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RESUMO 

 

A corrosão é um processo natural que causa a deterioração progressiva dos materiais, 

neste sentido, diminuir os efeitos corrosivos é um dos principais objetivos do 

desenvolvimento de diversas pesquisas científicas. Neste trabalho, a eficiência de inibição à 

corrosão em aço AISI 1018 do sistema nanoemulsionado contendo o óleo das sementes de 

Azadirachta indica A. Juss (SNEOAI) foi avaliada pelas técnicas de resistência a polarização 

linear (LPR) e perda de massa (CPM), em uma célula instrumentada. Para tanto, o extrato 

hidroalcoólico das folhas de A. indica (EAI) foi solubilizado em um sistema nanoemulsionado 

(SNEOAI) do tipo O/A (rico em água). Este sistema nanoemulsionado (testado em diferentes 

concentrações), foi obtido a partir do óleo das sementes desta espécie vegetal (OAI) (fase 

óleo), cloreto de dodecilamônio (DDAC) (tensoativo), butanol (cotensoativo), e água, nas 

seguintes proporções: 30 % de C/T (cotensoativo/tensoativo), 0,5 % de fase óleo e 69,5 % de 

fase aquosa, e caracterizado por tensão superficial, comportamento reológico e diâmetro de 

gotículas. Os sistemas SNEOAI e SNEOAI-EAI (nanoemulsão contendo o extrato EAI) 

apresentaram eficiências de inibições, em meio corrosivo salino (1 %), para o método de LPR 

com máximas de 70,58 % (300 ppm) para SNEOAI e para o extrato nanoemulsionado 

(SNEOAI-EAI) observou-se 74,17 % (100 ppm) e 72,51 % (150 ppm). As melhores 

eficiências de inibições foram observadas pelo método CPM com 85,41 % para SNEOAI (300 

ppm) e 83,19 %  para SNEOAI-EAI (500 ppm). Os resultados comprovam que esta 

formulação poderá vir a ser utilizada comercialmente como inibidor de corrosão, dessa forma, 

a presente pesquisa contribuiu para as aplicabilidades biotecnológicas de Azadirachta indica, 

considerando o amplo uso desta espécie vegetal rica em limonóides (tetranortriterpenóides), 

com destaque para a azadiractina. 

Palavras-chaves: Azadirachta indica A. Juss. Sistema nanoemulsionado. Inibidores de 

corrosão.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Corrosion is a natural process that causes progressive deterioration of materials, so, 

reducing the corrosive effects is a major objective of development of scientific studies. In this 

work, the efficiency of corrosion inhibition on a AISI 1018 carbon steel of the nanoemulsion 

system containing the oil of the seeds of Azadirachta indica A. Juss (SNEOAI) was evaluated 

by the techniques of linear polarization resistance (LPR) and weight loss (CPM), a 

instrumented cell. For that, hydroalcoholic extract of leaves of A. indica (EAI) was 

solubilized in a nanoemulsion system (SNEOAI) of which O/W system (rich in aqueous 

phase). This nanoemulsion  system (tested in different concentrations) was obtained with oil 

from the seeds of this plant species (OAI) (oil phase), dodecylammonium chloride (DDAC) 

(surfactant), butanol (cosurfactant) and water, using 30 % of C/T (cosurfactant/surfactant), 0.5 

% of oil phase and 69.5 % of aqueous phase, and characterized by surface tension, rheology 

and droplet sizes. This systems SNEOAI and SNEOAI-EAI (nanoemulsion containing 

hydroalcoholic extract - EAI) showed inhibition efficiencies in corrosive environment in 

saline (1 %), for the method of LPR with significant value of 70.58 % (300 ppm) to SNEOAI, 

74.17 % (100 ppm) and 72.51 % (150 ppm) to SNEOAI-EAI. The best efficiencies inhibitions 

were observed for the method of CPM with 85.41 % for the SNEOAI (300 ppm) and 83.19 % 

SNEOAI-EAI (500 ppm). The results show that this formulation could be used commercially 

for use as a corrosion inhibitor, this research contributed to the biotechnological applicability 

of Azadirachta indica, considering the large use of this plant species rich in limonoids 

(tetranortriterpenoids), especially azadirachtin.  

Keywords:  Azadirachta indica A. Juss. Nanoemulsion System. Corrosion Inhibitions. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A corrosão é um processo natural que causa a deterioração progressiva dos materiais, 

geralmente de origem mineral, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou 

não a esforços mecânicos. A deterioração causada pela interação físico-química entre o 

material e o seu meio operacional representa alterações indesejáveis que causam modificações 

estruturais, tornando-o inadequado para o uso (GENTIL, 2011).  

Como a corrosão, na maioria das vezes, ocorre espontaneamente, os materiais são 

danificados diminuindo o seu desempenho e durabilidade. Nas indústrias a corrosão é um 

problema inevitável que causa diversos prejuízos econômicos. Na maioria das vezes, o 

desgaste por corrosão nos equipamentos é provocado pelos meios de trabalho, tais como: gás 

carbônico (CO2) e oxigênio (O2), bem como salmoura, que contribui para um dos processos 

corrosivos mais graves e difíceis de serem controlados. Um exemplo significativo pode ser 

dado para a indústria de óleos, onde a corrosão em oleodutos é desencadeada por elevados 

teores de salinidade, necessários para a produção de óleos (CLINT, 1992 Apud ROSSI, 

2007). 

Nesse sentido, diminuir os efeitos corrosivos é um dos principais objetivos do 

desenvolvimento de diversas pesquisas científicas. Dentre os processos e os métodos mais 

utilizados com essa finalidade, destacam-se o emprego de inibidores de corrosão, 

modificações de processos, propriedades de metais, emprego de revestimentos protetores 

metálicos e não metálicos, proteções catódicas e proteções anódicas (GENTIL, 2011). Em 

adição, inibidores químicos de caráter inorgânico e/ou orgânico são amplamente usados como 

agentes anticorrosivos por agirem formando películas protetoras sobre áreas anódicas e 

catódicas, controlando o desencadeamento de reações eletroquímicas (WANDERLEY NETO, 

2004).  

Inibidores químicos obtidos através de fontes vegetais também são alvo de interesse. 

Dentre as numerosas plantas com potencial anticorrosivo, destacam-se as espécies Opuntia, 

Vernonia amygdalina, Cocos nucifera e Azadirachta indica (ABIOLA et al., 2007).  

Azadirachta indica A. Juss syn. Melia Azadirachta L. (Meliaceae), conhecida no 

vernáculo como “Neem”. É amplamente distribuída na Ásia, África e outras partes tropicais 

do mundo. Estudos científicos desenvolvidos por vários grupos de pesquisa em todo o mundo 

levaram ao isolamento e elucidação estrutural de mais de 100 compostos, especialmente os 

triterpenos oxigenados, com destaque para a azadiractina, que é um tetranortriterpenóide 

encontrado em grandes quantidades tanto na semente quanto nas folhas desta planta, com 
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diversas aplicações, dentre elas, como inibidor de corrosão. Comparativamente, este 

metabólito é encontrado em todas as partes da planta com maior percentual nas sementes dos 

frutos (3,5 mg g
-1

)  (ERMEL et al., 1987 Apud CASTRO et al., 2011).  

No presente trabalho um sistema nanoemulsionado (SNE) polar (rico em água) foi 

utilizado para a veiculação do extrato hidroalcoólico obtido das folhas da espécie vegetal 

Azadirachta indica (EAI), viabilizando a sua aplicabilidade em meio corrosivo salino, 

objetivando avaliar a eficiência de inibição aos processos corrosivos.  Para tanto, foi obtido o 

sistema SNEOAI que contém em sua composição: cloreto de dodecilamônio (tensoativo), 

butanol (cotensoativo), e óleo extraído das sementes de Azadirachta indica (OAI, fase 

oleosa). A grande vantagem de se utilizar SNE se deve aos percentuais satisfatórios na 

solubilização de matéria orgânica. O objetivo principal deste trabalho consiste em otimizar a 

eficiência do sistema SNEOAI contendo o extrato polar EAI, um agente anticorrosivo 

biocompatível,  em processos corrosivos. 

De forma abrangente, a proposta desta dissertação consiste em contribuir com os 

estudos científicos da espécie vegetal Azadirachta indica A. Juss, ampliando sua utilização 

em sistemas nanoemulsionados que surgem como uma alternativa eficaz com a vantagem de 

redução de custos, já que o uso de SNE requer menor quantidade de matéria orgânica 

fornecendo a mesma eficácia da substância solubilizada em solventes orgânicos de elevada 

toxicidade. Dessa forma, propõe-se neste trabalho a utilização dos sistemas nanoemulsionados 

SNEOAI  e SNEOAI-EAI.  

As análises de inibição à corrosão do aço carbono AISI 1018 foram realizados pelos 

métodos de Resistência de Polarização Linear (LPR) e Cupom de Perda de Massa (CPM) em 

meio salino. 

Os resultados obtidos neste trabalho poderão beneficiar as mais variadas atividades, 

como, por exemplo, as indústrias química, petrolífera, petroquímica, naval, de construção 

civil, automobilística, dentre outras. Contribuirão também, de forma significativa, para a 

produção de novos inibidores de corrosão associados ao desenvolvimento de tecnologias 

limpas, incentivando desta forma, projetos de pesquisa inseridos na química verde, com ampla 

aceitação na indústria nacional voltada para as inovações tecnológicas. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O principal objetivo deste trabalho consiste na obtenção de novos sistemas 

nanoautoemulsificantes contendo como fase orgânica o óleo das sementes de Azadirachta 

indica A Juss (SNEOAI e SNEOAI-EAI) para aplicabilidade como inibidores de corrosão em 

meio corrosivo salino. A otimização da eficácia do sistema SNEOAI pela incorporação do 

extrato hidroalcoólico das folhas desta espécie vegetal (EAI), será estudado através da 

quantificação da solubilidade do extrato no SNEOAI via espectroscopia na região do 

ultravioleta/visível (UV/Vis). 

Após a obtenção dos sistemas, objetivam-se caracterizações por meio da construção de 

diagrama de fases pseudoternário, comportamento reológico, tensão superficial e diâmetro de 

gotícula. 

Previamente a realização dos ensaios anticorrosivos, as avaliações das propriedades 

antioxidantes do óleo (OAI), dos sistemas nanoautoemulsionados SNEAOI e SNEOAI-EAI e 

do extrato hidroalcoólico (EAI), permitirão identificar se os sistemas criados (SNEAOI e 

SNEOAI-EAI) serão eficientes na inibição à corrosão em aço carbono AISI 1018, avaliados 

posteriormente pelos métodos de Resistência de Polarização Linear (LPR) e Cupom de Perda 

de Massa (CPM). 

Resumidamente, a contextualização deste trabalho consiste em: Introdução, Revisão 

da Literatura, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, Perspectivas de 

Novos Trabalhos e Referências citadas, tendo sido apresentados em capítulos.
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 FAMÍLIA MELIACEAE 

 

A família Meliaceae pertence à ordem dos Rutales, e apresenta-se como uma das mais 

importantes famílias com espécies de grande interesse econômico e de alto potencial 

madeireiro no mundo, e por este motivo são exploradas intensivamente em florestas tropicais 

de todo o mundo. A família é composta por cerca de 51 gêneros e 550 espécies distribuídas 

principalmente na região Neotropical, sendo que mais da metade das espécies pertencem a 

apenas 5 gêneros: Aglaia (100 espécies), Trichilia (66), Turraea (65), Dysoxylum (61) e 

Guarea (35) (GOUVÊA, 2005). 

As plantas pertencentes a esta família são conhecidas por fornecerem madeira de 

grande valor comercial, devido às suas excelentes propriedades e relativa facilidade de cultura 

em florestas artificiais, sua taxonomia ainda não é satisfatoriamente definida, ao qual 

pertencem o cedro, o cedro-rosa, mogno e a árvore nativa do Brasil conhecida por santa 

bárbara. Constitui-se de árvores (medindo em média de 20 a 30 m de altura) e arvoretas 

(medindo em média de 3 a 10 m de altura), e pode viver até 200 anos. São comuns nas 

florestas estacionais deciduais e semideciduais, apresentando ampla e expressiva distribuição. 

Ocorrem também na Floresta Ombrófila densa da encosta Atlântica, mesmo em altitudes 

elevadas. Sua maior concentração é no Sul do Brasil (KLEIN, 1984; BARTH et al., 1998). 

As plantas da família Meliaceae são reportadas pela bioatividade de vários de seus 

metabólitos especiais, dentre eles, destacam-se os da classe dos limonóides. Essa classe de 

compostos tem apresentado diversos tipos de atividades biológicas, tais como: antiparasitária, 

citológica, antifúngica, antibacteriana, antiviral e principalmente inseticida (MATOS, 2006). 

O estudo da atividade inseticida dos limonóides intensificou-se com o isolamento e 

elucidação do limonóide tetranortriterpenóide azadiractina encontrado na espécie vegetal 

Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) (Figura 1). 
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Figura 1 - Estrutura da química azadiractina  
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Fonte: Johnson et al. (1996); Morgan (2009) 

 

Muitos outros limonóides têm sido testados com relação as atividades fagoinibidora e 

inibidora do crescimento de insetos; entretanto, nenhum deles mostrou a excepcional 

atividade da azadiractina. Esta substância interfere no funcionamento das glândulas 

endócrinas que controlam a metamorfose em insetos, impedindo o desenvolvimento da ecdise 

(SIMÕES et al., 2010), seu efeito já foi comprovado sobre aproximadamente 300 espécies de 

insetos (MARTINEZ, 2007). Atualmente, existem produtos disponíveis no mercado, como 

por exemplo, o Margosan-O® nos Estados Unidos da América, que contém a azadiractina 

como substância ativa. 

 

2.1.1 Constituintes Químicos da Família Meliaceae 

 

Do ponto de vista químico, uma característica comum às espécies da família 

Meliaceae é a presença de triterpenos oxigenados, os limonóides. Os limonóides também são 

conhecidos como meliacinas, e são assim denominados devido ao seu sabor amargo. Sua rota 

biossintética em plantas prevê como precursor o triterpeno: eufol ou tirucalol (Figura 2) que, 

ao final, dá origem aos tetranortriterpenóides pela perda de quatro átomos de carbono do 

precursor original. Esta rota biossintética envolve vários passos reacionais, conduzindo à 

formação das mais variadas estruturas, mas que, quase invariavelmente, contém 26 átomos de 

carbono (SIMÕES et al., 2010).  Segundo Taylor (1984), os limonóides isolados da família 

Meliaceae podem ser divididos em onze grupos principais, de acordo com o padrão de 

esqueleto carbônico apresentado (Figura 3). Além da família Meliaceae, somente as famílias 

Ruteceae e Cneoraceae do reino vegetal possuem esses compostos (MATOS, 2006). 
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Figura 2 - Estrutura do triterpeno percursor da rota biossintética 
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Figura 3 - Principais limonóides da família Meliaceae  
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Os limonóides tem grande potencial de uso inseticida, interferindo no crescimento do 

inseto ou através da ação fagoinibidora (atividade mais relevante ralatada para plantas da 

família Meliaceae). 

Existe grande diversidade de limonóides isolados da família Meliaceae, entre eles, as 

azedarachinas, sendaninas e trichilinas, além dos que apresentam o anel C-seco. Os 

limonóides com anel C-seco restringem-se aos gêneros Azadirachta e Melia sp. Estes 

compostos possuem o anel C do núcleo dos tetranotriterpenóides aberto como pode ser 

observado na azadiractina (Figura 1), que é o maior representante desta classe (MACIEL et 

al., 2010). A azadiractina, tetranortriterpenóide isolado de Azadirachta indica e Melia 

azedarach é exemplo de fagorrepelente. Outra substância que apresenta atividade 

antialimentar é a cedrelona (Figura 4) isolada de várias plantas da mesma família, como a 

Trichilia catigua A. Juss, conhecida popularmente como “Catiguá”. 

 

Figura 4 - Estrutura química da Cedrelona 
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Fonte: Matos (2006); Matos et al. (2009) 

 

O gênero Trichilia se destaca entre as várias espécies vegetais pertencentes à família 

Meliaceae, que apresenta ingredientes ativos com atividade inseticida conhecida (triquilinas), 

proporcionando eficiência em seus extratos, é bastante abundante nas regiões tropicais da 

América com mais de 230 espécies conhecidas (MATOS et al., 2009). 

