento estrutural dos derivados de isatina 1a e 1b. 
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Além disso, vale destacar, do ponto de vista sintético, que as semi e 

tiossemicarbazonas são substâncias bastante versáteis e podem ser obtidas de forma 

simples a partir da reação de condensação quimiosseletiva de semicarbazidas ou 

tiossemicarbazidas com aldeídos e/ou cetonas. Outra característica importante é que, 

de forma geral, essas moléculas apresentam baixo custo de síntese e grande 

economia de átomos, uma vez que, com exceção da água que é liberada em sua 

síntese, todos os outros átomos que estão presente nos reagentes também estão 

presentes na molécula final.36 

5. RETROANÁLISE 

A desconexão da ligação C3-N nas substâncias 1a-b levou à identificação da 

isatina (1H-indol-2,3-diona) (5) que será submetida à reação de adição nucleofílica a 

carbonila via condensação com o cloridrato de semicarbazida (6a) ou de 

tiossemicabazida (6b), conforme retroanálise a seguir. 

 
Esquema 4: Retroanálise sintética dos derivados de isatínicos 1a-b. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 SÍNTESE DA 2,3-DI-HIDRO-1H-INDOL-2,3-DIONA-3-
TIOSSEMICARBAZONA (1A) E 2,3-DI-HIDRO-1H-INDOL-2,3-DIONA-3-
SEMICARBAZONA (1B): 

 

A síntese das substâncias alvo foi iniciada com a reação de adição nucleofílica 

à carbonila da isatina (5) pela semicarbazida (6a) e tiossemicarbazida (6b), em meio 

de ácido acético, conforme mostrado no Esquema 5. Os reagentes foram mantidos 

em agitação e refluxo por três horas. Durante esse período, a coloração da reação 

tornou-se amarelada. 
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Esquema 5: Preparação da tiossemicarbazona e semicarbazona. 

O mecanismo proposto (Esquema 6) para esta reação envolve as seguintes 

etapas: I- ataque nucleofílico na carbonila da isatina pelo par de elétrons disponível 

do nitrogênio mais básico de 6a e 6b, originando o intermediário tetraédrico dipolar 

(7); II- Transferência de um próton ligado ao nitrogênio para o oxigênio carregado 

negativamente, resultando em uma hidroxila (8); III- O meio ácido favorece a 

protonação do oxigênio da hidroxila, levando a formação do intermediário (9) que na 

etapa seguinte perde uma molécula de água proporcionando a formação dos 

derivados semi e tiossemicarbazônicos (1a-b). 
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Esquema 6: Proposta de mecanismo para obtenção das substâncias 1a e 1b. 

Vale lembrar que a carbonila do carbono C-2 da isatina é menos reativa que a 

carbonila do carbono C-3, uma vez que o par de elétrons do nitrogênio encontra-se 

em ressonância com o carbono C-2. Dessa forma, este último torna-se menos 
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eletrofílico e, consequentemente, menos disponível para o ataque nucleofílico. 

(Esquema 7). 

 

 
Esquema 7: Estrutura de ressonância da isatina. 

A reação foi acompanhada por cromatografia em camada delgada (CCD) e 

após três horas de reação foi possível observar que todo o material de partida (isatina) 

havia sido consumido e houve o aparecimento de uma mancha referente ao provável 

produto. Na Figura 17 a seguir é ilustrado um esquema da placa cromatográfica. O 

eluente utilizado foi uma mistura de hexano e acetato de etila 7:3 v/v.  

Rf
 = 0.80

Rf
 = 0.56

R I
 

Figura 16: Ilustração da CCD realizada; R = produto da reação, I = isatina, Rf = fator de retenção. 

O resultado da cromatografia permitiu constatar que a reação havia sido 

concluída e poderia ser isolada. Para atestar a formação das substâncias 1a e 1b, 

mediu-se os pontos de fusão das mesmas que se apresentaram superiores a 250ºC 
e a 240ºC, respectivamente. Não foi possível estabelecer um valor exato de ponto de 

fusão, uma vez que as substâncias foram degradadas. Tal fato pode ser justificado 

pela presença de grupos polares na estrutura das mesmas, os quais são grandes 

influenciadores para a decomposição da molécula sob altas temperaturas. Quanto ao 
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rendimento, foram obtidas as taxas de 85% para a primeira e 82% para a segunda. 

