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RESUMO: O problema da corrosão tem preocupado diversos setores da indústria no 

mundo, trazendo uma série de inconvenientes e prejuízos na reposição ou manutenção 

de diversos equipamentos constituídos de ligas metálicas. Inibidores de corrosão 

formulados à base de sistemas microemulsionados, têm sido estudados buscando 

minimizar os transtornos causados por processos corrosivos. Diante dessa realidade, o 

presente trabalho propôs a formulação de sistemas microemulsionados utilizando óleo 

de gergelim como fase orgânica. O óleo de gergelim utilizado na formulação das 

microemulsões foi extraído via CO2 supercrítico, mediante utilização de planejamento 

fatorial 23, buscando as melhores condições de temperatura, pressão e percentual de 

metanol (co-solvente) para melhorar o rendimento do processo. A extração supercrítica 

concentra no extrato obtido uma série de componentes polares conhecidos como 

lignanas, destacando-se a sesamina, sesamolina e o sesamol, conferindo ao óleo uma 

excelente capacidade antioxidante. A eficiência do óleo de gergelim (Sesamum indicum 

L.) como antioxidante e como inibidor de corrosão foi avaliada mediante análise dos 

sistemas β-caroteno/ácido linoleico e técnica eletroquímica de curvas de polarização de 

Tafel. Os sistemas microemulsionados foram caracterizados e em seguida aplicados 

como inibidores de corrosão em aço carbono AISI 1020, muito comum na indústria do 

petróleo. Dois sistemas microemulsionados foram caracterizados, O SME1 (composto 

por óleo de gergelim, água e Tween 80 como tensoativo) e o SME2 (composto por óleo 

de gergelim, água e uma mistura na razão de 1:1 de Ultrol L90 e butanol, como 

tensoativo e cotensoativo respectivamente). O SME2-M3 foi testado em concentrações 

de 12, 25, 50, 75, 100, 200 e 400 ppm em solução salina afim de determinarmos o 

percentual de inibição à corrosão de cada sistema. No processo de extração supercrítica, 

segundo análise estatística, o parâmetro que mais influenciou no rendimento foi a 

pressão, alcançando o máximo de 34,23% a uma pressão de 250 bar, temperatura de 

70°C e 10% de metanol como co-solvente. Foi possível gerar um modelo matemático 

que se mostrou preditivo e significativo para um intervalo de confiança de 95%. Quanto 

à inibição da corrosão do aço AISI 1020, o sistema SME2-M3 na concentração de 400 

ppm alcançou uma eficiência máxima de 88,16% de inibição de passagem de corrente 

pelo eletrodo em estudo. Os resultados de eficiência de inibição da corrosão foram 

ajustados às isotermas de Langmuir e Frumkin, visando entender melhor o processo de 

adsorção dessas microemulsões sobre as superfícies metálicas. A isoterma que melhor 

se ajustou aos resultados experimentais, apresentando um R2 = 0,99 foi a de Langmuir, 

comprovando que o processo de adsorção das micelas ocorreu em monocamada e foi 

puramente físico, ligando-se à superfície metálica por forças de Van Der Walls. 

 

Palavras-chave: Extração Supercrítica; Antioxidante; Óleo de Gergelim; Sistemas 

Microemulsionados; Corrosão; Aço AISI 1020 
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ABSTRACT

 
 The problem of corrosion has troubled many industry sectors around the world, 

bringing a lot of inconvenience and damage in the replacement or maintenance of 

various equipment made of metal alloys. Corrosion inhibitors formulated based on 

microemulsion systems have been studied in order to minimize the inconvenience 

caused by corrosive processes. Faced with this reality, the present work proposed the 

formulation of microemulsions systems using sesame oil as organic phase. The sesame 

oil used in the formulation of microemulsions was extracted by supercritical CO2 by 

using factorial design 23, looking for the best conditions of temperature, pressure and 

percentage of methanol (cosolvent) aiming to improve the yield of the process. The 

supercritical extraction concentrates in the extract obtained a series of polar components 

known as lignans, standing out the sesamin, sesamolin and the sesamol, giving to the oil 

an excellent antioxidant capacity. The efficiency of sesame oil (Sesamum indicum L.) as 

an antioxidant and as a corrosion inhibitor was evaluated by analysis of β-

carotene/linoleic acid system and electrochemical technique of Tafel polarization 

curves. The microemulsions systems were characterized and then applied as corrosion 

inhibitors in steel AISI 1020, very common in the petroleum industry. Two 

microemulsions systems were characterized, the SME1 (consisting of sesame oil, water 

and Tween 80 as surfactant) and SME2 (consisting of sesame oil, water and a mixture 

in the ratio 1:1 of Ultrol L90/butanol, as surfactant and cosurfactant respectively). The 

SME2-M3 was tested at concentrations of 12, 25, 50, 75, 100, 200 and 400 ppm in 

saline solution in order to determine the percentage inhibition of corrosion of each 

system. In the process of supercritical extraction, according to the statistical analysis, 

the pressure had the greatest influence on the yield of the process, reaching a maximum 

of 34.23% at a pressure of 250 bar, temperature 70 ° C and 10% methanol as a co-

solvent. It was possible to generate a mathematical model that proved predictive and 

meaningful to a 95% confidence interval. With respect to the corrosion inhibition of 

steel AISI 1020, the SME2-M3 at the concentration of 400 ppm achieved a maximum 

efficiency 88.16% inhibition of current flow by the electrode under study. The results of 

the SME2 corrosion inhibition efficiency were adjusted to the Langmuir and Frumkin 

isotherms, to better understand the process of adsorption of these microemulsions on 

metal surfaces. The isotherms best fit the experimental results, with a R2 = 0.99, it was 

the Langmuir, proving that the adsorption process of  micelles occureed in monolayer 

and was purely physical, connecting to the metal surface by forces of Van Der Walls. 

 

Keywords: Supercritical Extraction. Antioxidant, Sesame oil. Microemulsions Systems, 

Corrosion; Steel AISI 1020 
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1. Introdução 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

 

 O gergelim (Sesamum indicum L.) é uma planta pertencente à família 

Pedaliceae, originária da Índia, e tida como uma das mais antigas culturas oleaginosas 

utilizadas pela humanidade, com registro de cultivo há mais de 4.300 a.C. Trata-se de 

uma oleaginosa de grande importância econômica e amplamente cultivada em diversas 

partes do mundo, principalmente em regiões de clima tropical e subtropical, além de ser 

perfeitamente adaptada às regiões semi-áridas (Elleuch et al, 2007; Koca et al. 2007). 

 Além de seu uso na indústria farmacêutica como nutracêuticos, o gergelim é 

bastante utilizado na indústria de alimentos devido a seu alto teor de proteína (23 a 

26%) e de carboidratos (13,5%), além de ser uma excelente fonte de óleo vegetal (44-

58%), chegando até 63% em peso de teor de óleo na semente (Elleuch et al., 2007; 

Baydar et al., 1999). Porém, o óleo de gergelim é bastante utilizado na obtenção de 

cremes hidratantes, sabonetes, loções para alopecia e na composição de loções como 

filtros solares, entre outros.  

 Diversos trabalhos apontam o óleo de gergelim como responsável por inúmeros 

benefícios à saúde humana. Destacamos o retardamento do envelhecimento celular, 

eliminando radicais livres e interrompendo assim processos de oxidação celular, 

inibindo em muitos casos o desenvolvimento de células cancerígenas, além da redução 

dos níveis de colesterol no sangue e da hipertensão o que conseqüentemente leva ao 

melhoramento do funcionamento do sistema cardiovascular (Burton and Traber, 1990; 

Burton, 1994: Koca et al., 2007; Lemcke-Norojarvi et al., 2001; Sankar et al., 2004).  

