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RESUMO 

Os problemas provenientes da ação corrosiva refletem diretamente no setor financeiro das 

indústrias, no meio ambiente e segurança, com isso aumenta-se a necessidade de combater 

esse problema de forma mais efetiva possível vinculando a eficiência de inibição a produtos 

naturais que minimizam os impactos ambientais. Neste contexto, o presente trabalho utiliza 

sistemas microemulsionados (SME), SME com fração de Taninos (SME-T) e SME com 

fração de Taninos e Saponinas (SME-TS) bem como os Taninos e Saponinas de forma livre 

como inibidores de corrosão para o aço carbono AISI 1018 sob a influência do meio 

corrosivo de NaCl 3,5%. As eficiências de inibições à corrosão e seus mecanismos foram 

investigados através das curvas de polarização e isotermas de adsorção. As frações de 

Taninos e saponinas, apresentaram respectivamente, eficiências de inibições à corrosão 

máximas de 80,82% (75 ppm) e 50,21% (200 ppm) em velocidade de varredura de 1mVs-1. 

O sistema microemulsionado SME apresenta eficiência máxima de 59,56% (50 ppm), porém 

com a solubilização de Tanino (5,0x10-5 g) a eficiência de inibição alcançou 65,67% (100 

ppm do SME-T) e com a solubilização de Taninos e Saponinas na proporção de 1:1 (7,6x10-

5 g) obteve eficiência máxima 81,30% (75 ppm) para o SME-TS. Com relação ao processo 

de adsorção, os dados experimentais de todos os inibidores testados se ajustaram a isoterma 

de Langmuir. A partir dos valores de energia de Gibbs foi visto que a formação do filme 

interfacial acontece espontaneamente e é resultado as interações do tipo físicas entre as 

moléculas inibidoras com os sítios ativos do metal. A partir do estudo da influência da 

velocidade de varredura na análise eletroquímica foi visto que a velocidade de 1 mVs-1 

forneceram melhores resultados de eficiência de inibição da corrosão do aço carbono se 

comparado com a velocidade de 10 mVs-1. Contudo a solubilização dos taninos e saponinas 

nos sistemas microemulsionados foi viável no ponto de vista de diminuição do uso do 

material vegetal e os sistemas tornam-se uma boa alternativa para utilização como inibidor 

que não agride o meio ambiente, de fácil acesso, de baixo custo, renovável e não tóxico.  

Palavras-Chaves: Ipomoea pes-caprae, inibidor, corrosão, sistema microemulsionado 



ABSTRACT 

 

The problems related to corrosive action have a direct impact on the industry financial sector, 

environment and safety, which increases the necessity to fight such problem in the most 

effective way possible, associating the efficiency of inhibition to natural products that are 

able to minimize environment impacts. In this context, this study uses microemulsion 

systems (SME), SME with fraction of Tannins (SME-T) and SME with fractions of both 

Tannins and Saponins (SME-TS) as well as free-form Tannins and Saponins with corrosive 

inhibitors of the carbon steel AISI 1018 under the influence of a 3.5% NaCl corrosive mean. 

The corrosive inhibition efficiency and its mechanisms were investigated through 

polarization curves and adsorption isotherms. The tannin and saponin fractions showed 

maximum inhibition efficiencies of 80.82% (75 ppm) and 50.21% (200 ppm) in a 1mVs-1 

scan speed. The microemulsion system SME shows maximum efficiency of 59.56% (50 

ppm). However, with the solubilization of the Tannins (5.0x10-5 g) the inhibition efficiency 

reached 65.67% (100 ppm of the SME-T) and with the solubilization of the Tannins and 

Saponins in the proportion of 1:1 (7.6x10-5 g) performed a 81.30% (75 ppm) maximum 

efficiency to the SME-TS. Regarding the absorption process, the results of all the tested 

inhibitors adjust to the Langmuir isotherm. Observing the energy values of Gibbs, it was 

understood that the interfacial film formation happens spontaneously and it is resulting from 

the physic interactions between the inhibition molecules with other active metal sites. 

Considering the scan speed study in the electrochemical analysis, it was observed that the 

speed of 1 mVs-1 led to better results of corrosive inhibition efficiency of the carbon steel 

when compared to the speed of 10 mVs-1. In spite of that, the tannins and saponins 

solubilization in the microemulsion systems was feasible regarding the decrease in the use 

of vegetal material, and the systems represent a good alternative inhibitor to does not harm 

the environment, which is easy to find, low-cost, renewable and non-toxic. 

Keywords: Ipomoea pes-caprae, inhibitor, corrosion, microemulsion system 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

O processo corrosivo está presente em todo instante, de forma natural e espontânea, 

nas mais variadas atividades, e de forma mais severa nas indústrias, em especial na de 

petróleo, na qual dutos e equipamentos estão expostos a condições ambientais e substâncias 

que favorecem esse fenômeno. 

Os aços carbono constitui o mais importante grupo de materiais utilizados na 

engenharia e na indústria devido suas propriedades mecânicas serem suficientes para atender 

à maioria das aplicações da prática, além de ser, relativamente simples quimicamente 

(basicamente composto de ferro e carbono), o que mantém seu custo baixo. Este é usado em 

larga escala em aplicações marítimas, em indústrias nucleares, de petróleo (na produção e 

refino de petróleo e oleodutos, por exemplo), nas indústrias químicas e na construção civil 

(GOMES, 2013). O aço carbono, contudo, possui maior susceptibilidade à oxidação, logo a 

corrosão desses materiais leva a prejuízos como substituição prematura de peças de 

equipamentos com reflexos no custo industrial, paralisação inesperada causando transtornos 

no planejamento de produção, perda de um produto e consequente contaminação ambiental 

(exemplo, rompimento de oleoduto com possível vazamento) e falta de segurança dos 

equipamentos.  

Um dos motivos da corrosão principalmente em poços de reservatório de petróleo é 

a utilização de alguns ácidos (15% p/v), a temperaturas até 60°C sendo o ácido clorídrico o 

mais utilizado na dissolução do entupimento dos poços de petróleo, uma vez que forma os 

cloretos metálicos que se dissolvem rapidamente quando comparado com fosfatos, sulfatos 

e nitratos (FONTANA, 1987; BURSTEIN et al., 2004). Além do ácido clorídrico, água 

produzida e o vapor de água perto e/ou do mar contêm íons cloreto que quebra a proteção 

das camadas formadas na superfície do aço causando corrosão (FUCHS-GODEC, 2009; 

FOUDA et al., 2010). 

Então, a aplicação de métodos de prevenção à corrosão é essencial. Dentre os 

métodos mais utilizados estão os inibidores químicos de adsorção que, em concentração 

adequada, formam uma película protetora aumentando a resistência do material à corrosão 

(PINA et al., 2011). Hoje é fundamental que as formulações inibidoras estejam centradas 

em ser compatível com os segmentos industriais e com o meio ambiente. E é por isso que 

busca-se nas plantas uma fonte de substâncias bioativas que atuam como inibidores de 

corrosão, potencialmente usado devido sua biodegradabilidade, fácil disponibilidade e 
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natureza não tóxica. (MAINIER; SILVA, 2004; RANI; BASU, 2011). Associar essas 

substância a sistemas microemulsionados pode tornar o método mais eficaz, pois, eles 

possuem elevada estabilidade termodinâmica e apresentam microestruturas possibilitando 

um maior contato interfacial com o metal formando uma camada protetora mais homogênea 

sobre o mesmo (ROSSI et al., 2007).  

A Ipomoea pes-caprae L. Br. Convolvulaceae é uma planta encontrada ao longo do 

litoral brasileiro sobre as dunas das praias, esta espécie é rica em compostos fenólicos 

(antioxidantes) o que justifica o seu estudo na inibição da corrosão. 

Portanto, esse trabalho tem como objetivo investigar os principais bioativos, 

presentes no extrato hidroalcoólico da Ipomoea pes-caprae e identificar os que possuem 

potencial anticorrosivo, avaliar a viabilidade da aplicação desses inibidores de fonte natural, 

bem como verificar a influência sua adição em sistemas microemulsionados (SME) do tipo 

O/A, visando combinar os efeitos, na aplicabilidade como inibidor de corrosão do aço 

carbono AISI 1018, aço similar a utilizados em dutos para escoamento de óleo e gás, 

utilizando como meio corrosivo solução de NaCl 3,5%. 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos para proporcionar melhor 

compreensão do trabalho. O Capítulo 1 refere-se à introdução geral; o Capítulo 2 expõe-se 

os aspectos teóricos e o estado da arte relacionados a esta pesquisa; o Capítulo 3 traz a 

metodologia experimental utilizada; o Capítulo 4 apresenta os resultados correspondentes 

aos ensaios experimentais e as respectivas discussões; e por fim no capítulo 5 constam as 

conclusões finais. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE 

2.1 CORROSÃO 

 

Os metais ou ligas metálicas são presenças constantes no cotidiano de todas as 

pessoas, principalmente as de ferro, que são utilizadas extensivamente para produção de 

ferramentas, máquinas, veículos, na construção civil, entre outras infinidades de aplicações 

devido, as ligas de ferro, possuírem melhores propriedades mecânicas e seus custos serem 

os mais reduzidos. No entanto, apresentam baixa resistência à corrosão, onde tem por 

definição que a corrosão é a deterioração do material provocando modificações prejudiciais, 

tais como variações químicas ou estruturais, tornando-o inadequado ao uso (GENTIL, 2011).  

Sendo assim, o primeiro passo é compreender melhor o que vem a 

ser corrosão e os princípios básicos do processo corrosivo para que se estabeleça métodos 

para minimização deste fenômeno. De certa forma, admite-se que a corrosão é o inverso do 

processo metalúrgico que por sua vez tem como objetivo principal extrair metal a partir de 

seus minérios ou de outros compostos. Como resultado, o metal refinado encontra-se em seu 

nível energético superior ao produto de corrosão, esta é a razão termodinâmica da 

espontaneidade dos processos de corrosão que transformam os metais, novamente, em seus 

minérios de origem, cedendo energia ao meio ambiente, como mostrado na Figura 2.1 

(RAMANATHAN, 1986; GENTIL, 2011). 

Figura 2.1 Representação do ciclo corrosivo do aço carbono 

 

Fonte: EMERENCIANO, 2013 

Uma das ligas metálicas de ferro mais utilizadas é o aço, que é basicamente composto 

de ferro, carbono (onde contém em torno de 0,008 % a 2,0 % em massa de carbono) e traços 

de outros elementos com manganês, fósforo, enxofre e silício. Estes elementos residuais 
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proporcionam características desejáveis ao aço, o manganês, por exemplo, reduz óxidos e 

evita a fragilização ocasionada pelo sulfeto de ferro (FeS), já o silício auxilia no aumento da 

resistência e da dureza e o enxofre e o fosforo influenciam na redução da ductilidade 

(EMERENCIANO, 2013). 

2.1.1 Processos de corrosão 

 Os processos de corrosão são considerados reações na superfície do material em 

contato com o meio corrosivo que podem ser químicas ou eletroquímicas, nesta última, é 

considerado a transferência de elétrons entre o metal, o agente redutor, e o meio corrosivo 

(o agente oxidante). A corrosão pode ocorrer sob diferentes formas, o que de acordo com a 

aparência da superfície metálica ou da forma de ataque de oxidantes em geral, e seus 

mecanismos de ação, classificou-se, como a seguir (GENTIL, 2011): 

a) Quanto a morfologia – Onde o processo pode ocorrer na superfície do metal 

de forma uniforme, por placas, por pite, intergranular ou intragranular, filiforme, filiforme, 

por esfoliação, grafítica, em torno do cordão de solda e empelotamento pelo hidrogênio; 

b) Quanto as causas ou mecanismos – A corrosão é desencadeada por aeração 

diferencial, eletroquímica, galvânica, empelotamento ou fragilização pelo hidrogênio; 

c) Quanto aos fatores mecânicos – A associação de processos mecânicos tais 

como tensão, fadiga e atrito aumentam a probabilidade da ocorrência da corrosão. 

2.1.2 Meios corrosivos 

Dentre os fatores primordiais para o desenvolvimento da corrosão, destacam-se o 

meio corrosivo (atmosfera, meio aquoso, solo e produtos químicos e, em menor escala, 

substâncias fundidas e solventes orgânicos) e a natureza do material utilizado (GENTIL, 

2011). 

a) Atmosfera - A ação corrosiva da atmosfera depende fundamentalmente dos 

fatores: umidade relativa do ar, substâncias poluentes, temperatura e tempo de permanência 

do filme de eletrólito na superfície metálica. Na atmosfera além dos gases constituintes da 

atmosfera, principalmente oxigênio e nitrogênio, há presença de diferentes substâncias, tais 

como, CO, CO2, O2, entre outros que são encontrados no meio industrial, principalmente 

sais como por exemplo: (NH4)2SO4 e gases como SO3, SO2, H2S, que se depositam sobre o 

material. Além da atmosfera marítima que deve-se a deposição de névoa salina contendo 

sais como NaCl e MgCl2;  
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b) Meio aquoso - corrosão em meios aquosos é a mais 

comum, e isto é esperado, uma vez que a maioria dos fenômenos de corrosão ocorre no meio 

ambiente, no qual a água é o principal solvente. (WOLYNEC, 2003), bem como pela 

presença de alguns contaminantes, tais como: gases e sais dissolvidos, matéria orgânica de 

origem animal e vegetal, bactérias, limos, algas e sólidos em suspensão. Os sais dissolvidos 

podem agir acelerando ou retardando a velocidade do processo corrosivo (FÓFANO; 

JAMBO, 2008; GENTIL, 2011); 

c) Solo – O mecanismo da corrosão nos solos é eletroquímico e é desencadeado 

devido à presença a presença de água, de gases, do pH e a resistividade elétrica, além de 

microrganismos e substâncias provenientes do uso de fertilizantes e despejos industriais. 

Entre os meios corrosivos, o aço carbono tem maior susceptibilidade ao processo 

corrosivo se em contato com ácidos (por exemplo, HCl, H2SO4), soluções com cloretos e 

água do mar (FÓFANO; JAMBO, 2008). 

