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RESUMO

A corrosão é um problema rotineiro, principalmente encontrado em ambientes
agressivos como os da exploração de petróleo e gás (alta salinidade, meios ácidos, e outros).
O aço carbono, utilizado em grande escala nas tubulações da indústria petrolífera, não possui
resistência à corrosão. Sendo assim, faz-se necessário o uso de substâncias que previnam ou
retardem à degradação do material. O objetivo deste trabalho é, portanto, a síntese de seis
derivados pirazólicos e sua aplicação como potencial anticorrosivo. As substâncias foram
sintetizadas a partir da reação de ciclo-adição entre 1,1,3,3-tetrametoxipropano e hidrazinas
substituídas. Os pirazóis obtidos foram caracterizados por espectroscopia na região do
infravermelho, ressonância magnética nuclear de hidrogênio, cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas e espectrometria de massas de alta resolução com ionização por
electrospray. Os rendimentos obtidos foram na faixa de 64-82%. O teste gravimétrico,
utilizado para avaliar o potencial como inibidor de corrosão, se deu de acordo com a norma
ASTM G1-03 (2017), e foi realizado em meio de HCl 1 mol/L, durante 5 horas à 25 °C com
corpos de prova de aço carbono SAE 1020 em presença e ausência de inibidor nas
concentrações de 50, 200, 350 e 500 mg/L. Todos os derivados estudados apresentaram uma
mistura entre fisissorção e quimissorção como mecanismo de adsorção à superfície metálica e
seguiram o modelo de isoterma proposto por Langmuir. O 1-fenil-1H–pirazol apresentou a
maior eficiência de adsorção em todas as concentrações estudadas.

Palavras-chave: pirazol, corrosão, inibidor de corrosão, ensaio gravimétrico,
petróleo.

ABSTRACT

Corrosion is a commonly issue observed in aggressive enviromnments found in
peltroeum and gas exploration (high level of salt dissolved in water, acid presence and etc.).
Mild steel, used on a large scale in petrolem industry pipelines, has no corrosion resistance.
Therefore, it is necessary to use chemical substances that prevent or retard metal degradation.
The aim of this work is the synthesis of syx pyrazoles derivates and their application as
potential corrosion inhibitors. These substances were synthetizes by cycloaddition reaction
between 1,1,3,3-tetramethoxypropane and substituted hydrazines. Their structures were
confirmed by using infrared analysis, hydrogen nuclear magnetic resonance, gas
chromatography coupled to mass spectrometry and high resolution mass spectrometry with
electrospray ionization. The yields were in the range of 64-82 %. Gravimetric test was used to
evaluate the potential as corrosion inhibitor. The test was based on the ASTM G1-03 (2017)
standard and was carried out in HCl 1 mol/L, for 5 hours at 25 °C using SAE 1020 mild steel
test specimens in the absence and presence of inhibitors at the concentrations of 50, 200, 350,
500 mg/L. All the studied derivatives presented a mixture between physisorption and
chemisorption as a mechanism of adsorption to the metallic surface and followed the isotherm
model proposed by Langmuir. 1-phenyl-1H-pyrazole had the highest adsorption efficiency at
all concentrations studied.

Key-words: pyrazole, corrosion, corrosion inhibitor, gravimetric test, petroleum.
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1. INTRODUÇÃO
O petróleo é uma mistura complexa de ocorrência natural, que em sua forma bruta se
apresenta como um óleo, consistindo predominantemente de hidrocarbonetos alifáticos e
aromáticos e quantidades variáveis de substâncias, consideradas como impurezas, que
possuem nitrogênio, oxigênio, enxofre e metais, como o vanádio e níquel. Segundo a Teoria
Orgânica, é formado a partir do acúmulo de material orgânico sob determinadas condições de
temperatura, pressão e isolamento em bacias sedimentares (ANP, 2018). Para que haja sua
produção, além da matéria orgânica, é necessário que se tenha a presença conjunta de uma
rocha geradora, de uma rocha reservatória porosa e permeável que é coberta por uma rocha
seladora, impedindo o vazamento de óleo para a superfície.
Uma jazida petrolífera contém óleo, sedimentos, água salgada e mistura gasosa, e quando
essa é perfurada a pressão dos gases faz com que o óleo jorre para fora. Bombas podem ser
usadas para manter as taxas de recuperação primária. Após um tempo há um declínio natural
da taxa de recuperação, e é necessário recorrer a métodos de recuperação secundária.
Dependendo das características da rocha reservatório, podem ser utilizados processos
específicos para a extração do óleo, tais como fraturas mecânicas e/ou acidificação do meio.
Em campos marinhos, chamados de offshore, tanto a presença de gases, principalmente
H2S e CO2, quanto alta salinidade (a concentração de NaCl pode chegar até 25 % m/v),
aliados à temperatura e a alta pressão, geram um ambiente propício à corrosão.
No Brasil, o petróleo offshore também é extraído de uma reserva localizada entre rochas
carbonáceas e com lâminas d’água superior a 2 km de espessura e seladas por evaporitos
(rochas formadas por depósito de sal). Essa região é chamada de pré-sal (Figura 1).
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Figura 1. Estrutura geológica da exploração de petróleo brasileira (Fonte:
https://jornalggn.com.br/fora-pauta/a-mistificacao-do-pre-sal-esta-afundando-o-brasil. Acesso
em 13 dez. 2018).
Um dos principais campos de exploração do pré-sal brasileiro é a Bacia de Santos. A
rocha reservatório deste depósito encontra-se entre 5 e 6 mil metros de profundidade, com
lâminas d’água de 2 a 3 mil metros. O óleo é encontrado na forma líquida e, em sua grande
maioria, em torno de 60 °C. Esta temperatura é baixa para a profundidade do campo e é
alcançada devido à excelente condutividade térmica da camada de sal, com o fundo do oceano
a 4 °C (CORRÊA, 2013).
As unidades de produção petrolífera brasileira, em sua maior proporção, são em alto mar.
Nessas unidades utiliza-se água salina como fluido de injeção na recuperação secundária do
petróleo e solução ácida em grandes quantidades para promover a fratura ou dissolução das
rochas (estimulação de poço) (T ANG, 2008; SEVERIANO, 2016).
O aço-carbono, devido ao seu baixo custo e boa resistência mecânica é o material mais
amplamente empregado em poços, sistemas de processamento e dutos na indústria do petróleo
e gás. Contudo, não possui boa resistência à corrosão devido à ausência de elementos. Dentre
estes elementos, destaca-se a presença de cromo na composição do aço (SOARES, 2015).
Sendo assim, todas as etapas da produção, transporte e estocagem da indústria de petróleo e
gás estão sujeitas à corrosão (MARTINS, 2012).
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A grande tendência com que o aço-carbono sofre corrosão, somada aos ambientes
corrosivos da indústria do petróleo, gera um alto custo de manutenção e de investimentos em
pesquisas, como no desenvolvimento de inibidores de corrosão, que é o objetivo deste
trabalho.
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2. OBJETIVO
2.1 OBJETIVO GERAL
O presente trabalho tem, por objetivo, o estudo de seis derivados pirazólicos como
potenciais inibidores de corrosão.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Sintetizar e caracterizar diferentes núcleos pirazólicos;



Avaliar a eficiência anticorrosiva dos derivados pirazólicos sintetizados, utilizando o
aço-carbono SAE 1020 em meio de ácido clorídrico 1 mol/L;



Verificar o desempenho dos derivados pirazólicos em diferentes concentrações a
25°C, utilizando teste gravimétrico;



Analisar a relação estrutura-potencial anticorrosivo dos derivados de pirazol
sintetizados;



Determinar e avaliar parâmetros termodinâmicos e teóricos: Kads, ΔG°ads, EHOMO,
ELUMO, ΔE, η, χ, μ, ΔN, ΔEbackdonation.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 AÇO CARBONO

O aço-carbono é uma liga de ferro que contêm de 0,008% (máxima quantidade de
carbono solubilizada à temperatura ambiente) até 2,11% (máxima quantidade que se dissolve
a uma temperatura de 1148 °C) (MAIA, 2018) de carbono em sua composição. Elementos
como fósforo, enxofre, manganês e silício, são encontrados em pequenas taxas, uma vez que
são utilizados como elementos endurecedores no processo de fabricação (GENTIL, 2017).
Devido ao percentual de carbono, o aço apresenta duas classificações, que podem ser vistas
nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1. Classificação do aço-carbono quanto à porcentagem de carbono e dureza dos aços
(CARDOSO, 2005).
Classificação do aço

%C

Características

Extra doce

< 0,15

Doce

0,15-0,30

Meio duro

0,30-0,50

Duro

0,5-1,40

Aço para ferramentas de corte e outras

Extra duro

1,40-2,00

aplicações

Aços estruturais
Aços estruturais de alta solicitação
mecânica

Tabela 2. Classificação do aço-carbono quanto à porcentagem de carbono (CARDOSO,
2005).
Classificação do aço

%C

Baixo carbono

0,10-0,30

Médio carbono

0,30-0,85

Alto carbono

0,85-1,50

Características
Baixa resistência e dureza, alta tenacidade
e ductilidade
Média resistência e dureza, baixa
tenacidade e ductilidade
Grande resistência e dureza, pouca e
ductilidade
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O aço-carbono, apesar de sua grande susceptibilidade a processos corrosivos é ainda um
dos mais utilizados nas plataformas de offshore e plantas de processamento na indústria do
petróleo e gás brasileira (KINA, 2011). O principal motivo para que isto ocorra, é o seu menor
preço quando comparado a outros tipos de aço (Tabela 3).

Tabela 3. Custo relativo dos materiais em 2002 (KINA, 2011).
Materiais/Condição

Custo relativo

Aços comuns ao aço carbono; aços de baixa
liga
Liga de aço A36
Chapa grossa laminada
a quente
Barra em ângulo
laminada a quente

a quente
Chapa grossa laminada
a frio

1,0

1,6

0,8

1,6

Liga inoxidável 304

a quente e recozida

Aços inoxidáveis

Chapa grossa acabada a
quente e recozida
Redonda, estirada a frio
e recozida

5,3

8,9

Ferro Fundido

Aços inoxidáveis

Chapa grossa acabada

Custo relativo

Liga inoxidável 304

Liga de aço 1020
Chapa grossa laminada

Materiais/Condição

Ferros cinzentos (todas as classes)

Alta produção

1,9

Baixa produção

4,7

Liga de titânio comercialmente pura

4,0

ASTM classe, recozida

66,4

Liga Ti-5A1-2,5SV

157,0

Liga Ti-6A1-4V

132,0

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ainda classifica o aço de acordo
com sua composição química (ABNT, 2000). Nesta, a representação ocorre a partir de quatro
dígitos, sendo os dois últimos referentes ao teor médio de carbono. No caso do presente
estudo, será utilizado o aço carbono SAE 1020. Os dois primeiros dígitos são referentes ao
tipo de aço, enquanto que os dois últimos são referentes à porcentagem de carbono presente
na liga. Portanto, o aço-carbono 1020 é um aço doce de baixa liga que apresenta 2,0 % de
carbono.