 O grande poder biológico do óleo de gergelim se deve à presença de poderosos 

antioxidantes naturais em sua composição tais como sesamolina, sesamina e sesamol, 

encontrados apenas no óleo de gergelim (Beltrão e Vieira, 2001; Suja et al., 2004). 

Possui ainda um grupo de antioxidantes lipossolúveis conhecido por tocoferóis e 

tocotrienóis, compostos fenólicos que juntos compõem o que conhecemos por vitamina 

E (α, β, γ, e ς-tocoferol), o que confere ao óleo de gergelim uma elevada estabilidade 

oxidativa quando comparado com a maioria dos óleos vegetais (Schwartz et al., 2008). 
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 A técnica de extração tradicional comumente utilizada para a separação de óleos 

vegetais de sua matriz oleaginosa é a extração com solvente orgânico. Porém, segundo 

Naudé et al. (1998), tal técnica apresenta inúmeros inconvenientes e desvantagens, por 

utilizar líquidos inflamáveis e tóxicos como solventes e com potencial de emissões 

tóxicas durante a extração. 

 Dentro deste contexto, se destaca a técnica limpa de extração por fluido 

supercrítico (EFS). Segundo Sahena et al. (2009) e Temelli (2009), a EFS é considerada 

como um técnica alternativa promissora para a extração de lipídios em comparação às 

técnicas convencionais à base de solventes orgânicos, principalmente para o mercado de 

alimentos funcionais e nutracêuticos, onde se exige produtos naturais sem a presença de 

solventes orgânicos.  

O sucesso desta técnica está diretamente associado às propriedades que os 

fluidos apresentam quando se encontram em condições supercríticas. A extração é 

realizada através do contato entre o substrato e o solvente supercrítico, onde o substrato 

(sementes, folhas, caules ou raízes) encontra-se na forma de um leito fixo, através do 

qual escoa o solvente supercrítico, extraindo dessa forma os componentes solúveis da 

matriz vegetal. 

De acordo com Corso (2008), as propriedades termodinâmicas dos fluidos são 

extremamente sensíveis a alterações de temperatura e pressão quando se encontram na 

região supercrítica. Alterações sensíveis na pressão, ou temperatura, acarretam 

mudanças significativas na densidade do fluido, alterando assim o seu poder de 

solubilização. A eficácia da EFS reside ainda no fato destes fluidos apresentarem 

propriedades físico-químicas intermediárias de líquidos e gases, o que se constitui numa 

grande vantagem, pois estes possuem viscosidade relativamente baixa e alta 

difusividade (característica dos gases), o que lhes conferem um alto poder de penetração 

na matriz sólida, com elevada densidade (características dos líquidos), conferindo a 

estes fluidos um bom poder de solvência, acarretando numa maior transferência de 

massa, resultando em extrações mais rápidas (Henning et al, 1994; Brunner, 1994). 

É notória a importância e a potencialidade do óleo de gergelim (Sesamum 

indicum L.), pois se trata de uma matéria-prima extremamente versátil e com um 

potencial extraordinário de aplicabilidade em diversos setores da indústria, 

principalmente a alimentícia e a farmacêutica. Para tanto, este trabalho se propõe à 

avaliação do processo de extração supercrítica do óleo de gergelim utilizando como 
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metodologia o planejamento fatorial e obtenção de superfície de resposta para 

determinar as melhores condições para a recuperação de óleo.  

Também é objetivo deste trabalho, expandir o ramo de aplicabilidade do óleo de 

gergelim para o setor de energia e petróleo, como um agente anticorrosivo para aço 

AISI 1020 (tão comum na confecção de oleodutos e gasodutos). Isto é possível através 

de formulações de sistemas microemulsionados contendo o óleo de gergelim como fase 

orgânica.  Em virtude dos poderosos antioxidantes presentes na composição do óleo, 

este trabalho propõe-se a avaliar o seu potencial antioxidante e utilizá-lo em sistema 

microemulsionado, aplicado como de inibidores de corrosão em materiais metálicos 

utilizados na indústria do petróleo. Estes, por sua vez, sofrem em virtude do desgaste 

devido a processos corrosivos causados principalmente pela água, H2S e CO2, advindos 

dos campos de produção junto com as correntes de petróleo e gás natural.  

Sistemas microemulsionados utilizando óleos vegetais têm se mostrado 

extremamente eficientes no combate ao desgaste de diversos tipos de ligas metálicas, 

justamente pela característica que essas substâncias têm de aderir à parede dessas 

estruturas e diminuir o fluxo de íons entre o meio corrosivo, neste caso especial entre o 

metal e o fluido que este transporta, minimizando assim, fortemente, o processo 

corrosivo. Portanto, podem ser utilizados, mediante processo de adsorção, para mitigar 

os efeitos danosos decorrentes da corrosão, minimizando custos de reposição e 

manutenção desses equipamentos e aumentando seu tempo de vida útil. 

Portanto, na literatura não existe nenhum trabalho quanto ao uso de sistemas 

microemulsionados utilizando óleo de gergelim como fase orgânica. Aqui se faz 

presente o caráter inovador desse trabalho, pois apesar de sua grande utilização em 

outros setores da indústria, principalmente como agente antioxidante na indústria 

alimentícia, ainda é totalmente desconhecida a sua utilização e aplicação em sistemas 

microemuslionados aplicados como inibidores de corrosão. Além da proteção da 

superfície do metal, através do recobrimento desta pelo filme da microemulsão nela 

adsorvido, os componentes fenólicos supracitados quando dispersos em um sistema 

microemulsionado, podem interagir com superfícies metálicas e assim ajudar a diminuir 

os efeitos de processos corrosivos, funcionando como uma espécie de proteção extra.  

Outro caráter inovador é o uso do metanol como co-solvente no processo de 

extração supercrítica do óleo de Sesamum indicum L. Neste tipo de extração, é muito 

comum a utilização de etanol e alguns outros solventes polares, porém o uso de metanol 

e o seu efeito ainda não foi avaliado em extração supercrítica de óleo de gergelim. A 



Capítulo 1. Introdução                                                                                                                                22 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

maior polaridade do metanol em relação ao etanol justificou essa escolha, além da 

aplicação futura desse óleo como inibidor de corrosão e não em produtos de outra 

natureza que justificasse a não utilização do metanol pela sua toxicidade. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 

1.2.1. Geral 

 

 

Extrair o óleo vegetal de gergelim (Sesamum indicum L.) da variedade branca, 

utilizando a técnica de extração por fluido supercrítico (EFS), e testar seu potencial 

anticorrosivo através de sistema microemulsionado aplicado sobre o aço AISI 1020. 

 

 

1.2.2. Específicos  

 

 

 Extração Soxhlet via solvente orgânico (etanol e éter de petróleo); 

 Extração via solvente supercrítico (CO2) puro e com CO2-SC + etanol (5% v/v) 

como co-solvente, bem como avaliação e comparação do rendimento em óleo e 

da atividade antioxidante; 

 Construção da curva cinética do processo de extração supercrítica (CO2 puro e 

CO2-SC + etanol); 

 Avaliação da composição lipídica do óleo obtido via Soxhlet (etanol e éter de 

petróleo) e EFS (CO2 e CO2-SC + etanol); 

 Avaliar a influência da pressão, temperatura, e o percentual do co-solvente 

(metanol) no rendimento do processo de extração supercrítica utilizando 

planejamento experimental 23 com triplicata no ponto central; 

 Determinar o ponto de maior rendimento em óleo no planejamento experimental 

23 para ser aplicado como fase orgânica em formulação de sistema 

microemulsionado; 



Capítulo 1. Introdução                                                                                                                                23 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

 Testar os tensoativos Span 20, Tween 40, Tween 80, Ultrol L90 e Butanol, bem 

como suas interações com o óleo de gergelim em sistemas microemulsionados; 

 Obtenção dos diagramas ternários e pseudoternários, conhecendo a partir daí o 

que melhor apresenta uma região de Winsor IV (região de microemulsão). 