Estes valores estão de acordo com a literatura, conforme a Tabela 3 e a Tabela 4.38 

Tabela 3: Comparação entre os resultados experimentais e encontrados na literatura para ponto de fusão e 
rendimento da substância 1a. 

Substância 1a Experimental Literatura38 
Ponto de Fusão Acima de 250ºC Acima de 262ºC 

Rendimento 85% 88% 
 

Tabela 4: Comparação entre os resultados experimentais e encontrados na literatura para ponto de fusão e 
rendimento da substância 1b. 

Substância 1b Experimental Literatura38 
Ponto de Fusão Acima de 240ºC Acima de 266ºC 

Rendimento 82% 85% 
 

 Os altos valores de ponto de fusão são consequência das fortes ligações 

covalentes presentes nas estruturas das duas substâncias 1a e 1b. Formadas por 

ligações simples e duplas, as moléculas possuem um anel benzênico e elementos 

altamente eletronegativos que formam ligações rígidas, sendo necessárias altas 

temperaturas para o rompimento das mesmas sua completa fusão. As ligações de 

hidrogênio intermoleculares que podem ser formadas pela presença dos elementos 

hidrogênio, nitrogênio e oxigênio também contribuem para tal resultado. 

Tanto a semicarbazona (1a) quanto a tiossemicarbazona (1b), tiveram suas 

estruturas confirmadas a partir do método espectroscópico na região do infravermelho 

[ (Pastilha de KBr 1%), ν(cm-1) ] e por RMN de 1H em 1D. 

Nos espectros de Infravermelho das duas substâncias, representados pela 

Figura 17 e Figura 18, foi possível observar as absorções com números de onda 

característicos de deformação axial das principais ligações presentes na estrutura. A 

presença de νC=N evidencia a formação da substância desejada, já que é formada 

pelo ataque nucleofílico descrito no Esquema 6. O espectro de 1b diferencia-se de 

1a principalmente pela presença da absorção correspondente à ligação C=S da 

tiossemicarbazida. 

                                                             
38 KAUR, H.; KUMAR, S.; KUMAR, A. Synthesis, Antipsychotic and Anticonvulsant Activity of some new 
pyrazolinyl/isoxazolinylindol-2-ones. Internacional Journal of ChemTech Research, vol.2 n.2, p101-1019, 2010. 
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Para a substância 1a, foi feita a comparação entre os valores de comprimento 

de onda no espectro de infravermelho com valores encontrados na literatura38 para a 

mesma substância. Os dados são apresentados na Tabela 5. Já na Tabela 6, 
apresenta-se a comparação entre os dados experimentais encontrados para a 

substância 1b com os encontrados na literatura39 para a substância 5-cloro-isatina-3-

tiossemicarbazona, a qual possui a mesma função tiossemicarbazona que o derivado 

isatínico 1b sintetizado no presente trabalho. 

 

 
Figura 17: Espectro na região do Infravermelho da substância 1a (Pastilha de KBr 1%). 

                                                             
39 BITTENCOURT, V. C. D. Síntese e caracterização estrutural de ligantes isatinas-mono-halogenadas derivados de 
tiossemicarbazonas e hidrazonas e complexos de níquel (II) e zinco (II). Tese de Douturado, Programa de pós-
graduação em química tecnológica e ambiental, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, 2016. 
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Figura 18: Espectro na região do Infravermelho da substância 1b (Pastilha de KBr 1%). 

Tabela 5: Comparação entre os comprimentos de onda experimentais e os encontrados na literatura para a 
substância 1a38. 

 

Tabela 6: Comparação entre os comprimentos de onda experimentais e os encontrados na literatura para a 
substância 1b39. 

 

Nos espectros de RMN de ¹H das substâncias 1a-b foi possível discriminar os 

sinais dos hidrogênios com base nos valores de deslocamentos químicos, nas 

multiplicidades e integrações dos sinais. No espectro de 1a, foi possível visualizar dois 

dubletos em 6,83 e 7,45 ppm referentes aos hidrogênios aromáticos H-4 ou H-7 e dois 

Atribuição Nº de onda ν(cm-1) 
1a Literatura38 

νC=N 1621 1632 
νC=O 1698 1688 

νN-Hamina 1ª associada 3230 3350 
νN-Hamina 2ª 3466 3422 

Atribuição Nº de onda ν(cm-1) 
1b Literatura39 

νC=N 1609 1610 
νC=O 1687 1677 
νC=S 851 860 

νN-Hamina 1ª associada 3414 3427 
νN-Hamina 2ª 3161 3166 

νN-Hamida associada 3243 3257 
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triplos dubletos em 6,97 e 7,20 ppm referentes aos outros dois hidrogênios aromáticos 

H-5 e H-6 (Figura 19).  