3.2 CORROSÃO
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A corrosão é um processo espontâneo que causa a deterioração de um material,
geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ao qual está inserido,
levando em conta, ou não, esforços mecânicos (GENTIL 2017). Pode ser definida também
como o processo inverso da metalurgia extrativa, em que o metal retorna ao seu estado natural
(Figura 2). Tanto materiais metálicos, quanto não metálicos como plásticos, cerâmicas ou
concreto, podem sofrer a corrosão.

Figura 2. Ciclo dos metais (p. 69 in MOURA, 2009).

3.2.1

Classificação da corrosão

Como dito anteriormente, a corrosão causa a degradação de um material através de
reações redox, no qual a superfície metálica se oxida. Desta forma, pode-se classificar a
corrosão de acordo com as causas e de acordo com a morfologia, isto é, a aparência de ataque.

3.2.1.1

Classificação segundo as causas ou mecanismo

Considerando apenas o meio corrosivo e o material, os mecanismos mais comuns de
corrosão são: químico, eletroquímico e eletrolítico.

a.

Causa Química

As reações químicas ocorrem de forma espontânea e direta entre o metal ou com o
material não metálico, com o meio corrosivo, cujo produto de corrosão é formado sobre a
superfície do material (MAINIER, 2005) e, dependendo das condições, do metal e do meio,
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pode haver formação de uma película (PONTE, sem ano.). Normalmente, este mecanismo
está associado a altas temperaturas (FRAUCHES-SANTOS et al. 2014).
Como ocorre em meios não aquosos, pode ser chamada de oxidação direta ou seca
(RAMANATHAN,1986; MOURA, 2009). Um exemplo característico de corrosão por via
química (Figura 3) ocorre com a adsorção de ácido sulfídrico (H2S) sobre ferro. Sulfeto de
ferro é obtido como produto aderente à superfície metálica formando uma película que,
devido sua impermeabilidade, pode levar a uma inibição da degradação do metal. Esta
película formada recebe o nome de camada de passivação (MOURA, 2009; MAIA 2018).

Figura 3. Exemplo de corrosão via mecanismo químico (MOURA, 2009).

Além do ferro, o cádmio, o cobre, o zinco e a prata formam a camada de passivação do
metal devido à formação de sulfeto insolúvel (FERREIRA et al., 2002; FRAUCHESSANTOS, et al.2014).

b.

Causa Eletroquímico

A corrosão via eletroquímica é a mais comum: 98% dos processos corrosivos são gerados
por um mecanismo eletroquímico (MAIA, 2018).
Este mecanismo espontâneo de corrosão pode ocorrer quando o metal está exposto a duas
situações diferentes: quando um metal está em contato com um eletrólito (FRAUCHESSANTOS, et al. 2014) ou quando o metal está exposto a uma interface (GENTIL, 2017). No
caso apresentar um eletrólito, a condução de corrente elétrica pode se dar por meio líquido
(água do mar, ar atmosférico, por exemplo), através da movimentação de cátions e ânions da
solução, gerando polos; ou pode ser meio sólido. Além disso, envolverá uma região de
oxidação (anodo) e uma região de redução (cátodo). Exemplos de reações de corrosão via
mecanismo eletroquímico considerando meio neutro, ácido e básico estão representados na
Figura 4.
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Figura 4. Exemplo de corrosão via mecanismo eletroquímico (MOURA, 2009).

Nos dois casos da figura acima, ocorre oxidação do ferro, fazendo com que os íons
ferrosos formados se difundam para a solução, provocando o desgaste do metal.

c.

Mecanismo Eletrolítico

O mecanismo de corrosão eletrolítico baseia-se no princípio da eletrólise. Sendo assim,
necessita de corrente elétrica para que ocorra. É um processo que geralmente ocorre em cabos
de telefone subterrâneos, tubulações de petróleo, água potável e outros. A corrente elétrica,
nestes casos, é oriunda de isolamentos elétricos mal feitos e até mesmo aterramentos
(MOURA, 2009).
A espontaneidade, nos casos das reações eletroquímicas, sejam elas eletrolíticas ou não,
nas quais os componentes encontram-se no estado padrão (solutos com atividade igual a 1,
gases a 1 bar e sólidos e líquidos puros), baseia-se na equação de para a energia livre de Gibbs
Padrão de reação (1).

(1)

Para a reação ser espontânea, o produto entre o número de elétrons envolvidos da reação
(n), a constante de Faraday (F = 9,6485 x 104 C(mol e-)-1) e o potencial padrão de célula
(

deve ser negativo. Como tanto n e F são positivos,

deve ser positivo. Para

ser um processo não espontâneo, o potencial padrão de célula deve ser negativo, o que leva a
uma variação de energia livre de Gibbs positiva (ATKINS, JONES, 2012).

3.2.1.2

Classificação segundo a morfologia do ataque
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As diversas morfologias que a corrosão pode apresentar (Figura 5) são muito importantes
no processo corrosivo e auxilia bastante no esclarecimento e na aplicação de medidas
adequadas de proteção (GENTIL, 2017). Alguns exemplos são encontrados na Figura 5.

Figura 5. Morfologias de corrosão (GENTIL, 2017).

a.

Corrosão Uniforme

A corrosão uniforme é aquela cuja perda de espessura ocorre de modo uniforme em toda
extensão da superfície (FERREIRA, et al., 2002).

b.

Corrosão em placas

A corrosão em placas é um tipo de corrosão localizada que é observada em determinadas
regiões da superfície metálica sob a forma de escavações (FERREIRA, et al., 2002).

c.

Corrosão alveolar

A corrosão alveolar é aquela cuja deterioração do metal ocorra na forma de alvéolos com
fundos arredondados e profundidade menor do que seu diâmetro (FERREIRA, et al., 2002).

d.

Corrosão por pite

A corrosão por pite é observada em pequenas áreas localizadas na superfície metálica na
qual a deterioração se apresenta sob a forma de cavidades com fundo anguloso e profundidade
geralmente maior que o seu diâmetro. É uma das formas mais destrutivas de corrosão porque
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os pites são difíceis de serem vistos a olho nu, uma vez que é um processo microcatálitico. A
dificuldade de observação leva a uma tardia remediação/tratamento do objeto corroído.
Em ambientes contendo cloreto, como é o caso das águas marinhas, aliados a ambientes
agressivos leva a formação de corrosão por pites em aços.

e.

Corrosão intergranular ou transgranular

A corrosão que se processa entre os grãos da rede cristalina de átomos em um metal é
chamada de corrosão intergranular. Ela faz com que o material perca suas propriedades
mecânicas e possa fraturar quando solicitado por esforços mecânicos.
Dentre os diversos fatores que podem provocar este tipo de corrosão, destacam-se:
impurezas no contorno dos grãos, aumento ou redução da concentração de elementos de liga
ao redor dos grãos (FERREIRA, et al., 2002; MAIA, 2018; ).

f.

Corrosão intragranular

É a corrosão que ocorre nos grãos da rede cristalina e, assim como a intergranular, ela faz
com que o material perca suas propriedades mecânicas e possa fraturar quando solicitado por
esforços mecânicos (FERREIRA, et al., 2002).

3.2.2

Corrosão na indústria do petróleo e do gás

A corrosão na indústria do petróleo e gás é ocasionada principalmente pela presença de
H2S e CO2. Outros fatores como teor de cloretos existentes, pH e presença de oxigênio
presentes na lama de perfuração, também contribuem para o processo corrosivo extenso das
tubulações e dutos (MOURA et al., 2015). Além do mais, a corrosão ainda é mais propícia
por conta da utilização de aço carbono como principal constituinte dos materiais metálicos
(TELES, 2001).

3.2.2.1

Corrosão por H2S

O sulfeto de hidrogênio, H2S, é um gás ácido, parcialmente solúvel em água (Esquema 1),
porém solúvel em solventes orgânicos, tal como o petróleo bruto.
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Esquema 1. Reações de equilíbrio de H2S em água (MAINIER, 2007).

Em campos petrolíferos, a produção deste ácido pode se dar de duas maneiras distintas:
ação bacteriana e craqueamento térmico de matéria orgânica rica em compostos sulfetados.
Em presença de fontes de enxofre solúveis (sulfatos a partir de sedimentos marinhos, por
exemplo) e em condições ótimas (pH, teor de matéria orgânica, salinidade, temperatura,
anaerobiose), as bactérias redutoras de sulfato (BRS), reagem com a matéria orgânica e o
sulfato, produzindo o gás sulfídrico (Esquema 2, MAINIER; SANDRES; TAVARES 2007). .
2 CH2O + SO42-

H2s + 2 HCO3BRS

Matéria orgânica

7

Esquema 2. Produção de H2S em presença de BRS.

Moléculas orgânicas de alta massa molecular, que apresentam enxofre em sua estrutura,
inseridas nas rochas matrizes de petróleo produzem gás sulfídrico a partir de sua
decomposição térmica (Esquema 3).
H3C-{[CH2]n}-S-CH3CxHy+ H2S
H3C-{[CH2]n}-S-S-CH3CxHy+ 2 H2S
Esquema 3. Produção de H2S por decomposição térmica.

Através de um mecanismo de corrosão química, o sulfeto de hidrogênio pode se adsorver
na superfície metálica, provocando um ataque direto e formando uma película de sulfeto de
ferro, no caso do aço carbono. Como dito anteriormente, as características desta película
dependerão das condições do meio e do material metálico (GARCIA; SANTOS 2013). Sendo
que, em temperaturas, pressões e concentrações de H2S elevadas, a taxa de corrosão aumenta
e a película forma um filme não aderente. A sua aderência, formando uma camada de
passivação, é observada em aço carbono de baixa liga.
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Por mecanismos eletroquímicos, a corrosão do aço-carbono envolverá a presença das
espécies iônicas do H2S. A ocorrência de pites será mais provável em pH baixos por conta da
maior presença de HS-.