Estudos relatam o isolamento dos limonóides: cedrelona (Figura 4) da espécie 

Trichilia catiguá, e os limonóides: 11β-acetoxiobacunona (Figura 5), angolensato de metila 

(Figura 6) e o fotogedumina (mistura epimérica) (Figura 7) da espécie Trichilia elegans. 
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Figura 5 - 11β-acetoxiobacunona Figura 6 - Angolensato de metila 
Figura 7 - Fotogedumina (mistura 

epimérica) 
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Fonte: Matos et al. (2009) Fonte: Matos et al. (2009) Fonte: Matos et al. (2009) 
 

2.2 ESPÉCIE VEGETAL Azadirachta indica A. JUSS 

 

Azadirachia indica A. Juss (sinonímio) Melia azadirachta L., única espécie vegetal do 

seu gênero, conhecida no vernáculo como “Neem”. Trata-se de árvore frondosa que pertence 

á família Meliaceae (Figura 8). É uma planta de origem asiática, natural de Burma e das 

regiões áridas do subcontinente indiano, onde existem, aproximadamente, 18 milhões de 

árvores. É cultivada atualmente nos Estados Unidos, Austrália, países da África e América 

Central. Vem sendo utilizada há mais de 2000 anos na Índia para controle de pragas de 

insetos, tais como: mosca-branca, minadora, brasileirinho, carrapato, lagartas e pragas de 

grãos armazenados, nematóides, alguns fungos, bactérias e vírus, na medicina humana e 

animal, na fabricação de cosmético, reflorestamento, como madeira de lei, adubo, assim como 

paisagismo. 
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Figura 8 - Fotografia representativa da árvore de 

Azadirachta indica 

 
Fonte: Própria 

 

2.2.1 Aspectos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos da Espécie Vegetal Azadirachta 

indica A. Juss 

  

Originária de clima tropical, a Azadirachta indica se desenvolve bem em temperaturas 

acima de 20ºC, podendo alcançar de 10 a 20 metros de altura, com tronco marrom-

avermelhado, duro e resistente; sendo muito utilizada para arborização de ruas e praças, no 

campo como quebra-vento e como sombra. Sua madeira é resistente a cupins e tem sido 

utilizada na fabricação de móveis, mourões, estacas etc. Suas folhas são alternadas, com 

frequência aglomerada nos extremos de ramos simples e de coloração verde-clara intensa 

(Figura 9). Apresenta inflorescência branca e estames amarelos (Figura 10). Seu fruto é uma 

baga oval de coloração verde-clara durante o seu desenvolvimento inicial, tornando-se 

amarelado posteriormente, com polpa macia (Figura 11). No Brasil, as primeiras plantações 

de Neem para pesquisa como inseticida foram realizadas pelo IAPAR, em Londrina PR, em 

1986, pela pesquisadora Sueli Souza Martinez, com sementes originárias das Filipinas 

(IAPAR, 2011).  
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Figura 9 - Fotografia representativa da folha de 

Azadirachta indica 
Figura 10 - Fotografia representativa da flor de 

Azadirachta indica 

  
Fonte: Própria Fonte: Própria 

 
Figura 11 - Fotografia representativa do fruto de Azadirachta indica 

 
Fonte: Própria 

 

No Brasil, a árvore de Azadirachta indica se desenvolve bem em áreas de clima 

tropical e subtropical. É uma planta que cresce durante os cinco primeiros anos de 4 a 7 m e 

seu ciclo de vida pode atingir até 200 anos. Sua floração normalmente se inicia no segundo 

ano de idade, e a produção de frutos passa a ser significativa após três anos do plantio, com 

cerca de 8 kg de frutos por árvore. No Brasil, a produção de frutos se inicia em dezembro nas 

regiões Central, Norte e Nordeste; na região Sudeste, a produção predomina entre fevereiro a 

abril, e na região sul, vai de maio até junho (MARTINEZ et al., 1998 Apud MOSSINI; 

KEMMELMEIER, 2005). 

Quase todas as partes da espécie vegetal A. indica são utilizadas no sistema da 

medicina indígena para o tratamento de várias doenças humanas, especialmente contra 

doenças originárias de bactérias e fungos (LUO et al., 2000). Estudos científicos 

desenvolvidos por vários grupos de pesquisa em todo o mundo levaram ao isolamento e 
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elucidação estrutural de mais de 100 compostos dentre eles o tetranortriterpenóide 

azadiractina apontado como sendo o metabólito de maior teor tóxico (SOON; BOTTRELL, 

1994) e que ainda não pôde ser sintetizado (MARTINEZ, 2007). Comparativamente, este 

metabólito é encontrado em todas as partes da planta com maior percentual nas sementes dos 

frutos (3,5 mg g
-1

)  (ERMEL et al., 1987 Apud CASTRO et al., 2011).  

A azadiractina assemelha-se a um esteróide tetranortriterpenóide (limonóide). Esta 

substância foi inicialmente isolada por Butterworth e Morgan (1971). Em 1975, Zanno et al. 

que propuseram esta estrutura que, posteriormente, foi corrigida por Kraus et al. (1987) 

(SIMÕES, 2010). 

Os estudos sobre a estrutura da azadiractina, devido a sua complexidade, estenderam-

se por 18 anos. Esta substância é solúvel em solventes orgânicos polares, muito sensível aos 

raios ultravioleta e aos meios mais ácidos ou básicos, a azadiractina apresenta rápida 

biodegradação, mantendo o efeito fagoinibidor no máximo por duas semanas. É formado por 

um grupo fechado de isômeros relacionados denominados AZ-A até AZ-G. O isômero AZ-A 

é o componente mais importante no que se refere à quantidade no extrato de sementes de 

Neem (NEVES, 2003). 

O óleo inseticida é extraído pela prensagem das sementes, obtendo-se no máximo 47 

% de óleo, que contém cerca de 10 % da azadiractina existente no fruto. A torta restante é, 

pois, muito rica em azadiractina, tem efeito nematicida e serve como adubo orgânico. Pode, 

também, ser seca e utilizada posteriormente para preparo de extratos inseticidas, em mistura 

com água e filtração. 

Na literatura ainda não há informações detalhadas sobre doses específicas para cada 

inseto. Entretanto, de modo geral, as seguintes doses têm apresentado eficácia no controle 

principalmente de pragas de hortaliças (NEVES, 2003): 

Folhas verdes: Controle de carrapatos:  

- Para bovinos: 1.250 g de folhas verdes em 100 litros de água;  

- Para cachorros: 500 g de folhas verdes para 3 litros de água. As folhas devem ser 

deixadas em infusão por 24 horas. Coar e aplicar, mediante pulverização nos animais. 

Folhas secas: 40 g L
-1

 de água – As folhas devem ser secas à sombra e moídas em 

moinho; adicionar para cada litro de água 30 a 40 g do pó, deixando em repouso por 24 horas. 

Coar e pulverizar para o controle de pragas, principalmente em hortaliças. 

Óleo das sementes: 5 mL L
-1

 de água. 
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Torta (resíduo obtido após a extração do óleo das sementes): 100 a 300 g/cova, como 

nematicida.  

Relatos na literatura comprovam a ampla diversidade de funções biológicas a partir de 

um grupo de constituintes químicos presentes em várias partes da espécie Azadirachta indica. 

Dentre várias aplicabilidades medicinais, encontram-se as seguintes atividades: 

antiulcerogênica, antiinflamatória, anticâncer, hipolipidêmica e hepatoprotetora. Apesar da 

exata composição do extrato de Neem ser ainda indeterminada, os componentes da folha 

solúveis em água têm provado ser eficazes no controle de várias doenças, incluindo câncer 

(MOSSINI; KEMMELMEIER, 2005). 

Na África e no Caribe, os usuários desta planta, principalmente crianças, ingerem 

frutos maduros de Neem. Na índia, desde tempos remotos, as folhas de Neem são consumidas 

como alimento, bem como para o preparo de chá. Curiosamente, os animais domésticos 

também se alimentavam destas folhas (HEDGE, 1993 Apud TEIXEIRA, J. G., 2012). Apesar 

da espécie Azadirachta indica ser conhecida pela presença do pesticida tetranortriterpenoídico 

azadiractina até o momento atual não se tem registros de toxicidade de Neem para humanos.  

Efeitos tóxicos do óleo de Neem em mamíferos somente ocorrem em doses altas. A 

DL50 para o óleo de Neem é de 14 mL kg
-1

 em ratos e 24 mL kg
-1

 em coelhos. Em ratos ainda, 

doses acima de 80 mL kg
-1

 causam disfunção respiratória, convulsão e morte. Já a toxicidade 

do composto mais estudado presente no óleo de Neem, a azadiractina é: DL50 oral (para ratos) 

de 5 g kg
-1

 de peso corporal, DL50 dermal de 2 g kg
-1

 de peso corporal. Esta toxicidade não é 

tão baixa quando comparada com o composto natural rotenona que apresenta uma DL50 oral 

de até 1,5 g kg
-1

 de peso corporal e não apresenta toxicidade dermal. Já em comparação com o 

composto químico permetrina, que apresenta uma DL50 oral de até 4 g kg
-1

 e DL50 dermal 

acima de 4 g kg
-1

, mostra que o composto químico apresenta uma toxicidade oral mais baixa 

(COATS, 1994). 

A espécie medicinal Azadirachta indica é uma planta que vem se tornando importante 

na terapia herbal alternativa, principalmente na agroindústria, graças aos seus comprovados 

efeitos. A planta é uma constante fonte de novos metabólicos especiais utilizados para 

produzir fitofármacos que combatem doenças humanas. Produtos à base da planta estão sendo 

estudados para o desenvolvimento de fármacos seguros e agentes agroquímicos que não 

afetam o meio ambiente. 
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2.2.2 Constituintes Químicos da Espécie Vegetal Azadirachta indica A. Juss  

 

A espécie vegetal Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) é conhecida por suas 

propriedades inseticidas e pesticidas. Estudos recentes reportam o isolamento de 

tetranorterpenóides e triterpenoídes (RAGASA et al., 1997). Dentre esses compostos isolados, 

destacam-se os limonóides: o Meliacinanidrido e o Zafaral (SIDDIQUI et al., 2004); 14-15-β-

epoxinimonol (GOVINDACHARI et al., 1999); l,7-diacetoxiapotirucal-14-ene-3,21,22,24,25-

pentaol, odoratona, e 2,3,4-trihidroxipregnan-16-ona (X.-D. LUO et al., 2000) (Figura 12). 

 

Figura 12 - Alguns limonóides presentes na Azadirachta Indica 
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Silva et al. (2007) purificaram sete tetranortriterpenóides (limonóides) das sementes da 

espécie vegetal A. indica utilizando a cromatografia em contra corrente (CCC). Para o 

isolamento foi utilizado um sistema bifásico em que foram escolhidos os solventes: 

hexano:butanol:metanol:água (1:0,9:1:0,9 v/v). Os sete bioativos isolados foram azadiractina 

A (conhecida apenas por azadiractina), azadiractina B, azadiractina H, desacetilnimbina, 

desacetilsalanina, nimbina and salanina (Figura 13).  

 

Figura 13 - Estrutura química de alguns bioativos isolados das sementes de Azadirachta 
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De acordo com Morgan (2009) o primeiro composto isolado do óleo das sementes de 

A. indica foi o azadiradiona (Figura 14). Apesar deste composto ser bastante abundante nas 

sementes desta espécie vegetal, o limonóide polar mais abundante encontrado em todas as 

partes da planta é a azadiractina, e dentre os limonóides extraídos juntamente com a 

azadiractina o salannina é o mais abundante. Também pode ser encontrado nas sementes, em 

menores quantidades, o 3-tigloilazadiractol (Figura 15). 

 

Figura 14 - Estrutura química de 

azadiradiona 
Figura 15 - Estrutura química de 

3-tigloilazadiractol 
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Fonte: Morgan (2009) Fonte: Morgan (2009) 

 

2.2.3 Características Físico-Químicas do Óleo das Sementes de Azadirachta indica 

(BENÍCIO et al., 2010) 

 

O fruto de Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) é uma drupa ovalada, com 1,5 a 2,0 

cm de comprimento e, quando maduro, apresenta polpa amarelada e casca branca, dura, 

contendo um óleo marrom no interior de uma semente ou raramente duas. 

Óleos e gorduras são considerados importantes constituintes de plantas. Em sementes 

oleaginosas esses componentes são estocados como reserva energética. Mais de 95 % dos 

óleos e gorduras são constituídos de triglicerídeos. Outras substâncias e grupos de substâncias 

estão presentes, como mono e diglicerídeos - importantes como emulsificadores, ácidos 

graxos livres, tocoferóis (importantes antioxidantes e esteróis).  

As proporções dos diferentes ácidos graxos presentes nos óleos vegetais variam de 

acordo com as sementes oleaginosas das quais foram obtidas.  

O conhecimento das características físico-químicas de óleos e gorduras é importante, 

pois permite o estabelecimento da identidade para um determinado lipídeo através da análise 
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do conjunto dos vários índices que lhe são específicos. Além disso, esse conhecimento 

também possibilita uma estimativa do tipo de ácidos graxos presentes (índice de 

saponificação) e o seu grau de insaturação (índice de iodo). 

As características físico-químicas do óleo extraído da farinha de amêndoas da espécie 

vegetal Azadirachta indica A. Juss, determinado por Benício et al. (2010), estão representadas 

na Tabela 1. O óleo após o processo de extração apresentou uma cor esverdeada e odor 

desagradável.  

 

Tabela 1 - Características Físico-Químicas do óleo de Azadirachta indica 

Propriedade Valores 

Densidade 0,89 ± 0,17 

Índice de refração 1,46 ± 0,01 

Índice de acidez (ácido oléico p/p) 0,99 ± 0,03 

Índice de saponificação (mg KOH/g óleo) 168,38 ± 3,23 

Índice de peróxidos (mEqO2/Kg) 1,34 ± 0,16 

Índice de iodo (g I2/100 g) (Hubl) 72,80 ± 0,14 

Fonte: Benício et al. (2010) 

 

A composição em ácidos graxos do óleo de amêndoas de A. indica está representada 

na Tabela 2. O óleo de A. indica tem uma constituição em ácidos graxos insaturados que se 

assemelha à do azeite de dendê. Os índices dos ácidos palmítico e esteárico encontram-se nas 

faixas de concentração previstas para o milho e canola, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Composição o óleo de Azadirachta indica em ácidos graxos 

Ácidos Graxos Número de carbonos e de duplas ligações Percentagem do total 

Saturados  37,50 

Ácido palmítico C16 : 0 18,30 ± 0,26 

Ácido esteárico C18 : 0 19,20 ± 0,12 

Monoinsaturados  44,20 

Ácido oléico C18 : 1 44,20 ± 0,05 

Poliinsaturados  18,30 

Ácido linoléico C18 : 2 18,30 ± 0,02 

Fonte: Benício et al. (2010) 
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2.2.4 Utilização de Plantas como Inibidores de Corrosão 

 

O uso de inibidores para o controle da corrosão de metais e ligas metálicas que estão 

em contato com o ambiente agressivo é uma prática comum. Muitos compostos orgânicos já 

foram estudados com esta finalidade, porém muitos estudos científicos precisam ser 

realizados para investigar o potencial efeito de inibição à corrosão. Alguns  estudos revelaram 

que os compostos orgânicos, especialmente aqueles com N, S e O apresentaram eficiência de 

inibição significativa, pois se adsorvem na superfície metálica e suprimem as reações de 

oxirredução. Mas, infelizmente, a maioria destes compostos são caros e tóxicos para os seres 

vivos (RAJA; SETHURAMAN, 2008).  

Nesse contexto, é imprescindível a utilização de inibidores de corrosão que não 

prejudiquem ao meio ambiente, como os extratos de plantas, que se tornaram uma importante 

fonte ambientalmente aceitável, prontamente disponível e renovável para uma vasta gama de 

inibidores, com eficiência de inibição muito elevada. 