 Escolha dos pontos dos sistemas microemulsionados (SME), bem como sua 

caracterização; 

 Avaliar a capacidade de inibição de corrosão dos sistemas microemulsionados 

diluídos e avaliar o percentual de inibição de passagem de corrente através do 

aço 1020; 

 Ajustar os dados de eficiência de inibição de corrosão as isotermas de adsorção 

de Langmuir e Frumkin, visando à compreensão do processo de adsorção das 

microemulsões na superfície do aço e validação dos dados experimentais.  

 

O Capítulo 1 deste trabalho aborda algumas considerações iniciais e apresenta os 

objetivos, bem como, as características inovadoras do trabalho desenvolvido a partir de 

SME como inibidores de corrosão utilizando o óleo de gergelim como fase orgânica, 

além da avaliação do metanol como co-solvente no processo de extração supercrítica. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica, abordando as principais 

características a respeito do potencial antioxidante do óleo de gergelim, bem como, uma 

análise sobre extração via fluidos supercríticos e corrosão eletroquímica, além de 

informações importantes sobre inibidores de corrosão e sistemas microemulsionados. 

No Capítulo 3 encontram-se descritas as metodologias empregadas no processo 

de extração supercrítica, análises físico-químicas do óleo e um estudo de planejamento 

fatorial estatístico 23 com triplicata no ponto central, visando extrair as melhores 

informações quanto às variáveis mais influentes no processo de extração. Traz também 

a formulação de sistemas microemulsionados e toda a sua caracterização, além dos 

estudos de inibição de corrosão dessas microemulsões em superfície de aço carbono 

AISI 1020. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e suas discussões para o processo 

de extração com CO2 supercrítico e de toda análise estatística no processo, além do 

modelo proposto, válido para avaliações dentro dos intervalos em estudo. Apresenta 

também os resultados das avaliações antioxidantes dos extratos obtidos via Soxhlet e 

via fluido supercrítico. Apresenta ainda os resultados das análises dos sistemas 

microemulsionados, além de todo o estudo de inibição de corrosão em concentrações 
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variadas desses inibidores à base de sistemas microemulsionados diluídos e todas as 

discussões acerca destes temas. 

No Capítulo 5 encontram-se as conclusões gerais do trabalho desenvolvido. Em 

seguida, finalizando o trabalho, as referências bibliográficas trazem toda a bibliografia 

consultada. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Sesamum indicum L.  

 

 

2.1.1. Semente 

 

 

As sementes de Sesamum indicum L. são popularmente conhecidas no Brasil 

como gergelim, sendo largamente conhecidas em outras partes do mundo como sesame 

(ou sésamo), sesamum, gengelly, sim-sim e till (Abou-Gharbia et. al. 2000). Na África, 

mais especificamente na Nigéria é conhecida como “beniseed”, devido às suas 

propriedades nutricionais (Njoku et.al., 2010). Na Venezuela e Colômbia, o gergelim é 

popularmente conhecido e apreciado como ajonjolí (Queiroga et al., 2008). 

É considerada atualmente como a nona oleaginosa mais produzida no mundo, 

sendo cultivada em 70 países, principalmente na Ásia e África. As sementes de 

gergelim podem apresentar cores variadas, indo desde a variedade branca até a preta 

(Figura 2.1), passando pela marrom e amarela dourada. O principal constituinte é o óleo 

que pode alcançar teores elevadíssimos de mais de 50%, alcançando até 60-63% em 

algumas cultivares (Mazzani, 1983, Were et al., 2006). 

 

  

                                             (a)                                       (b) 

Figura 2.1 - Sementes de gergelim da variedade preta (a) e branca (b) 

 

A semente de gergelim tem um valor nutricional extremamente elevado, rica em 

vitaminas e minerais. Sua composição contém vitaminas do complexo B, B1 e B2, 

vitamina E (tocoferóis, polifenóis), vitamina A e C, minerais como K, P, Mg, Fe, Zn, 
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Se,  Ca, Cu, Mn e Na, além de uma excelente fonte de proteína (18-25%), carboidratos 

(14%) e fibras solúveis (5,4%) (Namiki, 1995; Beltrão e Vieira, 2001; Elleuch et al.,  

2007).  

 

 

2.1.2. O gergelim no Brasil 

 

 

A cultura do gergelim no Brasil ainda é artesanal a semi mecanizada, com 

técnicas de cultivo extremante simples, na maioria das vezes o trabalho é feito de forma 

manual por pequenos produtores, o que se constitui em baixa produtividade.  

Os grandes produtores de gergelim que vêm se destacando atualmente são os 

estados de Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Paraná, seguidos pela região do triângulo 

Mineiro e do Nordeste brasileiro. São Paulo e Paraná perderam espaço para Goiás, 

porém desde as décadas de 40 e 50 sempre foram os maiores produtores, concentrando-

se a produção em sua grande maioria em São Paulo, sendo este até meados da década de 

80, praticamente o único produtor de gergelim no Brasil (Godoy et al., 1985).  

O cultivo no estado São Paulo se dá de forma comercial, devido principalmente 

pela demanda por esta oleaginosa, que advém basicamente da indústria alimentícia e do 

segmento agroindustrial oleaginoso. Porém, para suprir tal demanda do mercado 

nacional, o Brasil importa em torno de 60% do gergelim que é consumido no país 

(Queiroga e Silva, 2008). 

A cultura do gergelim foi inserida no Nordeste brasileiro em 1986. Isso se deu 

muito em virtude da praga do bicudo (Anthonomus grandis B.) que desestimulou os 

produtores, prejudicando severamente a produção de algodão em toda a região. 

Praticamente extinto, o cultivo do algodão herbáceo (Gossypium hirsutum L.) foi 

durante anos, cultura muito comum para pequenos e médios produtores da região, 

porém, ressurgiu na última década.  

Devido a problemas enfrentados com a cultura algodoeira, os governos dos 

estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, criaram mecanismos de incentivo 

através de projetos, fomentando a pesquisa e cultura do gergelim. Desta forma, foram 

criadas condições de cultivo para pequenos produtores de outra fonte oleaginosa que 

viesse a substituir o algodão bem como mostrar ao segmento agro-oleaginoso uma nova 

perspectiva diante da redução drástica na produção de óleo de algodão (Silva, 2006). 
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Segundo Beltrão e Vieira (2001), a cultura do gergelim se adapta perfeitamente 

às condições edafoclimáticas da região Nordeste, pois é muito resistente à seca, 

adaptando-se a baixos e irregulares índices pluviométricos e elevadas temperaturas, 

típicos de regiões áridas e semi-áridas. Atualmente, ainda trata-se de uma cultura de 

subsistência para a maioria dos produtores nordestinos, visto o fácil cultivo, bom valor 

de mercado para seu óleo (bem como para seus subprodutos), além de ser uma excelente 

fonte de alimento com alto valor proteico, seja para nutrição humana ou animal (Silva, 

2006; Queiroga et al., 2008). 