3.2.2.2 Corrosão por CO2
Os campos petrolíferos do pré-sal apresentam elevado teor de CO2 que varia de 10 a
15%. A corrosão associada à substância é conhecida como sweet corrosion e é observada, no
aço carbono, tanto em uma morfologia uniforme quanto por pites (SOARES et al., 2015).
O CO2, em condições normais de temperatura e pressão, não apresenta elevado teor
corrosivo. Contudo, em meio aquoso, se hidrata formando ácido carbônico (H2CO3) e o meio
com pH baixo, causado por sua dissociação (Esquema 4), é que levará ao processo corrosivo.

Esquema 4. Reações de equilíbrio do sistema CO2-H2O (SOARES, 2015).

Os íons H3O+, através de um mecanismo eletroquímico, ao entrarem em contato com o
metal levam a dissolução anódica do metal e a evolução catódica do hidrogênio. Os íons Fe 2+
formados ainda podem reagir com carbonato e, sobre a superfície do metal, ocorrer a
formação de uma camada passivadora de carbonato de ferro II (esquema 5). Contudo, esta
camada está sujeita a restrições de pH (básico) e temperatura (é observada nos aços a partir de
60°C) (SOARES, 2015).

Esquema 5. Reação de precipitação de carbonato de ferro.

3.2.2.3

Corrosão por Cloretos

A recuperação secundária da extração do petróleo de uma matriz rochosa envolve a
injeção de água. Na extração offshore, a água injetada é a própria água do mar, com alta
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salinidade o que faz dela um eletrólito perfeito para a condução de corrente elétrica podendo
provocar, levando ao processo corrosivo.
O petróleo apresenta, em sua composição, 60-600 mg/kg de cloreto. Sendo que destes,
75% é NaCl, 15-20% CaCl2 e 5-10% MgCl2.
Em presença de NaCl e água saturada, a taxa de corrosão aumenta até 3% em peso deste
sal, apresentando um máximo e, depois decresce até 26% de NaCl (Figura 6). Isto ocorre
porque a solubilidade do oxigênio em água diminui com o aumento da concentração de NaCl
(GENTIL, 2017).

Figura 6. Efeito da concentração de NaCl na taxa de corrosão (GENTIL, 2017).

Tanto o cloreto de magnésio quanto o cloreto de cálcio, a 120°C, sofrem hidrólise,
tornando o meio ácido (Esquema 6) e, portanto, gerando condições ideais para a corrosão.
Quanto maior for o teor de sais contido no petróleo, mais completa será sua hidrólise e,
portanto, mais corrosivo será o meio (FERREIRA et al., 2002).

(Mg/Ca)Cl2 + H2O

HCl + (Mg/Ca)(OH)2

Δ (120°C)

Esquema 6. Hidrólise de cloretos (FERREIRA et al., 2002).

3.2.2.4

Corrosão devido ao pH e presença de oxigênio

Para produzirem petróleo, as rochas reservatório podem sofrer um processo chamado
estimulação de poço. O principal objetivo é aumentar a permeabilidade e facilitar o
escoamento do petróleo. Uma das técnicas deste processo é a acidificação da matriz.
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A acidificação da matriz tem, por finalidade, a dissolução da rocha reservatório. Para as
rochas carbonáceas (formadas por calcita e dolomita) utiliza-se, principalmente solução de 15
e 28 % p/v de ácido clorídrico e para rochas de silicatos, utiliza-se uma mistura de 12% m/v
HCl e 3% m/v HF (a mistura promove a dissolução de carbonatos e silicatos). Contudo, o
principal problema desta dissolução ácida, é, de fato, o meio ácido que favorece à corrosão,
ainda mais quando o reservatório encontra-se a temperaturas elevadas.
Outro problema associado à acidificação da matriz, é que com o uso de HCl para a
dissolução da calcita e dolomita (Esquema 7), há formação de cloretos hidrolisáveis que
também contribuirão para o meio ácido, propiciando ainda mais a corrosão (CARDOSO,
2005).

Esquema 7. Reações de dissolução ácida (CARDOSO, 2005).

O meio básico, por sua vez, apresentará um mecanismo eletroquímico de corrosão
considerável, quando se torna aerado, isto é, quando há a presença de oxigênio dissolvido no
meio.

3.2.3

Custos da corrosão

Diversos problemas estão aliados à corrosão. Dentre os principais, podemos citar riscos
ambientais causados por vazamentos de produtos, perda de produção e perdas humanas
causadas por acidentes. Sendo assim, grande parte do capital das empresas e dos países é
utilizada com estudos aliados à corrosão.
No período de 1999-2001, nos EUA, foi conduzido um estudo pela CC Technologies
Laboratories Inc.com suporte da U.S. Federal Highway Administration (FHWA) e MACE
International que estimou os custos totais com corrosão em 276 bilhões de dólares (3,1% do
PIB). Além do mais, foram necessários 121 bilhões de dólares para o combate a corrosão
(1,38% do PIB), sendo que 1,1 bilhões foram destinados ao uso de inibidores de corrosão
(GENTIL, 2007).
No caso do Brasil, considerando o PIB na ordem de US$ 880 bilhões (em 2005), o custo
anual com corrosão seria de US$ 27,3 bilhões (3,1 % do PIB) e US$ 12,1 bilhões (1,38% do
PIB), levando em conta os gastos similares ao dos EUA (AMORIM, 2018). Em 2013, a
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entidade International Zinc Association (IZA) com apoio da Universidade de São Paulo
(USP-SP), baseando-se no estudo supracitado, calculou que 4% do PIB brasileiro (R$ 4,8
trilhões) seriam perdidos com corrosão, totalizando uma quantia de 194 bilhões de reais
(ABGALVA, sem ano).

3.3 INIBIDORES DE CORROSÃO

O emprego de inibidores de corrosão é o método mais utilizado para prevenir ou
minimizar a corrosão (FRAUCHES-SANTOS et al, 2014). Podem ser usadas substâncias
puras ou até mesmo misturas de substâncias.
Os inibidores podem ser classificados de acordo com sua composição, sendo divididos em
orgânicos e inorgânicos, ou então, de acordo com o seu comportamento, sendo os principais,
os inibidores anódicos, catódicos e de adsorção. Esta última classificação será discutida
abaixo.

3.3.1 Inibidores anódicos

Os inibidores anódico inibem as reações anódica. Geralmente atuam com íons metálicos
ou com o produto da corrosão formado, produzindo um filme protetor extremamente insolúvel
sobre a superfície metálica. É necessária a presença de uma concentração crítica de inibidor
para que a toda a região seja recoberta evitando-se a corrosão localizada (GENTIL, 2017).

3.3.2

Inibidores Catódicos

Os inibidores catódicos atuam inibindo as reações catódicas. São substâncias que
apresentam, em sua composição, íons metálicos que serão capazes de reagir com a
alcalinidade catódica produzindo compostos insolúveis que impedem a difusão do oxigênio e
condução de corrente elétrica. Não precisam apresentar uma concentração crítica. (GENTIL,
2017).

3.3.3

Inibidores de Adsorção

Os inibidores de adsorção atuam inibindo a corrosão a partir da formação de uma película
protetora sobre as áreas anódicas e catódicas, diminuindo a velocidade de difusão dos agentes
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corrosivos até a superfície metálica, podendo chegar até a impedir reações de caráter
eletroquímico. (GENTIL, 2017; MAIA, 2018). Como o processo é adsortivo, ele pode ocorre
a partir da fisissorção ou quimissorção.
A fisissorção é um processo puramente físico, envolvendo interações eletrostáticas entre
cargas iônicas ou dipolos e a carga elétrica da interface metal/solução (MAIA, 2018;
YADAV, GOPE, SARKAR, 2015). O calor de adsorção física é baixo, cerca de 20 kJ/mol,
sendo assim, é estável frente a temperaturas relativamente baixas.
Já a quimissorção é um processo químico. Isto é, ocorre devido à formação de ligações
químicas entre o adsorvente (metal) e o adsorvato (inibidor). O calor de adsorção encontra-se
na faixa de 200 kJ/mol, sendo mais estável em temperaturas mais elevadas do que a
fisissorção (NOOR, AL-MOUBARAKI, 2008; SÁ, 2014).
Dentre as variáveis presentes no processo adsortivo, aquelas que tangem a concentração
de inibidor, temperatura, estabilidade de filme formado, eficiência de inibição e etc.,
influenciam diretamente o processo adsortivo. (MAIA, 2018 apud SILVA, 1981; MAIA,
2018 apud WEST, 1965;).

3.3.3.1 Substâncias orgânicas como inibidores de adsorção

A quimissorção se baseia na doação de densidade eletrônica do inibidor para os orbitais d
do metal, com formação de ligações covalentes. Desse modo, pode-se caracterizar o inibidor
como um nucleófilo, ou uma base de Lewis, enquanto que o metal é considerado o eletrófilo
ou um ácido de Lewis.
Os grupos fortemente polares das substâncias orgânicas são considerados grupos de
quelação para a adsorção química.
A estrutura destes grupamentos também é fundamental para a adsorção. A planaridade
das estruturas moleculares e os pares de elétrons isolados determinam o fenômeno adsortivo,
que pode contribuir para o bloqueio dos sítios ativos do metal, que diminuirá a corrosão
(FRAUCHES-SANTOS, et al., 2014)
O aumento da eficiência de inibição é observado em substâncias com alta capacidade de
doar elétrons. Isto é, substâncias que apresentam anéis aromáticos e heteroátomos, tais como
N, O e S. Nestes casos, a adsorção pode se dar tanto pelos anéis aromáticos, normalmente em
paralelo à superfície metálica, quanto pelos heteroátomos. (BAYOUMI; GHANAM, 2005).
Muitos núcleos heterocíclicos substituídos com grupamentos ricos em elétrons são
descritos na literatura como inibidores de corrosão, entre eles destaca-se o núcleo pirazólico.
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3.4 PIRAZOL

Azóis são heterocíclos aromáticos que apresentam um átomo de nitrogênio e outro
heteroátomo a posição-1,2 de um anel de cinco membros (NETTO et. al, 2008). No caso do
pirazol, ambos os heteroátomos são átomos de nitrogênio (Figura 7).

Figura 7. Estrutura do pirazol.
.
A síntese de derivados do pirazol envolve a formação de duas ligações C-N por
ciclocondensações de dinucleófilos, como as hidrazinas, e substâncias 1,3-dicarbonílicas ou
seus equivalentes 1,3-dieletrofílicos.
O sistema pirazólico foi sintetizado pela primeira vez por Knorr em 1883, pela reação do
acetoacetato de etila e a fenil hidrazina, porém foi Büchner, em 1886, quem descreveu o
pirazol (B) através da descarboxilação do ácido 3,4,5-tricarboxipirazólico (A) (Esquema 8)
(MAIA, 2018).