2.1.3 Controle da corrosão 

O controle da corrosão é importante para aumentar a vida útil dos equipamentos, 

minimizar os custos operacionais e com substituição de peças danificadas pela ação da 

corrosão e ainda controlar os riscos ambientais. Com relação ás técnicas disponíveis tem 

várias opções para a proteção da corrosão, dentre os processos e métodos mais utilizados 

destacam-se o uso de revestimentos ou pinturas, proteção anódica e catódica e também o uso 

de inibidores químicos. Para a seleção de um método tem que ser levado em consideração 

aspectos de ordem técnica, econômica e ambiental (ROSSI et al. 2006; MODESTO, 2008; 

GOMES, 2013). Alguns desses serão detalhados a seguir. 

2.1.3.1 Revestimentos  

Os revestimentos utilizados podem ser metálicos, inorgânicos ou orgânicos e a 

melhor utilização vai depender de alguns fatores, tais como, natureza do meio corrosivo, 

temperatura e pressão e dureza do material. Tendo como finalidades a resistência a oxidação 

e a corrosão (NUNES, 1990; MAINIER, 2004; GENTIL, 2011). 

a) Revestimentos metálicos: 

Esse tipo de revestimento atua pela formação de película protetora de óxidos, 

hidróxidos, entre outros compostos, pela reação com os oxidantes do meio corrosivo (por 

exemplo alumínio e cromo). Os metais usados apresentam elevados valores de tensão ou 
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voltagem, sendo mais resistentes a meios ácidos e não aerados. Dentre as técnicas mais 

utilizadas para a aplicação desses revestimentos destacam-se a cladização, metalização e 

eletrodeposição; 

b) Revestimentos Inorgânicos: 

Os compostos inorgânicos formam uma barreira constituída basicamente de óxidos 

e sais inorgânicos que dificulta o contado entre o metal e o meio corrosivo. A anodização, 

cromatização e fosfotação são as técnicas mais empregadas para a obtenção destes 

revestimentos; 

c) Revestimentos Orgânicos: 

Este representa o principal método de proteção por revestimentos pois é de fácil 

aplicação e baixo custo. Consiste na pintura da superfície metálica, onde formará um 

revestimento sólido capaz de proteger o material contra a ação dos meios corrosivos. 

 

2.1.3.2 Inibidores de corrosão 

Os inibidores de corrosão são geralmente, substâncias químicas (naturais ou 

sintéticas) ou misturas, que quando adicionadas, em concentração adequada, ao meio 

corrosivo são capazes de reduzir o processo corrosivo. Os inibidores são mais utilizado 

principalmente para combater o processo corrosivo em meio aquoso, sendo, na indústria do 

petróleo, utilizado nos segmentos de transporte (corrosão interna dos dutos), refino, em 

fluidos de perfuração e tanques de armazenamento de produtos (ALEJENTANO, 2003; 

MAINIER, 2004; SOUSA, 2005). 

Os inibidores de podem ser classificados por: 

• A natureza química como orgânica ou inorgânica;  

• O mecanismo de ação como anodico, catódico ou misto (anodico e catódico) e pela ação 

de formação de filme de adsorção, ou; 

• Como oxidantes ou não oxidantes (GENTIL, 2011) 

Em geral os inibidores inorgânicos têm atuação como inibidores catódicos ou 

anodicos e os inibidores orgânicos, atuam através da formação de películas de adsorção na 

superfície do metal. 
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a) Inibidores anodicos: 

O mecanismo de atuação dos inibidores anodicos se dá inicialmente pela reação do 

inibidor com os íons metálicos Men+ produzidos no ânodo, geralmente formando, hidróxidos 

que são depositados na superfície do metal como película insolúvel. Para que a inibição seja 

efetiva que a concentração do inibidor seja suficientemente elevada na solução pois com 

concentrações inferiores não ocorre a formação do filme em toda a superfície a ser protegida, 

ocorrendo corrosão localizada nos pontos descobertos deixando sítios do metal expostos, 

provocando assim uma resistência à corrosão localizada. (BARDAL, 2004; GENTIL, 2011; 

DARIVA; GALIO, 2014) 

Alguns exemplos de inibidores inorgânicos anodicos são nitratos, molibdatos, 

cromatos, fosfatos de sódio, hidróxidos e silicatos. 

b) Inibidores catódicos: 

Os inibidores de corrosão catódicos reprimem as reações catódica do metal. Alguns 

exemplos de inibidores catódicos inorgânicos são os íons de magnésio, zinco e níquel, que 

reagem com o grupo hidroxilo (OH-) da água formando-se os hidróxidos insolúveis como 

(Mg(OH)2, Zn(OH)2, Ni(OH)2) que vão precipitar seletivamente nas regiões catódicas e 

impedindo a difusão do oxigênio e a condução de elétrons pelo metal. Os inibidores 

catódicos são independentes da concentração, pois, mesmo que o inibidor não revista 

completamente a região catódica não haverá corrosão localizada, o que torna-os mais seguro 

que os inibidores anodicos. (FÓFANO; JAMBO, 2008; GENTIL, 2011; DARIVA; GALIO, 

2014). 

c) Inibidores de adsorção: 

Os inibidores ditos de adsorção são geralmente moléculas orgânicas que atuam 

através de um processo de adsorção de superfície formando uma película protetora sobre as 

áreas anodicas e catódicas ou ambas impedindo as reações eletroquímicas entre o metal e o 

meio corrosivo. O mecanismo de adsorção desses inibidores de corrosão orgânicos está 

relacionada com a presença de grupos polares funcionais com átomos de S, O ou N na 

molécula, compostos anfifílicos ou com elétrons π. A formação do filme protetor por esses 

inibidores sofrem influência de alguns fatores concentração do inibidor, temperatura e pH 

do sistema. (GENTIL, 2011). 

Na literatura são reportados resultados de pesquisas com o uso de moléculas 

orgânicas, que atuam como inibidores de adsorção no controle da ação corrosiva. Dentre as 

quais se destacam os tensoativo: (MIGAHED et al., 2005; FUCHS-GODEC, 2009; 
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JAVADIANA et al., 2013; MAZUMDER et al., 2014; EL-LATEEF et al., 2015; QIANG et 

al., 2016). 

2.1.4 Eficiência dos inibidores de corrosão 

A eficiência de um inibidor é obtida utilizando-se um potenciostato e uma cela 

eletroquímica contendo os eletrodos (referência, contra eletrodo e de trabalho), onde o meio 

corrosivo atua sobre os eletrodos metálicos medindo a corrente elétrica de corrosão, Icorr, que 

percorre o meio pela ação de uma diferença de potencial.  

Um inibidor de corrosão eficiente, disperso no meio corrosivo, diminui o valor da 

corrente elétrica que percorre o sistema. Portanto o percentual de inibição pode ser avaliado 

pelo registro da corrente elétrica de corrosão na ausência do inibidor (Icorr,0) e na presença 

do inibidor (Icorr,I), podendo ser definida matematicamente pela Equação 1. 

E% = (
 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟,0− 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐼

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟,0
)𝑥100                  (1) 

2.2 PROCESSOS DE ADSORÇÃO 

A adsorção pode ser definida como o enriquecimento de um ou mais componentes 

numa camada interfacial, que de acordo com a natureza das forças envolvidas, podem-se 

distinguir em dois tipos de adsorção, a física (fisissorção) e a química (quimissorção) 

(ROSSI, 2007; NASCIMENTO et al., 2014). 

Na adsorção física a interação existente entre o adsorvato (inibidor) e o adsorvente 

(metal) é somente pelas forças de Van Der Waals (forças dipolo-dipolo e forças de 

polarização, envolvendo dipolos induzidos). Esta interação é de longo alcance, mas fraca e 

apresenta energia de interação um valor, em módulo, de até 20 kJ.mol-1. Nesta adsorção, o 

aumento da temperatura produz uma diminuição notável na quantidade adsorvida 

CASTELLAN, 1995; ATKINS; PAULA, 2008;). 

 Quando as moléculas ou átomos unem-se à superfície do adsorvente por ligações 

químicas, usualmente covalentes, a adsorção é química (CASTELLAN, 1995; ATKINS; 

PAULA, 2008). Na adsorção química ligações são rompidas e formadas, ocorrendo troca de 

elétrons, podendo acontecer em presença de moléculas com heteroátomos, com elétrons 

desemparelhados, e/ou anéis aromáticos nas moléculas adsorvidas. Tais interações são mais 

fortes e mais específicas do que as adsorções físicas e possuem valor entálpico (em módulo) 

maior que 40 kJ.mol-1 (ASSIS et al., 2015). 
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A relação entre a quantidade adsorvida e a concentração do inibidor é conhecida 

como a isoterma de adsorção.  

2.2.1 Isotermas de adsorção 

A isoterma de adsorção é uma relação entre a quantidade de substância adsorvida na 

superfície/eletrodo por unidade de área, e a sua concentração na solução. O grau de superfície 

metálica recoberta é chamado grau de recobrimento (θ) pode ser obtido através dos valores 

de corrente, resistência à polarização e capacitância (FELIPE, 2012). O equilíbrio de 

adsorção (igualdade de velocidade em que as substâncias são adsorvidas/dessorvidas da 

superfície do adsorvente) obter informações importantes para que se tenha noção do que está 

ocorrendo no sistema superfície do metal/inibidor de corrosão e seus resultados são 

mostrados em gráficos de isotermas de adsorção.  

Isotermas específicas foram desenvolvidas considerando diferentes premissas e 

modelos de adsorção, devido a ocorrência de fenômenos distintos dependendo das espécies 

envolvidas. 

2.2.1.1 Isoterma de Langmuir 

Um dos modelos teóricos mais simples de adsorção é o de Langmuir. Por esse modelo 

a adsorção ocorre até atingir o equilíbrio e baseia-se nas seguintes suposições: 

a) A adsorção ocorre em número definido de sítios da superfície do metal; 

b) Cada sítio pode comportar apenas uma molécula adsorvida; 

c) A cobertura ocorre por monocamada; 

d) A energia de adsorção é distribuída de maneira equivalente a todos os sítios 

de adsorção; 

e) Não existem forças de interação entre as moléculas adsorvidas adjacentes. 

A isoterma de Langmuir pode ser derivada a partir de considerações cinética, 

definidas no equilíbrio dinâmico de adsorção e dessorção para sítios da superfície. Sabendo 

que a constante de adsorção (Kads) é proporcional à concentração das moléculas de inibidor 

na solução e a fração de sítios superficiais não ocupados (1-θ), onde θ é a fração da superfície 

coberta, e sabendo que a constante de dessorção (Kdes) é proporcional a fração de sítios 

ocupados podemos obter a Equação 2 levando em consideração que o sistema está em 

equilíbrio. 
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Ɵ

1−Ɵ
=

Kdes

Kads
C               (2) 

Essa equação pode ser transformada na equação da reta com o tratamento adequado: 

C

θ
=  

1

K
+ C          (3) 

Desta forma, pode-se traçar um gráfico de C/θ em função de C, que resulta em 

coeficiente linear igual a 1/K. sendo K constante de equilíbrio de adsorção.  

 

2.2.1.2 Isoterma de Frumkin 

A isoterma de Frumkin, otimiza a isoterma de Langmuir. É incorporada nessa 

isoterma a interação entre as moléculas adsorvidas, contribuindo para que se avalie a 

quantidade de adsorção total do sistema. A Equação 4 representa a isoterma de Frumkin 

(CARDOSO et al., 2005; NASCIMENTO et al., 2014). 

log(
𝜃

(1−θ)/C
) = logK + gθ                             (4) 

Onde:  θ é o recobrimento relativo 

 C é a concentração do inibidor 

 K é a constante de equilíbrio de adsorção; 

 g é o grau de interação lateral entre as moléculas adsorvidas 

 De modo geral, esse modelo correlaciona a densidade superficial adsorvida com a 

concentração a espécie química adsorvida na solução. A cobertura da monocamada é 

considerada não-ideal, permitindo as interações atrativas ou repulsivas que podem ocorrer 

(ROSSI, 2007). 

2.2.1.3 Isoterma de Temkin 

A isoterma de Temkin considera que os efeitos do calor de adsorção diminuem 

linearmente com a cobertura das interações entre o adsorvato e adsorvente e é caracterizada 

por uma diminuição uniforme das energias de ligação. Ela está representada na Equação 5. 

 

log
𝜃

C
= logK + gθ                                                                                                              (5) 
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Onde:  θ é o recobrimento relativo 

 C é a concentração do inibidor 

 K é a constante de equilíbrio de adsorção; 

 g é o grau de interação lateral entre as moléculas adsorvidas 

2.3 TENSOATIVOS 

Tensoativos são substâncias naturais ou sintéticas que possuem em sua estrutura uma 

parte lipofílica (hidrofóbica) e uma parte hidrofílica, responsáveis pela sua adsorção nas 

interfaces líquido-líquido, líquido-gás ou sólido-líquido de um dado sistema (HUNTER, 

1992). 

Os tensoativo representam uma classe de compostos sintéticos ou naturais que 

possuem uma estrutura de caráter anfifílico, uma parte lipofílica e uma parte hidrofílica, 

responsáveis por sua adsorção nas interfaces. Portanto são moléculas amplamente versáteis, 

sendo possível encontrar aplicações em diversos segmentos industriais, como, por exemplo, 

na indústria química (de plástico, detergentes, farmacêutica, etc) como também em 

aplicações na indústria do petróleo onde são usados na inibição à corrosão, na recuperação 

avançada entre outros (SOUZA, 2013). A Figura 2.2 mostra a representação esquemática de 

um tensoativo. 