A atividade de inibição da corrosão em muitos extratos destas plantas pode ser devido 

à presença de constituintes heterocíclicos como alcaloides, flavonoides, dentre outros.  A 

presença de taninos, compostos de celulose e policíclicos normalmente aumentaram a película 

de formação sobre a superfície do metal e auxiliam a inibição da corrosão (RAJA; 

SETHURAMAN, 2008). 

Abiola  e James (2010) investigaram o efeito do extrato de folhas de Aloe vera sobre a 

corrosão do zinco em solução de HCl (2 mol L
-1

), utilizando a técnica de perda de massa. Eles 

comprovaram que o extrato de A. vera inibiu a corrosão do zinco e a eficiência da inibição 

aumentou com o aumento da concentração do extrato, mas diminuiu com o aumento da 

temperatura. A adsorção das moléculas de inibidor na superfície do zinco foi de acordo com a 

isoterma de adsorção de Langmuir . 

Uwah et al. (2013) estudaram a ação inibitória de extratos de etanol a partir de folhas, 

cascas e raízes de Nauclea latifolia na corrosão de aço leve em soluções de H2SO4 em 30-

60ºC, foi estudada utilizando-se a perda de massa e técnicas de gasometria. A eficiência de 

inibição aumentou com a concentração de extratos, mas diminuiu com a temperatura.  

Extratos de algumas plantas como Embilica officianilis, Terminalia belivia, 

Terminalia chebula, Sapindus trifolianus, Accacia conicianna, Opuntia, Azadirachta indica, 

Vernonia amygdalina e Cocos nucifera têm sido relatados como inibidores da taxa de 
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corrosão em metais (ABIOLA et al., 2007; RAJA; SETHURAMAN, 2008, ABIOLA; 

JAMES, 2010).  

Extrato de folhas de Azadirachta indica foi investigado por Martinez e Valek (2007) 

como inibidor de corrosão do cobre em ácido sulfúrico 0,5 mol L
-1

. A eficiência de inibição 

de A indica foi comparada com inibidores comerciais, 2-acetamino-5-mercapto-1,3,4-

tiadiazole (AAMTDA) e 1,2,3-benzotriazol (BTAH). As propriedades de inibição estudadas 

foram realizadas por meio da polarização eletroquímica e técnicas de perda de massa. Na 

região de dissolução de cobre ativo, a maior eficiência de inibição foi exibida pelo AAMTDA 

(92,7 %). A. indica exibiu eficiência ligeiramente mais elevada (86,4 %) do que o utilizado 

BTAH (85,5 %), demonstrando que o extrato pode servir como um substituto eficaz para os 

inibidores de corrosão de cobre atualmente preferidas em ácido sulfúrico. Os resultados de 

perda de massa foram interpretados por meio da isoterma de adsorção de Frumkin sobre a 

superfície do metal. Os valores de ΔGAds foi igual -41,96 kJ mol
- 1

 para AAMTDA e -35,22 kJ 

mol
- 1

 para BTAH, que indicaram forte adsorção espontânea, enquanto a dependência de 

cobertura da superfície no log da concentração seguindo a isotérmica Frumkin é sugestivo de 

quimiossorção no caso de todos os três inibidores testados. 

Oguzie (2008) também investigou a inibição à corrosão do aço carbono em 2 mol L
-1

 

HCl e 1 mol L
-1

 H2SO4 do extrato das folhas de Azadirachta indica, assim como em outros 

extratos de folhas de Occimum viridis, Telferia occidentalis  Hibiscus sabdariffa e extrato das 

sementes de Garcinia kola,  utilizando a técnica gasométrica a temperaturas de 30 e 60ºC. Os 

resultados indicaram que todos os extratos inibiram o processo de corrosão nos meios ácidos 

em virtude de adsorção e da eficiência de inibição,  que melhorou com o aumento da 

concentração. Os efeitos sinérgicos aumentaram a eficiência de inibição na presença de 

aditivos de iodetos. Mecanismos de inibição foram deduzidos a partir da dependência da 

temperatura da eficiência inibição, bem como da avaliação dos parâmetros cinéticos e de 

ativação dos processos. Foi comprovado também mediante a análise comparativa do 

comportamento de adsorção de inibidor em  2 mol L
-1

  HCl e 1 mol L
-1

  de H2SO4 bem como 

o efeito da temperatura e aditivos como haletos sugerem que ambas as espécies protonadas e 

moleculares poderiam ser responsáveis pela ação inibidora dos extratos. 
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2.3 TENSOATIVOS  

 

Tensoativos ou surfactantes são compostos naturais ou sintéticos, muito estudados por 

serem constituídos de moléculas anfifílicas, isto é, possuem ambas as regiões estruturais 

hidrofóbica (porção apolar, que interage com a fase óleo) e hidrofílica (porção polar, que 

interage com a fase aquosa) (MORAES; REZENDE, 2004; ROSSI et al., 2006; RIZZATTI et 

al., 2009) (Figura 16). A parte hidrofóbica do tensoativo geralmente é composta de cadeias 

alquílicas ou alquilfenílicas, contendo de 8 a 18 átomos de carbono, já a região hidrofílica é 

constituída por grupos iônicos ou não iônicos ligados à cadeia carbônica (MANIASSO, 2001; 

PENTEADO et al., 2006). Entre as consequências importantes da referida estrutura anfifílica 

podem-se destacar a adsorção nas interfaces de dispersões líquidas, diminuindo a força de 

coesão entre as moléculas do solvente, dessa forma, reduzindo a tensão interfacial  

(BEHRING et al., 2004; PENTEADO et al., 2006; MOURA, 2009), por exemplo na 

formação de diferentes estruturas coloidais, micelas, entre outros. 

 

Figura 16 - Estrutura esquemática de um tensoativo  

 
Fonte: Moraes e Rezende (2004); Rossi et al. (2006); Rizzatti et al. (2009) 

 

Os tensoativos se associam dinâmica e espontaneamente em solução aquosa, a partir 

de uma determinada concentração, denominada concentração micelar crítica (cmc). Em 

soluções diluídas as moléculas do tensoativo apresentam-se dispersas (monômeros) 

(MANIASSO, 2001), enquanto que em soluções mais concentradas, organizam-se em 

agregados micelares de dimensões coloidais, que geralmente contêm de 50 a 100 moléculas 

denominados micelas (Figura 17).  As micelas são termodinamicamente estáveis e facilmente 

reprodutíveis, cujo processo de formação (micelização) ocorre devido à diminuição da área de 

contato entre as cadeias hidrocarbônicas dos tensoativos e da água, em que a concentração 

onde esse processo se inicia é denominada cmc. A cmc é uma propriedade intrínseca e 

característica do tensoativo e depende da estrutura do tensoativo (tamanho da cadeia do 
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hidrocarboneto) e das condições do meio (concentração iônica, contraíons, temperatura) 

(RIZZATTI et al., 2009), e é acompanhada por mudanças distintas em várias propriedades 

físicas tais como espalhamento de luz, viscosidade, condutividade elétrica (só para tensoativos 

iônicos), tensão superficial, dentre outros (MORAES; REZENDE, 2004) (Figura 18).  

 

Figura 17 - Representação da formação do agregado micelar  

 
Fonte: Maniasso (2001) 

 

Figura 18 - Representação de algumas propriedades 

físico-químicas em função da cmc  

 
Fonte: Rizzatti et al. (2009) 

 

As micelas de caratér iônico podem ser do tipo direta [Figura 19(a)] e inversa [Figura 

19(b)]. A micela direta recebe essa classificação devido a parte hidrofóbica da molécula 

agrupar a parte interna da micela de forma a  se  ter  um  mínimo  de  superfície  em contato  

com   a  água,  enquanto  as extremidades polares ficam dirigidas para o meio aquoso.  O  

fenômeno  oposto  de  orientação das moléculas (cabeças polares no centro e cadeias 
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carbônicas voltadas para o meio externo)  origina,   por   sua  vez,  as chamadas micelas 

inversas (ROSSI et al., 2006; MOURA, 2009). 

 

Figura 19 - Representação esquemática de tipos de micelas  

 
Fonte: Rossi et al. (2006); Moura (2009) 

 

Atualmente existem diversos modelos que tentam ilustrar a forma e o comportamento 

de  uma micela, dentre os mais aceitos, destaca-se o modelo de Stigter (Figura 20). Os  

monômeros, segundo Stigter, se organizariam em forma esférica, onde todas as porções 

hidrofóbicas do tensoativo estariam voltadas para o centro, formando o núcleo, e os 

grupamentos hidrofílicos na superfície da esfera, formando a interface com a água 

(CUCCOVIA, 1980). Neste modelo são definidas duas camadas, uma que compreende a parte 

composta de uma dupla camada elétrica que circunda a superfície externa da esfera micelar 

(Camada de Stern) e outra, mais difusa, que contém os íons remanescentes (camada de Gouy-

Chapman) (MOURA, 2009). 

 

Figura 20 - Representação de uma micela de tensoativo aniônico segundo o 

modelo de Stigter  

 
Fonte: Adaptado de Moura (2009) 

 

Neste contexto, os tensoativos são importantes, principalmente, devido à sua 

capacidade em modificar algumas propriedades reacionais, tais como solubilizar espécies de 
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baixa solubilidade ou promover um novo meio em que seja possível à modificação da 

velocidade reacional, posição de equilíbrio, reações químicas e em alguns casos a 

estereoquímica destas dependendo da natureza da reação, do tipo de reativo (eletrofílico, 

nucleofílico, entre outros) e do tipo e forma (catiônica, aniônica, entre outros) da micela. 

Ocasionando a melhoria na sensibilidade e/ou seletividade analítica (PELIZZETTI; 

PRAMAURO, 1985; MANIASSO, 2001; MOURA, 2009).  

 

2.3.1 Classificação dos Tensoativos 

 

Os tensoativos podem ser classificados de acordo com a carga da porção hidrofílica 

em catiônicos, aniônicos, não iônicos, e anfóteros ou zwiteriônicos, como especificado abaixo 

(MANIASSO, 2001; ROSSI, 2007; MOURA, 2009);  

1. Um tensoativo catiônico possui em geral a fórmula  RnX
+Y

-
, onde R representa 

uma ou mais cadeias hidrofóbicas, X é um elemento capaz de formar uma estrutura catiônica 

e Y é um contraíon. Em princípio, X pode ser N, P, S, As, Te, Sb, Bi e os halogênios. Dentre 

essa classe, destacam-se sais de amônio quaternário (solúveis tanto em meio ácido como em 

meio alcalino, proporcionando aumento de viscosidade e ação bactericida) e aminas de 

cadeias longas (utilizadas como óleos lubrificantes, como inibidores de corrosão em 

superfícies metálicas e como coletores de flotação na indústria de minérios).  

2. Os tensoativos aniônicos são aqueles que apresentam carga elétrica negativa na 

parte hidrofílica, dentre os mais utilizados, estão aqueles que possuem sais de ácidos 

carboxílicos (graxos) monopróticos ou polipróticos com metais alcalinos ou alcalinos 

terrosos, ácidos como sulfúrico, sulfônico e fosfórico contendo um substituinte de 

hidrocarboneto saturado ou insaturado.  

3. Para os anfóteros ou zwiteriônicos possuem tanto carga aniônica quanto 

catiônica, e dependendo do pH da solução e da estrutura, pode prevalecer a espécie aniônica 

(pH entre 9 e 10), catiônica (pH de 4 a 9) ou neutra. Os tensoativos anfóteros mais comuns 

incluem N-alquil, C-alquil, betaina e sultaina, como também álcool amino fosfatidil e ácidos.  

4. Os tensoativos não iônicos são assim denominados por não fornecerem íons em 

solução aquosa e a sua solubilidade em água se deve à presença de grupamentos funcionais 

hidrofílicos. Sua grande vantagem em relação aos tensoativos iônicos é que suas propriedades 

não são afetadas pelas alterações de pH. São derivados do polioxietileno e polioxipropileno 

(de compostos com alquil fenol e álcool, ésteres de ácidos graxos, alquilaminas, amidas e 



Revisão da Literatura 

 

_________________________________________________________________________ 
Denise Porfirio Emerenciano                                                               Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN 

40 

mercaptanas) ou polialcoóis, ésteres de carboidratos, amidas de álcoois graxos e óxidos de 

amidas graxas.  

A Tabela 3 indica alguns exemplos dos principais tensoativos empregados para o 

estabelecimento de ambientes organizados (micelas) de acordo com as suas classificações. 

 

Tabela 3 - Exemplos de alguns tensoativos de acordo com as suas classificações  

Classificação Tensoativo Abreviatura Fórmula 

Catiônicos Brometo de cetiltrimetil 

amônio 

CTAB CH3(CH2)15N
+
(CH3)3Br

-
 

Brometo de dodeciltrimetil 

amônio 

DTAB CH3(CH2)11N
+
(CH3)3Br

-
 

Cloreto de cetilpiridino CICP CH3(CH2)15(N
+
C5H4)Cl

-
 

Cloreto de dodecilamônio DDAC CH3(CH2)11NH3
+
Cl

-
 

Aniônicos Dodecil sulfato sódico SDS CH3(CH2)11SO4
-
Na

+
 

Bis(2-etilhexil) 

sulfosuccinato sódico 

Aerosol OT [CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCO]2CHSO3
-

Na
+
 

Dihexadecil fosfato DHF [CH3(CH2)15O]2PO2
-
 

Não iônicos Polioxietileno (9-10) p-

tercotil fenol 

Triton X-

100 

(CH3)3C(CH2)C(CH3)2(C6H4)(O CH2 

CH2)23OH 

Polioxietileno (23) 

dodecanol 

Brij 35 CH3(CH2)11(OCH2CH2)23OH 

Anfóteros 3-(dodecildimetil amônio) 

propano 1-sulfato 

SB-12 CH3(CH2)11N
+
(CH3)2(CH2)3OSO3

-
 

4-(dodecildimetil amônio) 

butirato 

DAB CH3(CH2)11N
+
(CH3)2(CH2)3COO

-
 

Fonte: Maniasso (2001) 
 

2.3.2 Tensoativos Utilizados como Inibidores de Corrosão 

 

Os tensoativos possuem um amplo campo de aplicação, como por exemplo: inibidores 

de corrosão e na indústria de petróleo, bem como nas áreas biológica, farmacológica 

(nanoformulações do tipo microemulsão), cosmética, têxtil, entre outras (ROSSI et al., 2006). 

De forma geral, inibidores de corrosão são compostos químicos ou misturas de 

compostos que, em concentrações adequadas, retardam os processos de corrosão. Um inibidor 
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reduz a oxidação do metal quando este está em contato com uma solução ou exposto ao ar 

(CUSTÓDIO, 2006). Devido ao comportamento inibidor da substância em relação aos 

processos oxidativos, os inibidores podem ser classificados como anódicos ou catódicos.  

Os aspectos que envolvem a ação inibidora em superfícies estão divididos em dois 

processos, o primeiro envolve o transporte do inibidor até a superfície do metal e o segundo 

envolve a interação entre o inibidor e o metal, que pode ser química ou física (CUSTÓDIO, 

2006). Mediante a adsorção do inibidor na superfície metálica, ocorre a formação de uma 

película protetora sobre as áreas anódicas e/ou catódicas, reduzindo a velocidade das reações 

eletroquímicas. Substâncias que apresentam grupos fortemente polares, como os compostos 

heterocíclicos nitrogenados e sulfurados, tensoativos aniônicos e catiônicos, dentre outros, são 

exemplos de compostos que são adsorvidos em superfícies metálicas. 

 

2.3.3 Cloreto de Dodecilamônio (DDAC) como Inibidor de Corrosão 

 

O cloreto de dodecilamônio (DDAC) (Figura 21) é um tensoativo catiônico, que 

apresenta concentração micelar crítica (cmc), em água, igual a 1,30x10
-2

 mol L
-1 

e sua 

solubilidade aumenta com o aumento da temperatura [28ºC é 0,4 % (m/m) passando para 26,5 

% (m/m) a 30ºC] (CUSTÓDIO, 2006). Na presença de compostos orgânicos, como etanol, 

sua solubilidade em meio aquoso é elevada.  