Esquema 8. Reação de descarboxilação do ácido 3,4,5-tricarboxipirazólico.

Para que o anel seja considerarado aromático, o número de elétrons ressonantes deve
seguir a regra de Hückel, na qual expressa que a aroamticidade de um anel planar é obtida se a
sua nuvem eletrônica conjugada apresenta 4n + 2 elétrons π, sendo n um número inteiro. Para
que isso ocorra no pirazol, o par de elétrons livre do nitrogênio da posição-1 participa da
aromaticidade do sistema, não apresentando características básicas e sendo considerado um
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nitrogênio pirrólico. Enquanto que o par de elétrons de nitrogênio da posição-2, não participa
da aromaticidade do sistema, apresentando características básicas (BRUICE, 2005).
É devido a aromaticidade que o pirazol é uma substância tautomérica. Quando não
substituído, o sistema apresenta 3 estruturas tautômeras (Esquema 9 ) (JAYAROOPA, 2013).
Já quando apresenta uma substituição no nítrogênio da posição-1, não há tautomerismo.

Esquema 9. Tautômeros do pirazol.

Os pirazóis substituídos na posição 1 do anel são obtidos pela reação entre hidrazinas
substituídas e moléculas de 1,1,3,3-tetrametoxi-propano em meio ácido (Esquema 10)
(MAIA, 2018).

Esquema 10. Reação de obtenção do pirazol-1-substituído.

Diversos autores investigaram a utilização de derivados pirazólicos, em meio ácido, como
potenciais inibidores de corrosão. Dentre eles, podem-se destacar os estudos abaixo.
No estudo realizado por Aouniti e colaboradores, em 1996, foi avaliada a influência de
grupos substituintes ligados ao anel pirazólico (Figura 8). A avaliação foi conduzida em meio
de HCl 1 mol/L a partir das técnicas de perda de massa (gravimetria) e polarização
eletroquímica (AOUTINI et al., 1996). A melhor inibição (95%) foi obtida pelo composto
1,3,bis-p-clorometil-5’-1-pirazol-propano na concentração de 4,0 x 10-4 mol/L.
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Figura 8. Pirazóis estudados por Aounti et. al (1996).

Allah e Tamous em 1990 avaliaram a influência dos substituintes Cl, CH3, OCH3 e H
ligados ao anel pirazólico e sua posição no grupamento fenil da substância (Z)-4(fenildiazenil)-1 H-pirazol-3,5-diamina (A) como inibidores de corrosão em meio ácido
(ALLAH & TAMOUS, 1990). Utilizando os mesmos grupamentos substituintes, Allah e
Moustafa, em 1992, realizaram o mesmo estudo, porém com 3-fenil-1H-pirazol-5-amina (B)
(Figura 9). Em ambos, a eficiência de adsorção segue a ordem: Cl>MeO> Me > H (ALLAH
& MOUSTAFA, 1992)

Figura 9. Pirazóis estudados por Allah e Tamous (1990) e por Allah e Moustafa (1992).

Notou-se que as substâncias que possuíam, em sua estrutura, átomos de nitrogênio,
oxigênio e enxofre apresentaram uma vasta aplicabilidade na corrosão, como dito acima, o
que levou diversos autores a realizarem estudos de modelagem molecular para avaliarem a
eficiência de inibição. Vosta e Eliasek, em 1971 e Chakrabarti, em 1984 deram início a tais
estudos. Allan e Mostafa, 1996, utilizando o método semi-empírico MNDO, obtiveram as
estruturas correspondentes de menor energia para uma série de derivados pirazólicos, assim
como as energias do HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) e LUMO (Lowest
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Unoccupied Molecular Orbital). A diferença de energia entre HOMO e LUMO (gap de
energia), o momento dipolo, o potencial de ionização, a energia total e a energia de formação
foram os parâmetros quânticos utilizados (GECE, 2008).
Estudos quânticos mais precisos foram realizados por Zarrouk, em 2015, a partir do
estudo no nível Density Functional Theory (DFT), com funcional utilizado B3LYP 6-31+G
(2d,2p). Neste caso, além das energias do HOMO, LUMO, e o gap, também foram avaliados
o momento de dipolo, a eletronegatividade, a afinidade eletrônica, a dureza, a suavidade
global e outros (MAIA, 2018).
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 DERIVADOS PIRAZÓLICOS

Os seis derivados pirazólicos sintetizados (Tabela 4) foram utilizados nos cálculos
teóricos e nos testes experimentais.

Tabela 4. Nomenclatura, estrutura molecular e numeração dos derivados pirazólicos utilizados nesse trabalho
em testes experimentais e teóricos.

Molécula

3a

Estrutura

Nomenclatura

1-fenil-1H-pirazol

3b

1-(4-nitrofenil)-1H-pirazol

3c

1-(2,4-dinitrofenil)-1H-pirazol

3d

1-(4-metoxifenil)-1H-pirazol

3e

1-(4-trifluormetilfenil)-1H-pirazol
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1-(2-benzotiazol)pirazol

4.2 SÍNTESE DE DERIVADOS PIRAZÓLICOS (Esquema 11)

Esquema 11. Retrossíntese de derivados pirazólicos.

A metodologia utilizada para a síntese dos derivados 1-arilpirazóis foi descrita por Finar
et al., 1957.
Em um balão de fundo redondo de 250 mL acoplado a um condensador, foram
adicionados 155,1 mmol de 1,1,3,3-tetrametoxipropano (1) e 155,1 mmol da hidrazina (2a-f)
correspondente em 100 mL de etanol e 7,8 mL de HCl concentrado. A mistura reacional foi
mantida sob agitação e refluxo por 4 horas em banho de óleo a 80°C.
Para o produto 3a, a mistura foi neutralizada com solução saturada de NaHCO 3 e extraída
com quatro alíquotas de 15 mL de CH2Cl2. A fase orgânica foi tratada com Na2SO4 e foi
filtrada sob pressão reduzida. O óleo obtido foi purificado por extração ácido-base.
Para os produtos 3b-f, a solução foi vertida em gelo pilado e filtrada a vácuo. O sólido
obtido foi recristalizado em par solvente EtOH/H2Oe, novamente,

filtrado sob pressão

reduzida (adaptado de MAIA, 2018).
A caracterização dos produtos foi realizada por aferição de ponto de fusão (3b-3f),
espectroscopia na região do infravermelho (3a-3f), ressonância magnética nuclear de
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hidrogênio (3a-3f), cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (3a e 3b) e
espectrometria de massas de alta resolução (3b-3e).
Os espectros de infravermelho foram obtidos com Espectrofotômetro ThermoNicolet
FTIR iS50 a partir da amostra sólida (ATR).Os espectros de RMN foram obtidos com
Espectrômetro Varian VNMRS 500 MHz. As análises por cromatografia gasosa acoplada a
espectrometria de massas (CG-EM) foram obtidas em um Shimadzu com analisador de
massas Quadrupolo e ionização por impacto de elétrons (GCMS-QP2010). As análises em
espectrometria de massas de alta resolução foram obtidas com Espectrômetros de massa
híbrido Quadrupolo-Orbitrap de alta resolução e exatidão em massas modelo Thermo Q
Exactive (Thermo Scientific) com fonte de ionização por electrospray.

4.3 ESTUDO GRAVIMÉTRICO

Os ensaios gravimétricos foram realizados pelo Grupo de Eletroquímica e Eletroanalítica
(G2E) na Universidade Federal Fluminense. Seguiu-se a norma ASTM G1-03 (2017) e o
ensaio foi realizado em duplicata utilizando corpos de prova de aço carbono SAE 1020
(Composição química na tabela 5) com massa específica de aproximadamente 7,85 g/cm3.

Tabela 5. Composição química, em massa, do aço carbono.
SAE 1020

C

Mn

P, máx.

S, máx.

Fe

% em massga

0,18-0,23

0,30-0,60

0,030

0,050

Balanço

Fonte: http://www.tenax.com.br/tenax/produtos/chapas-e-placas-de-aco/sae-1020/. Acesso
em 16 mai. 2019.
Os corpos de prova foram polidos com lixas d’água de granulometria 400 e 600 mesh. As
dimensões da área exposta ao meio corrosivo foram medidas com paquímetro digital. Após,
passaram por uma limpeza química com água e surfactante (detergente comercial), água (2x),
etanol e acetona. Foram secos com auxílio de ar quente e tiveram suas massas iniciais
determinadas. Após exposição em meio HCl 1 mol/L à 25°C, por 5 horas, os corpos de prova
foram retirados da solução e submetidos a um processo de decapagem química por solução de
Clark (HCl, Sb2O3, SnCl2). Foram limpos de mesma maneira como ditos anteriormente e as
massas determinadas (Figura 10).
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Figura 10. Metodologia de ensaio gravimétrico.

A partir da área de exposição e temperatura, foi possível determinar as taxas de corrosão
T, a eficiência de inibição, E, e o grau de cobertura superficial θ a partir, respectivamente, das
equações (2), (3) e (4).

1

(8,

1

)

(2)

100 (3)

Onde Δm é a variação de massa, A é a área superficial da amostra,

é a massa específica

do aço, t é o tempo de imersão, Tc é a taxa de corrosão sem inibidor e Tcinib é a taxa de
corrosão em presença de inibidor.

4.4 MODELAGEM MOLECULAR

O estudo químico quântico foi realizado no Laboratório de Computação Aplicada
(LACAP) da Universidade Federal Fluminense, utilizando o software Gaussian09. As
estruturas dos derivados 3c e 3f foram submetidas à análise conformacional realizada
manualmente, cujo objetivo é a identificação do confôrmero mais estável no vácuo. Em
seguida, os confôrmeros mais estáveis de todos os derivados foram submetidos à otimização
de geometria pelo método empírico MM2. Após, foi utilizado o método semi-empírico PM3
para o cálculo das propriedades quânticas das moléculas: momento de dipolo (μ), as energias
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do HOMO e LUMO e suas correspondências (vide equações abaixo), tais como o gap de
energia, ΔE (5), a dureza global, ƞ (6), a eletronegatividade, χ (7), a fração de elétrons
transferidos, ΔN (8), e a energia de retrodoação, ΔEbackdonation (9)(YADAV, GOPE, SARKAR,
2015).