 
Figura 19: Espectro parcial de RMN de ¹H para a substância 1a (500,00 MHz, CDCl3). 

Existem quatro átomos de hidrogênios ligados diretamente aos átomos de 

nitrogênios. O hidrogênio ligado ao N-1 do anel indol e o hidrogênio ligado ao N-2’ 
apresentam um ambiente químico parecido (H–N1–C=O e H–N2’–C=O). Isso faz com 

que o deslocamento químico para esses hidrogênios seja próximo e em uma área 

mais desblindada do espectro, ou seja, em campo baixo. Portanto, o singleto mais 

desblindado em 11,91 ppm foi designado ao hidrogênio H-2’, ligado ao N-2’ e o 

singleto em 10,10 ppm foi atribuído ao hidrogênio H-1, ligado ao N-1 (Figura 20). 

Esses valores de deslocamentos químicos são condizentes com os dados da 

literatura.40 No espectro obtido experimentalmente não foi possível observar os sinais 

referentes aos hidrogênios ligados ao N-4’. 

                                                             
40 TEHRANI, K. H. M. E.; HASEMI, M.; HASSAN, M.; KOBARFARD, F.; MOHEBBI, S. Synthesis and antibacterial 
activity of Schiff bases of 5-substituted isatins. Chinese Chemical Letter, vol. 27, p.221-225, 2015. 
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Figura 20: Espectro parcial de RMN de ¹H para a substância 1a (500,00 MHz, CDCl3). 

No espectro da substância 1b também foi possível observar o aparecimento de 

dois dubletos em 6,93 e 7,66 ppm referentes aos hidrogênios aromáticos H-4 ou H-7 

e dois triplos dubletos em 7,08 e 7,35 ppm referentes aos outros dois hidrogênios 

aromáticos H-5 e H-6 (Figura 21). 
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Figura 21: Espectro parcial de RMN de ¹H da substância 1b (500,00 MHz, DMSO-d6). 

O singleto mais desblindado em 12,49 ppm foi designado ao hidrogênio H-2’, 
ligado ao N-2’ e os dois singletos em 8,84 e 8,50 ppm foram atribuídos aos hidrogênios 

H-4’, ligados ao N-4’ (Figura 22). Esses valores de deslocamentos químicos são 

condizentes com os dados da literatura39. No espectro obtido experimentalmente não 

foi possível observar o sinal referente ao hidrogênio ligado ao N-1 do anel indol. 
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Figura 22: Espectro parcial de RMN de ¹H da substância 1b (500,00 MHz, DMSO-d6). 

 
6.2 TESTE GRAVIMÉTRICO 
 

6.2.1 Otimização do Processo 

Os testes gravimétricos foram realizados seguindo as orientações da norma 

American Society for Testing and Materials (ASTM) G1 – 9041, como descrito no item 

8.2 do presente trabalho. O procedimento consiste incialmente na limpeza do cupon 

de aço antes da sua exposição ao meio corrosivo. Posteriormente, segue para as 

etapas de pesagem, imersão ao meio corrosivo, limpeza após o processo de corrosão 

e pesagem final. 

Segundo a norma, as etapas de limpeza do metal após a imersão ao meio 

corrosivo e o tempo de exposição do mesmo, influenciam diretamente nos resultados 

da análise de perda de massa. Assim, o procedimento de limpeza deve remover 

                                                             
41 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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apenas os produtos da corrosão, sem que haja qualquer perda do metal utilizado. Da 

mesma forma, o tempo de exposição do metal ao meio corrosivo deve ser tal que a 

corrosão atinja uma taxa constante. 