No final de 2007, a Embrapa Algodão, lançou a cultivar BRS Seda de cor 

branca, sendo este considerado um diferencial no cultivo de gergelim no Nordeste. Esta 

variedade de semente tem o teor mínimo de óleo de 51% e de 21% de proteínas, atende 

o padrão mínimo exigido pelo mercado internacional (Queiroga et al. 2009; Mazzani e 

Layrisse, 1998). 

 

 

2.2. Óleos vegetais 

 

 

De um modo geral, óleos podem ser definidos como uma mistura de ácidos 

graxos que à temperatura ambiente se apresenta na forma líquida, ao contrário das 

gorduras vegetais que se apresentam no estado sólido sob as mesmas condições. De 

acordo com Moretto e Alves (1986), são substâncias de origem vegetal e animal, 

formadas pela combinação de três moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol, 

resultando em uma molécula de triacilglicerol. Tais moléculas constituem praticamente 

de 95 a 98 % da composição dos óleos vegetais, o restante, em torno de 2 a 5%, é 

composto de uma mistura de componentes menores de uma vasta série de compostos 

químicos (Cert et al., 2000; Corso, 2008). 

 Os ácidos graxos são constituídos por ácidos carboxílicos com uma cadeia 

carbônica que pode conter de 4 a 30 átomos de carbono. São estruturas lineares de 

carbono que podem ser caracterizadas como saturadas, monoinsaturadas, ou poli-

insaturadas de acordo com a presença ou não de duplas ligações entre os carbonos de 

sua estrutura (Moretto e Alves, 1986). 

Os ácidos graxos saturados não possuem dupla ligação em sua cadeia, já os 

monoinsaturados e poli-insaturados possuem de 1 até 6 duplas ligações em sua 
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estrutura. Porém, o mais comum são até três insaturações (duplas ligações), existindo 

um predomínio, no que se refere a óleos e gorduras vegetais, de isômeros “cis”, o que 

ocorre, por exemplo, com os ácidos oleico e linoleico, também conhecidos como ômega 

9 e ômega 6 respectivamente.  Esta nomenclatura é adotada de acordo com a posição da 

primeira insaturação a partir do grupo metila da cadeia carbônica (Rose e Connelly, 

1999). 

Ácidos graxos poli-insaturados são susceptíveis a processos oxidativos, o que 

causa a degradação desses ácidos, gerando radicais livres e afetando consideravelmente 

a qualidade do óleo pela modificação de suas propriedades organolépticas, funcionais e 

até nutricionais. A estabilidade dos óleos vegetais e sua resistência à oxidação 

dependem fortemente da composição em ácidos graxos e de sua composição química, 

bem como das condições de estocagem a que são submetidos. Isto reflete diretamente na 

qualidade destes óleos, servindo inclusive de parâmetro comparativo quanto à qualidade 

de óleos e gorduras vegetais (Garcia-Mesa, 1993; Gordon, 2001). 

 

 

2.2.1. Antioxidantes 

 

 

 De acordo com Borges et al. (1999), antioxidantes são substâncias que tem a 

capacidade de retardar ou inibir processos oxidativos, mesmo quando empregados em 

pequenas quantidades (10-1000 ppm), diminuindo a velocidade de reação ou 

prolongando seu período de indução.  

Segundo Sies (1997), os mecanismos de ação antioxidante podem incluir: 

 Sequestro de radicais livres; 

 Ação como consumidores de oxigênio e doadores de hidrogênio; 

 Inibição da formação das Espécies Reativas de Oxigênio, EROs (O2•, 

OH•, H2O2, HClO) e/ou ERNS (substâncias reativas ao nitrogênio); 

 Quelação de metais catalíticos necessários para catálise da formação de 

EROS. 

 

Segundo Frankel (1980), o mecanismo de ação antioxidante consiste na 

inativação dos radicais livres através da doação de átomos de hidrogênio, interrompendo 
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a reação em cadeia e formando radicais inertes. O mecanismo proposto por Frankel 

(1980) pode ser visualizado através das Equações 2.1 e 2.2. 

 

ROO AH ROOH A                                                                                           (2.1) 

R AH RH A                                                                                                       (2.2) 

 

Onde, 

- ROO• e R•: Radicais livres; 

- AH: Antioxidante com átomo de hidrogênio ativo; 

- A•: Radical inerte. 

- ROOH: Hidroperóxido 

 

A eficácia de um antioxidante está diretamente ligada ao aumento ou 

prolongamento do período de indução da reação de oxidação em um substrato (lipídios, 

proteínas, carboidratos, DNA, etc.). Esse alargamento pode ser expresso como um 

índice antioxidante ou fator de proteção. O fato é que, na presença de um antioxidante, a 

velocidade do processo oxidativo diminui, devido ao aumento da energia de ativação da 

reação, aumentando assim o “tempo de vida” desse substrato e servindo como 

parâmetro de avaliação da atividade antioxidante (Borges et al., 1999). 

 

 

2.2.2. O óleo de gergelim e sua atividade antioxidante 

 

 

Os tocoferóis, lignanas e o β-caroteno estão presentes no óleo de gergelim, 

agindo de forma sinérgica, elevando ainda mais o seu poder antioxidante, conferindo ao 

óleo uma excelente estabilidade oxidativa. Segundo Chang et al. (2002) e Yoshida e 

Takegi (1997), as lignanas e os tocoferóis são os antioxidantes naturais mais poderosos 

presentes em óleos vegetais, sendo os tocoferóis encontrados na maioria destes, já as 

lignanas (sesamina, sasamolina e sesamol) são encontradas somente no óleo de 

gergelim. 

Majoritariamente, o óleo é composto por ácido linoleico e ácido oleico, o que 

representam em torno de 80-85 % da composição do mesmo.  Complementando a 

composição do óleo, têm-se ainda os ácidos graxos palmítico e esteárico, com menos de 
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15 % (Uzun et al., 2007). A Tabela 2.1 apresenta a composição (% m/m) em ácidos 

graxos do óleo de gergelim, extraído por diferentes técnicas, segundo a literatura.  

 

Tabela 2.1 - Composição do óleo de gergelim em termos de ácidos graxos majoritários 

Autores Ácido Graxo 

 

Palmítico Esteárico Oleico Linoleico 

 
C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 

Singh & Singh (2010)a 13,10 3,90 52,80 30,20 

M. P. Corso et al. (2010)a 10,30 5,20 36,40 46,80 

M. P. Corso et al. (2010)b 10,50 5,10 36,50 46,60 

O. Doker et al. (2010)b 8,90 5,10 42,10 43,10 

O. Doker et al. (2010)a 8,80 5,19 42,40 42,50 

a Hexano; bCO2-Supercrítico. 

     

Segundo Liang et al. (2012), sesamina e sesamolina são as lignanas mais 

presentes no óleo de gergelim, sendo o sesamol encontrado em teores mais baixos ou 

em traços. O sesamina é um éter cíclico complexo que possui grupamento metilenodióxi 

(Ghafoorunissa e Rao, 2004; Maruno, 2009).  

O sesamol (3,4-metilenodioxifenol) contém um grupamento fenólico livre 

característico, sendo um sólido branco e cristalino, pouco solúvel em água, mas solúvel 

na maioria dos óleos vegetais e com excelentes propriedades antioxidantes (Corso et al., 

2010). A Figura 2.2 apresenta as estruturas das lignanas.  

 

I 

II III 

 

 

Figura 2.2 - Estrutura molecular do sesamol (I), sesamina (II) e sesamolina (III) 

Fonte: Liang et al. (2012) 
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De acordo com Ghafoorunissa (2007), esses componentes exclusivos contribuem 

para uma maior estabilidade oxidativa do óleo de gergelim quando comparado com 

outros óleos vegetais. Tais antioxidantes são inerentes ao óleo de gergelim e 

caracterizam-se pela sua capacidade em interromper processos oxidativos e eliminar os 

radicais livres, o que pode trazer inúmeros benefícios quanto à mitigação de processos 

corrosivos.  