2

1
Δ
2
1
2

1

,0
0

Δ

1

9
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

SÍNTESE DE DERIVADOS PIRAZÓLICOS

O mecanismo clássico para a síntese dos derivados pirazólicos foi descrito por Knorr e
Selivanov (KATRITZIKY, OSTERCAMP, YOUSAF, 1987). A reação descrita pelos autores
ocorre entre uma hidrazina substituída (dinucleófilo) e um derivado 1,3-dicarbonílico (1,3dieletrófilo) em uma reação de ciclo-adição [3+2].
O mecanismo proposto para a síntese dos pirazóis (Figura 11) citados neste trabalho
envolve uma adaptação do mecanismo clássico no que tange o dieletrófilo em questão, o éter.
É uma representação geral, podendo ser modificada alterando apenas o substituinte da fenilhidrazina.
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Intermediário Tetraédrico

Intermediário Tetraédrico Cíclico

Figura 11. Mecanismo proposto para a síntese dos pirazóis (CIDADE, 2016).

O 1,1,3,3-tetrametoxipropano (TMP) é um sistema 1,3-dicarbonílico protegido e as
carbonilas geradas in situ são de fundamental importância para a formação do pirazol, uma
vez que leva a formação de um reagente ativado.
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A carbonila do primeiro intermediário metiloxônio sofrerá um ataque do nitrogênio
hidrazínico mais nucleofílico levando a formação de um intermediário tetraédrico. Esta adição
é a etapa lenta de reação.
Através da transferência de próton (T.P.), há formação de metanol protonado. Como o
metanol é um bom grupo de saída, o par de elétrons livre do nitrogênio hidrazínico ataca o
carbono sp3 formando o cátion imínio alífático e liberando metanol. Novamente, através da
T.P., há a formação de um bom grupo abandonador e a formação do segundo intermediário
metiloxônio.
As mesmas etapas acontecerão para o carbono 3 do TMP. De modo que, desta vez, o
ataque nucleofílico do nitrogênio anilínico da hidrazina ao carbono sp2 irá formar um
intermediário tetraédrico cíclico e não conjugado. Com assistência anquimérica do par de
elétrons do nitrogênio pirrólico, ocorre a formação de um intermediário imínio cíclico e
eliminação de metanol. O solvente da reação atuará como base e irá abstrair um próton do
anel de cinco membros permitindo a conjugação e, levando a formação do anel pirazólico.

5.1.1

Caracterização dos derivados pirazólicos

5.1.1.1

Caracterização Geral

Todos os derivados pirazólicos sintetizados foram caracterizados, por análises físicas, por
espectroscopia na região do infravermelho e ressonância magnética nuclear de hidrogênio.
Apenas 3a e 3d foram caracterizados por CG-EM e 3b-3e por espectrometria de massas de
alta resolução.
O derivado 3a foi obtido como um óleo avermelhado e isolado puro com 64 % de
rendimento.
Os derivados pirazólicos 3b-3f foram obtidos puros na forma sólida e com ponto de fusão
próximo ao reportado em literatura Os rendimentos encontrados para cada um assim como
seus pontos de fusão, encontram-se na Tabela 6.
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Tabela 6. Características físicas das substâncias 3a-f.
Substância

Rendimento (%)

P.F (°C)

3a

64

-

3b

72

170-171

3c

64

103-105

3d

76

48-49

3e

78

3f

82

Literatura (°C)
(YANG et al., 2012)

Coloração

Óleo
avermelhado

168,5-169
(YANG et al., 2012)
107-109
(YANG et al., 2012)

45,5

Castanho
escuro
Amarelo claro
Cinza escuro

(CRISTAU et al., 2004)

91-93

94-95

Amarelo

(CRISTAU et al., 2004)

146-147

146

Amarelo claro

(HEIDIDI et al., 2014)

5.1.1.2

Espectroscopia na região do infravermelho

Através da espectroscopia na região do infravermelho foi possível analisar os absorções
referentes a cada grupo funcional presente nos derivados (Tabela 7).
Na região de 3154-3056 cm-1 foram observadas as deformações axiais de Csp2-H. As
deformações axiais de C=C em compostos aromáticos e C=N absorveram na região
compreendida entre 1618 – 1498 cm-1. A absorção referente ao estiramento de ambas as
ligações foi observada na região compreendida entre 1393-1392 cm-1
A deformação NO2 gerou duas bandas fortes em cada espectro. Em 1513 cm-1 e em 1331
para 3b e em 1548 cm-1 e em 1338 cm-1 para 3c. As de maior valor são referentes ao
estiramento cm-1 assimétrico e as de menor valor, ao estiramento simétrico do grupo.
Devido ao grupamento metóxi em 3d, observou-se as deformações axiais de Csp3-H em
2837 cm-1. A ligação Csp2-O-C apresentou a vibração de um estiramento assimétrico em
1243cm-1 e a de estiramento simétrico em 1024 cm-1 .
O estiramento da ligação C-F, em 3e, apresentou vibração forte 1105 cm-1.
O estiramento da ligação C-S, em 3f, aparece como uma vibração fraca em 647 cm -1.

Tabela 7. Dados de espectroscopia na região do infravermelho das substâncias 3a-f.
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Absorções Características
3122 cm-1(Csp2-H);1598 - 1498 cm-1 e 1392 cm-1 (C=C e
C=N)

3a

3117 cm-1(Csp2-H);1594 cm-1 (C=C); 1513 e 1331 cm
3b

(NO2); 1391 cm-1 (C=C e C=N)

3c

3150-3090 cm-1(Csp2-H); 1607 e 1502 cm-1 (C=C);1598 1498 cm-1 (C=C e C=N); 1548 e 1338 cm-1 (NO2)

3d

3111 cm-1 (Csp2-H); 2837 cm-1 (Csp3-H); 1517 e 1393 cm-1
(C=C e C=N); 1243 e 1024 cm-1 (Csp2-O-C)

3e

3154-3138 cm-1 (Csp2-H); 1618; 1531 e 1393 cm-1 (C=C e
C=N); 1105 cm-1 (C-F);

3f

3129 cm-1(Csp2-H);1595 e 1538 cm-1, 1388 cm-1 (C=C e
C=N), 647 cm-1 (C-S)

5.1.1.3

Ressonância Magnética Nuclear

Os dados obtidos através da RMN1H com frequência de 500 MHz estão representados na
tabela 8.

Tabela 8. Dados de ressonância magnética nuclear de hidrogênio das substâncias 3b-f.
Substâncias

Estrutura

3

5
1

3a

H3

7,69 (d, J = 1,2 Hz)

H4

6,51-6,50 (dd, J = 2,4 Hz)

H5

8,31 (d)

H2’, H6’

7,86-7,84 (m)

H3’, H5’

7,51-7,47 (m)

H4’

7,32-7,28 (m, J = 4,8; 3,7 Hz)

4

N

2

Deslocamento Químico (ppm)

N
1'

6'

2'

5'

3'
4'
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3

4

2 N

H3

7,81 (d, J = 1,5 Hz)

H4

6,58-6,57 (dd, J = 2,5; 1,8 Hz)

H5

8,05-8,04 (d, J = 2,6 Hz)

H2’, H6’

7,92-7,89 (m)

H3’, H5’

8,37-8,34 (m)

H3

7,82-7,81 (d, J = 2,45 Hz)

H4

6,60-6,59(dd, J = 2,69; 1,71 Hz)

H5

7,83 (d, J = 1,96 Hz)

H3’,

8,70-8,69 (d , J = 2,44 Hz)

H5’

8,54-8,52(dd, J = 8,80; 2,45 Hz)

H6’

7,86-7,84 (d, J = 8,80 Hz)

H3

7,80-7,79 (d, J = 1,7 Hz)

H4

6,51-6,50 (t, J = 2,2 Hz)

H5

7,86 (d, J = 2,3 Hz)

H2’, H6’

7,64-7,61 (m)

H3’, H5’

7,02-6,97 (m)

H7’,H8’, H9’

3,86 (s)

H3

7,78-7,77 (d, J = 1,5 Hz)

H4

6,53 (t)

2'

H5

8,00 (d, J = 2,4 Hz)

3'

H2’, H6’

7,74-7,72(d, J = 8,5 Hz)

H3’, H5’

7,86-7,8 (d, J = 8,4 Hz)

5
N 1
1'

6'

3b

2'

5'

3'
4'
+

O

N

-

O

3

4
5

2N

O

N 1
1'

+

N

6'

3c

O

2'

5'

3'

4'
+

O

N

-

O

3

5
N1
1'

6'

2'

5'

3'
4'
OCH3
7', 8', 9'

4

3
2N

5
N1

3e

1'
6'
5'

-

4

2N

3d

32

4'
CF 3
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3

3f

4

H3

7,79 (d, J = 1,2 Hz)

H4

6,55 (d, J = 2,6; 1,7 Hz)

33

5
2N
N
1
1'
7' S
N 2'

H5

8,51 (dt, J = 4,4; 2,2 Hz)

H3’

7,92-7,90 (m)

6a'

H4’

7,51-7,47 (ddd, J= 8,2; 7,4; 1,2 Hz)

H5’

7,39-7,36(ddd, J= 8,3; 7,4; 1,1 Hz)

H6’

7,86-7,84 (m)

2a'

6'

3'
5'

4'

Devido a características estruturais semelhantes, os derivados podem ser agrupados em
quatro conjuntos. São eles:
A, envolvendo o derivado 3a;
B envolvendo os derivados 3b, 3d e 3e;
C e D apresentaram, respectivamente, os derivados 3c e 3f.