6.2.1.2 Estudo da concentração 

A influência da concentração na eficiência inibidora das moléculas 1a e 1b 
foram verificadas pelo método gravimétrico em duas concentrações: 400 e 40 mg.L-1 

em meio ácido (HCl 1 mol.L-1) na presença de etanol (25 mL), em banho de água com 

temperatura em torno de 40ºC, por 2 horas. Os procedimentos foram realizados em 

duplicata e apresentaram os resultados descritos na Tabela 7, pela taxa de eficiência 

do inibidor e na Tabela 8, pela taxa de corrosão (TC) na ausência e na presença do 

inibidor. Estes dados foram calculados a partir das equações41 a seguir: 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
8,76 . 104.∆𝑚𝑚

𝐴𝐴 .𝑑𝑑 . 𝑡𝑡  

Onde: 

 𝑇𝑇𝑇𝑇: Taxa de corrosão (mm.ano-1) 

 ∆m: variação de massa (g) 

 𝐴𝐴: área exposta (cm2) 

 𝑑𝑑: densidade do aço (g.cm-3) 

 𝑡𝑡: tempo de exposição (h) 

 

𝜂𝜂 (%) =  
(𝑇𝑇𝑇𝑇° − 𝑇𝑇𝑇𝑇)

𝑇𝑇𝑇𝑇°  . 100 

Onde: 

 𝜂𝜂: Eficiência percentual do inibidor frente a corrosão (%) 

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

 𝑇𝑇𝑇𝑇:  Taxa de corrosão na presença do inibidor (mm.ano-1) 
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Tabela 7: Resultados de eficiência de corrosão obtidos para as substâncias 1a e 1b em diferentes 
concentrações. 

Inibidor Tempo (h) Concentração 
(mg/L) 

Taxa de eficiência 
(%) 

1a 2 400 70,85 
40 70,99 

1b 2 400 78,10 
40 81,67 

 

Tabela 8: Resultados obtidos da taxa de corrosão na presença e ausência dos inibidores 1a e 1b. 

Inibidor Tempo 
(h) 

Concentração 
(mg/l) 

Tc na ausência do 
inibidor (mm/ano) 

Tc na presença 
do inibidor 
(mm/ano) 

1a 2 400 7,6187 6,4897 
40 6,9524 6,4568 

1b 2 400 9,3625 4,8625 
40 10,9661 4,0693 

 De acordo com a Tabela 7, pode-se observar que as taxas de corrosão foram 

maiores na ausência dos inibidores do que na presença, conforme esperado, 

enquanto a Tabela 8 apresenta os valores para a taxa de eficiência para as duas 

substâncias. Os resultados foram superiores a 50%, mesmo em baixas 

concentrações. 

 A eficiência de inibição depende de diversos fatores, incluindo o número de 

centros de adsorção, modo de interação com a superfície do metal, tamanho e 

estrutura molecular. 42 

Por se tratarem de substâncias orgânicas, tem-se que a interação com o metal 

ocorre por meio da adsorção dos inibidores na superfície do corpo de prova, que pode 

ocorrer por um ou mais dos diferentes meios a seguir: 43 

a) Interação eletrostática entre as moléculas carregadas e o metal carregado; 

b) Interação entre os pares de elétrons não compartilhados da molécula e o 

metal; 

c) Interação dos elétrons π com o metal; e/ou 

                                                             
42 SINGH, A. K.; Quraishi M. A. Inhibiting effects of 5-substituted isatin-based Mannich bases on the corrosion of 
mild steel in hydrochloric acid solution. Journal of Applied Electrochemistry, vol. 40, p1293-1306, 2010. 
43 AHAMAD, I.; PRASAD, R.; Quraishi, M. A. Adsorption and inhibitive properties of some new Mannich bases of 
isatin derivates on corrosion of mild steel in acidic media. Corrosion Science, vol 52, p.1472-1481, 2010. 
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d) Uma combinação dos métodos a e c. 

No caso dos inibidores testados, a presença de nitrogênio, oxigênio e enxofre 

como centros de adsorção, promove a formação de um quelato na superfície do metal. 

Os pares de elétrons isolados desses átomos são doados a superfície do metal, 

formando uma ligação coordenada com o ferro.41 Além disso, as ligações π 

conjugadas permitem que haja uma sobreposição dos orbitais p da molécula com o 

orbital d vazio dos átomos de ferro do metal, aumentando a adsorção do composto na 

superfície metálica. 

Outro fator que também influencia a performance satisfatória das substâncias 

é a presença do grupo azo, C=N. O par de elétrons desta ligação, além de conectar 

as duas partes conjugadas da molécula, contribui para o aumento da deslocalização 

eletrônica das ligações do sistema, envolvendo principalmente os anéis da estrutura. 

Tal fato resulta em uma redução na diferença de energia entre os orbitais HOMO e 

LUMO da molécula, aumentando a polaridade e, consequentemente, o poder de 

inibição das substâncias.29,17 

Porém, apesar de tanto o inibidor 1a quanto 1b contarem com estruturas 

semelhantes e, assim, todas as funcionalidades descritas, o segundo apresenta maior 

taxa de eficiência anticorrosiva que o primeiro. Isso se explica pela presença do átomo 

de enxofre em 1b, o qual permite a formação da ligação d-d entre o inibidor e o metal. 