 

Figura 21 - Estrutura química do cloreto de dodecilamônio (DDAC) 

N
+

H

HCH3
H

Cl
-

 
Fonte: Custódio (2006) 

 

Estudos realizados por Silva (2002), revelaram que o comportamento do DDAC em 

NaCl 0,1 mol L
-1

, na faixa de potenciais de estabilidade da água, por voltametria cíclica 

naturalmente aerada e sem agitação, apresentou diminuição da velocidade da reação em 

potenciais mais negativos que -0,8 V versus ECS (eletrodo de calomelano saturado), desta 

forma, apresentou uma ação inibidora sobre processos de oxidação e redução da água sobre 

platina, sugerindo uma forte adsorção sobre o eletrodo. 
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Segala (2003) verificou a utilização do cloreto de dodecilamônio (DDAC), em 

concentrações acima da cmc, em estudos de eletrodeposição de gálio em meio de KOH 5,0 

mol L
-1

 e NaOH 5,0 mol L
-1

. Foi observado que o DDAC inibe tanto a reação de 

desprendimento de hidrogênio quanto a reação de Ga(III)/Ga, elevando os rendimentos de 

eletrodepoisção do gálio de 12 % para 19 %. Este aumento foi atribuído a adsorção do 

tensoativo na superfície do eletrodo (pela parte hidrofílica) e a dos íons galato, Ga(OH)4
-
, 

ambas as adsorções ocorrendo através da interação eletrostática com o eletrodo, gerando um 

efeito inibidor maior à medida que o potencial se torna mais negativo. 

 

2.4 MICROEMULSÃO 

 

As microemulsões (ME) foram observadas pela primeira vez por Hoar e Schulman em 

1943, ao verificarem a formação de sistemas transparentes formados espontaneamente quando 

água e óleo eram misturados com quantidades relativamente grandes de tensoativo iônico e 

misturado a um álcool de cadeia média, ou cotensoativo. Entretanto, o termo microemulsão só 

foi introduzido por Schulman, Stoeckenius e Prince em 1959 (SCHWUGER et al., 1995; 

BELTRAME, 2006). 

Dessa forma, pode-se definir microemulsões como sendo sistemas dispersos, 

macroscopicamente homogêneos, termodinamicamente estáveis, transparentes ou 

translúcidos, monofásicos e opticamente isotrópicos, formados a partir de uma aparente 

solubilização espontânea de dois líquidos, normalmente imiscíveis, na presença de agentes 

tensoativos e/ou cotensoativo (BELTRAME, 2006). 

 

2.4.1 Estrutura da Microemulsão 

 

As microemulsões apresentam uma grande diversidade estrutural em função da sua 

composição química e são constituídos de microgotículas dispersas e dinâmicas, que possuem 

diâmetro variando entre 5 - 100 nm. Apresentam uma camada monomolecular de moléculas 

anfifílicas que envolvem as microgotículas como uma membrana. (ROSSI, 2006).  

A elucidação da estrutura interna de uma microemulsão, de acordo com Paul e Moulik 

(1997) Apud Beltrame (2006), é bastante complexa, exigindo a utilização de técnicas 

sofisticadas, como difração de raios X (SAXS - small angle X-ray scattering), difração de 

nêutrons (SANS - small angle nêutron scattering), difração de luz dinâmica ou laser, 
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microscopia de transmissão eletrônica, ressonância magnética nuclear, entre outros. Métodos 

como condutância, viscosidade, absorção ultrasônica, condutividade térmica, birrefrigeração 

elétrica, espectroscopias de infravermelho (IR) e de infravermelho próximo (NIR) também 

podem ser utilizados. 

O modelo estrutural clássico de uma microemulsão consiste em um grande número de 

gotículas dispersas em meio contínuo e interagindo entre si. A ME pode ser do tipo óleo em 

água (O/A) [onde o sistema é rico em água e as microgotículas são ditas diretas, Figura 22 

(A)], ou do tipo água em óleo (A/O) [onde o sistema é rico em óleo e as microgotículas são 

ditas inversas, Figura 22(B)]. Em cada caso, as moléculas dos tensoativos se comportam de 

forma que as porções polares estejam voltadas para a fase aquosa, e as porções apolares para a 

fase óleo (OLIVEIRA et al., 2004; ROSSI, 2006; MOURA, 2009). 

A possibilidade de formação da microemulsão depende da natureza dos componentes 

[tensoativo (propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas), cotensoativo (geralmente um álcool de 

cadeia carbônica pequena), água e óleo] e das propriedades termodinâmicas (temperatura, 

pressão e força iônica) (ROCHA, 2008; MOURA, 2009). 

 

Figura 22- Estrutura de uma microgotícula direta (A) e inversa (B)  

(A) (B) 
Fonte: Moura (2009) 

 

2.4.2 Classificação de Winsor 

 

 Microemulsões podem existir em equilíbrio com outras fases aquosas ou orgânicas 

formando sistemas multifásicos. Esta característica foi primeiramente observada por Winsor 

(1948). Baseado em suas observações quatro classificações foram propostas (Figura 23): 

 Winsor I (WI) – quando uma microemulsão O/A encontra-se em equilíbrio com uma fase 

orgânica em excesso, 

 Winsor II (WII) – quando uma microemulsão A/O encontra-se em equilíbrio com uma fase 

aquosa em excesso, 
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 Winsor III (WIII) – caracterizado por um sistema trifásico em que a microemulsão está em 

equilíbrio com a fase orgânica e aquosa simultaneamente, 

 Winsor IV (WIV) – corresponde a um sistema monofásico (macroscopicamente), 

constituído apenas por microemulsão. 

 

Figura 23 - Classificação de Winsor para SME  

 
Fonte: Rossi et al. (2006) 

 

2.4.3 Diagramas de Fases 

 

Nos sistemas microemulsionados, o objetivo principal é a obtenção de uma 

combinação entre os seus componentes, de modo a conseguir uma solubilização máxima da 

fase interna ou dispersa, dessa forma, a construção de diagrama de fases é uma ferramenta 

ideal para caracterizar o domínio das regiões de microemulsão, cuja interpretação descreve as 

estruturas presentes, e assim, estabelecer as regiões limites de transição entre emulsões, fases 

separadas e as regiões O/A e A/O (OLIVEIRA et al., 2004; DAMASCENO et al., 2011). 

O modo mais usual de descrever esses sistemas de quatro componentes é através do 

diagrama de fases pseudoternário (Figura 24), onde fase aquosa, fase oleosa e mistura de 

tensoativo/cotensoativo são representadas nos vértices do triângulo. Esse tipo de diagrama 

também suporta outras misturas, como por exemplo óleo, cotensoativo e água/tensoativo. 

Outra forma de representar o sistema é através do diagrama de fases quaternário (Figura 25), 

onde tensoativo, cotensoativo e água estão representados nos vértices do triângulo e o óleo na 

projeção bidimensional do mesmo.  
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Figura 24 - Representação de diagrama pseudoternário - (A) Relação 

tensoativo/cotensoativo constante, (B) Relação água/tensoativo constante  

 

Fonte: Moura (2009) 

 

Figura 25 - Representação de diagrama quaternário 

 
Fonte: Moura (2009) 

 

2.5 CORROSÃO 

 

A corrosão é um processo natural e dispendioso de destruição dos materiais, 

geralmente de origem metálica, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente aliada 

ou não a esforços mecânicos.   A deterioração causada pela interação físico-química entre o 

material e o seu meio operacional representa alterações prejudiciais indesejáveis sofridos pelo 
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material, tais como desgaste, variações químicas ou modificações estruturais, tornando-o 

inadequado para o uso (GENTIL, 2011). 

 Apesar de diferentes definições, observa-se que a corrosão é, basicamente, o resultado 

de interação entre os materiais e o meio. Até a década de 1960, o conceito de corrosão era 

limitado apenas para os metais e suas ligas, mas atualmente incorporaram-se materiais 

cerâmicos, poliméricos, compósitos e semicondutores. Desta forma, o termo corrosão abrange 

todos os tipos de materiais naturais e sintéticos, incluindo biomateriais e nanomateriais. 

Em alguns casos, pode-se admitir a corrosão como o inverso do processo metalúrgico, 

cujo objetivo principal é a extração do metal a partir de seus minérios ou de outros compostos, 

ao passo que o produto de corrosão de um metal é bem semelhante ao minério do qual é 

originalmente extraído. Como por exemplo, o ferro é feito a partir do minério hematita 

(FeO3), por aquecimento com carbono. O ferro é corroído e revertido à ferrugem 

(FeO3.nH2O), completando assim seu ciclo. Hematita e ferrugem possuem a mesma 

composição, como representado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Representação do ciclo corrosivo do ferro 

 

Fonte: Introduction to Corrosion 
 

2.5.1 Processos Corrosivos 

 

A importância do emprego de materiais metálicos em equipamentos utilizados no setor 

industrial (têxtil, de alimentos, de petróleo, dentre outros) que operam em altas temperaturas, 

justifica a necessidade da otimização de estudos sobre o processo de corrosão, objetivando a 

minimização de perdas por deterioração. De maneira geral, o estudo de processos corrosivos 

tem como objetivo principal conhecer e caracterizar os diversos meios agressivos que são 
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responsáveis pelas reações químicas e eletroquímicas causadas em materiais de elevada 

importância industrial para, em uma etapa subsequente, reduzir os efeitos com agentes 

antioxidantes, denominados de inibidores de corrosão (ROSSI et al., 2007). 

Os processos reacionais que geram a corrosão são geralmente espontâneos e 

transformam, constantemente, as características físicas e químicas de materiais metálicos e 

não metálicos, interferindo, consequentemente, em sua estrutura, durabilidade e desempenho. 

O conhecimento exato dos princípios básicos desses processos é imprescindível para que se 

estabeleçam considerações qualitativas e quantitativas sobre a cinética de corrosão (ROSSI et 

al., 2007). 

De acordo com o meio corrosivo e o material, podem ser apresentados diferentes 

mecanismos para os processos corrosivos (GENTIL, 2011):  

a. Mecanismo eletroquímico: onde ocorrem reações químicas que envolvem 

transferência de carga ou elétrons através de uma interface ou eletrólito;  

b. Mecanismo químico: onde ocorrem reações químicas diretas entre o material metálico, 

ou não metálico, com o meio corrosivo, não havendo geração de corrente elétrica.  

Durante um processo corrosivo, a interface eletrodo/eletrólito adquire estrutura 

conhecida como dupla camada elétrica, na qual alguns fatores - tais como: i) separação de 

cargas entre os elementos do metal e os íons da solução, ii) interação entre os íons da solução 

e moléculas de água, iii) adsorção de íons no eletrodo e iv) processos difusionais e 

migracionais de espécies iônicas - ocorrem de maneira particular e com importância 

fundamental no entendimento deste processo (GOMES, 2005).  

Na corrosão eletroquímica, os elétrons são cedidos em determinada região e recebidos 

em outra, com um mecanismo semelhante a uma pilha.   

 

2.5.2 Meios Corrosivos 

 

A corrosão não pode ser definida sem referência ao meio corrosivo em que os 

materiais se encontram. De um modo geral, todos os ambientes são corrosivos, destacando-se: 

(1) Umidade do ar, 

(2) Água doce, salgada e marinha, 

(3) Atmosfera natural, urbana, marítima e industrial, 

(4) Vapores e gases, como o cloro, 

(5) Amoníaco, 
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(6) Sulfeto de hidrogênio, 

(7) Dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, 

(8) Gases combustíveis, 

(9) Ácidos e bases,  

(10) Solos. 

 

Neste contexto, pode-se observar que a corrosão é uma força potente que destrói a 

economia, esgota recursos e provoca falhas dispendiosas e prematuras de diversos materiais. 

 

2.5.3 Aço Carbono 

 

O aço carbono é um material de grande utilidade, cuja produção corresponde a 90 % 

em relação a produção de outros materiais metálicos. Sua aplicabilidade abrange desde 

grandes estruturas como pontes, viadutos e máquinas, como também, transportes, 

componentes residenciais e utensílios domésticos. Um exemplo de sua potencialidade, pode-

se citar uma refinaria de petróleo, que do total de todos os equipamentos de processo, o aço 

carbono representa um percentual de aproximadamente 95 % em massa. A razão para a sua 

utilização, deve-se ao fato de ser um material de fácil usinagem, de boa soldabilidade, de fácil 

obtenção e de menor preço em relação à sua resistência mecânica. No entanto, em 

praticamente todas estas aplicações, ele é utilizado com proteção adicional, pois apresenta 

baixa resistência à corrosão. 

Aço carbono é constituído por uma liga de ferro e carbono, relativamente complexa, 

que contém em torno de 0,008 % a 2,0 % em massa de carbono, além de certos elementos 

residuais como o manganês, fósforo, enxofre e silício. Estes elementos residuais influenciam 

na sua resistência à corrosão, como é o caso do enxofre e o fósforo que aumentam 

significativamente a corrosão, pois formam compostos que funcionam como cátodos para a 

reação de desprendimento de hidrogênio, em meio ácido. O enxofre forma inclusões de 

sulfeto de ferro (FeS) que acelera a corrosão. O silício também aumenta o ataque aos aços, no 

entanto, é menos pronuncioado que o enxofre e fósforo. O manganês forma com o enxofre o 

sulfeto de managanês (MnS), que é menos prejudicial do que o sulfeto de ferro, a presença de 

manganês reduz o teor do enxofre no ferro, que em consequência, reduz a corrosão do metal 

(CUSTÓDIO, 2006). 

As ligas do tipo ferro-carbono podem ser classificadas em quatro grupos distintos: 
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1. Aço doce - contém menos de 0,06 % de carbono, 

2. Aços ligas - contêm entre 0,06 % e 2 % de carbono, 

1. Aços carbono,  

2. Aços ligas, 

3. Aços especiais ou finos, 

3. Ferro fundido - contém mais de 2 % de carbono, 

4. Aços inoxidáveis - contêm no mínimo 12 %, e sua massa, de cromo, 

apresentando maior resistência à corrosão. 

 

2.6 TÉCNICAS DE MONITORAMENTO 

 

Monitoramento da corrosão é a prática de medir a corrosividade de um fluido 

processado ou a degradação do material de um equipamento através do uso de provadores de 

corrosão ou sondas corrosimétricas e de análises químicas e microbiológicas. As técnicas de 

monitoramento podem ser classificadas da seguinte maneira (ROCHA, 2008): 

 Técnicas diretas não eletroquímicas 

 Cupons de perda de massa (CPM), 

 Resistência elétrica, 

 Field signature method (FSM). 

 Técnicas diretas eletroquímicas 

 Resistência à polarização linear (LPR), 

 Impedância eletroquímica (EIS), 

 Amperímetro de resistência nula (ZRA), 

 Ruído eletroquímico (EN), 

 Técnica de permeação de hidrogênio. 

 Técnicas indiretas 

 Análise de corrosão microbiológica, 

 Análise química. 

 

2.6.1 Perda de Massa - CPM 

 

Os cupons de perda de massa são altamente usados pela indústria de produção de óleo 

e gás para ter acesso, de maneira bastante simples, às taxas de corrosão em linhas gerais e 
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equipamentos fabricados em aço carbono. A metodologia é relativamente barata e dados de 

longos períodos são obtidos, além de informações a respeito da morfologia de pites e 

depósitos (CUNHA, 2008; ROCHA, 2008). 

Uma amostra do metal ou liga (cupom) é pesada e introduzida no processo. Depois de 

um intervalo de tempo razoável o cupom é retirado do processo, limpo e todo o produto de 

corrosão é novamente pesado. A perda de massa é convertida em perda de espessura total, ou 

taxa de corrosão generalizada. Para obter-se a taxa de corrosão, determina-se a variação 

(perda) da massa do cupom e dividi-se pelo produto da densidade do metal, pela área total 

exposta (incluindo as bordas) e pelo tempo de exposição (Equação 1). 

 

TC =  
K.W

A.t.d
                                                                                                                                  (1) 

 

Onde: 

 TC é a taxa de corrosão (mm ano
-1

); 

 K  é uma constante (8,76x10
4
) 

 W é a perda de massa do cupom (g); 

 A é a área da superfície do cupom exposta (cm
2
); 

 t é o tempo de exposição do cupom (horas); 

 d é a densidade do material do cupom (7,86 g cm
3 

para o aço carbono).  