Figura 2.2 Representação esquemática de um tensoativo 

 

Fonte: Própria 

Os tensoativos apresentam outra importante propriedade, a capacidade de formar 

agregados, denominados micelas. A partir de uma dada concentração, conhecida como 

concentração micelar crítica (CMC) os tensoativo dispersos que estão na forma de 

monômeros passam a formarem as micelas. Este aspecto é de grande importância, pois os 

tensoativos, quando em formato de micelas, tem comportamento diferenciado dos 

monômeros livres em solução. As micelas são termodinamicamente estáveis e formados 
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espontaneamente acima da CMC que é característica de cada tensoativo. De acordo com o 

tipo de agregado formado, as micelas são classificadas em diretas e inversas, conforme 

mostrada na Figura 2.3 (HOLMBERG et al., 2002) 

 

 

Figura 2.3 Representação esquemática da formação de micelas do tipo direta ou inversa 

 

Fonte: própria 

 

2.3.1 Classificação  

A classificação dos tensoativos pode ser feita de acordo com a carga do grupo polar 

da molécula (grupo hidrofílico), sendo divididos em quatro classes: aniônicos, catiônicos, 

anfóteros e não-iônicos 

a) Tensoativos aniônicos: 

São aqueles que possuem agrupamentos funcionais que, em solução aquosa se 

ionizam liberam íons carregados negativamente. Os diversos tipos desses tensoativo existem 

principalmente devido à grande existência de grupos lipofílicos que podem ser modificados 

com a adição de espécies aniônicas. Os tensoativos aniônicos mais importantes são os 

sabões, os compostos sulfonados e os fosfatados (MYERS, 2006); 

 

b) Tensoativos catiônicos: 

São classificados como catiônicos aqueles tensoativos que, em solução aquosa se 

ionizam, fornecendo íons carregados positivamente na superfície ativa (parte polar). Entre 

os representantes desta classe destacam-se os sais quaternários de amônio, como, por 
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exemplo, o cloreto de dodecilamônio (DAC) e o brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) e 

também aminas de cadeia longa.  

 

c) Tensoativos anfóteros: 

Os tensoativos anfóteros são aqueles quando em solução aquosa apresentam 

características aniônicas ou catiônicas, dependendo das condições de pH do meio. A 

combinação de grupos aniônico e catiônico agrupados em uma única molécula anfifílica 

confere-lhes caráter anfótero, permitindo classificá-los como moléculas zwitteriônicas 

(LANGE, 1999). Geralmente, para valores de pH inferiores a 4, tais tensoativos atuam como 

catiônicos. Para valores de pH entre 4 e 9, eles atuam como não-iônicos, e para valores de 

pH entre 9 e 10, eles funcionam como tensoativos aniônicos. 

 

d) Tensoativos não iônicos:  

Nessa classe estão os tensoativos que, quando em soluções aquosas, não fornecem 

íons. Na ausência de carga eletrostática, as interações e sua solubilização em água é 

promovida por grupamentos funcionais que possuem forte afinidade pela água (LANGE, 

1999). Por não formar íons em solução, os tensoativos não-iônicos geralmente não 

apresentam repulsões fortes entre as cabeças polares. Além disso apresentam 

compatibilidade com a maioria dos outros tensoativos e suas propriedades são pouco 

afetadas pelo pH, tornando-os atrativos industrialmente. Exemplos dessa classe de 

tensoativos temos os álcoois graxos etoxilados e a classe dos sorbitanos. 

 

2.3.2 Tensoativo Tween 80 

Os Tweens (ésteres de sorbitam polietoxilados) são tensoativos não iônicos que 

possuem estruturas moleculares derivadas do sorbitol como mostrados na Figura 2.4.  

Figura 2.4 Estruturas básicas de tensoativos da classe do Tween 
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Fonte: própria 

É visto que, a classe dos Tweens diferenciam-se pela região hidrofóbica derivada de 

um ácido graxo, em que a correspondência do ácido graxo (R) e a soma das variações x, y, 

z e w dos agrupamentos etoxilados indicam o tipo de sorbitano. No caso do Tween 80 o 

somatório de x,y,z e w é igual a 20 (RAMJI et al., 2008; RODRIGUES, 2012). 

2.3.3 Aplicação de tensoativos como inibidor de corrosão 

Devido as propriedades dos tensoativo de adsorverem facilmente nas superfícies e 

serem capaz de formar de película protetora mesmo em pequenas concentrações, os 

tensoativo são amplamente estudado como inibidor de corrosão.  

JEVREMOVIC et al. (2013), investigaram o efeito de inibição de taloil 

dimetiletilenotriamina imidazol (TOFA/DEDA imidazol) para aço em solução de NaCl 3% 

saturada com CO2 na faixa de temperatura de 20-70 ºC e pH 5 com e sem o tensoativo, 

usando o método de perda de massa. Os resultados demonstraram que o tensoativo protege 

o metal com eficiência máxima de 95% a concentração de 70 ppm, concentração próxima a 

concentração micelar crítica do TOFA/DEDA imidazol. 

MIGAHED et al. (2013), sintetizaram alguns tensoativos não iônicos (I-V) baseados 

em toliltriazona modificando o grau de etoxilação onde n= 8, 12, 16, 20 e 24. O efeito 

inibidor destes compostos, no caso do aço imerso em solução de HCl, foi investigado por 

perda de massa, método de polarização linear e espectroscopia eletroquímica de impedância. 

Verificou-se que o percentual da eficiência da inibição cresce, com o aumento da 

concentração do inibidor até que a concentração micelar crítica (CMC) seja alcançada. Os 

resultados mostraram ainda, a melhoria na eficiência de inibição com o aumento do tamanho 

da cadeia do tensoativo e o seu grau de etoxilação. O inibidor (V) é o mais eficiente, com 
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inibição máxima na faixa de 76,5 – 81,42%. A formação de um bom filme protetor sobre o 

aço de carbono foi confirmada utilizando técnicas de SEM e EDX. 

BADR (2014), sintetizou três tensoativo a partir da 2-aminobenzotiozona indicados 

como AB8, AB10 e AB12 sendo brometo de N,N-(2-hidroxietil)-N-octibenzil[d]tiazol-2-

amonio, brometo de N,N-(2- hidroxietil)-N-dodecilbenzil[d]tiazol-2-amonio e brometo de 

N,N-(2-hidroxietil)-N-dodecilbenzil[d]tiazol-2-amonio, respectivamente. Os efeitos da 

inibição dos tensoativos sobre a corrosão do aço carbono em solução de HCl 1,0 M foram 

estudados através dos experimentos de perda de massa, e espectroscopia de impedância 

electroquímica (EIS). Apresentando comportamento quanto a eficiência de inibição 

AB8<AB10<AB12 obtendo percentual de inibição superior a 90% para a concentração de 

500 ppm por todas as técnicas estudadas. O modelo de adsorção dos inibidores sobre a 

superfície metálica melhor ajustou-se a Isoterma de Langmuir. 

EL-LATEEF et al. (2015), estudaram a eficiência de inibição à corrosão de dois 

tensoativo, o complexo naftenico-dimetilamino (NDMC) e o complexo naftenico-

dietilamino (NDEC), para o aCO2. Analisando-os pelas técnicas de resistência a polarização 

linear (LPR) e por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), obtendo como 

resultado de inibição máxima de 95,47% para o NDMC e de 99,76% para o NDEC a 50ºC 

pela técnica de LPR. O método de adsorção das moléculas em estudo se ajustaram a isoterma 

de Langmuir e o estudo da energia livre de Gibbs (ΔGºads são -48.3 kJ.mol-1 e -48.7 kJ.mol-

1 para NDMC e MDEC, respectivamente) confirma a adsorção de natureza química. 

HEGAZY et al. (2015), determinaram através das técnicas de perda de massa, 

polarização potenciodinâmica e espectroscopia de impedância a capacidade de inibição de 

1-Dodecil-4- (((3-morfoli nopropil)imino)m etil)piridina-1–ionbromideo do aço carbono em 

solução de 7M H3PO4. Os resultados mostram que a adsorção do tensoativo na superfície do 

aço ajustaram-se ao modelo de isoterma de Langmuir e sua eficiência foi significativa, na 

faixa de 96-97% na concentração de 5x10-3 mol. O efeito da temperatura no comportamento 

da corrosão foi estudado em quatro temperaturas que variaram de 20 a 80 ºC sendo observada 

que a eficiência diminui com o aumento da temperatura. 

2.4 MICROEMULSÃO 

A partir de uma mistura de tensoativo com uma fase aquosa, uma fase oleosa, em 

determinadas proporções, e um cotensoativo (uso facultativo) pode ocorrer a formação 
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espontânea de agregados micelares, que são denominados de microemulsões. As 

microemulsões são caracteristicamente sistemas dispersos (microgotículas dispersas), 

monofásicos, termodinamicamente estáveis, transparentes ou translúcidos, com baixa tensão 

interfacial e com capacidade de combinar dois líquidos imiscíveis em uma única fase 

homogênea (FORMARIZ, 2005; ROSSI et al., 2007; MOURA, 2009). 

2.4.1 Estrutura da microemulsão 

Os sistemas microemulsionados (SME), em função da sua composição química, 

apresenta uma grande diversidade estrutural e é constituído de gotículas dispersas e 

dinâmicas, suficientemente pequenas para ser opticamente transparentes, que possuem 

diâmetro variado entre 5 – 100nm. Os sistemas podem ser do tipo óleo em água (O/A), 

quando o sistema é rico em água e formam micelas diretas (Figura 2.5A) e podem ser do 

tipo água em óleo (A/O), quando o sistema é rico em água e portanto há formação de micelas 

inversas (Figura 2.4B) (OLIVEIRA et al., 2004; ROSSI et a l., 2007; MOURA, 2009).  

 

Figura 2.5 Estrutura micelar: a) micela do tipo direta b) micela do tipo inversa 

 

Fonte: MOURA, 2009 

 

2.4.2 Classificação de Winsor 

Os equilíbrios de sistemas microemulsionados com outras fases aquosas ou orgânicas 

formando sistemas multifásicos foram observados por WINSOR (1948) e baseado em suas 

observações quatro classificações foram propostas (Figura 2.6) e são conhecidos como:  

 Winsor I (WI): fase onde o sistema microemulsionado está em equilíbrio com uma 

fase oleosa em excesso; 
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 Winsor II (WII): quando a microemulsão está em equilíbrio com uma fase aquosa em 

excesso; 

 Winsor III (WIII): caracterizado pelo sistema trifásico, onde a microemulsão está em 

equilíbrio com as fases aquosa e a fase oleosa ao mesmo tempo; 

 Winsor IV (WIV): Caracterizada pelo sistema monofásico, constituído por uma única 

fase de microemulsão. 

 

 

Figura 2.6 Classificação dos equilíbrios de Winsor 

 

Fonte: NASCIMENTO, 2014 

 

2.4.3 Diagramas de fases 

A representação gráfica dos sistemas de Winsor é feita através de diagramas de fases 

que são classificados em ternários, quaternários e pseudoternário, que variam de acordo com 

a natureza química e com a quantidade de constituintes de cada sistema microemulsionado. 

2.4.3.1 Sistemas ternários 

O sistema ternário é constituído por tersoativo, fase oleosa e fase aquosa e é 

representado como mostrado na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Representação de um diagrama ternário 

 

 

 

 

2.4.3.2 Sistema quaternário 

O sistema quaternário é constituído por tensoativo, cotensoativo, fase oleosa e fase 

aquosa. Esse tipo de sistema é representado por um tetraedro, onde cada vértice do 

tetraedro representa um dos constituintes, como pode ser visto na Figura 2.8. 

Figura 2.8 Representação de um diagrama quaternário 

 

2.4.3.3 Sistemas pseudoternário 

Um sistema pseudoternário é aquele que possui aspecto de diagrama ternário, apesar 

de ser formado por quatro constituintes. Nesse diagrama, agrupa-se dois constituintes de 

modo que a relação água/tensoativo ou a relação cotensoativo/tensoativo seja constante, 

como representado nas Figura 2.9 e 2.10. 
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Figura 2.9 Representação de um diagrama pseudoternário com a relação água/tensoativo constante 

 

Fonte: ROSSI, 2007 

 

 

Figura 2.10 Representação de um diagrama pseudoternário com a relação cotensoativo/tensoativo 

constante 

 

 Fonte: ROSSI, 2007 

 

2.4.4 Aplicação de sistemas microemulsionados como inibidor de corrosão 

Devido as características dos SME, principalmente a estabilidade termodinâmica e a 

capacidade de solubilização de moléculas orgânicas, as microemulsões surge como 

alternativa para a inibição à corrosão. 

MOURA et al. (2009), sintetizaram moléculas tensoativas (AR1S, AE2S e AE1S) a 

partir do ácido ricinoleico para avaliar suas propriedades inibitórias de soluções micelares 

dos tensoativos e suas microemulsões em aço carbono AISI 1010 em 0,1 M de NaCl por 

meio de técnica eletroquímica de polarização linear. Foi visto que tanto as soluções micelares 
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quanto as microemulsões apresentaram eficiência na faixa de 86%-95% de inibição à 

corrosão mesmo abaixo da concentração micelar crítica (3,4x10-3 M para AR1S e 5,2x10-3 

M para AE2S). Contudo o uso de sistemas microemulsionados acarreta na diminuição dos 

custos com os tensoativo. 

WANDERLEY NETO et al. (2012), estudaram o uso de brometo de dodecilamônio 

(DDAB) e o cloreto de dodecilamônio (DDAC) como tensoativo para preparar 

microemulsões. Foi observado pela técnica de polarização, utilizando como corpo de prova 

o aço carbono em meio de 0,1 M HCl, que as microemulsões DDAC em S-I e DDAB em S-

I mostraram eficiência máxima de 98% (1,6x10-3 mol.dm-3) e 96% (1,0x10-3 mol.dm-3) 

respectivamente. Foram analisados também as soluções micelares desses tensoativo e 

obtidos resultados semelhantes onde 98% para DDAC em S-II e 94% para DDAB em S-II 

porém em concentrações mais elevadas (5,0x10-2 mol.dm-3 e 1,0x10-2 mol.dm-3
 

respectivamente). 