O 1-fenil-1 H-pirazol (3a) apresenta 3 hidrogênios referentes ao sistema pirazólico e 5
referentes ao sistema fenílico. H4 apresentou-se como um sinal em formato de duplo dubleto
(Figura 12) devido aos acoplamentos, idênticos (Vide valor de J) com os hidrogênios vizinhos
e com menor deslocamento químico (maior blindagem) devido à maior distância do
nitrogênio, que é um elemento eletronegativo. Já o acoplamento de H3 e H5 deu-se apenas
com H4, portanto, ambos os sinais formaram um dubleto. Para os hidrogênios fenílicos, são
percebidos apenas três sinais, sendo um indicativo de mesmo ambiente químico. O H 4’
apresentou um sinal simétrico e com duas constantes de acoplamento distintas: 4,8 e 3,7
devido ao acoplamento com o par de hidrogênios em orto (maior J) e em meta (menor J). O
par H2’ e H6’, devido a uma maior proximidade com os nitrogênios pirazólicos, apresentou
maior deslocamento químico em relação aos hidrogênios H3’ e H5’.
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4

3

N

2

4

5
1

N

2

N
1'

6'

5
1

N
1'

2'

6'
5'

2'

3'
4'

5'

3'
4'

Figura 12. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, Acetona-d6) de 3a.
Os derivados do grupo B, por apresentarem um substituinte na posição 4 ’, não mais
apresentarão o hidrogênio referente à esse sinal. Para o 1-(4-nitrofenil)-1H-pirazol,
ocorrem os mesmo acoplamentos observados no grupo A, com exceção do acoplamento
com H4’ devido a presença de um substituinte. Sendo assim, o formato dos sinais é
semelhante (Figura 13). Observa-se, contudo, uma inversão de deslocamento químico
para os pares equivalentes no grupo fenílico. Devido à presença do grupamento NO 2, os
hidrogênios H3’ e H5’ são mais desblindados e apresentam maior deslocamento químico
do que os hidrogênios H2’ e H6’. Ambos os deslocamentos apresentaram mesma
multiplicidade de sinal e, portanto, mesmo formato de pico.

Figura 13. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3b.

34
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O 1-(4-metoxifenil)-1H-pirazol (3d) apresentou, também, os mesmos acoplamentos que
3a e 3b. A maior diferença observada no espectro foi a presença de um sinal singleto na
região alifática do espectro referente aos hidrogênios do grupo metóxi (Figura 14).

Figura 14. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3d.

Os sinais referentes aos pares de hidrogênios em mesmo ambiente químico do grupo
fenílico foram os mesmos do que o de 3a. Apesar de o oxigênio ser um átomo eletronegativo,
o grupo alquílico, a ele ligado, apresenta efeito indutivo doador de elétrons reduzindo o efeito
da eletronegatividade do O. Junto a isso, o par de elétrons livres do oxigênio participa da
ressonância do anel (Esquema 12), ativando-o. Deste modo, torna as posições 3’ e 5’ mais
blindadas do que 2’ e 6’.

Esquema 12. Híbridos de ressonância de 3d.

Fechando o segundo grupo, o 1-(4-trifluormetilfenil)-1H-pirazol, apresentou os mesmo
acoplamentos entre hidrogênios no anel pirazólico do que os demais. Os hidrogênios fenílicos
também foram observados em pares de mesma ordem de 3a, contudo com multiplicidade
diferente dos demais. Só houve acoplamento entre hidrogênios vicinais, o que pode ser
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comprovado pelo alto valor de constante de acoplamento J; sendo assim, os picos gerados
apresentando a multiplicidade de um dubleto (Figura 15).

Figura 15. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3e.

O 1-(2,4-dinitrofenil)-1H-pirazol (3c) foi classificado em um grupo a parte devido a
presença de dois grupos substituintes no grupo fenílico, havendo, portanto, a redução de dois
sinais de hidrogênio no RMN (Figura 16).

3

4
5

2N

O

N 1
1'
6'

+

N
2'

5'

O

-

3'

4'
+

O

-

N

O

Figura 16. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3c.

O hidrogênio 4 do anel pirazólico apresenta-se como o mais blindado devido a maior
distância dos nitrogênios eletronegativos. Devido ao acoplamento com os dois H’s vicinais, a
multiplicidade do pico é de um duplo dubleto. Os outros dois hidrogênios do anel acoplam
cada um, com H4 formando um sinal em forma de dubleto.
Os três hidrogênios fenílicos encontram-se em ambientes químicos diferentes. H3’, por é
o mais desblindado por conta da presença de dois substituintes eletronegativos nos carbonos
vicinais. Por acoplar apenas com o hidrogênio da posição meta, sua constante de acoplamento
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foi mais baixa e o sinal observado foi um dubleto. H5’ apresentou um sinal em formato de
duplo dubleto devido ao acoplamento com o hidrogênio ligado ao carbono vicinal (maior J) e
hidrogênio em meta (menor J). H6’ devido a distância de H3’ acoplou-se apenas com o
hidrogênio orto (alta constante de acoplamento), gerando o sinal na forma de um dupleto.
Por apresentar o benzotiazol como grupamento substituinte do anel pirazólico, o 1-(2benzotiazol)pirazol é classificado em mais um grupo a parte. Para a correta correlação dos
picos, foi necessário realizar a análise 2D (COSY) que leva em consideração correlação de
1

H-1H.
Pelo espectro de RMN 1H (Figura 17) Os picos em 7,51-7,47 e 7,39-7,36 ppm

apresentaram formas semelhantes e as maiores multiplicidades Sendo assim, são relacionados
com o ambiente com maior presença de hidrogênios: o anel benzotiazólico. Ambos os sinais
estão relacionados com dois acoplamentos em orto (J entre 8,3 e 7,4) e dois acoplamentos em
meta (J entre 1,2-1,2). Como H4’ apresenta maior proximidade com um átomo eletronegativo
(N), seu sinal apresentara mais desblindado, portanto, maior deslocamento químico. Enquanto
que H5’ apresentará menor. O sinal em 6,55 ppm apresenta-se como um duplo dupleto.
Assemelhando-se aos espectros anteriores, este sinal é referente ao H4 que acopla com os
hidrogênios vicinais.

Figura 17. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3f.
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Pelo COSY (Figura 18), é possível observar que o 6,5 ppm acopla tanto com os picos por
volta de 8,51 ppm e 7,79 ppm. E que o de 7,79 ppm somente acopla com o de 8,50 ppm,
enquanto que o de 8,51 ppm acopla com os hidrogênios 3 e 4. Sendo assim, estes três
hidrogênios são referentes aos hidrogênios do sistema pirazólico. O H5 apresenta o maior
deslocamento químico e o H3 o menor.
O sinal de H3’ foi observado em 7,92-7,90 ppm com acoplamento somente com o
hidrogênio orto H4’ Enquanto que o sinal de H6’ foi observado em 7,86-7,84 ppm com
acoplamento somente com o hidrogênio orto H5’.

7

8

9

8.5

8.0

7.5
F2 Chemical Shift (ppm)

7.0

F1 Chemical Shift (ppm)

6

6.5

Figura 18. Expansões do espectro de RMN 1H em 2D – 1H -1H COSY (500 MHz, CDCl3) de
3f.
5.1.1.4

Espectrometria de Massas

Os derivados 3a e 3d foram caracterizados por CG-EM. A fonte de ionização por impacto
de elétrons, como o feixe é de energia elevada (70 eV), permite a formação de vários
fragmentos, que no caso deste trabalho foram cátions.
O 1-fenil-1H-pirazol (3a) apresentou um tempo de retenção de 5,35 minutos e 86% de
similaridade no pico 144 m/z do íon molar [M+]. Além do íon molar, foi percebido em seu
fragmentograma (Figura 19 e Esquema 13) os picos m/z 117 devido à perda de HCN do íon
molar, m/z 77 referente ao íon fenil e m/z 51 referente ao íon ciclobuta-1,3-dien-1-il devido à
perda de C2H2 do m/z 77.
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Figura 19. Fragmentograma de 3a obtido por CG-EM.

Esquema 13. Fragmentos de 3a.

O 1-(p-metoxi)-fenil-1H-pirazol (3d) apresentou um tempo de retenção de 8,22 minutos e
84% de similaridade no pico de m/z 174 referente ao íon molar [M+]. Os fragmentos
destacados em m/z 159 e m/z 131 (Figura 20 e Esquema 14) são referentes, respectivamente, à
perda de radical CH3 e à perda de CO.

Figura 20. Fragmentograma de 3d obtido por CG-EM.
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Esquema 14. Fragmentos de 3d.

Através da espectrometria de massas por electrospay (ESI – MS) é possível observar a
massa, em alta resolução, de cada substância levando em conta presença de isótopos.
Utilizou-se um spray de 3,6 kV e a foi realizada a análise em modo positivo, isto é, a partir da
adição de prótons a cada molécula. Os dados referentes à técnica encontram-se na Tabela 9.

Tabela 9. Dados de ESI-MS das substâncias 3b-e.
Derivado

3b
3c
3d
3e

Fórmula
molec.

M

[M+H]+

[M+Na]+

C9H7N3O2

189,053264

190,06102
(100%)

212,04287
(22%)

C9H6N4O4

234,038904

C10H10N2O

174,079313

235,04587
(100%)
173,07105
(88%)

257,02792
(18%)
195,05301
(100%)

C10H7N2F3

212,056132

213,06395
(100%)

-

Legenda: -  Não observado.

Para os derivados 3b-3b pode ser observada a formação de adutos com sódio.
Com exceção de 3e que apresentou similaridade até a terceira casa decimal, todos os
outros derivados, apresentaram similaridade em relação à massa dos adutos até a segunda casa
decimal. Apesar de uma menor similaridade destes compostos, a técnica foi uma
complementaridade visto que o ponto de fusão e a ressonância magnética nuclear de
hidrogênio haviam levado à caracterização.

5.2

ESTUDO GRAVIMÉTRICO
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Os corpos de prova de aço carbono SAE1020 foram expostos a uma solução de HCl 1
mol/L a 25°C por 5 horas. Após este tempo, procedeu-se a limpeza e pesagem para cálculo da
taxa de corrosão e eficiência. Os dados dos estudos encontram-se na tabela 10 e os gráficos de
eficiência vs concentração, no anexo C.