As lignanas demonstram excelente potencial como antioxidante natural em óleos 

comestíveis e para aplicação na indústria alimentícia. Kaitaranta (1992) mostrou que o 

uso de antioxidantes sintéticos em óleos utilizados em fritura não é tão efetivo contra 

processos oxidativos causados pela exposição a elevadas temperaturas. Já 

Ghafoorunissa (2007) comprovou que a estabilidade térmica de óleos vegetais 

aumentou após a adição de lignanas do óleo de gergelim, conferindo-o uma maior 

estabilidade oxidativa.  

A estrutura fenólica presente nos antioxidantes permite a doação de prótons aos 

radicais livres, regenerando a molécula em processo de oxidação e cessando o 

mecanismo de oxidação via radicais livres. Dessa maneira, os derivados fenólicos 

transformam-se em radicais livres. Porém, estes radicais não promovem reações de 

oxidação (Frankel, 1980). 

Suja et al. (2004) avaliaram a atividade antioxidante de extrato metanólico de 

gergelim em óleo de soja e girassol. Os resultados mostraram que os extratos de óleo de 

gergelim, em concentrações de 5, 10, 50 e 100 mg/kg nos óleos testados reduziram 

significativamente o índice de peróxido. O estudo também indicou um melhor efeito 

antioxidante do extrato de gergelim em comparação ao BHT (butilhidroxitolueno), na 

concentração de 200 mg/kg. Extrato de gergelim mesmo em concentrações mais baixas, 

se mostrou efetivo na proteção de óleos vegetais, independentemente de insaturação e 

conteúdo de vitamina E.  

Mohdaly et al. (2011) constataram a eficácia do óleo de gergelim como 

antioxidante quando aplicado a outros óleos vegetais, conferindo-lhes maior 

estabilidade oxidativa. Foram utilizados métodos como o do β-caroteno e do DPPH. 

Extratos metanólicos de gergelim nas concentrações de 5, 10, 50, 100 e 200 ppm 

aumentaram consideravelmente a estabilidade oxidativa do óleo de soja e de girassol, 

sendo mais eficaz quanto à inibição à oxidação quando comparado com antioxidantes 

sintéticos utilizados pela indústria alimentícia como o BHA (butilhidroxianisol) e BHT, 

porém foi menos efetivo quando comparado ao TBHQ (terc-butil-hidroquinona). 
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Suja et al. (2005), avaliaram a atividade antioxidante de extratos bruto e 

purificado de óleo de gergelim utilizando os métodos do β-caroteno, do DPPH e da 

peroxidação do ácido linoleico. O extrato bruto foi obtido com metanol via extração 

Soxhlet. O extrato purificado foi obtido por extrações sucessivas, visando concentrar os 

componentes com maior atividade antioxidante (sesamol, sesamina e sesamolina). 

Inicialmente utilizou-se o hexano, visando remover a parte lipídica da amostra. O 

resíduo foi lavado visando remover os componentes solúveis (açucares proteína, etc.). O 

resíduo purificado foi então submetido à extração Soxhlet utilizando metanol como 

solvente. O extrato foi filtrado, o solvente removido e o resíduo seco e dissolvido 

novamente em metanol, obtendo finalmente o extrato metanólico purificado. Por fim, 

foi obtido um teor de lignanas expressivo em comparação com o extrato bruto, da 

ordem de 20 vezes. Em consequência disso, o extrato purificado teve uma atividade 

antioxidante bem superior quando comparado ao extrato bruto e também ao BHT. A 

atividade antioxidante do extrato purificado a uma concentração de 5 mg/kg foi superior 

a atividade antioxidante do extrato bruto e do BHT a 200 mg/kg em aproximadamente 

1,5 vezes, comprovando o excelente potencial antioxidante das lignanas. 

Xu e Hu (2005) avaliaram a atividade antioxidante do óleo de gergelim extraído 

com solvente orgânico (hexano), com CO2-SC e com etanol. Os extratos obtidos 

tiveram sua atividade antioxidante comparada com alguns antioxidantes de referência, 

sendo eles: o BHA, o trolox e o α-tocoferol. A partir daí, a atividade antioxidante foi 

determinada pelos métodos do DPPH e da inibição da peroxidação do ácido linoleico. 

De acordo com os resultados do teste do DPPH, a resistência à oxidação do extrato 

etanólico foi consideravelmente maior quando comparados aos extratos orgânico e 

supercrítico, da ordem de 6 e 8 vezes superior, respectivamente. De um modo geral, os 

antioxidantes trolox, BHA e o extrato etanólico foram os antioxidantes com atividade 

mais considerável. 

Um dos antioxidantes lipossolúveis mais importantes presentes no óleo de 

gergelim são os tocoferóis, aplicado como antioxidante em óleos e gorduras destinadas 

a alimentação, prevenindo a oxidação dos ácidos graxos poli-insaturados (Ramalho e 

Jorge, 2006). Segundo Frankel (1996), a concentração ideal de α-tocoferóis no óleo de 

soja que venha a promover uma estabilidade oxidativa ótima é de 400-600 mg/kg. 

 Existem quatro tipos de tocoferóis de acordo a localização do grupo metila no 

anel: α, β, γ e ς, sendo o α-tocoferol o mais potente antioxidante dentre estes e também 
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o de ocorrência mais comum (Bianchini e Penteado, 2007; Setiadia et al., 2003). A 

Figura 2.3 apresenta a estrutura molecular dos tocoferóis. 

 

 

 

Figura 2.3 - Estrutura molecular dos tocoferóis 

Fonte: Ramalho e Jorge (2006) 

 

 

Os tocoferóis também possuem um grande potencial para aplicação na indústria 

farmacêutica. Estudos comprovam sua eficácia no combate ao câncer, inibindo o 

crescimento e desenvolvimento de tumores sem causar qualquer efeito colateral ao 

organismo e ainda potencializam os efeitos de drogas antineoplásicas, reduzindo os 

efeitos colaterais causados por estes medicamentos utilizados em tratamentos de 

quimioterapia contra o câncer (Santos e Cruz, 2001).   

Maruno (2009) comprovou uma maior resistência da pele frente à exposição da 

irradiação de luz UV, protegendo-a de queimaduras e de processos inflamatórios 

quando utilizou um protetor solar à base de óleo de gergelim. Ropke et al. (2003) 

recomenda o uso de tocoferóis na formulação de protetores para a pele contra processos 

de fotooxidação devido à exposição a radiações ultravioleta. 

Rajaei et al. (2008) obtiveram os extratos de gergelim via CO2 supercritico 

(pressão de 350 bar, temperatura de 60°C e 15% de etanol como co-solvente,) e via 

extração com benzeno. Cada extrato foi adicionado ao óleo de girassol em várias 

concentrações mássicas (5, 10 e 15%). A atividade antioxidante dos extratos foi 

avaliada pelo índice de peróxido do óleo de girassol e do teor de ácido tiobarbitúrico no 

mesmo. Ambos os extratos apresentaram elevadas capacidades antioxidantes, tendo o 

extrato supercrítico uma leve vantagem frente ao extrato orgânico. Tal resultado foi 
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atribuído ao maior teor de polifenóis devido ao uso de etanol como co-solvente na 

extração supercrítica. 