ROBERTO E COLABORADORES (2013), investigaram o potencial inibitório do 

processo corrosivo do aço carbono (APl5LX Gr X52) de três tensoativos sendo um catiônico 

(CTAB), um aniônico (SDS) e um não iônico (UNITOL L90) e suas microemulsões (SME) 

onde a fase óleo é o querosene, como cotensoativo foi utilizado o n-butanol e a fase aquosa 

foi 0,5 M NaCl variando o pH entre 2, 4 e 7. Os resultados foram elucidados por técnica de 

polarização sendo a máxima eficiência alcançada de 76,23% para o SME CTAB em pH=2 

(1,37x10-4 mol.L-1), 84,76% para SME Unitol em pH=4 (1,86x10-2 mol.L-1) e 96,3% para 

solução micelar de SDS em pH=4 (3,4x10-4 mol.L-1). 

 

2.5 POTENCIAL DAS PLANTAS PARA USO INDUSTRIAL 

O uso das plantas deriva do conhecimento popular de suas propriedades que são 

passadas ao longo das gerações. Com isso as empresas de biotecnologia utilizam-se dos 

conhecimentos tradicionalmente populares para desenvolver processos e produtos 

provenientes da flora agregando valor econômico a esses produtos. O Brasil tem uma vasta 

diversidade de plantas e é considerado um país com uma das floras mais ricas em fontes de 

substâncias bioativas.   

O desenvolvimento tecnológico recente, especialmente com relação às novas 

biotecnologias, abriu inúmeras oportunidades para investimento no aproveitamento 

sustentável dos recursos em áreas de interesse químico, farmacêutico, agrícola e industrial 

(BENINI et al., 2010). 
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2.5.1 Família Convolvulaceae 

Convolvulaceae possui ampla distribuição com numerosas espécies ocorrendo 

especialmente nas regiões tropicais, com representantes nas zonas subtropicais e temperado, 

contando atualmente com 55 gêneros e cerca de 2000 espécies (LEITE, 2001; MEIRA et al., 

2012; RAJPUT et al., 2014). 

Esta família possui ampla ocorrência no Brasil, e está bem representada em número 

de espécies. No país, estão listados 20 gêneros, sendo algumas endêmicas. Ipomoea L. é o 

gênero mais representativo em número de espécie, com cerca de 600, sendo que destas 

aproximadamente 100 ocorrem no Brasil, seguido de Evolvulus L. com 250 espécies, 

Jacquemontia Choisy com 63 espécies e Cuscuta L. com 22 espécies (SILVA, 2008; 

SIMÃO-BIANCHINI et al., 2014). 

A distribuição geográfica no Brasil é ampla, tendo ocorrência confirmada no Norte 

(Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-

oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e no Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina) (SIMIÃO-BIANCHINI et al., 2014). 

 

2.5.2 Espécie Ipomoea pes-caprae 

A Ipomoea pes-caprae L. Br. Convolvulaceae (Figura 2.11) está distribuída 

geograficamente ao longo do litoral brasileiro sobre as dunas das praias, por isso é 

popularmente conhecida como “salsa da praia”. Assim como as demais plantas que vivem 

nas dunas, o caule da salsa da praia corre paralelamente ao solo, produzindo raízes ao longo 

de seu comprimento, assegurando, assim, sua fixação junto ao terreno pouco uniforme e os 

constantes ventos que movimentam as dunas. No Brasil há registro desta espécie nos estados 

do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Espirito Santo, Rio de 

Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (KROGH, 2001; FERREIRA; MIOTTO 

2009; SANTOS; MEDEIROS, 2011). 



 Aspectos Teóricos e Estado da Arte   36 
 

Figura 2.11 Ipomoea pes-caprae L. Br. Convolvulaceae 

 

Fonte: Própria 

Diversos estudos foram realizados e mostram que a Ipomoea pes-caprae contém 

várias e importantes substâncias bioativas e relatam o uso desta na medicina popular para 

tratamento inflamatórios e processos alérgicos além do tratamento de feridas, infecções de 

pele, feridas inflamadas e picadas de peixes venenosos, para o tratamento de hipertensão e 

doenças renais. As raízes são utilizadas em distúrbios diuréticas e na prisão de ventre além 

do uso como tônica, purgativa e no tratamento de reumatismo, gota e gonorreia (KROGH, 

2001; BARNI et al. 2009; MEIRA et al., 2012; VIEIRA et al., 2013) 

SOUZA et al. (2000) realizaram estudo fitoquímico preliminar da Ipomoea pes-caprae 

além de estudos que descreve os efeitos anticeptivos do extrato metanólico. Para obtenção 

do extrato partes aéreas da planta (210 g) foram cortadas em pedaços pequenos e macerado 

com metanol à temperatura ambiente durante aproximadamente 1 semana. O extrato foi 

então concentrado sob pressão reduzida usando um evaporador rotativo para o nível desejado 

(150 ml). A partir do extrato foi realizada a análise fitoquímica preliminar através de reações 

químicas que resultam no desenvolvimento de coloração ou precipitação. O resultado desses 

testes sugeriu a presença de esteroides, terpenóides, alcaloides, flavonoides, taninos e 

saponinas. Estes resultados suportam, pelo menos em parte, o uso popular de Ipomoea pes-

caprae para tratar processos dolorosos. 

Além de SOUZA et al. (2000), outros autores desenvolveram estudos e identificaram 

os principais constituintes presentes nas partes da Ipomoea pes-caprae. Compostos fenólicos 

foram observados por BANERJEE et al., 2008, enquanto que VENKATARAMAN et al., 
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2013 realizaram o estudo do extrato etanólico das folhas e caule identificou compostos como 

alcalóides, saponinas, taninos, antraquinonas e flavonoides. 

2.5.3 Metabólitos 

Nas plantas ocorrem um conjunto de reações químicas decorrentes de seu 

metabolismo e com isso há formação de compostos químicos, que são denominados de 

metabólitos. Os metabólitos são tradicionalmente classificados em primários e secundários.  

Os primários são provenientes do metabolismo essencial para sobrevivência das plantas, 

como por exemplo, para respiração e para reprodução. Alguns dos produtos básicos desse 

primeiro metabolismo são a clorofila, proteínas, lipídeos e aminoácidos. Já os metabólitos 

secundário são produzidos pelos mecanismos de defesa das plantas. A presença de 

metabólitos secundários podem variar de espécie para espécie pois vários fatores podem 

influenciar a presença e diversificação deles. Tudo depende da adaptação da planta e ação 

do clima, solo (riqueza do solo), temperatura, e ação de patógenos. Entre as principais classes 

de metabólitos encontra-se os Alcalóides, Fenóis, Taninos, Flavonóides e saponinas 

(SIMÕES, 2007; GOBBO NETO e LOPES, 2007; MARTINS, 2012). 

Os metabólitos secundários possuem interessantes propriedades biológicas e vem 

despertando o interesse de pesquisadores, que visam neles uma promissora fonte de 

moléculas comercialmente importantes para os setores industriais como de alimentos, 

farmacêutica, perfumaria, entre outros (BEZERRA, 2008). 

 

2.5.3.1 Saponinas 

Estruturalmente as saponinas são glicosídeos de esteroides ou de terpenos 

policíclicos e têm uma estrutura de caráter anfifílico, onde uma parte da estrutura possui 

caráter hidrofóbico (triterpeno ou esteroide) e outra parte hidrofílica (açúcares). São 

geralmente produzidas por plantas, animais e algumas bactérias (ELEKOFEHINTI, 2015; 

AUGUSTIN et al., 2011; SIMÕES, 2007).  

As saponinas são substâncias de elevada massa molecular (600 a 2000) e, de modo 

geral, ocorre com misturas complexas devido à variação no número de açúcares (parte 

hidrofílica da molécula) ou ainda devido à presença de diversas agliconas (parte hidrofóbica 

da molécula) que podem ser do tipo esteroidal ou triterpênica (Figuras 2.12 e 2.13) 

(SIMOES, 2007; CASTEJON, 2011). 
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Figura 2.12 Estruturas de saponina majoritária da fruta de Bobgunnia madagascariensis (saponina 

triterpênica) 

 

Fonte: MARSTON et al., 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Estruturas de saponina esteroidal isolada de Tribulus terrestres L. Zygophyllaceae 

 

Fonte: MAHATO, 2000 

 

 

A saponinas quando dissolvidas em água, se agitada, ocorre a formação de espuma 

persistente, semelhantes com sabões. Por suas propriedades tensoativas, são usadas na 

indústria na preparação de emulsões para filmes fotográficos e na indústria de cosméticos 



 Aspectos Teóricos e Estado da Arte   39 
 

em batons e shampoo, e na indústria alimentícia como flavorizante e agente espumante 

(CASTEJON, 2011; CHEOK et al., 2014). 

 

2.5.3.2 Taninos 

Quimicamente, os taninos são um grupo de complexo polifenólico solúvel em água 

com um peso molecular na gama de 500 a 20000, que são formados a partir do metabolismo 

secundário de plantas. Eles consistem de um ou mais anéis aromáticos com um ou mais 

grupos hidroxilo, os quais pode combinar. Esta estrutura confere propriedades antioxidantes 

fortes (LIU et al., 2016; MALACARNE et al., 2016). 

Os taninos podem ser classificados em dois grandes grupos, com base nas suas 

estruturas, nomeadamente taninos hidrolisáveis e taninos condensados. Taninos 

condensados, largamente encontrados no reino vegetal, são polímeros formados pela 

policondensação de duas ou mais unidades de flavan-3-ol e/ou flavan-3,4-diol. Estrutura 

apresentadas na Figura 2.14 (BATTESTIN et al., 2004; MONTEIRO et al., 2005). 

Figura 2.14 Estrutura de Tanino condensado derivado da flavan-3-ol

 

Fonte: BATTESTIN et al., 2004 

2.5.4 Plantas e metabólitos secundários como inibidores de corrosão 

As plantas têm sido reconhecidas como excelentes alternativas de inibidores de 

corrosão, devido à sua disponibilidade, biodegradabilidade e fonte de metabólitos 

secundários que possuem características estruturais que favorecem formação de filme de 

proteção sobre a superfície metálica conferindo eficiência em relação à inibição da corrosão. 

Na literatura existem estudos com resultados satisfatórios de inibição à corrosão 

utilizando-se extrato das diversas partes das plantas como as folhas, caules, frutos, flores e 



 Aspectos Teóricos e Estado da Arte   40 
 

também óleo essencial (OGUZIE, 2008; ROCHA et al., 2010; KESAVAN et al., 2012; 

REKKAB et al., 2012; SINGH et al., 2012; MOURYA et al., 2014). 

Segundo EL-ETRE et al. (2005), o extrato aquoso de folhas de henna apresentou 

91,01% de inibição à corrosão de aço carbono na presença de solução NaCl 3,5%. Os 

principais componentes do extrato de lawsonia são compostos aromáticos (taninos e 

lawsone) estes foram indicados como os responsáveis pela formação de películas 

passivadoras na superfície metálica. O extrato funcionou como um inibidor misto, e seus 

estudo da superfície do metal mostrou que o mecanismo de adsorção se ajustou a isoterma 

de Langmuir. 

ABDEL-GABER et al. (2011), avaliaram a eficiência de folhas de Olea europaea L. 

na proteção de aço carbono contra a ação corrosiva de salmoura (CaCl2). Utilizaram as 

técnicas de eletroquímicas de impedância e polarização. Segundo os autores a eficiência 

máxima alcançada foi de 83% para a concentração de 50 ppm do extrato, no entanto, o 

aumento da concentração para 100 ppm há um ligeiro efeito sobre a redução da densidade 

de corrente de corrosão e, por conseguinte, na taxa de corrosão. A análise das curvas obtidas 

na análise de polarização linear indicam que a adição de extrato de folha de oliveira desloca 

o potencial de corrosão para valores negativos e diminuir a densidade de corrente de corrosão 

indicando que o extrato se comporta como um inibidor anódico. 

GERENGI E SAHIN (2012), estudaram a inibição à corrosão do aço de carbono em 

solução HCl 1 M com diferentes concentrações do extrato de Schinopsis lorentzii foi 

estudada usando curvas de polarização e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) 

que mostraram resultados semelhantes quanto a porcentagem de inibição à corrosão. 

Verificou-se que o extrato de Schinopsis lorentzii atuou como inibidor catódico e de inibição 

eficiência aumentou com o aumento da concentração obtendo inibição máxima de 86% em 

2000 ppm. Análise do extrato através de análises de infravermelho mostrou que a planta 

contém 88,32% em peso de saponinas Os resultados do estudos da isotermas mostram que a 

adsorção do tensoativo na superfície do aço ajustaram-se ao modelo de isoterma de Temkin 

e a partir do valor da constante de adsorção (K) foi possível o cálculo de energia livre onde 

os valores de ΔGºads = -1,36 kJ.mol-1 e -1,48 kJ.mol-1 para as análises de polarização linear 

e impedância eletroquímica respectivamente sugerem que a adsorção é por interação física. 

SHABANI-NOOSHABADI E GHANDCHI (2015), investigaram a ação inibidora 

do extrato de Santolina chamaecyparissus como um inibidor natural de corrosão do aço 
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inoxidável 304 em solução de NaCl 3,5% por polarização linear, obtendo eficiência máxima 

de 86,9% na concentração de 1000 ppm, e por impedância eletroquímica alcançando 83,6% 

para mesma concentração. Os resultados de adsorção mostraram que o extrato se adequa ao 

modelo de isoterma de Langmuir. O extrato tem comportamento de inibidor do tipo misto, 

isso pode ser visto pelo descolamento das curvas de polarização em relação a curva do 

branco. 

Segundo KUMAR et al. (2012), a inibição da corrosão dos extratos do caule de 

Ecbolium viride e também da raiz da mesma em diferentes concentrações de extrato (20 ppm 

a 400 ppm), sobre a corrosão do aço suave em 1 M HCl foi investigado pelas técnicas de 

perda de massa, polarização linear e impedância eletroquímica. Na perda de massa, foram 

adicionados ao meio de 1 M HCl e a amostra ficou imersa na solução durante 2 horas à 

temperatura ambiente (300 K) a eficiência máxima inibição observada foi de 83,3% e 81,4%, 

respectivamente para o extrato do caule e da raiz à concentração de 400 ppm. Já para as 

técnicas eletroquímicas de polarização e impedância os extratos apresentam eficiência 

máxima superior a 90% também na concentração de 400 ppm. 