Tabela 10. Dados do ensaio gravimétrico de 3a-f.
Concentração Concentração
SUBSTÂNCIA
mássica
molar
(mg/L)
(mmol/L)
Branco
50
0,3468
200
1,387
3a
350
2,428
500
3,468
50
0,2645
200
1,058
3b
350
1,851
500
2,645
50
0,2136
200
0,8546
3c
350
1,496
500
2,136
50
0,2872
200
1,149
3d
350
2,012
500
2,872
50
0,2358
200
0,9431
3e
350
1,651
500
2,358
50
0,2484
200
0,9938
3f
350
1,739
500
2,485
Legenda: Θ: grau de cobertura

Taxa de corrosão
média
(mm/ano)
1,765 ± 0,00857
0,3978 ± 0,0087
0,3348 ± 0,0065
0,2829 ± 0,0123
0,2089 ± 0,0098
1,202 ± 0,020
1,060 ± 0,013
0,9348 ± 0,0137
0,7662 ± 0,0073
1,458 ± 0,026
1,405 ± 0,026
1,345 ± 0,048
1,305 ± 0,014
0,5927 ± 0,0097
0,5009 ± 0,0086
0,3705 ± 0,0201
0,2974 ± 0,0064
0,8403 ± 0,0018
0,6904 ± 0,0127
0,5839 ± 0,0133
0,4525 ± 0,0043
0,5793 ± 0,0143
0,4432 ± 0,0047
0,3363 ± 0,0039
0,2586 ± 0,0149

Eficiência
(%)

Θ

77,46
81,03
84,31
88,16
31,93
39,97
47,05
56,60
17,40
20,39
23,80
26,10
66,42
71,62
79,01
83,16
52,40
60,89
66,92
74,37
67,18
74,89
80,95
85,35

0,7746
0,8103
0,8431
0,8816
0,3193
0,3997
0,4705
0,5660
0,1740
0,2039
0,2380
0,2610
0,6642
0,7162
0,7901
0,8316
0,5240
0,6089
0,6692
0,7437
0,6718
0,7489
0,8095
0,8535

Em todos os casos, pode ser observado uma taxa de corrosão menor em relação à taxa de
corrosão do ensaio em branco. Com o aumento da concentração mássica dos inibidores,
ocorre o aumento da eficiência de inibição e uma redução da taxa corrosão. Sendo assim,
podemos definir a seguinte ordem de eficiência, (Esquema 15):
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Esquema 15. Ordem decrescente dos inibidores com potencial como anticorrosivo.

A classificação dos mecanismos de adsorção, levando em consideração a fisissorção e
quimissorção, pode ser evidenciada através da análise das isotermas no qual leva em
consideração a interação dos inibidores com os sítios ativos na superfície do aço (MAIA,
2018). Foram testadas duas isotermas para a adsorção. A isoterma de Freundlich e de
Langmuir.
O modelo de Freundlich, expresso matematicamente por Herbet Freundlich em 1909,
(Equação 10; NASCIMENTO et al,.2014) é baseado na adsorção em multicamadas nas quais
as moléculas de inibidor interagem uma com as outras (DOTTO et al., 2011)
1

10

Onde Kads é a constante de equilíbrio de adsorção, Cin é a concentração molar de
inibidor,

é o grau de cobertura, obtido a partir do ensaio gravimétrico e 1/n é a constante

relacionada à heterogeneidade da superfície.
Os dados experimentais apresentaram menores valores de coeficiente de correlação linear
do que a isoterma de Langmuir (Figura 21).
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Figura 21. Isotermas de Freundlich.

O modelo que melhor se adequou os dados experimentais foi a isoterma de Lagmuir
(Figura 22), na qual a adsorção ocorre em monocamada e em sítios específicos e homogêneos
na superfície do adsorvente, na qual as moléculas do adsorvato não interagem entre si
(DOTTO et al., 2011). A equação linearizada da isoterma (11) é (FERNANDES et al., 2019;
MA et al., 2017; YILMAZ et al., 2016):
1

11
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Onde Kads é a constante de equilíbrio de adsorção, C in é a concentração molar de inibidor
e

é o grau de cobertura, obtido a partir do ensaio gravimétrico. A partir da constante de

adsorção, é possível obter o valor da energia livre de adsorção (YADAV, GOPE, SARKAR,
2015), como sendo (12):
,

12

Onde, R é a constante dos gases ideais (8,314 J /mol K), T é a temperatura de ensaio
(298,15 K) e 55,5 mol/L é a concentração da água em solução.
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Figura 22. Isotermas de Langmuir.

Pode-se notar que com o aumento da concentração molar de todos os inibidores, maior é
a inibição. Pode-se notar, além disso, que a constante de adsorção (Tabela 11) apresentou a
mesma ordem de decrescimento encontrada para a eficiência; isto é, a maior constante foi
observada para o derivado 3a e a menor para o derivado 3c.
Todo o processo adsortivo mostrou-se espontâneo (

0 e, como os valores na

faixa de -33,0 a -27 kJ/mol há uma mistura entre quimissorção e fisissorção.

Tabela 11. Dados termodinâmicos de 3a-f.
1

Kads
(L/mol)

ΔG°ads
(kJ/mol)

3a

0,1118

8944,5

-32,51

3b

0,6702

1492,1

-28,07

3c

0,7691

1300,28

-27,73

3d

0,1746

5727,4

-31,41

3e

0,2445

4090,0

-30,57

3f

0,1408

7102,3

-31,94

Derivado

5.3

MODELAGEM MOLECULAR

Para explicação da ordem de potencial como anticorrosivo, foi necessário o uso de
cálculos computacionais de modelagem molecular para análise, não somente dos parâmetros
quanto-mecânicos, mas também de como a estrutura encontra-se no espaço.
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As propriedades físico-químicas, a distribuição de densidade eletrônica, as características
dos orbitais moleculares e grupos funcionais presentes nos inibidores orgânicos são de
fundamental importância para os estudos ligados à corrosão e a reatividade das substâncias. A
modelagem molecular, portanto, é uma fundamental ferramenta para obtenção destes dados
(GECE, 2008; MAIA, 2018).
As moléculas 3a-f, representadas por seu confôrmero mais estável,foram submetidas ao
cálculo utilizando o método semi-empírico PM3. A distribuição dos orbitais de fronteira
obtida a partir do cálculo teórico encontra-se na Tabela 12.
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Tabela 12. Distribuição de orbitais de fronteira dos confôrmeros mais estáveis de 3a-f.
Composto

3a

3b

3c

Estrutura

Estrutura 3D

HOMO

LUMO

47
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3d

3e

3f

Legenda:

H

C

N

O

S

F
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Como pode ser observado, o HOMO, de todas as moléculas, encontra-se centrado no
nitrogênio pirrólico (N1) e nas ligações π conjugadas do anel pirazólico. No grupo fenílico,
com exceção da molécula 3f, o HOMO encontra-se distribuído entre o carbono diretamente
ligado ao anel pirazólico (C1’) e seus dois vizinhos (C2’ e C6’). Na molécula 3f, por sua vez, o
HOMO também pode ser observado centrado no nitrogênio pertencente ao anel
benzotiazólico. Como o HOMO é o orbital de mais alta energia ocupado, associa-se a
habilidade de doação de densidade eletrônica. Sendo assim, os sítios supracitados são
possíveis centros de adsorção ao metal. (OUICI, BENDI, GUENDOUZI, 2016).
A adsorção ocorrerá, preferencialmente, no centro mais negativo das moléculas
(DOHARE et al., 2017). No caso dos derivados pirazólicos, as possibilidades de adsorção
através dos heteroátomos centram-se nos nitrogênios pirrólico (N1) e no N2, e no caso de 3f,
no enxofre e no nitrogênio benzotiazólico. A distribuição de cargas encontradas para as
moléculas (Tabela 13 e Anexo) obtidas a partir do cálculo teórico indicam que o possível
centro de adsorção é o nitrogênio N2 contrariando assim, a centralização do HOMO.
Tabela 13. Distribuição de cargas dos heteroátomos para as moléculas 3a-f.
Molécula

Distribuição de cargas
N1

N2

Sbenzotiazol Nbenzotiazol

3a

0,380 -0,238

-

-

3b

0,338 -0,221

-

-

3c

0,321 -0,224

-

-

3d

0,395 -0,245

-

-

3e

0,352 -0,227

-

-

3f

0,361 -0,230

0,324

-0,80

Ambos os nitrogênios apresentam pares de elétrons não ligantes, contudo apenas o par do
N2 possui características básicas. Os elétrons pirrólicos participam da conjugação do sistema
(Esquema 16), levando à aromaticidade do composto. Caso ocorra ligação por este centro, a
conjugação é interrompida e a energia adquirida através da deslocalização eletrônica que
torna a molécula mais estável, deixa de existir.
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Esquema 16. Híbridos de ressonância do pirazol N-substituído.

A densidade de distribuição de elétrons LUMO encontra-se centrada nos carbonos C1’ e
C4’ (Esquema 17). Em presença de substituinte eletronegativo, como no caso de CF3, o
LUMO é centrado sobre todo o grupo fenílico. Diferentemente, em presença de grupo NO2 a
centralização do LUMO encontra sobre o grupo por conta da densidade de carga positiva do
nitrogênio. Por ser um orbital vazio, o LUMO apresenta habilidades de receber densidade
eletrônica a partir da retrodoação (quando o metal, em um estado de oxidação mais baixo, doa
densidade eletrônica ao composto orgânico).
3

4

N

2

5
1

1'

R’ = NO2; R = NO2
R’ = H; R = H

N
2'

R'

6'
5'

3'

R = NO2
R = OCH3
R = CF3

4'

R

Esquema 17. Estruturas dos pirazóis.

A energia do HOMO e do LUMO, o gap de energia (ΔE), a dureza global (η), a
eletronegatividade (χ), o momento de dipolo (μ), a fração de elétrons transferidos (ΔN) e a
energia de retrodoação (ΔEbackdonation) foram os parâmetros quânticos calculados paras as
moléculas 3a-f e encontram-se na Tabela 14.

Tabela 14. Parâmetros quânticos calculados das moléculas 3a-f.
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Moléc.

ΔE

η

χMülliken

μ

ΔN

(eV)

(eV)

(eV)

(eV)

(eV)

(D)

3a

-8,9814

-0,46423

8,5172

4,2586

4,7228

2,2656

0,26737

-1,0645

3b

-9,8399

-2,2566

7,5833

3,7916

6,0483

7,0117

0,12550

-0,94791

3c

-10,411

-3,0433

7,3677

3,6839

6,7272

6,9018

0,037026

-0,92067

3d

-8,9384

-0,57362

8,3648

4,1824

4,7560

2,6172

0,26827

-1,0456

3e

-9,3936

-1,0836

8,3101

4,1550

5,2386

2,4812

0,21196

-1,0388

3f

-9,1789

-1,2512

7,9278

3,9639

5,2151

2,0701

0,22515

-0,99097
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(eV)

Dentre os parâmetros quânticos calculados, destacam-se as energias do HOMO e LUMO,
a fração de elétrons transferida, ΔN e a energia de retrodoação,