 

 

2.3. Extração com fluidos supercríticos (EFS) 

 

 

Mesmo diante do grande potencial de solubilização dos fluídos supercríticos, a 

técnica de extração supercrítica só ressurgiu com força na Alemanha, no final dos anos 

70, quando foi utilizada industrialmente no processo de remoção da cafeína do café 

utilizando CO2 como solvente (Taylor, 1996). Essa técnica foi muito bem aceita à época 

como sendo uma tecnologia considerada limpa, se utilizando de solventes atóxicos e 

sem deixar resíduo no extrato obtido, originando um produto de qualidade e com suas 

propriedades originais inalteradas (Maul, 1999). 

A partir de então, a técnica avançou muito nas décadas de 80 e 90 e foi 

ganhando respeito e se difundindo em diversos setores das indústrias alimentícia, 

farmacêutica, química, petroquímica e de polímeros (Luque e Jiménez-Carmona, 2000).  

Segundo Rizvi et al. (1986) a extração supercrítica se apresenta como uma 

alternativa para a obtenção de compostos com elevado grau de pureza, agregando valor 

aos produtos obtidos. Além disso, não tem o inconveniente de uma etapa a mais no 

processo para a remoção dos solventes, como é o caso dos processos convencionais. 

Temelli (2009) também sinaliza para esta tendência, principalmente para o 

processamento de óleos e gorduras para fins nutracêuticos e alimentícios, apontando a 

substituição dos solventes orgânicos por CO2 supercrítico. 

A tecnologia de extração por fluidos supercríticos se difundiu bastante em todo o 

mundo, podendo ser aplicada para a remoção de inúmeros produtos de matrizes sólidas 

para os mais diversos fins, se destacando a extração de princípios aromáticos de óleos 

essenciais de especiarias e produtos naturais, remoção da nicotina do tabaco, remoção e 

concentração de princípios biológicos ativos utilizados como insumos farmacêuticos e 

cosméticos tais como os antioxidantes lignanas e tocoferóis.  

A técnica é eficiente ainda na remediação de solos (extração de metais pesados e 

pesticidas), remoção de colesterol da manteiga, extração de óleos vegetais, 

desodorização de óleos comestíveis, extração de lúpulo para indústria cervejeira, 
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descafeinação do café e do mate e até na remoção de metais do resíduo do petróleo e 

extração de hidrocarbonetos líquidos do carvão e da hulha, etc. (Perrut, 2001; Taylor, 

1996; Filippis, 2001). 

 

 

2.3.1. Fluido supercrítico 

 

 

Segundo Smith e Van Ness (2007) um fluido supercrítico pode ser definido 

como qualquer substância que se encontre acima de sua temperatura e pressão críticas. 

A temperatura crítica (Tc) é a máxima temperatura onde o vapor se converte em líquido 

através de um aumento de pressão. A pressão crítica (Pc) é a máxima pressão onde um 

líquido se converte em vapor através de um aumento de temperatura. Tais valores de 

temperatura e pressão definem o “ponto crítico”, único para cada substância, e quando 

estes valores excedem esse ponto crítico a substância passa para uma condição 

conhecida como “Estado Fluido Supercrítico” ou simplesmente fluido supercrítico, um 

fluido altamente denso onde propriedades de gases e líquidos são praticamente idênticas 

(Taylor, 1996; Araújo et al., 2000). 

Na região supercrítica existe apenas uma fase, onde as propriedades físicas são 

intermediárias entre líquido e vapor. O fluido supercrítico apresenta compressibilidade e 

baixa viscosidade, semelhantes a dos gases, se dispersando quase que instantaneamente. 

Possui alta densidade e propriedades solventes semelhantes aos líquidos e difusão 

intermediária entre gases e líquidos, variando com a sua densidade.  

Filippis (2001) afirma que tais propriedades, além da densidade, são 

extremamente sensíveis à temperatura e pressão quando se encontram próximas às 

condições críticas, o que torna o processo seletivo, adequando-se a determinadas 

situações em que se deseja extrair um dado componente específico. 

Segundo Silva et al. (1997), os fluidos supercríticos adaptam-se a situações mais 

complexas, onde as separações são mais difíceis, permitindo a separação de compostos 

termicamente instáveis, a baixas temperaturas, devido a sua alta compressibilidade e 

solubilidade elevada, e ainda efetuar separações com pequenas variações de pressão.  

De acordo com Brunner (1994), a extração de compostos solúveis de materiais 

vegetais ocorre na seguinte sequência: 



Capítulo 2. Revisão Bibliográfica                                                                                                               37                                   

 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

I. A matriz sólida absorve o solvente supercrítico, dilatando a estrutura da célula e 

promovendo uma diminuição na resistência à transferência de massa; 

II. Os compostos extraíveis são dissolvidos pelo solvente supercrítico; 

III. Os compostos dissolvidos são transferidos por difusão para a superfície do sólido; 

IV. Esses compostos passam então para a superfície externa podendo ocorrer, neste 

local, mudança de fase; 

V. Os compostos são transferidos pelo solvente supercrítico, e em seguida removidos 

do extrator. 

 

 

2.3.2. Vantagens e desvantagens da extração supercrítica 

 

 

A extração utilizando fluidos supercríticos apresenta grandes vantagens quando a 

comparamos com os métodos tradicionais de separação e extração. Alguns solventes 

possuem temperatura crítica relativamente baixa, o que é interessante, pois permite que 

compostos termo sensíveis (como é o caso dos compostos fenólicos antioxidantes 

presentes no óleo de gergelim) sejam separados sem que haja degradação, evitando 

possíveis alterações nas propriedades dessas substâncias. Aliado a isto, está o fato do 

processo ocorrer sob a ausência de luz e ar, o que juntamente com as baixas 

temperaturas operacionais, corrobora com uma menor incidência de reações de 

degradação, preservando melhor as características originais da matéria prima (Cháfer et 

al., 2005).  

Diferentemente do que ocorre nas técnicas convencionais, no processo EFS a 

extração acontece de forma quase instantânea, com extratos sendo separados dos 

solventes apenas pela redução da pressão do sistema. Como a maioria dos solventes são 

gases a temperatura ambiente, isto facilita a separação, eliminando o solvente do extrato 

e obtendo um produto isento de resíduos químicos, o que no caso de óleos vegetais, 

facilita a etapa de refino (Bhattacharjee et al., 2007).  Além disso, as propriedades dos 

solventes podem variar através do ajuste da temperatura e da pressão bem como da 

adição de co-solventes que alteram a polaridade dos gases (Filippis, 2001). 

Outra característica desses fluidos é ter um coeficiente de difusão de massa 

maior e viscosidade e tensão superficial menores do que um solvente líquido, o que lhes 
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permite penetrar nos pequenos espaços e poros nos materiais sólidos dos quais se deseja 

extrair o soluto, como tecidos de plantas, favorecendo a extração quando controlada 

pela difusão (McHugh e Krukonis, 1994). 

Como ocorre em todo processo, a EFS também apresenta algumas desvantagens. 

A principal desvantagem da extração supercrítica é o elevado custo de estruturação 

inicial, principalmente na montagem de uma unidade industrial, uma vez que os 

equipamentos possuem custo elevado, o que para o processamento de produtos com 

baixo valor agregado e baixo rendimento tornaria o processo inviável economicamente. 

Outra desvantagem é a periculosidade em se operar esses equipamentos, o que se faz 

necessário à utilização de equipamentos auxiliares de segurança, o que aumenta ainda 

mais os custos iniciais de uma unidade supercrítica (Galvão et al., 2013). 