Normalmente, o processo corrosivo não produz perda de massa significativa, mas o 

surgimento de trincas pode levar à ocorrência de graves acidentes, devido ao vazamento de 

gases inflamáveis, e até mesmo à perda total de equipamentos (CUNHA, 2008). 

Com base na Norma Petrobras 2785, os valores de taxa de corrosão uniforme 

inferiores a 0,025 mm/ano indicam um potencial de corrosividade baixo para o fluido. Valores 

entre 0,025 mm/ano e 0,125 mm/ano indicam um potencial moderado, enquanto que valores 

maiores que 0,125 mm/ano indicam potencial de corrosividade severa (ROCHA, 2008). 

 

2.6.2 Resistência à Polarização Linear - LPR 

  

 A técnica de resistência à polarização linear (LPR) é baseada em uma teoria 

eletroquímica complexa, utilizada quando é requerido rapidez na medição da velocidade do 

processo corrosivo. 
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 O princípio fundamental dessa técnica é a aplicação de uma pequena voltagem (ou 

polarização) a um eletrodo imerso em um eletrólito. A corrente necessária para manter um 

deslocamento específico do potencial de repouso (potencial de corrosão), tipicamente 10 mV, 

está diretamente relacionada à corrosão na superfície do eletrodo imerso na solução 

eletrolítica. Desse modo, medir essa corrente é também medir a velocidade de corrosão que 

está ocorrendo na superfície do eletrodo. 

 A melhor influência da polarização sobre a densidade de corrente é obtida através da 

representação gráfica em diagramas de potencial de eletrodo (E) versus a densidade de 

corrente (i). As curvas obtidas são chamadas de curvas de polarização. 

As curvas de polarização podem ser ilustradas de várias maneiras, dentre elas, as de 

polarização anódica e catódica em um diagrama em que as densidades de corrente assumem 

valores relativos, ou seja, ia (Corrente anódica) valores positivos e ic (corrente catódica) 

valores negativos. Entretanto, a maneira mais adequada de representar as curvas de 

polarização é através da extrapolação da curva de Tafel, que é de natureza logarítmica [E 

versus log(i)]  (Figura 27). Este método envolve a determinação da inclinação de Tafel βa 

(beta anódico) e do βc (beta catódico), bem como, o Ecorr (potencial de corrosão) e a icorr 

(corrente de corrosão) através de uma curva de polarização (ARAÚJO, 2010). 

 

Figura 27 - Representação da curva de polarização por extrapolação de Tafel  

 

Fonte: Araújo (2010) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e os métodos de análise empregados no 

estudo da eficiência do sistema nanoemulsionado obtido através do óleo das sementes de 

Azadirachta indica A. Juss (SNEOAI) como inibidor de corrosão, desde a coleta do material 

vegetal, síntese do tensoativo cloreto de dodecilamônio (DDAC) e escolha dos componentes 

para o SNEOAI, até a avaliação da eficiência dos inibidores de corrosão na proteção do aço 

carbono 1018, utilizando métodos de resistência à polarização linear (LPR) e cupons de perda 

de massa (CPM). 

 

3.1 MATERIAIS  

 

Os materiais utilizados nesta pesquisa foram: água bidestilada, soluções preparadas a 

partir dos reagentes (item 3.1.1), vidrarias (item 3.1.2) e equipamentos (item 3.1.3).  

 

3.1.1 Reagentes 

 

Os reagentes e solventes utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa encontram-

se relacionados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Reagentes utilizados nas análises 

Discriminação Marca 

Acetona P. A. Synth 

Ácido clorídrico P. A.  Quimex 

Ácido sulfúrico P. A. Vetec 

Álcool isopropílico P. A.  Dinâmica 

Cloreto de estanho II P. A.  Vetec 

Cloreto de sódio P.A.  Vetec 

Dodecilamina (DA) (tensoativo) Acros organics 

Etanol absoluto 99,3% P. A. Isofar 

Éter P. A. Synth 

Fosfato de sódio P. A. Synth 

Hexano P. A. Vetec 

Molibdato de amônio P. A. Dinâmica 
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n-butanol P. A.  (cotensoativo) Vetec 

Trióxido de antimônio  Synth 

Vitamina C (ácido ascórbico P.A.) Synth 

Fonte: Própria 
 

3.1.2 Vidrarias 

 

Foram empregados vidrarias comuns de laboratório de química: dessecadores, buretas, 

béqueres, pipetas graduadas e volumétricas, balões volumétricos e de fundo redondo, 

provetas, funis, termômetro, entre outros. 

 

3.1.3 Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados nesta pesquisa encontram-se listados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Equipamentos utilizados nas análises 

Discriminação Marca/modelo 

Agitador magnético  TE 085 TECNAL 

Balança analítica (precisão 0,0001g) TECNAL 

Célula eletroquímica instrumentada TECNAL 

Centrífuga Quimis 

Espectrofotômetro UV/Vis Thermo Electron Corporation/Nicolet Evolution 100 

Estufa de secagem (com ventilação) Quimis 

Evaporador rotativo Fisatom 801 

Medidor de multiparâmetros 340i WTW 

Medidor do tamanho de gotícula zatasizer da Brookhaven Instruments 

Multilog  CorrOcean 

Refratômetro analógico ABBE 

Reômetro Thermo Cientific 

Software Multitrend (CorrOcean ASA) Versão 3.09 

Tensiômetro SensaDyne QC 6000 

Ultrassom Quimis 
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Eletrodo de pH WTW 

Eletrodo de O2 WTW 

Fonte: Própria 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Os métodos utilizados na realização deste trabalho estão relacionados no fluxograma 

(Figura 28). 

 

Figura 28– Fluxograma dos métodos utilizados das análises 

 

Fonte: Própria 

 

3.2.1 Material Vegetal 

 

As folhas e as sementes de Azadirachta indica A. Juss foram coletadas no Campus da 

UFRN/Natal em Fevereiro de 2011, a identificação botânica foi realizada pelo Professor Dr. 

Jomar Gomes Jardim, com exsicata de número 6400, depositada no herbário da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 
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3.2.2 Obtenção do Extrato Hidroalcoólico 

  

O material vegetal (folhas) de Azadirachta indica A. Juss (225,26 g), previamente 

seco (40°C) e triturado, foi submetido a extrações via percolação (24 h), com etanol/água 

(7:3), sendo utilizados 5 litros de solvente.  Ao término, o extrato hidroalcoólico foi filtrado e 

concentrado em evaporador rotativo. 

 

3.2.3 Extração do Óleo de Azadirachta indica 

  

A metodologia para a extração do óleo foi adaptada de acordo com Dantas et al. 

(2010), em que a partir das sementes de Azadirachta indica A. Juss, secas em estufa a 

temperatura de 40°C, e trituradas, foram submetidas a extrações via percolação, com hexano 

P.A. (solvente) e auxílio de um ultrassom (Quimis) (10 repetições de 15 minutos cada, para 

efetuar a extração do óleo), em seguida concentrado em evaporador rotativo. 

 A degomagem do óleo foi feita segundo Benício et al. (2010) e caracterizado com 

auxílio de um refratômetro analógico (ABBA). 

 

3.2.4 Metodologia para Obtenção do Tensoativo Cloreto de Dodecilamônio 

 

A metodologia de obtenção do tensoativo baseiou-se na técnica utilizada por Beltrame 

(2006). O tensoativo foi obtido a partir da reação da amina primária dodecilamina (DA) com 

o ácido clorídrico em estado gasoso, gerando o cloreto de dodecilamôno (DDAC), conforme a 

Equação 2: 

 

C12H25NH2(l) + HCl(g)  C12H25NH3
+
Cl

-
(l)

  
                                                                              (2) 

 

Sendo que o HCl(g) foi obtido a partir da reação entre o ácido sulfúrico e o cloreto de 

sódio, conforme a Equação 3: 

 

H2SO4(aq)  + 2NaCl(s)  2HCl(g) + Na2SO4(s)
  
                                                                       (3) 
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O ácido foi utilizado no estado gasoso para garantir sua pureza, evitando a presença de 

ácido no sal formado. Desta forma, obteve-se um produto puro com rendimento significativo 

(16,27 %). A obtenção foi feita em uma única etapa, conforme a Figura 29: 

 

Figura 29 - Sistema de síntese do DDAC  

 

Fonte: Beltrame (2006) 
 

O ácido sulfúrico contido no funil de decantação (A) foi gotejado de forma contínua 

sobre o sal contido no kitassato (B), formando HCl gasoso. O gás formado foi conduzido para 

o frasco lavador (C) e em seguida para o frasco (D), onde encontra-se o dodecilamina em 

meio inerte (éter etílico). O excesso de gás foi borbulhado em um recipiente contendo água 

(E). Após a saturação do meio, por injeção do ácido gasoso, ocorre a formação de um 

precipitado branco (DDAC). 

 

3.2.5 Determinação do Sistema Nanoemulsionado 

 

Foi realizado o estudo do tensoativo catiônico DDAC em sistema nanoemulsionado 

(SNE), utilizando uma razão C/T = 1, o cotensoativo (butanol), a fase oleosa (óleo das 

sementes de A. indica - OAI) e fase aquosa (água). 

 

3.2.6 Metodologia para Determinação das Regiões de Winsor 

 

O procedimento utilizado para se obter a região de microemulsão, bem como as 

regiões de Winsor no diagrama pseudoternário, para o sistema estudado, baseia-se no método 

que envolve a determinação dos pontos de solubilidades máximas de matéria ativa 
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(cotensoativo + tensoativo) nas fases aquosa (FA) e oleosa (FO), por meio de titulações 

mássicas de acordo com metodologia previamente reportada (DANTAS et al., 2002; ROSSI 

et al., 2007). 

Inicialmente, titulou-se a matéria ativa (também conhecida por fase C/T ou a razão 

entre cotensoativo/tensoativo em que foi fixada a matéria ativa com a fase aquosa, até que foi 

atingido o ponto de solubilidade máxima, caracterizado por uma mudança no aspecto físico 

do sistema, passando de turvo para límpido, ou vice-versa) (Figura 30). Em seguida, 

preparou-se um ponto (mistura dos componentes) de composição conhecida dos constituintes 

dentro da região monofásica do sistema pseudoternário, ponto T, o qual foi considerado o 

titulante de todos os outros pontos dos binários FA + FO e C/T + FO. A partir de um balanço 

e massa foram determinados os pontos limites das curvas analíticas das regiões de Winsor no 

sistema nanoemulsionado (ROSSI et al., 2007). O diagrama de fases foi construído à 26°C (± 

2°C). 

 

Figura 30 - Determinação da região de nanoemulsão 

 

Fonte: Rossi et al. (2007) 
 

3.2.7 Quantificação e Eficácia de Solubilidade do Extrato Hidroalcoólico em Sistema 

Nanoemulsionado 

 

A quantificação e a eficácia de solubilização do sistema nanoemulsionado foi avaliada 

para o extrato hidroalcoólico pelo método espectroscópico do ultravioleta (Thermo Electron 

Corporation/Nicolet Evolution 100), utilizando um comprimento de onda (λ) entre 200 a 800 

nm, para a determinação do λmáx. Para a obtenção da curva analítica, que consistiu na relação 

entre concentração e absorbância de cinco amostras em um determinado λmáx, utilizou-se uma 

massa conhecida do extrato que foram solubilizados em 3,0 mL de SNEAOI.  
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Para a determinação da solubilidade do extrato hidroalcoólico no SNEOAI, preparou-

se amostras de 3,0 mL de SNEOAI, adicionando-se o extrato até a ocorrência de corpo de 

fundo após 10 minutos de agitação, com estas amostras realizou-se a leitura no λmáx 

determinado anteriormente, quando necessário foram diluídas em SNEOAI, realizando-se esta 

leitura em triplicata. Assim, o valor de absorbância de amostra foi lido no espectrofotômetro e 

sua concentração foi obtida na curva de calibração através do ponto de intersecção. 

 

3.2.8 Caracterização Físico-Química dos Sistemas Nanoemulsionados 

 

Os sistemas nanoemulsionados SNEOAI e SNEOAI-EAI foram caracterizados 

utilizando-se as técnicas de tensão superficial, comportamento reológico e tamanho das 

gotículas. 

 

3.2.8.1 Tensão Superficial 

 

Para determinar a tensão superficial, utilizou-se o aparelho Sensadyne Tensiometer. O 

método consistiu na máxima pressão da bolha, em que foi empregado dois capilares com 

orifícios de diâmetros diferentes, através dos quais foi bombeado um gás inerte (N2) à pressão 

constante (200 kPa). Os capilares foram imersos na solução amostra, à temperatura constante 

(30°C ± 2) e determinou-se a frequência de borbulhamento do gás. O bombardeamento do 

nitrogênio através desses dois capilares produziu um diferencial de pressão (ΔP) que foi 

diretamente relacionado com a tensão superficial do fluido e ocorre no instante em que o raio 

da bolha foi igual ao raio dos capilares. 

Para a realização do ensaio, utilizou-se 25,0 mL do sistema nanoemulsionado 

SNEOAI e SNEOAI-EAI, sendo diluídos em água bidestilada. Os valores de tensão 

superficial variaram deste a tensões próximas a do etanol (γEtOH = 21,6 m Nm
-1

) a valores 

próximos da água (γH2O = 71,4 m Nm
-1

) na temperatura de 30°C. A partir dos valores do 

logarítmo da concentração (logC) versus tensão superficial (γ) obtém-se um gráfico onde o 

ponto de intersecção das duas retas correspondeu a concentração dos agregados micelares.  
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3.2.8.2 Reologia 

 

Os dados de viscosidade foram obtidos em um reômetro Thermo Cientific, utilizando-

se o software HAAKE RheoWin 3 Job Manager. Foram empregados em todas as análises o 

rotor Z41. Foi utilizado o modo de variação de tensão a uma taxa de cisalhamento constante 

dentro do período de rotação que variou de 1 a 1000 s
-1

. A temperatura em todas as análises 

foi de 25°C (± 1). O comportamento reológico dos sistemas nanoemulsionados (SNEOAI e 

SNEOAI-EAI) foram avaliados a partir do gráfico gerado pelos valores da tensão versus taxa 

de cisalhamento. Os sistemas apresentaram comportamento linear (valor de r
2
= 0,999) no 

gráfico gerado foram considerados fluidos Newtonianos e sua viscosidade foi determinada 

pelo software HAAKE RheoWin 3 Job Manager como o coeficiente angular da curva. 

 

3.2.8.3 Distrubuição do Diâmetro de Gotícula 

 

O tamanho das gotículas das microemulsões SNEOAI e SNEOAI-EAI foi 

determinado em um Zetasizer da Brookhaven Instruments. Todas as medidas foram realizadas 

em triplicata a temperatura constante de 25°C (± 2) e com feixe de luz de comprimento de 

onda de 659 nm, com um ângulo de incidência de 90°. 

 

3.2.9 Metodologia para a Determinação da Propriedade Antioxidante pelo Método do 

Fosfomolibdênio de Amônio 

 

Existem vários métodos para avaliar a propriedade antioxidante, para qual pode ser 

medida a capacidade antioxidante total utilizando o método de formação do complexo 

fosfomolibdênio. A formação do complexo fosfomolibdênico baseiou-se na redução do 

molibdênio (VI) para molibdênio (V) quando em contato com alguma substância que tenha 

ação antioxidante, com formação de um complexo verde fosfomolibdênico (V) em pH ácido, 

que foi determinado espectrofotometricamente por UV/Vis a 695 nm (PRIETO et al., 1999). 

Esse método foi utilizado para comparar a capacidade antioxidante de diversos extratos, por 

ser simples e de baixo custo.  
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3.2.9.1 Método do Fosfomolibdênio de Amônio 

 

Os ensaios para determinar o potencial antioxidante dos  sistemas SNEOAI e 

SNEOAI-EAI, extrato hidroalcoólico livre e OAI (óleo das sementes de A. indica), foram 

realizados utilizando-se o método do fosfomolibdênio. Consistiu na formação do complexo 

fosfomolibdênio em meio aquoso que possui coloração amarela, quando oxidado, e torna-se 

verde à medida que é reduzido por substâncias antioxidantes. A coloração verde é mais 

intensa quanto maior for à atividade antioxidante da amostra. Em comparação, utilizou-se 

uma solução padrão de vitamina C, que foi considerada como 100 % de propriedade, devido a 

sua potente ação antioxidante. 

