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Introdução 
A corrosão é um processo espontâneo e provoca 

constantemente a transformação dos materiais metálicos 
afetando sua durabilidade e desempenho. As 
tiossemicarbazonas tem sido extensamente investigadas 
devido a suas diversificadas atividades biológicas e, 
também, como agentes inibidores de corrosão

1
. A espécie 

vegetal Tallinun triangulare pertence a família 
Portulacaceae, e seus estudos fitoquímicos demonstraram 
a presença de fiofitinas

2
. Portanto, este trabalho teve como 

objetivo avaliar as tiossemicarbazonas quanto à ação 
quelante de íons de Fe

2+
 e a eficiência na inibição da 

corrosão das formulações contendo misturas de 
tiossemicarbazonas com extrato de T. triangulare através 
da técnica de polarização potenciodinâmica frente ao aço 
carbono AISI 1020. 

Resultados e Discussão 
As tiossemicarbazonas (TIO 1-3) foram selecionadas em 

função de sua ação anti-corrosiva previamente 
determinada

3
. Assim, foram preparadas a partir de 

benzaldeídos substituídos e tiossemicarbazida em etanol 
como solvente e gotas de H2SO4 (Figura 1). 
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Figura 1: As tiossemicarbazonas preparadas foram: TIO-

1 (R1= OH, R2= H); TIO-2 (R1= OCH3, R2= H) e TIO-3 

(R1= OC2H5, R2= H). 
O material vegetal foi coletado no município de 
Seropédica-RJ, as folhas foram secas, trituradas em 
liquidificador caseiro e submetidas a maceração em 
acetato de etila. A solução extrativa foi concentrada em 
rotaevaporador. O método empregado para avaliação da 
atividade quelante foi a determinação de formação de 
complexo com íons de Fe

+2
 por espectroscopia na região 

do ultra-violeta visível (UV/vis).  As curvas de UV/vis 
correspondem as concentrações de 15µM para as 

tiossemicarbazona, e 3,75 M de íons Fe
+2

. Os espectros 
mostraram que as tiossemicarbazonas têm propriedades 
complexantes com íons Fe

+2
, devido aos descolamentos 

hipercrômicos observados na absorção referente à 
transição eletrônica n→π*. A partir da obtenção dos 
espectros de UV/vis das TIOs, foi possível determinar o 
efeito quelante. A habilidade das amostras formarem 
quelatos com os íons de Fe

+2
 foi calculada usando a 

equação 1 e expressa em porcentagem:
4
 

Efeito quelante (%) = -[1-(Aamostra/Acontrole)] x 100%    (1)   

A avaliação da atividade anti-corrosiva foi realizada 
através da técnica eletroquímica de polarização  
 
potenciodinâmica. Os resultados obtidos para eficiência 
de inibição η(%) estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1: efeito quelante das tiossemicarbazonas e 
eficiência de inibição das tiossemicarbazonas e das 
formulações. 

TIO 
Efeito 

quelante (%) 
η(%) Formulação η(%) 

1a 12 13 1 + TAb 47 

2a 30 12 2 + TAb 48 

3a 60 16 3 + TAb 47 
aconcentração: 15x10-6 M; bconcentração da tiossemicarbazona 15x10-6 

M e extrato das folhas de T. triangulare  0,1mg.mL-1. 

Os percentuais de inibição de corrosão obtidos por 
polarização potenciodinâmica, mostraram que, o extrato 

TA potencializou a inibição de todas as TIOs, 
caracterizando-os como inibidores catódicos (figura 2). 
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Figura 2: Gráfico de polarização potenciodinâmica para 

TIO-1 e TIO-2 na concentração de 15x10
-6 

M e para o 
extrato TA na concentração de 0,1mg.mL

-1
 e formulação. 

Agradecimentos 

A partir dos dados obtidos por espectroscopia UV/vis e 
por polarização potenciodinâmica pode-se concluir que o 
extrato de T. triangulare potencializou a atividade anti-

corrosiva das TIO-1, TIO-2 e TIO-3. Além de mostrar 
que a espectroscopia na região do UV/vis pode ser uma 
ferramenta importante para a avaliação prévia da 
atividade anti-corrosiva. 
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