O enxofre apresenta um orbital 3d vazio que permite uma melhor sobreposição com 

os elétrons do orbital 3d do ferro, aumentando a adsorção.40 

7. CONCLUSÃO 

A reação de adição nucleofílica à carbonila da isatina (5) pela semicarbazida 

(6a) e tiossemicarbazida (6b) foi realizada com sucesso, obtendo-se os produtos 

desejados 1a e 1b com 88% e 85% de rendimento, respectivamente. As substâncias 

sintetizadas tiveram suas estruturas confirmadas pelos métodos espectroscópicos na 

região do Infravermelho e RMN de ¹H.  

Os resultados destes estudos identificaram que os inibidores sintetizados 

apresentam altas taxas de eficiência, mesmo em baixas concentrações. Entretanto, 

ainda seria necessário identificar dados como a concentração limite para cada 
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substância e na qual os sítios de adsorção se tornam saturados; tempo de exposição 

em que a taxa de corrosão se torna constante e temperatura ideal de eficiência das 

moléculas. Esses dados se fazem necessários para que seja possível justificar a 

diminuição da inibição para 1b e 1a quando a concentração é aumentada. Para futuros 

estudos, ficam as sugestões de novos testes com variações de temperatura e 

concentração para melhor análise do desempenho da função inibidora destas 

substâncias.  

Ainda assim, os percentuais de inibição dos sintéticos medidos por ensaio 

gravimétrico de perda de massa foram satisfatórios. O método permitiu a 

comprovação da eficiência de compostos orgânicos, contendo ligações π e átomos 

de oxigênio, nitrogênio e enxofre, como centros de adsorção, para utilização como 

inibidores de corrosão em meio ácido para o aço carbono ABNT 1020. 

8. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

As estruturas das substâncias sintetizadas foram caracterizadas a partir de dois 

métodos instrumentais de espectroscopia: Ressonância Magnética Nuclear de 

Hidrogênio (RMN de ¹H) e Espectroscopia na região do Infravermelho (IV).  

Para os espectros de RMN de ¹H, foi utilizado o espectrômetro Varian Unity 

(300 MHz e 500 MHz) e Tetrametilsilano (TMS) como referência interna. Os valores 

obtidos para os deslocamentos químicos, foram mensurados em partes por milhão 

(ppm), em relação ao DMSO, e as constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz).  

Os espectros na região do Infravermelho foram obtidos em espectrofotômetro 

Perkin-Elmer FT-IR, modelos 1600 séries 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-se como unidade o centímetro recíproco (cm-1). Os 

pontos de fusão foram obtidos em aparelho Fischer-Johns. 

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

luz ultravioleta. 

8.1 SÍNTESE DA ISATINA-3-SEMICARBAZONA (1A) E DA ISATINA-3-
TIOSSEMICARBAZONA (1B).  

Em um tubo de Schlenck adicionou-se 0,2g (1,36 mmol) de isatina, 0,15g (1,36 

mmol) de semicarbazida ou 0,17 (1,34mmol) de tiossemicarbazida e 4mL de ácido 

acético glacial. A reação foi mantida em agitação e refluxo, à uma temperatura de 

110ºC, por aproximadamente três horas. Após o tempo reacional, verificou-se por 

CCD que a reação havia sido completada. Em seguida, filtrou-se o precipitado 

amarelo formado na reação lavou-o diversas vezes com uma solução saturada de 

NaHCO3.  

2,3-di-hidro-1H-indol-2,3-diona-3-semicarbazona (1a): 
A substância 1a foi obtida como um sólido de coloração amarelo 

de ponto de fusão na faixa de 250-275°C, com 85% de 

rendimento. Os resultados apresentados estão de acordo com a 

literatura.38 
IV νmáx (cm-1; pastilha de KBr): 1621, 1698, 2466, 3120, 3230. 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO) δppm: 6,83 (H-4); 6,97 (H-5); 
7,20 (H-6); 7,45 (H-7); 10,10 (H-1); 11,91 (H-2’).  