Contudo, Sovová et al. (1994) afirmam que embora os equipamentos de alta 

pressão sejam mais caros do que aqueles usados nos processos convencionais de 

separação, o custo de operação é usualmente inferior, consequentemente, os custos 

totais são comparáveis se os processos são realizados em condições ótimas e o volume 

do extrator for suficientemente adequado. Além disso, no caso de extração de 

compostos polares, segundo Filippis (2001) dificilmente estes serão extraídos sem a 

adição de um co-solvente específico.  Já no caso de se trabalhar com CO2 como 

solvente, não pode ser esquecida a questão ambiental, uma vez que sua liberação na 

atmosfera acarretaria o aumento do efeito estufa, o que exige uma preocupação especial 

com relação ao destino a ser dado ao solvente utilizado na extração (Galvão, 2009).  

 

 

2.3.3. Dióxido de carbono supercrítico (CO2-SC) e o uso de co-solventes 

 

 

O dióxido de carbono (CO2) é o fluido mais utilizado em processos de extração 

supercrítica, principalmente na área alimentícia e farmacêutica. Isto se deve 

principalmente à sua habilidade em extrair compostos termossensíveis e solubilizar 

substâncias lipofílicas (Sahena, 2009).  

As características do CO2 o credenciam como um solvente especial, pois possui 

condições críticas amenas (31,1°C e 73,8 bar) que permitem a obtenção de extratos com 

suas propriedades químicas e organolépticas preservadas. Sua baixa pressão crítica é de 
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fácil obtenção para uso industrial e com baixo custo de compressão, além de ser um 

solvente abundante e de custo relativamente baixo. 

É um solvente inerte, pois não há possibilidade de reações secundárias de 

oxidação, redução ou de hidrólise e degradações químicas. É seguro e inofensivo, pois 

não oferece riscos de explosão, além de ser atóxico e não poluente. O CO2 possui alta 

difusividade, que aliada a sua baixa viscosidade, lhe conferem um maior poder de 

penetração na matriz sólida, apresenta alta volatilidade, o que lhe permite ser facilmente 

separado do extrato, obtendo este com um alto grau de pureza (Melo et al., 2014). 

O CO2 supercrítico é altamente versátil, pois seus parâmetros de extração podem 

ser facilmente alterados pela adição de co-solventes (ou modificadores) ou pelo ajuste 

das condições de temperatura e pressão, permitindo flexibilidade e seletividade ao 

processo e adequando-se às necessidades específicas de cada produto que se deseja 

extrair (Maul, 1999).  

Entretanto, o uso de CO2 supercrítico apresenta algumas desvantagens, visto que 

o equilíbrio de fases entre o solvente supercrítico e o soluto pode ser muito complexo. 

Como é apolar, interage e solubiliza bem apenas os solutos não polares. Assim, a adição 

de co-solventes pode alterar a polaridade do CO2 favorecendo a solubilização de 

compostos polares. Entretanto, faz-se necessário um processo subsequente de remoção 

dos resíduos de solventes dos extratos; 

Óleo de semente de cártamo (Carthamus tinctorius L.) tem uma composição 

extremamente similar ao óleo de gergelim, sendo composto praticamente de ácidos 

graxos óleico e linoleico. Ayas e Yilmaz (2014) utilizaram CO2 supercrítico no processo 

de extração do óleo, bem como extração em Soxhlet. Planejamento experimental foi 

utilizado para determinar as melhores condições no processo de extração, variando a 

pressão (300-600 bar), temperatura (50-74°C), tempo de extração (20 a 76 min.) e vazão 

de CO2 (1-3 mL/min). O melhor rendimento (39,4%) se deu a 74°C, 76 minutos, 3 mL 

CO2/min e 500 bar. A extração Soxhlet utilizou o hexano durante 8 horas e obteve um 

rendimento de 40%.  

Pederssetti et al. (2011) avaliaram os efeitos dos fatores pressão e temperatura na 

extração supercrítica do óleo de canola com CO2-SC, fatores estes considerados mais 

importantes quanto ao rendimento. A vazão de CO2 foi mantida constante em 3 mL/min 

e o tempo de extração também foi constante, 8 horas. O maior rendimento foi de 

19,47% (52,6% de rendimento em relação ao rendimento da extração com hexano), 

obtido a 250 bar e 40 °C. O efeito da pressão foi positivo quanto ao rendimento da 
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extração, enquanto que a temperatura teve um efeito negativo. A atividade antioxidante 

dos extratos também foi avaliada, sendo equivalentes para os extratos supercrítico e 

Soxhlet. 

Jokic et al. (2012a) avaliaram os principais parâmetros na extração supercrítica 

de óleo de soja. O efeito da pressão sobre o rendimento da extração foi o mais 

expressivo, sendo verificados também os efeitos positivos que a temperatura e a vazão 

do CO2 tiveram sobre o rendimento do processo. Foi observado que quanto menor o 

diâmetro de partícula, maior a difusão do solvente na matriz sólida e maior a taxa de 

extração. As extrações transcorreram durante 12 horas, porém a taxa de extração ficou 

praticamente constante com 6 horas de extração em todos os casos. O rendimento 

máximo em óleo foi de 19,33%. 

Jokic et al. (2012b) utilizaram extração supercrítica com CO2-SC para avaliar o 

teor de tocoferóis (vitamina E) no óleo de soja obtido e sua relação com as condições de 

processo. As variáveis estudadas, exceto a temperatura, se mostraram significativas 

quanto ao incremento de tocoferóis nos extratos obtidos. O aumento dessas variáveis 

elevou consideravelmente o teor de tocoferóis, indo desde 31,74 até 1410,55 mg de 

tocoferóis totais/kg de extrato. O único efeito negativo foi o da temperatura, ou seja, o 

teor de tocoferóis diminuiu com o aumento de 40 para 60°C.  

Óleo de eucalipto (E. globulus) é muito conhecido por ser rico em fitosteróis, 

triterpenos, lignanas, moroleato de metila, dentre outros compostos fenólicos. Patinha et 

al. (2013), visando identificar e quantificar esses componentes realizaram a extração 

supercrítica do óleo de eucalipto utilizando CO2 supercrítico. O processo supercrítico 

conseguiu isolar uma fração muito significativa de moroleato de metila (3g/kg de 

extrato), precursor importante de vários fármacos. Triterpenóides foram os componentes 

mais abundantes no extrato supercrítico, obtendo 4,9 g/kg de extrato, ficando abaixo do 

teor obtido via extração Soxhlet com diclorometano, obtendo 8,6 g/kg de extrato. 

Honarvar et al. (2013) extraíram óleo de canola mediante processo com CO2 

supercrítico. O efeito da pressão foi o mais significativo no rendimento da extração, 

elevando o rendimento de 19% para 48% em óleo. Outro efeito significativo, 

positivamente, foi o da vazão de solvente, aumentando o rendimento de 34 para 48% 

quando esta foi aumentada de 2 para 4 gCO2/min. Já a temperatura teve efeito inverso 

sobre o rendimento do processo, ou seja, ao se aumentar a temperatura de extração o 

rendimento caiu de 48 para 32%. 
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Uma prática extremamente comum em extrações com fluido supercrítico (EFS) 

é o uso de substâncias que interage físico-quimicamente com os fluidos supercríticos. 

Tais compostos são adicionados ao fluido primário para aumentar a eficiência de 

extração e são conhecidos como modificadores ou co-solventes (Sahena et al., 2009).  

O CO2 supercrítico pode ser modificado pela adição de co-solventes polares, 

com o intuito de favorecer a recuperação de determinadas substâncias, de acordo com 

sua polaridade. Tais substâncias, também conhecidas como modificadores, são líquidas 

a temperatura ambiente e vêm sendo utilizadas de forma extensiva para alterar as 

propriedades de solvatação do CO2 supercrítico (Taylor, 1996). 