 

3.2.9.2 Preparo dos Reagentes 

 

A reação para formação do complexo requer o preparo de um reativo que consistiu em 

uma solução com fosfato de sódio 0,1 mol L
-1

  (28 mL), molibdato de amônio 0,03 mol L
-1

 

(12 mL) e ácido sulfúrico 3 mol L
-1

 (20 mL), sendo o volume completado com água para 100 

mL.  A solução padrão de vitamina C, assim como as amostras, fora preparadas na 

concentração de 200 μg mL
-1

 (BIANCO, 2003). 

 

3.2.9.3 Preparo das Amostras e Leitura em UV/Vis 

 

A partir das soluções preparadas de cada amostra e do padrão (200 μg mL
-1

), retirou-se 

uma alíquota de 0,4 mL, que foi transferida para um tubo de ensaio e adicionou-se 4 mL de 

reativo (molibdato de amônio 0,03 mol L
-1

, fosfato de sódio 0,1 mol L
-1

 e ácido sulfúrico 3 

mol L
-1

).  Um branco foi constituído a partir de 0,4 mL de água destilada e 4 mL de  reativo. 

As análises foram feitas em triplicata, com os tubos hermeticamente fechados. Os tubos foram 

incubados por 90 minutos a 95°C e depois resfriados até temperatura ambiente. Após, 

procedeu-se às leituras das absorbâncias em 695 nm em espectrofotômetro de UV/Vis 

(Thermo Electron Corporation/Nicolet Evolution 100). A ação antioxidante das amostras foi 

expressa em relação à vitamina C (ácido ascórbico), considerando que o valor de sua 

absorbância corresponde a 100 % de ação antioxidante, Equação 4 (PRIETO et al., 1999). 
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%𝐴𝐴 =
𝐴𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 −𝐴𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐴𝑝𝑎𝑑𝑟 ã𝑜−𝐴𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜
𝑥100                                                                                                            (4) 

 

Onde: Aamostra é a absorbância de cada amostra, Abranco é a absorbância do branco e Apadrão é a 

absorbância do padrão (ácido ascórbico). 

 

3.2.10 Testes de resistência dos sistemas SNEOAI e SNEOAI-EAI à salinidade e 

estabilidade à temperatura 

 

Os principais campos de aplicação de inibidores de corrosão se processam em meio 

corrosivo salino e em elevadas temperaturas, que contribuem para os processos corrosivos 

mais graves e difíceis de serem controlados, de maneira que a influência da salinidade nos 

sistema nanoemulsionados obtidos é extremamente importante. Para avaliar o efeito da 

salinidade na estabilidade dos sistemas SNEOAI e SNEOAI-EAI, foram feitos testes em meio 

salino de até 3,5 % (35.000 ppm, concentração de cloreto de sódio em água do mar), e 

concentração de até 500 ppm dos sistemas. 

Para avaliar a resistência dos sistemas nanoemulsionados à temperatura, foram 

realizados variações de 0°C à 100°C. 

 

3.2.11 Técnicas de Monitoramento da Corrosão 

 

O monitoramento da corrosão pode ser definido como uma forma sistemática de 

medição da corrosão ou da degradação de equipamentos e instalações com o objetivo de 

auxiliar a compreensão do processo corrosivo e/ou obter informações a cerca do processo 

corrosivo (CUNHA, 2008). 

 

3.2.11.1 Corpos de Prova - Cupons de Perda de Massa (CPM) 

 

 Os corpos de prova utilizados nos ensaios de perda de massa e os eletrodos de trabalho 

da sonda LPR, foram confeccionados em aço carbono AISI 1018, a partir de tarugos 

comerciais, conforme geometria e dimensões mostradas na Figura 31. A área superficial 

destes corpos de prova foi de 852,1 mm
2
. A Tabela 6 apresenta a análise química do aço, 

segundo ASTM E 350-00. O procedimento de confecção, acabamento, limpeza e 

acondicionamento foram de acordo com a norma NACE RP 0775. 
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Figura 31 - Geometria e dimensões dos corpos de prova utilizados nos ensaios de perda de 

massa e como eletrodos de sonda LPR  

 
Fonte: Adaptado do catálogo da Metal Samples (2005) 

 

Tabela 6 – Teores (%) dos elementos no aço AISI 1018  

Elemento C Cr Cu Mn Mo Ni P S Si 

Teor 0,18 - - 0,85 - - 0,04 0,05 - 

Fonte: ASTM E 350-00 
 

A Figura 32 ilustra o corpo de prova após fabricação e condicionamento para ensaios 

de corrosão. 

 

Figura 32 - Corpo de prova em aço carbono AISI 1018 

 
Fonte: Própria 

 

O aço inoxidável AISI 304 foi utilizado como contraeletrodo e eletrodo de referência 

da sonda LPR. As dimensões destes eletrodos são iguais as dos eletrodos de trabalho. A 

composição do aço inoxidável encontra-se na Tabela 7 onde o mesmo atende a norma ASTM 

A 262-02. 

 

Tabela 7 - Teores (%) dos elementos no aço AISI 304 (ASTM A 262-02) 

Elemento Al C Cr Mn Mo Ni P S Si 

Teor 0,01 0,05 18,20 1,95 0,41 8,22 0,04 0,03 0,45 

Fonte: ASTM A 262-02 

 

3.2.11.2 Preparação e Limpeza dos Corpos de Prova  

 

 Antes dos ensaios, os corpos de prova em aço carbono receberam tratamento 

superficial de forma a remover óxidos e impurezas, através de lixamento com lixas d’água 
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com granulometria de 150, 320, 400 e 600. Após o polimento dos corpos de prova, efetuou-se 

o desengorduramento inicialmente com água e pasta abrasiva, seguido de álcool isopropílico e 

acetona, após o processo de lavagem, o cupom foi seco com ar quente.  

 

3.2.11.3 Eletrólito 

 

 Uma solução de NaCl com 10.000 ppm (1 %), naturalmente aerada, foi utilizada como 

meio de análise (eletrólito). A solução foi preparada com água bidestilada utilizando cloreto 

de sódio P. A. As características desta solução foram acompanhadas durante todo o ensaio (24 

horas) pelos eletrodos de pH e O2 da WTW (Wissenschaftlich-Technische Werkstätten 

GmbH). 

  

3.2.11.4 Inibidores de Corrosão 

 

O estudo da eficiência de inibição à corrosão dos SNEOAI e SNEOAI-EAI, foram 

avaliados em meio salino (NaCl 1 %), naturalmente aerado, em diferentes concentrações (50, 

100, 150, 300 e 500 ppm). O extrato hidroalcoólico (150 ppm solubilizado em 5 mL de 

DMSO), também foi testado. Todos os ensaios foram realizados a temperatura ambiente e 

pressão de 1 atm. 

 

3.2.11.5 Descrição da Célula Instrumentada 

 

 O sistema de teste trata-se de uma célula instrumentada para avaliação de inibidores de 

corrosão adaptada com dois provadores retráteis de campo (sendo um para medidas de LPR e 

o outro par galvânico), provador perda de massa e medidas de oxigênio dissolvido e pH. 

O corpo da célula era em vidro com capacidade para 3 litros, acoplado com agitador 

mecânico que possibilitou a homogeneidade do meio e permitia que o resíduo não se 

depositasse no fundo da célula. O sistema de testes é mostrado na Figura 33, adaptado de 

acordo com Távora (2007). 
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Figura 33 - Célula instrumentada para avaliação de inibidores de corrosão (LPR) 

 
Fonte: Própria 

 

Todos os parâmetros físico-químicos foram monitorados continuamente com o 

medidor multiparâmetro modelo 340i da WTW. A captura das medidas eletroquímicas foi 

realizada por meio de Multilogs que fizeram o armazenamento de dados para posterior 

análise. A programação das Multilogs foi feita através do software Multitrend V3.09, da 

CorrOcean ASA. 

 

3.2.11.6 Procedimento de Limpeza da Célula e Periféricos 

 

 A célula de vidro, a tampa de aço inoxidável, as sondas, as hastes e a hélice do 

agitador mecânico (aço inoxidável) foram lavados com água e sabão, seguido de água 

destilada, álcool isopropílico e acetona, em seguida, secos com ar quente. 

Os eletrodos de pH e O2 foram lavados com água corrente e água destilada. Em 

seguida, limpos com algodão embebido em álcool isopropílico para a remoção residual do 

inibidor. Posteriormente, foram feitas as calibrações com solução tampão de pH 4,0 e 7,0 para 

o eletrodo de pH e utilizando a célula OxiCal
®
-SL para o eletrodo de O2. 
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3.2.11.7 Procedimento de Pesagem 

 

Os cupons de perda de massa, o NaCl e os sólidos a serem adicionado aos ensaios 

foram pesados em balança analítica da TECNAL com precisão de 0,0001 grama. 

 

3.2.11.8 Programação das Multilogs 

 

 As Multilogs são programadas pelo Multitrend através do cabo de comunicação com o 

PC para efetuar leituras em intervalos de 10 minutos durante as 24 horas de ensaio. Cada 

sonda eletroquímica esteva ligada a uma Multilog específica, sendo utilizado duas Multilogs 

para os eletrodos de referência e contraeletrodo e uma para a sonda de LPR (eletrodo de 

trabalho). 

 Para as leituras de LPR foram utilizados as áreas dos eletrodos e o valor de B = 24 

mV, que é um valor típico do aço carbono em soluções salinas (MultiCorr, 1995). 

 

3.2.11.9 Programação do Medidor de Multiparâmetros 

 

 O medidor de multiparâmetros foi programado desde o início do ensaio para fazer 

leituras de O2, pH e temperatura em intervalos de 10 minutos durante todo o intervalo do 

ensaio, 24 horas ao todo. 

 

3.2.11.10 Preparação da Solução de Clarke 

 

 O preparo da solução de Clarke foi feito segundo a norma ASTM G1-03. Para o 

preparo de 1 litro de solução foi necessário: 1 litro de ácido clorídrico P. A. (HCl), 20 gramas 

de trióxido de antimônio (Sb2O3) e 50 g de cloreto de estanho II (SnCl2). 

 Para o preparo da solução, misturou-se o Sb2O3 a 500 mL de HCl até promover a 

completa dissolução. Paralelamente, misturou-se o SnCl2 com 500 mL de HCl, até completa 

dissolução. Posteriormente as soluções foram misturadas e homogeneizadas por 1 hora. Ao 

final, a solução foi estocada em solução de vidro âmbar. 
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3.2.11.11 Sequência do Ensaio na Célula Instrumentada 

 

 O ensaio foi iniciado com a salmoura (e em alguns casos, o inibidor já solubilizado no 

meio) e agitação na rotação de 700 rpm, os eletrodos de pH e O2 estavam presentes desde o 

início do ensaio. Em seguida a sonda de LPR, os cupons (CPM), eletrodo de referência e 

contraeletrodo foram colocados na célula. A partir deste momento o ensaio durou 24 horas. 

 

3.2.11.12 Procedimento Após os Ensaios 

 

 Ao final do ensaio, os cupons de perda de massa foram retirados da célula, uma 

limpeza foi realizada com água corrente e pasta abrasiva e auxílio de uma escova de cerdas 

macias. Em seguida, foi feita a decapagem com solução de Clarke segundo a ASTM G1-03. O 

cupom foi imerso na solução por 20 segundos à temperatura ambiente. Após a decapagem os 

cupons foram lavados novamente com água corrente e pasta abrasiva seguido de álcool 

isopropílico, acetona e ar quente. 

Depois da secagem, os cupons foram pesados em balança analítica da TECNAL. 

A taxa de corrosão por perda de massa foi calculada de acordo com a Equação 1 citada 

no item 2.7.1 da Revisão da Literatura. 

O cálculo da eficiência do inibidor foi feito com base na Equação 5 (GENTIL, 2011). 

 

𝐸𝑓 =
𝑇𝑠− 𝑇𝑐

𝑇𝑐
𝑥100%                                                                                                                      (5) 

 

Onde: 

Ef - Eficiência de inibição (%), 

Ts - Taxa de corrosão sem inibidor (branco) 

Tc - Taxa de corrosão com inibidor. 

Para a sonda de LPR (eletrodo de trabalho) foram gerados gráficos diretos de taxa de 

corrosão (mm/ano) em função do tempo (24 h) por meio do software Multitrend V3.09, esses 

dados foram exportados para uma planilha eletrônica, a fim de facilitar a interpretação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Nas seções subsequentes, são apresentados os resultados da obtenção do extrato 

hidroalcoólico das folhas de Azadirachta indica A. Juss e do óleo das sementes da mesma 

espécie vegetal; síntese do tensoativo DDAC; obtenção dos sistemas nanoemulsionados 

SNEOAI e SNEOAI-EAI; a quantificação e eficácia de solubilidade do extrato hidroalcoólico 

EAI no SNEOAI, assim como, a avaliação da propriedade antioxidante e potencial 

anticorrosivo dos sistemas (SNEOAI, SNEOAI-EAI) na proteção do aço carbono AISI 1018, 

utilizando-se os métodos de LPR e CPM. 

 

4.1 OBTENÇÃO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DAS FOLHAS E ÓLEO DAS 

SEMENTES DE Azadirachta indica. 

 

 O extrato hidroalcoólico obtido das folhas de Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) 

(225,26 g) apresentou o rendimento de extração de 36,68 %. Já a extração do óleo das 

sementes desta espécie vegetal (290,09 g) apresentou um rendimento de 5,09 %. 

 Foi observado que através da utilização do ultrassom foi possível obter-se um 

significativo rendimento de óleo das sementes de A. indica, com hexano como solvente, 

extração a frio e tempo reduzido (2,5 horas), em comparação com a metodologia a quente, 

Soxhlet, que leva de 6 à 8 horas de extração. De acordo com Mazoni (2008), o rendimento 

para o esta metodologia é de 47,4 %.  

Os principais inconvenientes que o método de Soxhlet apresenta são o longo tempo 

requerido para a extração e o grande volume de solvente utilizado, o qual não é somente de 

alto custo, mas também pode ser nocivo à saúde e ao meio ambiente (GUSSO et al., 2012). 

Em relação à extração a frio, o método utilizado com o ultrassom apresenta vantagens tais 

como a extração do óleo vegetal sem aquecimento e equipamentos sofisticados, e dessa 

forma, não apresenta riscos de degradação térmica dos metabólicos especiais. 

A caracterização do óleo obtido foi realizada com auxílio do refratômetro (ABBE), em 

que obteve-se um índice de refração igual a 1,447 (± 0,005), bem próximo do valor 

encontrado por Benício et al. (2010) de 1,461 (± 0,005). 
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4.2 CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS COMPONENTES DA NANOEMULSÃO 

 

 O sistema aqui determinado e estudado foi composto de quatro constituintes contendo 

tensoativo catiônico (DDAC), cotensoativo (butanol), fase aquosa (água) e fase oleosa (OAI). 

 

4.2.1 Tensoativo (T) 

  

 O objetivo deste estudo está relacionado a ação anticorrosiva do óleo das sementes e 

extrato hidroalcoólico das folhas de Azadirachta indica A. Juss nanoemulsionados. A maioria 

das substâncias isoladas desta espécie vegetal são limonóides (tetranortriterpenóides). Essas 

substâncias possuem caráter aniônico devido à presença de estruturas de triterpenos 

oxigenados, conforme descrito no Capítulo 2. Pode ser observado na Figura 34, ocorre a 

interação entre a azadiractina (substância majoritária tanto nas sementes quanto nas folhas 

desta espécie vegetal) e as moléculas do tensoativo (DDAC) e cotensoativo (butanol). 

 

Figura 34 - Representação da interação do tensoativo catiônico (DDAC) e cotensoativo (butanol) com 

a estrutura química da azadiractina 
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Fonte: Própria 
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 Dessa forma, optou-se por utilizar o cloreto de dodecilamônio (DDAC) por ser um 

tensoativo catiônico, parcialmente solúvel em água (sal de amina) à 30ºC e totalmente solúvel 

e alcoóis, derivado de amina de cadeia longa e biodegradável, além de ter ação anticorrosiva, 

para o aço carbono, evidenciado por diversos trabalhos, como o reportado por Custódio 

(2006). 