RAHIM et al. (2007), analisaram o comportamento inibitório do aço carbono em 

meio de 0,5 M HCl dos principais monómeros flavonóides (catequinas, epicatequinas, 

epigalo catequinas e epicatequina galato) que constituem os taninos extraídos da Rhizophora 

apiculata. Para quase todos os monómeros investigados por meio de técnica eletroquímica 

de polarização linear, uma inibição máxima de mais de 70% foi alcançada. A catequina 

produziu uma inibição de entre 56% e 69% e um máximo foi alcançado em 1,0x10-2 M. 72% 

de inibição máxima foi observado para epicatequina na concentração de 5,0x10-3 M. Para 

epicatequina galato foi observada uma diminuição na eficiência como o aumento das 

concentrações, alcançando 74% de inibição na concentração mais baixa de 2,5x10-3 M. 

Epigalo catequina deu uma inibição máxima de 65% a 5.0x10-3 M de concentração.  

FOUDA E COLABORADORES (2014), estudaram o extrato de romã como inibidor 

de corrosão verde para aço carbono em solução de HCl 1 M pela por técnicas de polarização, 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) e microscópia eletrônica de varredura 

(MEV). Os resultados obtidos mostraram que a eficiência da inibição do presente extrato 

aumentado aumentando a concentração e diminuiu o aumento da temperatura (30 - 50 ° C). 

Parâmetros termodinâmicos de ativação e de adsorção foram calculados e discutidos. Os 

resultados obtidos a partir de EIS camada dupla diminui em relação a solução em branco 
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quando o extrato da planta foi adicionado, este fato confirma a adsorção de moléculas de 

extrato vegetal nas superfícies de aço carbono. Os valores negativos de ΔGºads = -39.7 

kJ.mol-1 mostram a espontaneidade do processo de adsorção. Os valores da eficiência de 

inibição obtidos a partir da diferente técnicas mostrou eficiência máxima de 84.5% para a 

concentração de 300 ppm do extrato. O extrato de planta deslocou o potencial, mostrado nas 

curvas de Tafel, para valores mais positivos, indicando que atuam como inibidores catódicos. 

A adsorção de extrato em superfícies de aço carbono em solução HCl seguiu a isoterma de 

Langmuir. 

A utilização de sistemas microemulsionados (SME) como inibidor é interessante 

devido suas propriedades físico-químicas (densidade, viscosidade, tensão superficial e 

estabilidade termodinâmica) e capacidade de solubilizar compostos químicos nas 

microestruturas formadas. 

ANJOS (2012), estudou os extratos etanólicos obtidos da plantas Anacardium 

occidentale (AO) e Phyllantus amarus (PA). Os extratos foram solubilizados no sistema 

microemulsionado contendo óleo de coco saponificado (SME-OCS e SME-OCS-1) em 

solução salina (NaCl 3,5%) e obteve eficiências máximas de inibição de 95,6% (a 400 ppm) 

para o sistema SME-OCS-AO, 98,9% (a 400 ppm) para o SME-OCS-1-AO e 93,4% (a 400 

ppm) para o sistema SME-OCS-PA na inibição à corrosão do aço carbono AISI 1020 

analisados por meio de técnica eletroquímica de resistência à polarização linear (LPR) já 

através da técnica de perda de massa os valores máximos de inibição a corrosão obtidas 

foram 58,2 % para SME-OCS-AO (a 400 ppm) e 56,9 % para SME-OCS-PA (a 400 ppm). 

Quanto ao estudo da adsorção dos inibidores na superfície do metal, todos os sistemas 

testados ocorreram segundo a isoterma de Langmuir, sendo, portanto, considerados 

fenômenos tipicamente físicos. 

ALMEIDA (2012), utilizou o tensoativo biodegradável óleo de coco saponificado 

microemulsionado (SME-OCS) para aplicabilidade como inibidor verde de corrosão. Para 

tanto, o extrato metanólico de Ixora coccínea Linn (IC) e uma fração polar rica em alcaloides 

(FA) obtida de Croton cajuara Benth, solubilizados no sistema SME-OCS, foram avaliados 

na presença do aço carbono AISI 1020, em meio salino NaCl 3,5%. As eficiências de 

inibição à corrosão foram de 83,6% SME-OCS, de 92,2% SME-OCS-FA e de 95,3% SME-

OCS-IC utilizando como técnica de determinação a resistência à polarização linear. Os 
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ensaios de perda de massa os resultados obtidos foram de 51,5% para o SME-OCS, 79,96% 

para SME-OCS-IC e de 63,88% com a adição de SME-OCS-FA. 

FELIPE et al., (2013), investigaram a eficácia do extrato hidroalcoólico da espécie 

Croton cajucara Benth (CC) dissolvido em um sistema de microemulsão (SME), bem como 

em dimetil sulfóxido (DMSO) quanto a inibição à corrosão utilizando como corpo de prova 

o aço carbono AISI 1020 em meio corrosivo de NaCl. Pela técnica potenciodinâmica e 

extrapolação de Tafel obtiveram resultados onde a eficiência máxima de inibição para cada 

sistema foi superior a 90% para SME-CC e 60% para DMSO-CC. A adsorção de SME-CC 

na superfície de aço carbono obedece isotérmica de adsorção de Langmuir, enquanto 

DMSO-CC foi encontrado para seguir a isoterma de Frumkin. 

A maioria dos estudos são realizados com extratos devido a sua composição 

complexa consequente efeito sinérgico dessas moléculas na superfície do metal. No entanto 

alguns dos pesquisadores decidiram usar compostos específicos, isolados de extratos, tais 

como os metabólitos secundários taninos, flavonóides dentre outros que são considerados os 

que possuem atividade de inibição à corrosão (RAJA; SETHURAMAN, 2008; 

MIHAJLOVIC; ANTONIJEVIC, 2015). 

El Hamdani et al. (2015), estudaram extrato rico em alcalóides obtido a partir da 

espécie Retama monosperma L. Boiss.  Este foi testado como inibidor de corrosão em aço 

carbono em meio de HCl 1 M. Os resultados obtidos mostraram que o extrato rico em 

alcalóides é eficaz como inibidor corrosão alcançando 94,4% de inibição com 400 ppm em 

30◦C. Curvas de polarização indicaram que o extrato se comporta como um inibidor misto e 

sua adsorção, na superfície do aço, obedeceu ao modelo de isoterma de adsorção de 

Langmuir. Os resultados das análises de Raios-X espectroscopia de fotoelétrons (XPS) 

mostraram inibição à corrosão do aço em solução clorídrico normal é controlado 

principalmente por um processo fisiossorção e a camada inibidora é composto por um óxido 

de ferro/hidróxido de mistura onde as moléculas do extrato foram incorporadas. 

Oki et al. (2011), investigaram a atuação de tanino obtido a partir de Rhizophora 

racemosa, de H3PO4 e a combinação dos dois como inibidor de corrosão do aço carbono em 

meio de 1M de HCl analisados por meio de medidas de perdas de massa. Obtendo a 

eficiência máxima de inibição respectivamente de 72%, 61% e 55% para 140 ppm de tanino, 

para uma concentração similar de tanino: H3PO4 na proporção de 1:1 e para o ácido fosfórico. 
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Os estudos do mecanismo de adsorção dos inibidores evidenciaram que o tanino e o ácido 

fosfórico ajustaram-se ao modelo de isoterma de Langmuir. No entanto, para tanino / H3PO4, 

nenhuma das isotérmicas seu modo claramente definida de interações sobre os substratos.
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Neste capítulo são apresentados os materiais e os métodos de análise empregados 

desde a extração, escolha de componentes para o sistema microemulsionado até a avaliação 

da eficiência dos inibidores de corrosão na proteção do aço carbono 1018. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Tabela 3.1 Reagentes e vidrarias utilizados para a realização deste trabalho 

REAGENTE VIDRARIA 

Cloreto de Ferro III Béqueres 

Hidróxido de Amônio (1M) Pipetas graduadas 

Ácido Clorídrico (1M) Balões volumétricos 

Magnésio (s) Balões de fundo redondo 

Sulfato de sódio anidro Provetas 

Anidrido acético (1M) Buretas 

Clorofórmio (P.A) Erlenmeyer 

Acetato de Etila (P.A) Funil de vidro 

Ácido sulfúrico (P.A) Funil de decantação 

Etanol (P.A) Almofariz e pistão 

N-Butanol (P.A) Termômetro 

Éter etílico (P.A)  

Reagente de Hayer  

Reagente de Mayer  

Reagente de Dragendorff  

Cloreto de sódio  

Hexano (P.A)  

Metanol (P.A)  

Iodo (s)  

Sílica gel (0,063-0,2 mm)  

Sílica gel 60G  

Tween 80  

Fonte: Própria 
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3.1.1 Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para a realização da pesquisa estão organizados na 

Tabela 3.2 

Tabela 3.2 Equipamentos utilizados para a realização deste trabalho 

EQUIPAMENTO MARCA/MODELO 

Balança analítica (precisão 0,0001g)  Precisa - 240ª 

Centrífuga Quimis 

Aquecedor/Agitador magnético Gehaka 

Estufa de secagem (com ventilação) Quimis 

Evaporador rotativo Fisatom 801 

Nanotrac  Microtrac – 252 

Tensiômetro SensaDyne 

Potenciostato/Galvanostato Autolab PGSTAT302N 

Reômetro Thermo Cientific 

Fonte: Própria 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Material vegetal 

As partes da Ipomoea pes-caprae foram coletadas na Praia do Forte, localizada em 

Natal-RN em 23 de setembro de 2013. Foi preparada a exsicata e depositada no Herbário 

“Sebastião Urias de Paula” da Universidade Potiguar (UnP). A identificação botânica desta 

espécie foi realizada pela botânica Maria das Dores Melo. 

O material vegetal foi seco em estufa, com ventilação de ar, na temperatura de 60°C 

e triturado para posterior preparação do extrato. 

 

3.2.2 Obtenção do extrato hidroalcoólico 

Para a preparação do extrato, o material vegetal da Ipomoea pes-caprae, previamente 

seco (422,4 g), foi submetido a sucessivas extrações via percolação utilizando como solvente 

a solução etanol/água 7:3 (2000 mL) e cada extração se manteve em contato por 48 h. O 

extrato obtido foi levado ao evaporador rotativo para concentração até metade do seu volume 

inicial. 
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3.2.3 Análise fitoquímica preliminar 

A prospecção fitoquímica preliminar foi realizada no extrato hidroalcoólico e trata-

se de um roteiro analítico, reações químicas que resultam no desenvolvimento de coloração 

ou precipitação, com o objetivo de identificar a ocorrência dos grupos de metabólitos 

secundários relevantes. Para a prospecção dos constituintes foi seguida a metodologia 

proposta por MATOS, 2009. 

 

3.2.4 Fracionamento do extrato hidroalcoólico 

Levando em consideração que os extratos são misturas muito complexas de 

substâncias é importante a aplicação de métodos de separação. Na extração líquido-líquido 

ocorre a partição do extrato entre duas fases imiscíveis (orgânica e aquosa). Como os grandes 

grupos de metabólitos secundário ativos são encontrados ao lado de outros, que não possuem 

atividade de interesse, por exemplo, açúcares, amido e substâncias proteicas. Para separar, 

por diferença de polaridade, esses compostos, o extrato foi submetido a partição dos solvente 

pouco polar, clorofórmio, para retirada dos compostos apolares, seguida da partição com n-

butanol para eliminação de açúcares livres, aminoácidos, ácidos orgânicos, entre outras 

substâncias (SIMÕES, 2007). A fração n-butanol (FB), após a evaporação do solvente, foi 

submetido a procedimento cromatográfico em coluna. A Figura 3.1 ilustra os procedimentos 

mencionados.  
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Figura 3.1: Fluxograma da partição líquido-líquido do extrato hidroalcoólico da Ipomoea pes-caprae 

 

 

Fonte: Própria 

 

3.2.5 Técnicas cromatográficas 

O emprego de coluna cromatográfica e a utilização de diferentes eluentes 

(considerando suas polaridades variadas) permite conseguir o fracionamento da fração à 

misturas menos complexas (ou até puras) pois ocorre a separação em blocos de substâncias 

que possuem propriedades relativamente semelhantes. 

A fração n-butanol (49,55 g) do extrato hidroalcoólico de Ipomoea pes-caprae, foi 

misturada a 50g de sílica e passou por procedimento cromatográfico em coluna de sílica gel 

(250 g), sendo utilizado como eluentes (fases móvel) os solventes detalhados na Tabela 3.3. 

Procedimento adaptado de LEAL, 2008. 

Tabela 3.3 Descrição dos solventes ou misturas de solventes utilizados no procedimento da coluna 

cromatográfica para a fração n-butanol do extrato hidroalcoólico de Ipomoea pes-caprae 

  FASE MÓVEL 

Hexano 

Clorofórmio 

Acetato de Etila 

Acetato de Etila/Metanol (1:1) 

Extrato 
Hidroalcoólico

Fração solúvel 
em clorofórmio

Fração 
insolúvel em 
clorofórmio

Fração  
hidroalcoolica

Fração
n-butanol (FB)

Partição com 
n-butanol

Partição com 
clorofórmio
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Metanol 

Metanol/Água 10% 

Metanol/Água 30% 

Metanol/Água 50% 

Água 

Fonte: Própria 

 

As frações obtidas do procedimento cromatográfico em coluna foram analisadas com 

cromatografia em camada delgada para identificação da pureza de cada fração e como 

revelador das placas foi utilizado vapores de iodo.  

Testes qualitativos foram feitos para a identificação das frações que continham os 

metabólitos secundário de interesse (taninos e as saponinas). Utilizando o método de 

precipitação com cloreto férrico (FeCl3) para identificação dos taninos e o teste espumídico 

para a identificação das saponinas 

3.2.6 Determinação das regiões de winsor 

O método para a construção do diagrama baseia-se na titulação gravimétrica entre os 

componentes, a fim de se obter as proporções mássicas de acordo com metodologia 

previamente reportada (DANTAS et al., 2002; ROSSI et al., 2007).  