 

2,3-di-hidro-1H-indol-2,3-diona-3-tiosemicarbazona (1b): 
A substância 1b foi obtida como um sólido de coloração amarelo 

de ponto de fusão na faixa de 240-279°C, com cerca de 88% de 

rendimento. Os resultados apresentados estão de acordo com a 

literatura. 37 

IV νmáx (cm-1; pastilha de KBr): 1609, 1677, 851, 3414, 3166,    

3243 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO) δppm: 6,93 (H-4); 7,08 (H-5); 
7,35 (H-6); 7,66 (H-7); 8,5 (H-4’); 8,84(H-4’); 12,49 (H-2’). 
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 8.2 DETERMINAÇÃO DA TAXA DE CORROSÃO POR ENSAIO 
GRAVIMÉTRICO DE PERDA DE MASSA 

Os corpos de prova utilizados foram corpos de prova de aço carbono 1020 

(densidade = 7,83 g.cm-3, os quais foram primeiramente polidos com lixas d’água de 

granulometria 400 e 600 unidades, respectivamente. Em seguida, mediu-se as 

dimensões do corpo de prova com um paquímetro digital para obter a área exposta à 

solução corrosiva. Posteriormente, sofreram uma lavagem química em três banhos 

com solventes diferentes: água, etanol e acetona, respectivamente; para cada banho, 

os corpos de prova ficaram imersos durante 1 minuto. Por fim, foram secos com o 

auxílio de um secador térmico e tiveram suas massas iniciais (m1) medidas. 

Com o auxílio de um fio de nylon, um dos cupons foi imerso em um tubo falcon 

contendo 50 mL de solução de HCl 0,1 mol.L-1, enquanto o outro corpo de prova foi 

imerso em outro tubo falcon contendo uma mistura de 50 mL da mesma solução ácida 

e 50 mL de solução do inibidor em água. 

          
Figura 23: Apresentação da primeira etapa do procedimento experimental de ensaio gravimétrico por perda de 

massa, para cada corpo de prova. 

Após a exposição, além da lavagem química, as placas de aço foram 

submetidas a uma decapagem química com solução de Clark (HCl, Sb2O3, SnCl2). 

Por fim, foram secas e levadas à segunda pesagem. 

  
Figura 24: Representação da segunda etapa do procedimento experimental de ensaio gravimétrico por perda de 

massa, para cada corpo de prova. 
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A partir da diferença de massa entre a primeira e a segunda pesagem, é 

possível calcular a taxa de corrosão do aço carbono, a partir da equação41 a seguir: 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
8,76 . 104.∆𝑚𝑚

𝐴𝐴 .𝑑𝑑 . 𝑡𝑡  

Onde: 

 𝑇𝑇𝑇𝑇: Taxa de corrosão (mm.ano-1) 

 ∆m: variação de massa (g) 

 𝐴𝐴: área exposta (cm2) 

 𝑑𝑑: densidade do aço (g.cm-3) 

 𝑡𝑡: tempo de exposição (h) 

O procedimento gravimétrico foi realizado em duplicata, para as concentrações 

400 e 40 mg.L-1 das substâncias 1a e 1b, separadamente. Com os resultados obtidos, 

foi possível calcular a eficiência dos inibidores através da equação41 a seguir:  

𝜂𝜂 (%) =  
(𝑇𝑇𝑇𝑇° − 𝑇𝑇𝑇𝑇)

𝑇𝑇𝑇𝑇°  . 100 

Onde: 

 𝜂𝜂: Eficiência percentual do inibidor frente a corrosão (%) 

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

 𝑇𝑇𝑇𝑇: Taxa de corrosão na presença do inibidor (mm.ano-1) 
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Anexo 1: Espectro na região do Infravermelho da substância 1a (Pastilha de KBr 1%). 
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Anexo 2: Espectro na região do Infravermelho da substância 1a (Pastilha de KBr 1%). 
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Anexo 3: Espectro de RMN de 1H da substância 1a (500,00 MHz, DMSO-d6). 
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Anexo 4: Expansão do espectro de RMN de 1H da substância 1a (500,00 MHz, DMSO-d6). 
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Anexo 5: Expansão do espectro de RMN de 1H da substância 1a (500,00 MHz, DMSO-d6). 
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Anexo 6: Espectro de RMN de 1H da substância 1b (500,00 MHz, DMSO-d6). 
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Anexo 7: Expansão do espectro de RMN de 1H da substância 1b (500,00 MHz, DMSO-d6). 



45 
 

 
 Anexo 8: Expansão do espectro de RMN de 1H da substância 1b (500,00 MHz, DMSO-d6).  
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