. O HOMO é o

orbital ocupado de maior energia, portanto, quanto maior for sua energia, maior será a
habilidade em doar densidade eletrônica. O LUMO é o orbital de menor energia livre,
portanto, hábil a aceitar densidade eletrônica. Quanto mais baixa for sua energia, mais estável
será a molécula; portanto, maior habilidade em receber elétrons. A fração de elétrons
transferida, como o próprio nome já diz, é relacionada com a eficiência de inibição devido à
transferência de elétrons do inibidor para o metal. De acordo com a literatura, como o seu
valor é menor do que 3,6, quanto mais reativo for o HOMO, maior será a eficiência. Por fim,
a energia de retrodoação é correlacionada com os processos envolvendo transferência
eletrônica entre metal-inibidor (YADAV, GOPE, SARKAR, 2015).
A análise de eficiência será feita separando as moléculas, em fase gás, em dois conjuntos
diferentes. Um considerando apenas 3f e o outro considerando todas as demais.
Para 3f, é visto que se apresenta como segundo maior potencial de inibição. Substâncias
contendo enxofre como heteroátomo são reportadas em literatura como bons inibidores de
corrosão por conta do par de elétrons livre do átomo. Contudo, neste caso, não apresentou a
melhor inibição. Apresentou a segunda melhor. Isto ocorre porque os compostos contendo
nitrogênio são melhores inibidores de corrosão em soluções de ácido clorídrico enquanto que
aqueles que apresentam enxofre são melhores inibidores em soluções sulfúricas por conta,
principalmente do dipolo formado pela adsorção dos ânions dos ácidos em soluções metálicas
(BENTISS et al., 2009).
Considerando os derivados de 1-fenil-1H-pirazol, a presença de grupos retiradores
elétrons (NO2 e CF3) reduz a densidade eletrônica nos anel aromático e, sendo ele um possível
centro de adsorção, a eficiência irá ser reduzida. De fato, os três derivados pirazólicos com
grupos retiradores de elétrons apresentaram os menores valores de eficiência. Dentre eles, o

Monografia Final de Curso

Guilherme Cariello Silva

52

3e apresentou maior eficiência porque apresenta apenas efeito retirador de elétrons por
indução, enquanto que 3b e 3d além do efeito retirador de elétrons do grupo nitro, há presença
da ressonância que retira ainda mais a densidade eletrônica. Para o caso de 3c, ainda é
acrescido outro agravante: a não planaridade da molécula. O confôrmero mais estável de 3c é
aquele que possibilita ligação de hidrogênio intramolecular entre o oxigênio do grupo nitro e
o H5. Com isso, os anéis pirazólico e fenílico não mais se encontram em mesmo plano. A
planaridade na molécula influenciará a quantidade de moléculas que se adsorverão a
superfície o que, por consequência, leva a diferentes valores de eficiência de inibição.. Os
valores encontrados para as energias do HOMO de cada uma das substâncias corroboram com
a eficiência encontrada.
Para 3d é o único composto, deste segundo grupo, que apresenta substituinte doador de
densidade eletrônica Portanto, esperava-se que, apenas por uma análise de efeito substituinte,
apresentaria maior eficiência de inibição do que 3a. Contudo, apresenta a segunda maior. O
que corrobora com o valor encontrado para a energia do HOMO. A sua menor inibição será
influenciada, principalmente, por efeitos relacionados à distribuição das moléculas no espaço.
Ambas apresentam anéis aromáticos coplanares. Contudo, o grupo OCH3 é volumoso o que
irá dificultar, em pequena escala, a formação de um filme de proteção o que leva a uma menor
eficiência de inibição.
Todas as moléculas apresentaram ΔN< 3,6 e, corroborando com os dados experimentais,
a eficiência, de fato, aumentou com o aumento da reatividade de HOMO.
A transferência de carga existente entre metal e inibidor ocorrer doação e retrodoação,
podendo ser, respectivamente, do metal para a molécula ou da molécula para o metal. Como a
energia de retrodoação encontrada é negativa, o processo de doação ocorre do metal para a
molécula e a retrodoação ocorre a partir da molecular através de mecanismos energeticamente
favoráveis.

5.4

MECANISMO DE INIBIÇÃO

A corrosão do aço carbono envolve a reação redox entre o ferro e os íons H+ presentes na
solução aquosa com liberação de gás hidrogênio (Esquema 18).

2
2

2
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Esquema 18. Reações redox de corrosão (OUICI, BENDI, GUENDOUZI, 2016).

Os inibidores podem se adsorver à superfície metálica a partir de ligações químicas ou
então, físicas.
Através da quimissorção, os elétrons π não ligantes dos heteroátomos ou presentes no
grupo fenílico podem interagir com os orbitais vacantes d dos átomos de Fe levando a
formação de complexos Fe-Inibidor que levarão à proteção da superfície frente à corrosão
(OUICI, BENDI, GUENDOUZI, 2016).
Com a oxidação, há formação de íons Fe2+ que se encontraram também adsorvidos à
superfície metálica. De modo a balancear a carga, íons cloreto presente no meio também se
adsorvem a superfície metálica, formando uma carga negativa. Como o meio está ácido (pH
aprox. 0,07) a protonação do inibidor levaria a formação e espécies positivamente carregadas
que interagirão, eletrostaticamente, com a camada negativa da superfície metálica (Figura 23).

Figura 19. Adsorção de íons na superfície metálica (Adaptado de OUICI, BENDI,
GUENDOUZI, 2016).

Através do software Chemicalize (https://chemicalize.com), foi possível obter a
distribuição de espécies em pH aproximadamente 0,07, o pH da solução utilizada para o
ensaio gravimétrico. De todas as espécies estudadas, (Esquema 19), a maior parte encontra-se
protonada, portanto a fisissorção domina no processo adsortivo. A quimissorção também se
mostra presente devido à pequena parcela neutra de substâncias. Tais dados corroboram com
os valores de energia livre de Gibbs para o processo.
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Esquema 19. Distribuição das moléculas segundo o pH.
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6. CONCLUSÃO

De acordo com o que foi apresentado pode-se concluir que:
 Os derivados pirazólicos estudados inibem a ação corrosiva de 1 mol/L de HCl,
quando comparado com a taxa de corrosão do branco, frente ao aço carbono SAE
1020 conforme os dados obtidos por perda de massa;
 A eficiência de todos os inibidores aumenta com o aumento da concentração das
moléculas;
 A sequência dos inibidores mais eficientes seguem a ordem decrescente: 3a > 3f >3d>
3e >3b > 3c;
 Os substituintes retiradores de elétrons tanto por ressonância quanto por indução
apresentaram os menores valores de eficiência de inibição;
 Os inibidores obedecem ao modelo de isoterma proposto por Langmuir. O valor da
energia livre padrão de todas as moléculas é negativo, indicando que o processo é
espontâneo;
 A partir das constantes de adsorção observou-se que o mecanismo para adsorção é
uma mistura entre fisissorção e quimissorção;
 Através do estudo de modelagem, os centros ativos encontram-se principalmente no
nitrogênio N2 e no grupo fenílico dos inibidores;
 Os valores encontrados para as energias dos orbitais HOMO e as estruturas dos
inibidores com maior e menor eficiência, respectivamente 3a e 3c, corroboraram com
os dados experimentais encontrados;
 3a, 3f e 3d foram os melhores inibidores de corrosão estudados com eficiência maior
do que 80% na concentração máxima estudada.
 3a, em destaque, apresenta-se como melhor inibidor da série com as maiores
eficiências em todas as concentrações estudadas.
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8. ANEXO A
Segue, abaixo, o caderno de espectros para as moléculas estudadas.
8.1

1-fenil-1 H-pirazol

Figura 27. Espectro de Infravermelho (ATR) de 3a.
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Figura 28. Espectro de RMN 1H (500 MHz, Acetona-d6) de 3a.
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Figura 29. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, Acetona-d6) de 3a.

F
Figura 30. Fragmentograma de 3a obtido por CG-EM.
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8.2

1-(4-nitrofenil)-1H-pirazol

Figura 31. Espectro de Infravermelho (ATR) de 3b.
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Figura 32. Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3b.
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Figura 33. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3b.
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Figura 34. Espetro de massas de alta resolução (ESI) de 3b.
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8.3

66

1-(2,4-dinitrofenil)-1 H-pirazol

Figura 35. Espectro de Infravermelho (ATR) de 3c.
GDNOPI - 44.esp

6.60
6.59

8.54
8.54
8.52

6.60

8.70
8.69

7.86
7.82 7.84
7.81

CHLOROFORM-d

Water

0.92 1.06 1.07 0.92 1.04 0.99
10

9

8

7

6
5
Chemical Shift (ppm)

4

3

2

Figura 36. Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3c.
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Figura 38. Espetro de massas de alta resolução (ESI) de 3c.
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8.4

1-(4-metoxifenil)-1 H-pirazol

3.86

Figura 39. Espectro de Infravermelho (ATR) de 3d.
METPI 44

1.07 0.99 2.20
8.0

7.5

6.51
6.51
6.50

7.27

7.01
6.99
7.02
6.99

7.61

7.86
7.86
7.80

7.63
7.61

CHLOROFORM-d

2.14

1.00

7.0

6.5

3.11
6.0

5.5

5.0

4.5
4.0
3.5
Chemical Shift (ppm)

3.0

2.5

2.0

1.5

Figura 40. Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3d
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Figura 41. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3d.
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Figura 42. Espetro de massas de alta resolução (ESI) de 3d.

Figura 43. Fragmentograma de 3d obtido por CG-EM.
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8.5

70

1-(4-trifluormetilfenil)-1 H-pirazol

Figura 44. Espectro de Infravermelho (ATR) de 3e.
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Figura 45. Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3e.
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Figura 46. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3e.
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Figura 47. Espetro de massas de alta resolução (ESI) de 3e.
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8.6

1-(2-benzotiazol)pirazol

Figura 48. Espectro de Infravermelho (ATR) de 3f.

44

7.50

7.39

6.55

6.55

6.55

7.79
7.49 7.79

7.92

8.51

8.51

7.27

CHLOROFORM-d

Water

0.93 1.00 1.00 0.93 1.06 1.05 1.00
9

8

7

6

5
4
Chemical Shift (ppm)

3

2

Figura 49. Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3f.
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Figura 50. Expansões do espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) de 3f.
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Figura 51. Espectro de RMN 1H em 2D – 1H-1H COSY (500 MHz, CDCl3) de 3f
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Figura 52. Expansões do espectro de RMN 1H em 2D – 1H-1H COSY (500 MHz, CDCl3) de
3f.
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9. ANEXO B
Segue, abaixo na Tabela 15, a distribuição de cargas nos átomos dos derivados
pirazólicos estudados.
Tabela 15. Distribuição de cargas para as moléculas 3a-f.
Molécula

3a

3b

Distribuição de cargas
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3c

3d
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3e

3f

Legenda:
H

C

N

O

S

F
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10. ANEXO C
Abaixo, seguem os gráficos de eficiência em função das concentrações de inibidores.
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Figura 53. Gráficos de Eficiência x concentração de 3a-3f.

500

600