Os constituintes escolhidos para a preparação do sistema foram: Tensoativo (T) o 

tween 80, como fase aquosa (FA) a solução de NaCl 3,5% e fase oleosa (FO) o óleo de 

girassol. 

Inicialmente, titulou-se a matéria ativa (tensoativo, em que foi fixada a matéria ativa 

com a fase oleosa, 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). 

Em seguida, preparou-se um ponto (mistura dos componentes T, FA e FO) de composição 

conhecida dos constituintes dentro da região monofásica do sistema ternário. A partir de um 

balanço de massa foram determinados os pontos limites das curvas de separação entre as 

regiões de Winsor dentro do diagrama ternário (ROSSI et al., 2007). 

 

3.2.7 Caracterizações dos sistemas microemulsionados 

Os sistemas microemulsionados foram caracterizados utilizando-se as técnicas de 

tensão superficial, tamanho das gotículas e ponto de turbidez. 
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3.2.7.1 Tensão Superficial 

Os valores de tensão superficial foram determinados, para os sistemas 

microemulsionados, utilizando o tensiômetro Sensadyne (Figura 3.2), à 30 ºC. A 

metodologia utilizada para a determinação da tensão foi a pressão máxima da bolha, onde 

utiliza-se o bombeado de gás inerte (nitrogênio) que gera bolhas, por dois capilares de 

diâmetros diferentes imersos em solução da qual se deseja medir a tensão superficial, 

aplicado à uma pressão constante de 200 kPa. 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. 

 

Figura 3.2 Tensiômetro Sensadyne 

 

Fonte: TEIXEIRA, 2012 

 

A calibração da tensão alta foi realizada com a água (γH2O = 71,4 mN/m) e seguida 

da calibração da tensão baixa com o álcool etílico (γEtOH = 21,6 mN/m), ambos a 30 ºC. 

Após realizada a calibração foram feitas as medidas dos valores de tensão superficial para 

as frações de Taninos e Saponinas e também dos sistemas microemulsionados. 

3.2.7.2 Diâmetro de Gotícula 

A determinação dos diâmetros médio das micelas formadas e a distribuição dos 

agregados dos sistemas microemulsionados foi obtida utilizando o equipamento Nanotrac 

(Microtrac Modelo: 252). Para isso foram feitas três corridas de 30 s cada no modo de 
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monodispersão, onde é possível ver a maior quantidade de partículas que possuem o mesmo 

diâmetro.  

 

3.2.7.3 Ponto de turbidez 

Para avaliar a resistência dos sistemas microemulsionados à temperatura, foram 

realizados variações de 25 °C à 100 °C, observando o ponto em que ocorre a separação dos 

componentes (ponto em que ocorre a turbidez) dos sistemas.  

 

3.2.7.4 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 e a temperatura em todas as análises foi de 30 °C (± 1). O 

comportamento reológico dos sistemas microemulsionados foram avaliados a partir do 

gráfico gerado pelos valores da tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento e a 

viscosidade obtida a partir da Equação 6. 

τ =  µ(ɣ)                   (6) 

Onde: 

τ=tensão de cisalhamento (Pa) 

 

µ = viscosidade (Pa.s) 

 

ɣ = taxa de cisalhamento (s-1) 

 

3.2.8 Eficiência de inibição à corrosão 

Para determinar a eficiência da inibição à corrosão os sistemas estudados foram 

realizados ensaios eletroquímicos de resistência a polarização linear realizados com um 

potenciostato/galvanostato da autolab PGSTAT3002 (versão 4.9) (Figura 3.3a). O 

potenciostato é um equipamento eletrônico cuja principal característica é a capacidade de 

impor ao eletrodo de trabalho o potencial desejado. A célula eletroquímica (Figura 3.3b) 

usada é composta por três eletrodos: eletrodo de referência (prata/cloreto de prata saturado), 

contra eletrodo (platina) e o eletrodo de trabalho (aço carbono AISI 1018 com área exposta 

ao meio corrosivo de 0,273 cm2). Antes de cada experimento, deixou-se o sistema em 

repouso por um período de 15 min, com o objetivo de estabilizar o potencial de circuito 

aberto (OCP). 



Metodologia experimental   53 
 

A medida de OCP é um parâmetro necessário para determinar o comportamento de 

corrosão natural do sistema (aço/meio corrosivo) na ausência de efeitos de corrosão 

induzida, ou seja, na ausência de potencial ou corrente elétrica. A partir do valor do OCP as 

análises seguiram com uma variação de ± 300 mV em torno do potencial de circuito aberto 

para a visualização do comportamento anodico e catódico do sistema. 

Figura 3.3 Equipamento para avaliação dos inibidores de corrosão a) Potenciostato/galvanostato b) 

Célula eletroquímica 

                        

a)                                                        b)  

Fonte: Própria 

Para tanto, foram preparadas soluções com concentrações de 12,5 ppm, 25 ppm, 50 

ppm, 75 ppm, 100 ppm, 200 ppm e 400 ppm em solução salina, NaCl 3,5%, como meio 

corrosivo. Com isto é possível obter as curvas de polarização experimentais, que 

representam a relação entre o potencial de eletrodo aplicado e a correspondente corrente 

medida no potenciostato (reportadas em 4.6.1 e 4.6.2).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas seções subsequentes, são apresentados os resultados da obtenção do extrato 

hidroalcoólico das partes de Ipomoea pes-caprae L. Br. Convolvulaceae; extração de frações 

contendo taninos e saponinas; obtenção dos sistemas microemulsionados assim como, a 

avaliação do potencial anticorrosivo dos sistemas na proteção do aço carbono AISI 1018, e 

a determinação do modelo de isoterma do processo de adsorção inibidor/metal. 

 

4.1 ANÁLISE FITOQUÍMICA PRELIMINAR 

Uma abordagem fitoquímica preliminar foi efetuada para o extrato hidroalcoólico de 

Ipomoea pes-caprae para a prospecção dos constituintes do extrato. Foram realizados as 

análises para Fenóis, Taninos, Antocianinas, Antocianidinas, Flavonóis, Flavonoides, 

catequinas, Flavonas, Flavanonas, Flavanonois, Xantonas, Esteroides, Triterpenoides, 

Saponinas, Resinas e Alcaloides. Os metabólitos secundários detectados encontram-se 

descritos na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 Metabólitos secundários detectados em extrato hidroalcoólico de Ipomoea pes-caprae. 

CLASSE DE METABÓLITOS 

SECUNDÁRIOS 

RESULTADO 

Taninos Positivo 

Flavonoides Positivo 

Flavonas Positivo 

Xantonas Positivo 

Esteroides Livres Positivo 

Saponinas Positivo 

Resinas 

Alcaloides 

Positivo 

Positivo 

Fonte: Própria 

 

Esses metabólitos também foram identificados em estudos realizados por SOUZA et 

al., (2000) e BARNI et al., (2009). 

4.2 OBTENÇÃO DAS FRAÇÕES DO HIDROALCOÓLICO DE Ipomoea pes-caprae 

A fração n-butanol (FB) (49,55 g) proveniente da partição líquido-líquido do extrato 

hidroalcoólico de Ipomoea pes-caprae apresentou rendimento de 11,73%. 
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O método de cromatografia de coluna permitiu a separação dos componentes do 

extrato através da separação por diferença de polaridades. A partir da coluna cromatográfica 

foi coletado frações 49 frações de 200 mL cada (Tabela 4.2). Sendo as frações com maior 

presença de taninos (F26) e saponinas (F32) foram obtidas utilizando o solvente metanol. 

Tabela 4.2 Procedimento Cromatográfico da fração n-butanol (FB) de Ipomoea pes-caprae. 

SOLVENTE FRAÇÕES OBTIDAS 

Hexano F1-F2 

Clorofórmio F3-F9 

Acetato de etila F10-F17 

Ac. de etila/Metanol (1:1) F18-F23 

Metanol F24-F33 

Metanol/Água 10% F34-F37 

Metanol/Água 30% F38-41 

Metanol/Água 50% F42-F45 

Água 

Resíduo da coluna 

F46-49 

- 

Fonte: Própria 

 

A identificação qualitativa das frações (F26 e F32) foram realizadas pelo método de 

precipitação com cloreto férrico (FeCl3) para identificação dos taninos onde o precipitado 

formado tinha colocação esverdeada o que caracteriza a presença de taninos condensados 

(ou catequínicos) e o teste espumídico para a identificação das saponinas onde a espuma 

formada ficou persistente por mais de 30 minutos. 

4.3 CRITÉRIO DE ESCOLHAS DOS COMPONENTES DA MICROEMULSÃO 

O sistema escolhido para trabalho foi composto por três constituintes: Tensoativo 

(Tween 80), Fase oleosa (Óleo de Girassol) e Fase aquosa (Solução de NaCl 3,5%).  

A escolha do Tween 80 se deu por ele ser um tensoativo biodegradável, do tipo não 

iônico que não possui carga em sua estrutura, que interage a partir da polaridade dos seus 

grupos funcionais. Já o óleo de Girassol se justifica por ser um óleo refinado (comercial) de 

fácil acesso e baixo custo é um óleo rico em ácido oleico, um ácido graxo de cadeia longa 

possuindo 18 carbonos na sua estrutura. O critério de escolha da fase aquosa foi por colocar 

dentro do sistema microemulsionado condições parecidas com o meio agressivo estudado. 
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4.4 OBTENÇÃO DO SISTEMA MICROEMULSIONADO 

Neste trabalho obteve-se um sistema microemulsionado (SME) contendo Tween 80, 

óleo de Girassol e solução de NaCl 3,5%. O diagrama ternário obtido (Figura 4.1) pela 

mistura desses componentes apresenta duas regiões de Winsor: a região de Winsor I (WI) e 

a região de Winsor IV (WIV) que representa a região de microemulsão, neste caso, do tipo 

óleo em água (O/A) a qual foi a região de trabalho 

Figura 4.1 Diagrama ternário do SME

 

Fonte: própria 

A partir do diagrama ternário foi escolhido um ponto na região de Winsor IV. O 

ponto escolhido, marcado no diagrama, apresenta a seguinte composição: 15% de tensoativo, 

2% fase óleo e 83% de fase aquosa. 

O SME obtido foi considerado como sendo autoemulsificante devido a inalteração 

do seu aspecto isotrópico mesmo após sucessivas diluições em solução em NaCl 3,5%. Isso 

é muito importante, pois na utilização deste como inibidor de corrosão em meio salino não 

ocorre quebra das micelas, e consequentemente cumpre o percentual de inibição analisado, 

reportadas no item 4.6. 
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4.5 CARACTERIZAÇÕES DOS SISTEMAS E DAS FRAÇÕES DO EXTRATO DE 

Ipomoea pes-caprae 

Os sistemas escolhidos para estudo foram o sistema microemulsionado (SME), o 

SME com Tanino (SME-T), e o SME com a solubilização de Taninos e Saponinas (SME-

TS) e as fração F26 (Taninos) e F32 (Saponinas). Os constituintes e a composição de cada 

sistema estão organizados na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 Composição e constituintes dos sistemas microemulsionados em estudo 

SISTEMAS COMPOSIÇÃO CONSTITUÍNTES 

SME 15% tensoativo; 2% óleo; 83% 

fase aquosa. 

Tween 80; óleo de girassol; NaCl 3,5% 

SME-T 15% tensoativo; 2% óleo; 83% 

fase aquosa; tanino (5 mg/mL) 

Tween 80; óleo de girassol; NaCl 3,5%; 

Tanino (solubilizado no sistema) 

SME –TS 15% tensoativo; 2% óleo; 83% 

fase aquosa; Tanino (5 mg/mL); 

Saponina (5 mg/mL) 

Tween 80; óleo de girassol; NaCl 3,5%; 

Tanino + Saponina (solubilizados no 

sistema) 

Fonte: Própria 

 

A aplicação de sistemas microemulsionados como inibidor de corrosão requer 

estudos relativos aos fenômenos de agregação molecular e a adsorção na interface solução-

metal. Para isso foram realizadas as caracterizações por tensão superficial, distribuição do 

diâmetro de gotículas, resistência a temperatura e viscosidade. 

4.5.1 Tensão Superficial 

Os valores de tensão superficial para as soluções de taninos e saponinas e também 

dos sistemas microemulsionados SME, SME-T e SME-TS (Tabela 4.4) foram obtidos à 

temperatura de 30 °C. 

 

Tabela 4.4 Dados de tensão superficial à 30°C 

AMOSTRA TENSÃO SUPERFICIAL (mN/m) 

Saponinas 71,2 

Taninos 70,6 

SME 50,5 

SME-T 50,8 
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SME-TS 50,9 

Fonte: Própria 

 

Os valores da Tabela 4.5 mostram que as saponinas e os taninos possuem tensão 

superficial bem próximo a tensão da água (γH2O = 71,4 mN/m), já os sistemas 

microemulsionados devido suas estruturas e propriedades conseguem reduzir a tensão 

superficial.  

O valor de tensão superficial para os sistemas microemulsionados mostra a afinidade 

das moléculas pela interface.  

 

4.5.2 Distribuição dos diâmetros de gotículas 

As análises do tamanho médio das gotículas das micelas formadas nos sistemas 

microemulsionados (Tabela 4.5) mostrou que a solubilização de taninos e saponinas no 

SME-TS aumenta o diâmetro das gotículas em reação ao SME isso se deve ao tamanho das 

moléculas de saponinas que devido sua alta solubilidade em água está presente na fase 

dispersa (fase aquosa) do sistema.  

 

Tabela 4.5 Diâmetro de partículas medido para os sistemas microemulsionados 

SISTEMA DIÂMETRO (nm) 

SME 24,23 

SME-T 24,92 

SME-TS 32,0 

 

4.5.3 Resistência a temperatura 

Neste teste houve incremento de temperatura até a temperatura de turbidez dos 

sistemas. Foi observado que os sistemas estudados podem ser submetidos a temperaturas até 

80 °C e que até essa temperatura não ocorrerá mudanças em suas propriedades colidais.  