 

4.2.2 Cotensoativo (C) 

  

 Os cotensoativos têm como principal função estabilizar a nanoemulsão, diminuindo a 

repulsão entre as partes hidrofílicas do tensoativo. Neste contexto, são utilizados geralmente 

alcoóis de cadeias carbônicas curtas e médias, como por exemplo o butanol (cadeia curta), 

pois são capazes de reduzir significativamente a tensão  interfacial entre a fase aquosa e 

oleosa, aumentando substancialmente a capacidade de solubilização da nanoemulsão. 

A escolha do cotensoativo n-butanol foi baseada na solubilidade parcial em DDAC e  

parcialmente solúvel em água [7,9 % (BELTRAME, 2006)]. Além disso, levou-se em 

consideração o fato de ser biodegradável e não tóxico ao meio ambiente (BELTRAME, 

2006). 

 

4.2.3 Fase Oleosa (FO) 

  

 Neste estudo, o óleo das sementes de Azadirachta indica A. Juss (OAI) foi escolhido 

como fase oleosa por ser proveniente de uma espécie vegetal com potencial anticorrosivo, 

como reportado por Abiola et al. (2007).  

O aumento da preocupação com o meio ambiente e a necessidade de serem 

desenvolvidos processos mais aceitáveis do ponto de vista ambiental, tem despertado o 

interesse de pesquisas voltadas para as propriedades inibidoras de corrosão de produtos 

naturais originários de plantas. Pois, além de serem ambientalmente corretos e 

ecologicamente aceitáveis, produtos extraídos de plantas são economicamente viáveis, de 

grande disponibilidade e oriundos de fontes renováveis. 
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4.2.4 Fase Aquosa (FA) 

  

 A escolha da água como fase aquosa do SNEOAI ocorreu visto que aproximadamente 

90 % dos fenômenos de corrosão ocorrem na presença de água. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DO SISTEMA NANOEMULSIONADO 

 

 Neste trabalho, obteve-se um sistema nanoemulsionado (SNE) contendo óleo de 

sementes de Azadirachta indica A. Juss (OAI). Para tanto, o diagrama de fase pseudoternário 

(Figura 35) foi utilizado na caracterização das regiões de nanoemulsão, tendo sido obtido um 

sistema do tipo O/A (nanoemulsão rica em fase aquosa) com região de trabalho Winsor IV 

(WIV). O novo sistema denominado de SNEOAI, foi obtido na seguinte composição: 15 % de 

cloreto de dodecilamônio, 15 % de butanol, 0,5 % OAI e 69,5 % de água bidestilada.  

  

Figura 35 - Diagrama de fases pseudoternário do SNEOAI 

 

Fonte: Própria 

 

O SNEOAI obtido foi considerado como sendo autoemulsificante devido a inalteração 

do seu aspecto isotrópico mesmo após sucessivas diluições em água. Isso é muito importante, 

pois nos processos corrosivos as nanoemulsões são diluídas, podendo ocorrer a mudança de 

fase. 
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4.4 TESTE DE SOLUBILIDADE DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO (EAI) EM SNEOAI 

 

O extrato hidroalcoólico das folhas de Azadirachta indica foi solubilizado no SNEOAI 

para fins de realização de testes como anticorrosivo, devido a elevada estabilidade e o poder 

solubilizante deste sistema. O SNEOAI com extrato solubilizado foi denominado como 

SNEOAI-EAI. 

A quantificação do extrato solubilizado foi determinada por espectroscopia na região 

do ultravioleta (UV/Vis), utilizando um comprimento de onda (λ) entre 200 a 800 nm, para a 

determinação do λmáx (402 nm). A curva analítica foi construída com base na relação entre 

concentração e absorbância de cinco amostras no λmáx, como mostra a Figura 36. 

 

Figura 36 - Curva analítica do extrato hidroalcoólico (EAI) 

 

Fonte: Própria 
 

Em função da curva analítica, foi possível calcular a solubilidade do extrato 

hidroalcoólico (50,617 %, solubilizou 0,287 mg mL
-1

 de 0,567 mg mL
-1

 de extrato em 

SNEOAI). Demonstrando que o sistema solubilizou satisfatoriamente o extrato.  

 

4.5 CARACTERIZAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS DOS SISTEMAS SNEOAI E SNEOAI-EAI 

 

 Os SNE obtidos (SNEOAI e SNEOAI-EAI) foram caracterizados quanto ao 

comportamento reológico e distribuição de tamanho de gotículas. O resultado do índice de 

refração do óleo [1,447 (± 0,005)] foi utilizado na análise do tamanho das gotículas. 
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4.5.1 Tensão superficial 

 

O comportamento micelar do SNEOAI e SNEOAI-EAI foi avaliado pelos dados 

experimentais da tensão superficial. 

As concentrações dos agregados micelares dos sistemas analisados foram 

determinados por meio de diluições em meio aquoso (água). Alguns parâmetros foram 

calculados a partir da relação da tensão superficial e da concentração do sistema 

nanoemulsionado. As concentrações foram calculadas através da extrapolação de dois 

componentes de cada curva (Figuras 37 e 38).  

 

Figura 37 - Tensão superficial do SNEOAI 

 

Fonte: Própria 
 

Figura 38 - Tensão superficial do SNEOAI-EAI 

 
Fonte: Própria 
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Os valores das concentrações dos agregados micelares para os sistemas SNEOAI e 

SNEOAI-EAI estão listados na Tabela 8. O pequeno decréscimo no valor da concentração dos 

agregados micelares para o sistema com extrato, pode ser justtificado pelo favorecimento na 

formação de multicamandas pelas substâncias presentes no extrato (triterpenos oxigenados) 

interagirem com o grupo hidrofílico do tensoativo. 

 

Tabela 8 - Concentrações dos agregados micelares 

cmc (DDAC) em água 
Concentração dos agregados micelares em água 

SNEOAI SNEOAI-EAI 

1,30x10
-2

 mol L
-1

 1,44x10
-3

 g mL
-1

 1,01x10
-3

 g mL
-1

 

Fonte: Própria 

 

4.5.2 Reologia 

 

 O comportamento reológico de sistemas nanoemulsionados pode ser um indicativo do 

arranjo estrutural das gotículas no interior do sistema  

 O valor da viscosidade para o SNEOAI foi de 6,30 mPa.s (6,30 cP) (Figura 39) e para 

o SNEOAI-EAI foi de 6,50 mPa.s (6,50 cP) (Figura 40). Estes valores foram calculados a 

partir da média de 100 pontos com período de rotação 1-1000 s
-1

.  O SNEOAI-EAI 

apresentou um valor de viscosidade maior que o SNEOAI devido o diâmetro de gotícula ser 

maior, e dessa forma houve um aumento de choques entre as micelas, oferecendo resistência às 

tensões de cisalhamento.  

A partir das Figuras 39 e 40 foi possível observar o comportamento Newtoniano dos 

sistemas nanoemulsionados analisados, ou seja, a taxa de cisalhamento foi proporcional à 

tensão aplicada, proporcioando, assim, uma viscosidade constante com o tempo dentro da 

faixa de tensão aplicada (Figura 39). Os resultados comprovam que os valores de viscosidade 

foram baixos, típico de dispersões líquidas compostas de micelas coloidais (LANDGRAF et 

al., 2006), e portanto apresenta dimensões dentro do intervalo de 1nm a 1µm. 
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Figura 39 - Viscosidade do SNEOAI 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 40 - Viscosidade do SNEOAI-EAI 

 

Fonte: Própria 
 

 Os sistemas analisados apresentaram valores de viscosidade bem próximos, porém foi 

cerca de sete vezes maior que o valor da viscosidade da água pura a 25°C (0,89 cP). Estes 

resultados podem ser atribuídos à quantidade de água no sistema nanoemulsionado ser alta 

(69,5 %). O aumento nos valores de viscosidade são consequencias do aumento da 

estabilidade dos sistemas. 

 

4.5.3 Distribuição de Tamanho das Gotículas 

 

 O diâmetro médio das gotículas nos sistemas nanoemulsionados [SNEOAI (diâmetro 

= 0,980 nm) e SNEOAI-EAI (diâmetro = 1,690 nm)] apresentaram diâmetro médio inferior a 

5 nm [(5-10 nm tamanho de gotícula de uma microemulsão (ROSSI et al., 2006)], e portanto, 

dentro da faixa nanométrica, justificando o termo nanoemulsões para os sistemas SNEOAI e 

SNEOAI-EAI, relatados deste o início desta pesquisa. 
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O aumento do tamanho das gotículas de nanoemulsão no SNEAOI com a incorporação 

do extrato hidroalcoólico evidencia a localização das substâncias presentes no extrato na 

camada interfacial de tensoativos, devido ao aumento do diâmetro da micela. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES 

 

Os antioxidantes podem ser de origem natural ou sintético e são muito utilizados por 

retardarem os processos oxidativos, que causam mudanças na qualidade e aspectos dos 

materiais. A atuação dos antioxidantes ocorre por meio da interrupção da cadeia de reações 

oxidativas, reduzindo a sua velocidade e prolongando o período de indução, que consiste no 

tempo decorrido para que um produto comece a apresentar sinais detectáveis de oxidação. 

(AMAROWICZ et al., 2004). Essa propriedade pode estar envolvida, também, com a inibição 

da oxidação de materiais metálicos (PEREIRA et al., 2011). 

 Atualmente muitas pesquisas estão voltadas a busca de produtos antioxidantes 

naturais, como é o caso de extratos e frações, que apesar de conterem uma variedade de 

substâncias, podem apresentar princípios ativos responsáveis pelas propriedades medicinais 

da planta.  

 No entanto, a utilização de extratos vegetais pode recair no mesmo problema 

frequentemente observado para produtos naturais isolados, que está correlacionado como a 

baixa solubilidade em solventes orgânicos. Dessa forma, a utilização de sistemas 

nanoemulsionados podem se tornar valiosos instrumentos para a biodisponibilização de 

extratos vegetais. 

 Neste trabalho avaliou-se a propriedade antioxidante do extrato hidroalcoólico das 

folhas de Azadirachta indica A. Juss e do óleo das suas sementes, bem como, suas 

nanoformulações SNEOAI e SNEOAI-EAI, objetivando avaliar a eficácia destes materiais 

vegetais como inibidores de processos oxidativos. 

 

4.6.1 Propriedade Antioxidante 

 

 A propriedade antioxidante dos sistemas (SNEOAI e SNEOAI-EAI), extrato 

hidroalcoólico e óleo foi avaliada pelo método do fosfomolibdênio de amônio. Este método é 

utilizado para comparar a capacidade antioxidante de diversos extratos, além de ser simples e 

de baixo custo (NUNES, 2011). 
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O SNEOAI foi utilizado para aumentar a solubilidade do extrato com a perspectiva de 

aumento da sua ação antioxidante. 

 Os resultados antioxidativos obtidos estão representados na Figura 41, o gráfico 

relaciona o percentual de atividade antioxidante (%AA) para cada amostra em relação ao 

padrão de ácido ascórbico (vitamina C), que apresenta atividade de 100% por ser uma 

substância de potente ação antioxidante.  

 

Figura 41 - Porcentagem de inibição do complexo do fosfomolibdênio em relação ao ácido ascórbico 

 

Fonte: Própria 
 

Comparando-se os resultados em relação ao ácido ascórbico, o extrato hidroalcoólico 

apresentou o melhor resultado antioxidante (26,50 %), que pode ser justificado pela maior 

concentração de compostos polares presentes nesse extrato, como é o caso da azadiractina, 

nimbina, salanina, entre outros que foram relatados no Capítulo 2. Devido a presença do 

extrato o SNEOAI-EAI (2,45 %) apresentou uma percentagem maior do que o SNEOAI (1,67 

%), porém em comparação com o ácido ascórbico apresentaram baixa ação antioxidante, 

assim como o óleo. 

 

4.7 TESTES DE RESISTÊNCIA DOS SISTEMAS SNEOAI E SNEOAI-EAI À 

SALINIDADE E ESTABILIDADE À TEMPERATURA 

 

 Os resultados mostraram que para os sistemas SNEOAI e SNEOAI-EAI não houve 

quebra da nanoemulsão em concentrações de até 500 ppm em meio salino de 3,5 % (35.000 

ppm). Com relação a estabilidade térmica, o sistema SNEOAI manteve-se estável de 4°C à 

100°C, temperaturas abaixo que 4°C fez com que o tensoativo DDAC precipitasse, porém ao 

voltar a temperatura ambiente o sistema foi restituído, já o sistema SNEOAI-EAI apresentou 
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estabilidade térmica de 5°C à 100°C, com o tensoativo precipitando em temperaturas menores 

que 5°C.  

 

4.8 ESTUDO DA EFICIÊNCIA DOS SNEOAI E SNEOAI-EAI NA INIBIÇÃO À 

CORROSÃO EM AÇO CARBONO AISI 1018 EM MEIO SALINO 

 

 O sistema nanoemulsionado SNEOAI foi composto de tensoativo (15 % de DDAC), 

cotensoativo (15 % de butanol), fase aquosa (69,5 % de água) e fase oleosa (0,5 % do óleo das 

sementes de A. Indica), esse ponto foi escolhido dentro da região de WIV rico em água (O/A). 

O sistema nanoemulsionado (SNEOAI-EAI) com o extrato das folhas de A. Indica 

solubilizado foi preparado conforme a solubilidade máxima (0,287 mg de extrato por mL de 

SNEOAI).  

 Os sistemas SNEOAI e SNEOAI-EAI foram avaliados pelo método de resistência à 

polarização linear (LPR) e perda de massa (CPM) nas concentrações de 50, 100, 150, 300 e 

500 ppm. Para o SNEOAI-EAI os teores do extrato hidroaloólico (EAI) nas concentrações 

estudadas estão representados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Teores do EAI no SNEOAI 

Concentração 

SNEOAI (mg L
-1

) 
EAI (mg) 

50 0,014 

100 0,029 

150 0,043 

300 0,086 

500 0,143 

Fonte: Própria 

 

A água produzida pela indústria petrolífera contém íons, como o cloreto, em solução. 

A concentração de cloreto na água pode variar consideravelmente, de zero até milhares de 

ppm. Normalmente, este valor varia de 10.000 ppm a 130.000 ppm, que dependendo da 

temperatura, este teor de cloreto pode se tornar preocupante, principalmente para valores de 

temperatura maiores que 60°C (TÁVORA, 2007). Para a realização dos ensaios foram 

preparadas soluções de cloreto de sódio, NaCl a 1 % (10.000 ppm) de acordo com a 

metodologia reportada por Távora (2007) para a célula instrumentada de LPR 
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4.8.1 Formação da Camada Protetora  

 

 Ensaios de polarização muitas vezes são realizados em meios desaerados pela 

introdução de nitrogênio. Na prática, todavia, na maioria das vezes o oxigênio está presente 

no meio, mesmo que em baixas concentrações (BARBOSA, 1999). Com o objetivo de 

investigar a influência da presença de oxigênio no comportamento de corrosão do aço carbono 

AISI 1018, foram realizados ensaios de LPR e CPM em meio salinos (1 %) naturalmente 

aerado, com a utilização dos sistemas micremulsionados (SNEOAI e SNEOAI-EAI) como 

inibidores.  

Durante os ensaios foram monitorados o oxigênio dissolvido e pH, à temperatura 

ambiente, conforme representado nas Tabelas 10 e 11.  