 

4.5.4 Viscosidade 

O valor da viscosidade foram calculados a partir da média dos pontos do gráficos de 

tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento (Figura 4.2). O sistema 

microemulsionado SME apresentou a menor viscosidade quando comparado aos sistemas 

microemulsionados contendo a Taninos (SME-T) e Taninos e saponinas (SME-TS) os 
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valores de viscosidades foram obtidos a partir da média dos pontos organizados na tabela 

4.6. Os sistemas analisados apresentaram valores de viscosidade superior à da água no qual 

é 0,79 cP a 30 ºC. O SME-TS apresentou um valor de viscosidade maior que os outros 

sistemas devido o diâmetro de gotícula ser maior, e dessa forma há um aumento de choques 

entre as micelas, oferecendo resistência às tensões de cisalhamento. 

Tabela 4.6 Resultados dos testes de viscosidade 

SISTEMA VISCOSIDADE (cP) 

SME 1,9 

SME-T 2,3 

SME-TS 2,5 

Fonte: própria 

 

Figura 4.2 Estudo reológico para os sistemas microemulsionados SME, SME-T e SME-TS 
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Fonte: Própria 

 

O aumento da viscosidade, possivelmente, se dá pela maior interação entre os 

constituintes do sistema microemulsionado. Uma maior viscosidade proporciona ao sistema 

uma maior resistência ao deslocamento, então, se analisarmos os sistemas sendo utilizados 

como inibidores para corrosão interna de dutos, as moléculas com maior viscosidade que 



Resultados e Discussão  61 

estão adsorvidas na superfície do metal proporcionará uma maior dificuldade de arraste pelos 

fluidos que estão passando pelo interior desses dutos e consequentemente formará com mais 

facilidade o filme protetor. 

4.6 ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO À CORROSÃO EM AÇO CARBONO 

AISI 1018 

A comprovação de que as frações de Ipomoea pes-caprae bem como os sistemas 

microemulsionados estudados funcionam como inibidores de corrosão pode ser vista nas 

Figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, através das curvas de polarização referentes às condições 

estudadas é possível fazer a extrapolação de Tafel para o potencial de corrosão Ecorr 

determinando o valor da taxa de corrosão Icorr utilizados para os cálculos da eficiência de 

inibição à corrosão. 

4.6.1 Frações Taninos e Saponinas de Ipomoea pes-caprae 

Para o estudo da eficiência de inibição à corrosão de diferentes concentrações dos 

Taninos e também das saponinas, extraídas da Ipomoea pes-caprae, para o aço carbono AISI 

1018 em solução de NaCl 3,5%, curvas típicas de polarização foram obtidos. 

A Figura 4.3 mostra a resposta eletroquímica da interface metal/inibidor para os 

sistemas na presença de Taninos (concentração de 12,5 a 400 ppm) e ausência do inibidor 

(Branco). 

A Tabela 4.7 mostra os parâmetros eletroquímicos resultantes da extrapolação de 

Tafel feita das curvas de polarização dos taninos (Figura 4.3) e suas eficiências de inibição 

à corrosão (ƞ). 
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Figura 4.3 Curvas de polarização para o aço AISI 1018, obtidas para diferentes concentrações de Taninos em 

solução de NaCl 3,5% à 1 mVs-1 
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Fonte: Própria 

 

 

Tabela 4.7 Parâmetros eletroquímicos do branco e de diferentes concentrações de Taninos com 

velocidade de varredura de 1 mVs-1 

CONCENTRAÇÃO 

(ppm) 

Ecorr (V) Icorr (A/cm2) Ƞ (%) 

NaCl 3,5% -4,82E-01 1,45E-05 - 

12,5 -6,19E-01 3,88E-06 73,28 

25 -6,73E-01 3,06E-06 78, 90 

50 -6,54E-01 2,97E-06 79,54 

75 -6,72E-01 2,78E-06 80,82 

100 -5,90E-01 4,03E-06 72,19 

200 -6,50E-01 3,06E-06 78,93 

400 -5,96E-01 3,42E-06 76,41 

Fonte: Própria 
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Analisando a Figura 4.3, fica claro que uma pequena quantidade de Taninos (12,5 

ppm) já fez com que a corrente de corrosão diminuísse, provavelmente devido à adsorção 

do composto orgânico nos sítios ativos da superfície do eletrodo, formando um filme protetor 

de corrosão. 

A Figura 4.4 mostra a resposta eletroquímica da interface metal/inibidor na presença 

de saponinas (concentração de 12,5 a 200 ppm) e na ausência de inibidor (Branco). 

Figura 4.4 Curvas de polarização para o aço AISI 1018, obtidas para diferentes concentrações de Saponinas 

em solução de NaCl 3,5% à 1 mVs-1.
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Fonte: Própria 

 

Os parâmetros eletroquímicos resultantes da extrapolação de Tafel feita para as 

curvas de polarização das saponinas (Figura 4.4) e suas eficiências de inibição à corrosão 

(Ƞ) estão organizados na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 Parâmetros eletroquímicos do branco e de diferentes concentrações de Saponias com 

velocidade de varredura de 1 mVs-1 

CONCENTRAÇÃO 

(ppm) 

Ecorr (V) Icorr (A/cm2) Ƞ (%) 

NaCl 3,5% -4,82E-01 1,45E-05 - 

12,5 -6,23E-01 9,77E-06 32,62 

25 -6,29E-01 9,60E-06 33,82 

50 -6,34E-01 9,56E-06 34,09 

75 -6,33E-01 8,85E-06 38,96 

100 -6,15E-01 8,78E-06 39,44 

200 -6,09E-01 7,22E-06 50,21 

Fonte: Própria 

 

Pelas curvas de polarização (Figuras 4.3 e 4.4) é possível observar o deslocamento 

do potencial de corrosão das curvas de polarização na presença de Taninos e também de 

saponinas com relação ao branco para valores de potenciais mais negativos sugerindo que 

tanto os Taninos quanto as Saponinas atuam como inibidores de adsorção do tipo catódicos, 

ou seja, o efeito destes inibidores se dá pela formação de uma película protetora nos sítios 

catódicos. 

As saponinas não apresentaram eficiência considerada significante, mesmo em 

concentração de 200 ppm. Esses valores de eficiência podem ser devido a atração 

eletrostática entre as moléculas de saponinas ser maior que a interação delas com o aço e por 

isso não há uma cobertura eficiente. 

A justificativa pela eficiência promovida pela fração de taninos pode ser dada pela 

estrutura química dos mesmos, que são compostos fenólicos com presença hidroxilas (vide 

Figura 2.14), que promovem uma maior interação com a superfície metálica, otimizando a 

inibição à corrosão. 

4.6.2 Sistemas microemulsionados: SME; SME-T e SME-TS 

Solubilizar as frações de taninos e saponinas na microemulsão visa a diminuição do 

material vegetal utilizado além de aliar o potencial antioxidante das frações à estabilidade 

da microemulsão na formação do filme superficial. A Tabela 4.9 mostra as quantidades (g) 

das frações adicionados ao SME. 
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Tabela 4.9 Massa de Taninos e Saponinas solubilizados em 100mL de SME-T e SME-TS 

CONCENTRAÇÃO  

(ppm) 

SME-T 

(Massa de Taninos) 

SME-TS 

(Massa de Taninos+Saponinas 

(1:1)) 

12,5  6,4x10-6 g 1,28x10-5 g 

25 1,26x10-5 g 2,52x10-5 g 

50 2,5x10-5 g 5,0x10-5 g 

75  3,8x10-5 g 7,6x10-5 g 

100  5,0x10-5 g 1,0x10-4 g 

200 1,0x10-4 g 2,0x10-4 g 

400 4,0x10-4 g 8,0x10-4 g 

Fonte: Própria 

 

A Figura 4.5 mostra as curvas de polarização anodica e catódica para o sistema 

microemulsionado na ausência das frações antioxidantes para o aço carbono AISI 1018 em 

meio de NaCl 3,5%.  
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Figura 4.5 Curvas de polarização para o aço AISI 1018, obtidas para diferentes concentrações do 

SME em solução de NaCl 3,5% à 1 mVs-1.
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Fonte: Própria 

 

A Tabela 4.10 mostra os parâmetros eletroquímicos obtidos a partir das extrapolações 

das curvas de Tafel para o SME 

 

 

Tabela 4.10 Parâmetros eletroquímicos do branco e de diferentes concentrações do SME com 

velocidade de varredura de 1 mVs-1 

Concentração 

(ppm) 

Ecorr (V) Icorr (A/cm2) Ƞ (%) 

NaCl 3,5% -4,82E-01 1,45E-05 - 

12,5 -7,12E-01 8,47E-06 41,50 

25 -6,72E-01 6,79E-06 53,11 

50 -6,58E-01 5,86E-06 59,56 

75 -6,75E-01 7,75E-06 46,49 

100 -6,31E-01 9,04E-06 37,58 

200 -7,35E-01 9,27E-06 36,01 
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400 -6,23E-01 9,10E-06 37,15 

Fonte: Própria 

 

Já as Figuras 4.6 e 4.7 mostram as curvas de polarização para o sistema 

microemulsionado na presença da fração de Taninos (SME-T) e para o sistema 

microemulsionado na presença de tanino e saponinas (SME-TS) para o aço carbono AISI 

1018 em meio de NaCl 3,5%, através das extrapolações de Tafel das curvas é possível obter 

os parâmetros eletroquímicos e assim calcular a eficiência de inibição à corrosão de cada 

sistema estudado (Tabelas 4.11 e 4.12). 

 

Figura 4.6 Curvas de polarização para o aço AISI 1018, obtidas para diferentes concentrações do 

SME-T em solução de NaCl 3,5% à 1 mVs-1.
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Fonte: Própria 
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Tabela 4.11 Parâmetros eletroquímicos do branco e de diferentes concentrações do SME-T com 

velocidade de varredura de 1 mVs-1 

Concentração 

(ppm) 

Ecorr (V) Icorr (A/cm2) Ƞ (%) 

NaCl 3,5% -6,73E-01 2,38E-05 - 

12,5 -7,26E-01 1,55E-05 34,69 

25 -6,33E-01 1,14E-05 52,04 

50 -6,28E-01 1,02E-05 57,05 

75 -6,44E-01 1,00E-05 57,81 

100 -6,12E-01 8,15E-06 65,67 

200 -6,61E-01 1,17E-05 50,73 

400 -6,90E-01 1,21E-05 49,18 

Fonte: Própria 

 

 

Figura 4.7 Curvas de polarização para o aço AISI 1018, obtidas para diferentes concentrações do 

SME-TS em solução de NaCl 3,5% à 1 mVs-1.
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Tabela 4.12 Parâmetros eletroquímicos do branco e de diferentes concentrações do SME-TS com 

velocidade de varredura de 1 mVs-1 

CONCENTRAÇÃO 

(ppm) 

Ecorr (V) Icorr (A/cm2) Ƞ (%) 

NaCl 3,5% -4,82E-01 1,45E-05 - 

12,5 -4,96E-01 6,23E-06 56,97 

25 -4,98E-01 5,32E-06 63,27 

50 -5,40E-01 3,72E-06 74,30 

75 -5,18E-01 2,71E-06 81,30 

100 -5,43E-01 6,86E-06 52,63 

200 -5,56E-01 6,60E-06 54,41 

400 -5,10E-01 1,01E-05 30,18 

Fonte: Própria 

 

A presença dos sistemas (SME, SME-T e SME-TS) alteram o potencial de corrosão 

do aço carbono em relação ao branco este sendo deslocado no sentido catódico, ou seja para 

valores de potencial mais negativos, sugerindo que o efeito do inibidor se dá pela formação 

de uma película protetora nos sítios catódico.  

A partir dos dados das eficiências dos sistemas foi possível observar que a adição do 

Tanino ao SME não causa grande influência sobre o percentual de inibição a corrosão do 

aço carbono pois para o SME obteve eficiência máxima de 59,56% (50 ppm) onde para o 

SME-T obteve 65,67% em 100 ppm. Já no sistema SME-TS há um aumento significante, 

chegando a alcançar 81,30% em 75 ppm, isso pode ser justificado pelo efeito sinérgico entre 

as moléculas de Taninos e saponinas favorecendo a formação do filme na superfície do aço. 

É possível perceber analisando os percentuais de inibição à corrosão para as curvas 

de polarização (Figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7) que a eficiência de inibição para todos os 

inibidores atingem um máximo e depois decrescem. Isso possivelmente, ocorre devido ao 

aumento da concentração de inibidor há competição pela adsorção nos sítios ativos do aço 

carbono desestabilizando o filme formado. 

Quando relacionamos os resultados de eficiência de inibição à corrosão com as 

caracterizações realizadas para os sistemas microemulsionados, temos que:  

Quando analisamos os valores de tensão superficial, temos que o SME apresentou 

valor de tensão relativamente alto (50,5 mN/m), o que justifica a baixa inibição à corrosão 

mesmo em altas concentrações (400 ppm). Os tensoativos possuem propriedades de ir para 



Resultados e Discussão  70 

a interface promovendo a diminuição da tensão superficial, se o sistema possui alta tensão 

superficial, pode-se dizer que a maioria das micelas preferem permanecer em solução 

enquanto poucas vão formar o filme na superfície do metal.   

Com a diminuição do diâmetro das gotículas dos SME a adsorção na superfície do 

aço carbono deveria aumentar, devido a melhor disposição destas na superfície do metal 

formando um filme mais homogêneo. Mas os resultados mostraram o contrário, onde o 

SME-TS, que possui o maior diâmetro de gotícula (32 nm), tem melhor eficiência de 

inibição. Isso ocorre, porque, possivelmente, as macromoléculas de saponinas e taninos, que 

por serem, muito solúvel em água, estão presentes na fase aquosa do sistema 

microemulsionado (do tipo O/A) aumentando o diâmetro da gotícula porém auxiliando na 

fixação das micelas na superfície do metal devido a presença de hidroxilas na estrutura 

química dos Taninos. 

 

4.6.3 Estudo da influência da velocidade de varredura na eficiência à corrosão 

A determinação de qual velocidade seria utilizada nos ensaios por varredura 

potenciodinâmica deu-se a partir da avaliação dos dados de eficiência obtidos a partir dos 

testes com os Taninos e com o SME, onde foi possível observar que a eficiência de inibição 

à corrosão do aço carbono é mais acentuada em baixas velocidades de varredura (Figuras 

4.8 e 4.9). Contudo a velocidade foi otimizada para os demais experimentos e estes foram 

realizados na velocidade de 10,0 mVs-1. 

Figura 4.8 Estudo da influencia da velocidade de varredura na eficiência de inibição à corrosão do aço 

carbono na presença de taninos 

 

Fonte: Própria 
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Figura 4.9 Estudo da influencia da velocidade de varredura na eficiência de inibição à corrosão do aço 

carbono na presença de SME

 

Fonte: Própria 

 

Quando diminuímos a velocidade colocamos condições mais leves, com isso, a 

aplicação de velocidades de varredura relativamente baixa (1 mVs-1) possibilita uma maior 

sensibilidade as reações que estão ocorrendo na superfície do eletrodo sem ocorrência de 

distorção das respostas obtidas. Através desse estudo nota-se que na velocidade de 1 mVs-1 

alcança maiores eficiências de inibição em menores concentrações. Em altas velocidades de 

varredura o filme formado não é tão protetor e consequentemente são obtido altos valores 

de corrente de corrosão. 

4.7 ESTUDO DE ADSORÇÃO 

O mecanismo de adsorção das frações de Taninos e das Saponinas além dos sistemas 

microemulsionados (SME, SME-T e SME-TS) sobre a superfície do aço carbono AISI 1018, 

foram avaliados a partir do tratamento matemático do processo de adsorção que é feito 

através de relações de isotermas de adsorção. Onde foram analisadas as isotermas de 

Langmuir, Frumkin e Temkin mediante as Equações apresentadas na Tabela 4.13. Assim os 

modelos são examinados para sua validade e melhor compreensão do modo de adsorção a 

qual, os inibidores em estudo, melhor se adequaram. 
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Tabela 4.13 Equações das isotermas de adsorção de Langmuir, Frumkin e Temkin 

ISOTERMAS EQUAÇÕES 

Langmuir C/θ = 1/K + C 

Frumkin log ((θ/1-θ)/C) = logK + gθ 

Tenkim log (θ/C) = logK + gθ 

Fonte: própria 

 

 

Para traçar as isotermas de adsorção de Langmuir para as Saponinas, Taninos, SME, 

SME-T e SME-TS foram utilizados os valores mostrados na Tabela 4.14. 

 

Tabela 4.14 Dados utilizados para obtenção dos gráficos de isotermas de Langmuir 

CONCENTRAÇÕES 

(ppm) 

SAPONINAS TANINOS SME SME-T SME-TS 

Θ C/θ θ C/θ θ C/θ θ C/θ Θ C/θ 

12,5  0.3262 38.32 0.7327 17.05 0.3667 34.08 0.3469 36.028 0.5696 21.94 

25  0.3382 73.92 0.7890 31.68 0.4538 55.07 0.5204 48.038 0.6327 39.51 

50  0.3409 146.67 0.7953 62.86 0.4778 104.62 0.5705 87.638 0.7429 67.29 

75 0.3896 192.50 0.8082 92.79 0.4425 169.48 0.5781 129.73 0.8129 92.25 

100  0.3944 253.54 0.7218 138.53 0.5427 184.25 0.6567 152.26 0.5363 186.45 

Fonte: própria 

 

Os gráficos (Figura 4.10) construído à partir dos dados obtidos experimentalmente foram: 
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Figura 4.10 Isoterma de adsorção de Langmuir para a) Saponinas b) Taninos c) SME d) SME-T e e) 

SME-TS 

0 25 50 75 100

0

50

100

150

200

250

 

 

C
/

C

R² = 0.976

Isoterma de langmuir - Saponinas

 

a) 

0 50 100

0

20

40

60

80

100

120

140

 
 

C
/

C

Isoterma de Langmuir - Taninos

R
2
 = 0.9913

 

b) 



Resultados e Discussão  74 

0 25 50 75 100

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

 

 

C
/

C

Isoterma de Langmuir - SME

R² = 0.9707

 

c) 

0 25 50 75 100

20

40

60

80

100

120

140

160

 

 

C
/


C

Isoterma de Langmuir - SME-T

R² = 0.9901

 

d) 



Resultados e Discussão  75 

0 25 50 75 100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

 

 

C
/

C

R² = 0.9079

Isoterma de Langmuir - SME-TS

 

e) 

Fonte: Própria 

 

 

O coeficiente de regressão (R2) é muito utilizados para avaliar o ajustamento do 

modelo das isotermas. Pelos gráficos cima, nota-se que, apresentam comportamento muito 

próximo de uma reta (valores de R2 superior a 0,9) para todos os inibidores o que sugere 

uma boa adequação do modo de adsorção das moléculas de Saponinas, Taninos e os sistemas 

SME, SME-T e SME-T a isoterma de Langmuir. 

Para traçar os gráficos de isotermas de adsorção de Frumkin para as Saponinas, 

Taninos, SME, SME-T e SME-TS foram utilizados os valores mostrados na Tabela 4.15. 
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Tabela 4.15 Dados utilizados para obtenção dos gráficos de isotermas de Frumkin 

CONCENTRAÇ

ÕES (ppm) 

SAPONINAS TANINOS SME SME-T SME-TS 

θ Log 

(θ/1-θ/C) 

θ Log 

(θ/1-θ/C) 

θ 
Log 

(θ/1-θ/C) 
θ 

Log 

(θ/1-θ/C) 
θ 

Log 

(θ/1-θ/C) 

12,5 0,3262 -0.0252 0.7327 -0.658 0.3667 -1.334 0.3469 -1.371 0.5696 -0.975 

25  0.3382 -0.0116 0.7890 -0.825 0.4538 -1.478 0.5204 -1.362 0.6327 -1.161 

50  0.3409 -0.0057 0.7953 -1.109 0.4778 -1.737 0.5705 -1.575 0.7429 -1.238 

75  0.3896 -0.0025 0.8082 -1.250 0.4425 -1.975 0.5781 -1.738 0.8129 -1.236 

100  0.3944 -0.0018 0.7218 -1.585 0.5427 -1.925 0.6567 -1.718 0.5363 -1.936 

 

Os gráficos de isotermas de Frumkin (Figura 4.11) construído à partir dos dados 

obtidos experimentalmente, estão a seguir: 
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Figura 4.11 Isoterma de adsorção de Frumkin para a) Saponinas b) Taninos c) SME d) SME-T e e) 

SME-TS
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e) 

 

 

Analisando os coeficientes de correlação dos gráficos de isoterma de Frumkin para 

Saponinas, Taninos, SME, SME-T e SME-TS os valores encontrados (R2=0,6352; 

R2=0,0425; R2=0,5251; R2=0,6661 e R2=0,4096 respectivamente) mostram que os dados 

experimentais não se adequam a este modelo de adsorção. 

Agora, para traçar os gráficos de isotermas de adsorção de Temkin para as Saponinas, 

Taninos, SME, SME-T e SME-TS foram utilizados os valores mostrados na Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 Dados utilizados para obtenção dos gráficos de isotermas de Temkin 

CONCENTRAÇ

ÕES (ppm) 

SAPONINAS TANINOS SME SME-T SME-TS 

θ Log(θ/C) θ Log(θ/C) θ Log(θ/C) θ Log(θ/C) θ Log(θ/C) 

12,5  0,3262 -1.5834 0.7327 -1.2319 0.3667 -1.5325 0.3469 -1.5566 0.5696 -1.3412 

25  0.3382 -1.8687 0.7890 -1.5008 0.4538 -1.7409 0.5204 -1.6815 0.6327 -1.5967 

50 0.3409 -2.1663 0.7953 -1.7983 0.4778 -2.0196 0.5705 -1.9426 0.7429 -1.8280 



Resultados e Discussão  80 

75 0.3896 -2.2844 0.8082 -1.9675 0.4425 -2.2291 0.5781 -2.1130 0.8129 -1.9649 

100 0.3944 -2.4040 0.7218 -2.1415 0.5427 -2.2654 0.6567 -2.1825 0.5363 -2.2705 

 

 

Os gráficos de isotermas de Temkin (Figura 4.12) construído à partir dos dados 

obtidos experimentalmente, estão a seguir: 

 

Figura 4.12 Isoterma de adsorção de Temkin para a) Saponinas b) Taninos c) SME d) SME-T e e) SME-TS 
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Analisando as isotermas de Langmuir, Frumkin e Temkin para as Saponinas, 

Taninos, SME, SME-T e SME-TS é visto que todos se adequam as características de 

adsorção da isoterma de Langumir, ou seja, o modo da adsorção ocorre por formação de 

monocamada sem interações entre as moléculas adsorvidas em sítios vizinhos.  

Porém para o SME-TS mostrou uma linearidade considerada boa para a isoterma de 

Langmuir (R2 = 0,9079) mas também mostrou um valor de correlação de R2 = 0,0746 para 

a isoterma de Temkin, o que mostra a complexidade do processo de adsorção para este 

inibidor. 

Para o estudo termodinâmico, os dados foram obtidos a partir das isotermas de 

adsorção. Seguindo a isoterma na qual os inibidores tiveram melhor adequação, ou seja, o 

modelo de Langmuir para Taninos, Saponinas, SME e SME-T e o modelo de Temkin para 

o SME-TS foi possível obter as constantes de adsorção (K) para cada sistema analisado e 

seus valores utilizados para a avaliação a espontaneidade da adsorção dos inibidores na 

superfície do aço carbono AISI 1018 através da energia livre de Gibbs (ΔG) calculada pela 

Equação 7 e organizados na Tabela 4.17. 

ΔG = −RT ln (55,5 K)         (7) 

Sendo que, R é a constante universal dos gases, T a temperatura utilizada no 

experimento e o valor 55,5 é a concentração de água presente na solução, em molL-1. 

 

Tabela 4.17 Eficiência de inibição à corrosão e parâmetros físico-químicos para os inibidores de corrosão.  

INIBIDOR % DE INIBIÇÃO À 

CORROSÃO 

CONSTANTE DE 

ADSORÇÃO (K) 

ΔG (kJ.mol-1) 

TANINOS 80,82 0,7366 -9,20 

SAPONINAS 50,21 0,5276 -8,37 

SME 59,56 0,5437 -8,44 

SME-T 65,67 0,7147 -9,12 
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SME-TS 81,30 1,0612 -10,10 

Fonte: Própria 

 

O sinal negativo observado nos valores de energia livre de Gibbs (ΔGºads) mostra a 

espontaneidade com que os inibidores se adsorvem sobre a superfície do aço carbono. Como 

os valores obtidos, para todos os inibidores testados, foram inferiores, em módulo, a 20 

kJ.mol-1 sugere que a formação do filme ocorre por adsorção física do inibidor sobre o metal, 

sendo consideradas interações, relativamente fracas. 

A constante de equilíbrio de adsorção (K) é um parâmetro importante para a 

interpretação do comportamento da adsorção. Quanto maior o valor dessa constante, 

podemos dizer que, mais homogêneo é o filme formado na superfície do metal. Sendo assim, 

se compararmos os valores de inibição a corrosão dos inibidores com seus respectivos 

valores de K temos uma correlação diretamente proporcional entre esses valores. O valor 

mais elevado de K (1,0612) é visto para o SME-TS o que indica a maior adsorção deste nos 

sítios ativos do aço carbono e consequentemente a maior eficiência de inibição à corrosão 

observada para os inibidores analisados.
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5. CONCLUSÕES 

Este trabalho investigou o uso de frações de Taninos e Saponinas obtidos a partir da 

Ipomoea pes-caprae bem como a solubilização destes em sistema microemulsionado (SME) 

no qual foi escolhido um ponto a partir do diagrama ternário na região de Winsor IV com 

composição de 15% de Tween 80, 2% óleo de Girassol e 83% de solução de NaCl 3,5%, 

como novas fontes de inibidores da corrosão pra aço carbono AISI 1018. 

Com a realização do estudo fitoquímico preliminar foi possível a identificação dos 

principais constituintes em quantidades apreciáveis presentes no extrato hidroalcoólico de 

Ipomoea pes-caprae e contudo ter a certeza da presença de Taninos e Saponinas, os quais 

foram os metabólitos secundários escolhidos para estudo.  

A partir das caracterizações de tensão superficial, diâmetro de gotículas e viscosidade 

foi possível um melhor entendimento sobre o comportamento dos sistemas na adsorção na 

superfície o metal. A análise com a temperatura caracterizou a estabilidade térmica dos 

sistemas e não foram modificados quando se elevou a temperatura até 80°C a estabilidade 

térmica das micelas é um fator bastante importante e vantajoso, já que a aplicação destes 

sistemas, na maioria das vezes, serão a uma temperatura de 60ºC em média 

A partir da avaliação dos resultados das curvas de polarização linear, tendo sido 

verificado que os inibidores mesmo em baixas concentrações, são eficientes no combate a 

corrosão chegando a aproximadamente 82% para o SME-TS (75 ppm). Sendo os Taninos, 

Saponinas e sistemas microemulsionados (SME, SME-T e SME-TS) inibidores que atuam 

deslocando o potencial no sentido a potenciais mais negativos o que sugere a atuação como 

inibidores de corrosão de adsorção catódicos. 

Comprovou-se que o uso do sistema microemulsionado foi viável no ponto de vista 

de diminuição do uso do material vegetal (apenas 7,6x10-5 g de Taninos e Saponinas (1:1) 

solubilizados no SME) 

O estudo de adsorção evidenciaram que o mecanismo dos inibidores testados 

ajustaram-se ao modelo de isoterma de Langmuir o que caracteriza que os inibidores atuam 

formando uma monocamada protetora sobre os sítios ativos do metal.  
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Os resultados alcançados mostram que os compostos orgânicos extraídos das 

frações de plantas estão tornando-se uma boa alternativa como inibidor ambientalmente 

correto de fácil acesso, de baixo custo, renovável e não tóxico.
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