 

Tabela 10 - Monitoramento dos ensaios na célula instrumenta para o SNEOAI 

Concentração do SNEOAI 

(ppm) 

INICIAL FINAL 

Oxigênio dissolvido 

(mg L
-1

) pH 

Oxigênio dissolvido 

(mg L
-1

) pH 

BRANCO (NaCl-1 %) 7,90 6,58 5,68 6,79 

50 8,06 6,23 5,82 7,15 

100 8,14 6,20 6,34 6,79 

150 7,93 6,08 8,47 6,34 

300 8,53 6,96 7,82 6,78 

500 7,76 6,97 6,82 6,78 

Fonte: Própria 
 

Tabela 11 - Monitoramento dos ensaios na célula instrumenta para o SNEOAI-EAI 

Concentração do SNEOAI-

EAI (ppm) 

INICIAL FINAL 

Oxigênio dissolvido 

(mg L
-1

) pH 

Oxigênio dissolvido 

(mg L
-1

) pH 

50 7,91 6,95 5,78 6,60 

100 7,66 5,97 5,45 6,48 

150 8,48 6,22 6,10 6,34 

300 8,20 7,30 6,37 6,93 

500 8,19 7,39 8,57 6,59 

Fonte: Própria 
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Phelps e Vreeland (1957) Apud INCO (1983) observaram que o excesso de oxigênio 

presente na solução provoca a formação de uma película protetora de óxido. Eles estudaram o 

comportamento de corrosão do aço inoxidável 304 em soluções de ácido sulfúrico, de 

diversas concentrações, saturadas com ar ou desaeradas com nitrogênio.  

Barbosa (1999) observou que a influência da condição de aeração provocou uma 

diferenciação nos valores de densidades de corrente em meios aerado e desaerado com N2, de 

cerca de 100 vezes pela técnica de polarização. Ele observou, que para um determinado filtro 

analisado, ocorreu uma transição ativa-passiva em potenciais de 100 vezes da ordem de -200 

mV (ECS), e uma passivação secundária a cerca de 50 mV (ECS), indicando a influência do 

oxigênio na formação desta camada “passiva”. 

Segundo Salgado e Sinigaglia (1983), produtos de corrosão formados na região ativa 

do aço inoxidável AISI 304 inibiram o processo de dissolução. De acordo com estes 

pesquisadores, esta camada inibidora é claramente diferente de uma camada passiva, e 

provavelmente não é estacionária, sofrendo ataque e restauração com o tempo. O processo de 

restauração, segundo eles, deve ocorrer pela reação com o oxigênio ou com substâncias do 

meio que contêm oxigênio, sendo provavelmente a responsável pela dependência observada 

entre o teor de oxigênio no meio e a resposta à polarização. 

Neste contexto, oxigênio interferiu na formação dos filmes passivos dos sistemas 

nanoemulsionados estudados. E assim, os filmes não apresentaram estabilidade no decorrer de 

todo o ensaio, sofrendo ataque e restauração. Como pode ser observado nas Figuras 42 a 53, 

que mostram os gráficos da taxa de corrosão (mm/ano) versus o tempo (24 horas) de todos os 

ensaios. Em todas as Figuras são mostrados os efeitos do inibidor sobre a superfície do corpo 

de prova. 

 

Figura 42 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o branco (NaCl - 1 %) 

 

Fonte: Própria 

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Ta
xa

 d
e

 C
o

rr
o

sã
o

 (
m

m
/a

)

Tempo (h)



Resultados e Discussão 

_________________________________________________________________________ 
Denise Porfirio Emerenciano                                                               Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN 

80 

 
Figura 43 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI (50 ppm) 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 44 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI (100 ppm) 

 

Fonte: Própria 
 

Figura 45 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI (150 ppm) 

 

Fonte: Própria 
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Figura 46 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI (300 ppm) 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 47 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI (500 ppm) 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 48 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI-EAI (50 ppm) 

 

Fonte: Própria 
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Figura 49 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI-EAI (100 ppm) 

 

Fonte: Própria 
 

Figura 50 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI-EAI (150 ppm) 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 51 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI-EAI (300 ppm) 

 

Fonte: Própria 
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Figura 52 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o SNEOAI-EAI (500 ppm) 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 53 - Comportamento do filme inibidor ao longo do tempo para o EAI (150 ppm) 

 

Fonte: Própria 
 

Como os ensaios foram realizado sob agitação rotacional constante (700 rpm), durante 

todos os experimentos não foi visualizada a formação de espuma, comprovando a 

solubilização dos sistemas nanoemulsionados no meio corrosivo.  

  

4.8.2 Taxa de Corrosão dos SNEOAI e SNEOAI-EAI por Perda de Massa (CPM) 

 

 A eficiência dos inibidores foi calculada com base nos valores gravimétricos (perda de 

massa). As Tabelas 12 e 13 mostram os resultados de perdas de massa  e taxa de corrosão 

obtidos durante os ensaios. Verificou-se que a melhor eficiência foi de 85,41 % (300 ppm) 

para o SNEOAI e de 83,19 % (500 ppm) para o SNEOAI-EAI. 

 Na Figura 54 está representado o gráfico de taxa de inibição versus concentração dos 

inibidores, onde verifica-se que para o SNEOAI-EAI o aumento da concentração aumenta a 

eficiência da proteção da superfície do aço AISI 1018. Para o SNEOAI o aumento da 
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eficiência só é proporcional com o aumento da concentração até 300 ppm, após esta 

concentração a eficiência decresce consideravelmente.  

 
Tabela 12 - Perda de massa e taxa corrosiva para o SNEOAI 

Ensaio C.P. C.P.M.(g) Taxa de corrosão (mm/ano) Eficiência (%) 

Branco 

1 0,2386 

40,8161 0,00 2 0,2277 

3 0,2260 

50 ppm 

1 0,1959 

33,3639 18,26 2 0,1845 

3 0,1855 

100 ppm 

1 0,1228 

23,4591 42,52 2 0,1429 

3 0,1322 

150 ppm 

1 0,1624 

27,5389 32,53 2 0,1519 

3 0,1528 

300 ppm 

1 0,0473 

5,9547 85,41 2 0,0404 

3 0,0133 

500 ppm 

1 0,1332 

23,9779 

 

41,25 

 

2 0,1291 

3 0,1444 

*C.P. corpo de prova, C.P.M. cupon perda de massa. Fonte: Própria 
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Tabela 13 - Perda de massa e taxa corrosiva para o SNEOAI-EAI 

Ensaio C.P.* C.P.M.(g) Taxa de corrosão (mm/ano) Eficiência (%) 

Branco 

1 0,2386 

40,8161 0,00 2 0,2277 

3 0,2260 

50 ppm 

1 0,1544 

28,4940 30,19 2 0,1605 

3 0,1684 

100 ppm 

1 0,1322 

28,0224 31,34 2 0,1871 

3 0,1560 

150 ppm 

1 0,1675 

27,2500 33,24 2 0,1341 

3 0,1606 

300 ppm 

1 0,1769 

29,4256 27,91 2 0,1740 

3 0,1482 

500 ppm 

1 0,0331 

6,8626 83,19 2 0,0458 

3 0,0375 

*C.P. corpo de prova, C.P.M. cupon perda de massa. Fonte: Própria 

 

Figura 54 - Taxa de inibição dos sistemas nanoemulsionados por CPM 

 

Fonte: Própria 
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 Em comparação com a técnica de CPM, a taxa de inibição pelo LPR mostrou que até 

300 ppm (70,58 %, SNEOAI) ocorre um aumento na taxa de inibição, mas em concentrações 

maiores [500 ppm (57,18 %)] esse valor decresce, como ocorreu no método CPM para o 

mesmo sistema. Já o SNEOAI-EAI, as maiores taxas de inibição (LPR) ocorreram nas 

concentrações de 100 ppm (74,17 %) e 150 ppm (72,51 %), porém acima de 100 ppm, a 

eficiência também decresce (Figura 55). 

 

Figura 55 - Taxa de inibição dos sistemas nanoemulsionados por LPR 

 

Fonte: Própria 
 

Foi constatado para todos os corpos de prova a formação de pites (corrosão 

localizada), ocasionado pelas ocorrências de zonas que promovem o contato do eletrólito com 

o metal. 

A Tabela 14 mostra a comparação entre as eficiências das técnicas de LPR e CPM. 

 

Tabela 14 - Comparação da taxa de inibição dos sistemas pelas técnicas de LPR e CPM 

Ensaio 
*TI (%) CPM TI (%) LPR 

SNEOAI SNEOAI-EAI SNEOAI  SNEOAI-EAI 

0 0 0 0 0 

50 ppm 18,26 30,19 26,10 45,44 

100 ppm 42,52 31,34 43,09 74,17 

150 ppm 32,53 33,24 65,19 72,51 

300 ppm 85,41 27,90 70,58 66,44 

500 ppm 41,25 83,19 57,18 66,30 

*TI-Taxa de inibição. Fonte: Própria 
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A técnica de LPR apresenta a taxa de corrosão instantânea enquanto a técnica de perda 

de massa (CPM) apresenta a taxa de corrosão acumulada para as 24 horas de ensaio, sendo 

uma técnica complementar a outra. Dessa forma, os valores das taxas de corrosão, para toda 

as concentrações, são mais acentuados quando determinados por CPM, como mostrado na 

Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Comparação da taxa de corrosão dos sistemas pelas técnicas de LPR e CPM 

Ensaio 
*TC (mm/ano) COM TC (mm/ano) LPR 

SNEOAI SNEOAI-EAI SNEOAI SNEOAI-EAI 

0 40,82 40,82 12,81 12,81 

50 ppm 33,36 28,49 9,46 6,99 

100 ppm 23,46 28,02 7,29 3,31 

150 ppm 27,54 27,25 4,46 3,52 

300 ppm 5,95 29,43 3,77 4,30 

500 ppm 23,98 6,86 5,48 4,32 

*TC-Taxa de corrosão. Fonte: Própria 

  

O extrato hidroalcoólico (150 ppm, solubilizado em 5 mL de DMSO) foi testado nas 

mesmas condições dos sistemas nanoemulsionados, os resultados  são mostrados na Tabela 

16. 

 

Tabela 16 - Comparação das taxas de corrosão (TC) e inibição(TI) do extrato hidroalcoólico pelas 

técnicas de LPR e CPM 

Extrato TC (mm/ano) (CPM) TC (mm/ano) (LPR) TI % (CPM) TI % (LPR) 

150 ppm 26,67 3,18 34,67 75,14 

Fonte: Própria 

 

Os resultados comprovam que a solubilização do extrato hidroalcoólico no SNEOAI 

aumentou a taxa de inibição de 43,09 % (100 ppm) para 74,17 %, (100 ppm) (SNEOAI-EAI) 

pela técnica de LPR. 
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5  CONCLUSÕES 

 

 A realização deste trabalho possibilitou as seguintes conclusões: 

 A quantificação de solubilização do extrato hidroalcoólico das folhas de Azadirachta 

indica A. Juss (Meliaceae) no sistema SNEOAI (DDAC + butanol + água + óleo das 

sementes de A. Indica) mostrou resultado satisfatório de 50,62 %. O sistema 

SNEOAI, rico em água, não foi testado em outros extratos, por não ser muito eficaz, 

já que extratos hidroalcoólicos de plantas em geral, testados em sistemas polares, 

apresentam baixos percentuais de solubilização (GOMES, 2010); 

 A partir da reologia foi possível observar o comportamento Newtoniano dos sistemas 

analisados. O diâmetro médio de gotícula dos sistemas apresentaram valores menores 

que 5 nm (5-100 nm microemulsão), e assim pode ser considerado como uma 

nanoemulsão. O aumento da gotícula dos sistemas de nanoemulsionados  de 0,980 

nm (SNEOAI) para 1,690 nm (SNEOAI-EAI), que pode ser observado através da 

Figura 34 (Capítulo 4), em que o aumento ocorreu devido ao fato das substâncias 

presentes no EAI estarem localizadas na camada interfacial de tensoativos; 

 A propriedade antioxidante do extrato hidroalcoólico foi significativa (26,50 %). O 

SNEOAI-EAI apresentou um percentual antioxidante (2,45 %) maior que o SNEOAI 

(1,67 %) devido à presença do extrato. Esses percentuais comprovam que tanto o 

extrato quanto os sistemas nanoemulsionados possuem ação anticorrosiva; 

 A presença de oxigênio em meio salino (naturalmente aerado) resultou na formação e 

restauração do filme inibitório dos sistemas na superfície metálica. Dessa forma, o 

filme não se apresentou como uma camada passiva altamente protetora, e, portanto as 

taxas de corrosão foram 100 vezes mais elevadas quando comparados com alguns 

trabalhos da literatura em o meio desaerado; 

 Mesmo sob agitação rotacional (700 rpm) constante, os sistemas SNEOAI e 

SNEOAI-EAI não formaram espumas, permanecendo assim, totalmente solubilizados 

durante todos os ensaios; 

 As medidas obtidas comprovaram que as técnicas de LPR e CPM foram eficazes no 

estudo da eficiência de inibição à corrosão em meio salino dos sistemas SNEOAI e 

SNEOAI-EAI. Concentrações baixas do SNEOAI-EAI (LPR) (100 e 150 ppm), 

apresentaram taxas de inibições significantes (74,17 e 72,51 %, respectivamente); 

diferentemente do SNEOAI (LPR) que a sua taxa de inibição só ocorreu em uma  
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concentração maior (300 ppm, 70,58 %). Dessa forma, a presença do extrato 

hidroalcoólico promoveu uma maior adsorção na superfície metálica em virtude da 

presença dos limonóides (triterpenos oxigenados) na sua composição, favorencendo 

assim, a inibição a corrosão.  

 A realização deste trabalho permitiu concluir que os sistemas SNEOAI e SNEOAI-

EAI mostraram-se eficazes como inibidores de corrosão do aço carbono AISI 1018, 

apresentando eficiência máxima de 85,41 % (300 ppm,  SNEOAI) pela técnica de 

CPM, seguidos de 83,19 % [500 ppm, SNEOAI-EAI (CPM)], 74,17 % [100 ppm, 

SNEOAI-EAI (LPR)], 72,51 % (150 ppm, SNEOAI-EAI (LPR)] e 70,58 % (300 

ppm, SNEOAI (LPR)]; 

 A célula eletroquímica instrumentada mostrou ser um equipamento bastante versátil 

na avaliação de inibidores de corrosão, na qual foi possível estabelecer relações entre 

diversos parâmetros em um só experimento; 

 Apesar da diferença entre os valores obtidos, as técnicas de LPR e CPM se 

complementam, sendo a primeira capaz de determinar as taxas de corrosão 

instantânea do metal e avaliar o comportamento do filme passivo do inibidor, e a 

segunda capaz de determinar a perda de massa real e o tipo de corrosão sofrida pelo 

material. 

 Os dados observados na inibição a corrosão dos sistemas SNEOAI e SNEOAI-EAI 

indicaram que estes sistemas poderão vir a serem utilizados como inibidores do aço 

carbono AISI 1018 em meio salino, contribuindo para a produção de novos 

inibidores de corrosão que não prejudiquem o meio ambiente, por serem de origem 

vegetal, ambientalmente corretos, ecologicamente aceitáveis, economicamente 

viáveis e de grande disponibilidade por serem oriundos de fontes renováveis. 
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6 PERSPECTIVAS DE NOVOS TRABALHOS 

 

Para trabalhos futuros recomenda-se: 

 Obtenção de um sistema nanoemulsionado com maior região de microemulsão. 

 Isolamento da substância majoritária azadiractina, via estudos de fitoquímica clássica, 

solubilizado no sistema SNEOAI e efetuar estudos de modelagem molecular, 

objetivando melhor entendimento da interação dos componentes químicos na 

nanoemulsão. 

 Avaliar a eficácia de solubilização do SNEOAI em outros extratos hidroalcoólicos de 

espécies vegetais com comprovada ação na inibição à corrosão, objetivando sua 

utilização em espécies vegetais, ainda não avaliadas como inibidores verdes de 

corrosão. 

 Estudar a cinética de adsorção dos sistemas SNEOAI e SNEOAI-EAI. 

 Estudar a eficiência de inibição à corrosão dos sistemas nanoemulsionados (SNEOAI 

e SNEOAI-EAI), na célula eletroquímica instrumentada (CPM e LPR), em 

atmosferas desaeradas com nitrogênio, CO2 puro e CO2 com baixas concentrações de 

O2.   

 Estudar a eficiência de inibição à corrosão dos sistemas nanoemulsionados (SNEOAI 

e SNEOAI-EAI) por meio do potenciostato, com a finalidade de avaliar melhor a 

interação dos filmes com a superfície metálica.  
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