A adição de co-solventes na EFS pode aumentar consideravelmente a 

solubilidade de solutos orgânicos polares, bem como a seletividade de separação. 

Segundo Montarini et al. (1996), a adição de etanol, metanol ou água aumenta 

consideravelmente a solubilidade lipídica do CO2-SC por alterar a sua polaridade, 

afetando sua solubilidade e que esta é diretamente proporcional aos níveis de co-

solventes adicionados.  

Segundo Melo et al. (2014), o etanol é o co-solvente mais utilizado em extrações 

por fluidos supercríticos, seguido do metanol, água e diclorometano.  O efeito desses 

co-solventes se deve a interações químicas específicas (pontes de hidrogênio) ou 

interações físicas (dipolo-dipolo ou dipolo-dipolo induzido) entre o solvente e o co-

solvente e que afetam a interação solvente-soluto. A Figura 2.4 mostra os principais co-

solventes utilizados em processos de extração supercrítica. 

 

 

Figura 2.4 - Co-solventes mais empregados em extrações supercríticas de matrizes 

vegetais 

Fonte: Melo et al. (2014) 
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O impacto que o co-solvente causa no comportamento da solubilidade de 

lipídios vem sendo largamente estudado. De acordo com Temelli (2009), o aumento da 

solubilidade dos lipídios é resultado do aumento da densidade e da polaridade da 

mistura dióxido de carbono supercrítico + co-solvente e/ou de interações 

intermoleculares entre co-solvente e um soluto particular.  

Saldaña et al., (2010) obtiveram extratos de tomate, onde foram avaliados os 

teores de β-caroteno e Licopeno. Os extratos foram obtidos através do uso de CO2 

supercrítico puro e CO2 supercrítico mais 5% de etanol como co-solvente. As extrações 

foram realizadas a uma pressão de 400 bar, temperaturas de 40 e 70°C e vazão de CO2 

de 0,5 e 1,2 L/min. As frações molares de β-caroteno e licopeno, nos extratos obtidos 

utilizando o etanol como co-solvente, triplicacaram em comparação com os extratos 

obtidos com o CO2 supercrítico puro. Esses resultados foram atribuídos à alta 

polaridade do etanol, tendo este uma maior interação e seletividade com esses 

componentes, contidos na pele e na polpa do tomate. 

Temelli et al. (2011) também avaliaram a influência da pressão, temperatura e 

percentual de etanol no processo de extração de lignanas (secoisolariciresinol 

diglucoside, SDG) presentes no óleo de linhaça utilizando CO2-SC. A extração foi 

realizada na semente de linhaça desengordurada, ou seja, a parte lipídica foi 

previamente extraída com éter de petróleo. A extração supercrítica foi realizada sob as 

seguintes condições: pressão (350, 400 e 450 bar), temperatura (40, 50 e 60°C) e 

percentual molar de etanol (0, 10 e 20%). O rendimento máximo obtido quanto à 

extração da SDG foi de 45μg/gCO2 obtido com 7,8% (mol) de etanol, 60°C e 450 bar.  

Domingues et al. (2013) utilizaram metodologia de superficie de resposta em 

processo de extração supercrítica de ácidos triterpênicos da casca do eucalipto. O 

intuido foi de avaliar os seguintes parâmetros de processo: pressão (100-200 bar), 

temperatura (40-60 °C) e percentual de co-solvente etanol (0-5%). Vazão de CO2 e 

tempo de extração foram constantes (6gCO2/min e 6 horas, respectivamente). As 

condições ideais de processo foram 200 bar de pressão, 40 °C e 5% de entanol. O 

rendimento máximo foi de 1,23% de extrato e o mínimo foi de 0,04%. O co-solvente 

teve o efeito mais significativo no processo, sendo crucial para o aumento da 

concentração de triterpenos no extrato final. O percentual de triterpenos foi de 50% a 

mais quando comparado com o percentual desses compostos no extrato obtido via 

extração Soxhlet com diclorometano. 
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Douglas et al. (2004) realizaram uma série de extrações com CO2 supercrítico e 

metanol como co-solvente. O intuito do processo foi extrair o máximo de compostos 

terpenóides presentes nas sementes da Azadirachta indica A. Obtiveram um rendimento 

máximo de 90% sob as seguintes condições: pressão de 200 bar, temperatura de 55°C, 

vazão de 0,62 mL de CO2/min e 10% de metanol.  

Choi et al. (2002) utilizaram CO2 supercrítico na extração de vários compostos 

fenólicos, flavonóides, di-terpenos, esteróis e uma série de compostos presentes na folha 

da Gincko Biloba. Os parâmetros avaliados foram: pressão (204-340 bar), temperatura 

(40-60°C) e o tipo de co-solvente (etanol, metanol, água e uma mistura na proporção de 

80:20 de água/metanol). A concentração de co-solvente variou de 5% a 20%, mantendo 

fixa a vazão de 1mL de CO2/min. A 60 °C e 340 bar e com uma concentração de 20% 

de metanol, obteve-se o dobro dos compostos de interesse no extrato, quando 

comparado com o extrato obtido via CO2 supercrítico puro. A mistura água-metanol foi 

o co-solvente mais eficiente no processo, seguido do metanol e etanol. 

Liu et al. (2009) utilizaram CO2 supercrítico e metanol na extração do óleo de 

Phyllantus emblica L. O intuito foi de avaliar as atividades antimicrobiana e 

antioxidante dos extratos obtidos com CO2 puro e modificado com metanol. O melhor 

rendimento foi de 2,5% e se deu nas seguintes condições: pressão de 200 bar, 

temperatura de 35°C, tempo de extração de 3 horas e 2 % de metanol como co-solvente. 

Segundo a atividade antioxidante dos extratos, o co-solvente foi essencial para aumentar 

a concentração de compostos fenólicos no extrato obtido. 

 

 

2.3.4. Extração supercrítica em óleo de gergelim 

 

 

Alguns trabalhos têm sido relatados na literatura visando à extração de óleo de 

gergelim e de seus princípios antioxidantes, através do uso de técnica supercrítica com 

CO2 como solvente.  

Hu et al. (2004) avaliaram a atividade antioxidante e rendimento dos extratos 

obtidos via Soxhlet com hexano e EFS com CO2 supercrítico e constataram que o 

melhor rendimento de extração foi alcançado em condições supercríticas, 400 bar e 

35°C a uma vazão de CO2 de 2,5 mL/min, obtendo um rendimento de 51,83%. Quanto à 

atividade antioxidante, o extrato supercrítico obteve melhores resultados quando 
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comparados com o extrato orgânico e outros antioxidantes sintéticos tais como BHT, 

Trolox e α-tocoferol.  

Lu et al. (2007) identificaram e quantificaram componentes pertencentes à 

família do tri-terpenos conhecidos com fitoesteróis através de cromatografia líquida e 

espectroscopia de massa respectivamente. Os extratos analisados foram obtidos a partir 

de sementes de gergelim através de extrações convencionais utilizando hexano e 

extração supecrítica utilizando CO2 como solvente. Os ensaios de EFS foram realizados 

a 450 bar e 55°C, durante 2 horas a uma taxa de escoamento de 8 mL de CO2/min. Os 

teores totais de fitoesteróis nos extratos obtidos através da EFS foram superiores aos 

encontrados nos extratos obtidos com uso de hexano da ordem de 15%. 

Rajaei et al. (2008) submeteram sementes de gergelim ao processo de extração 

supercrítica com dióxido de carbono. As condições ótimas de processo foram as 

seguintes: pressão de 350 bar, temperatura de 60°C, vazão de 1 mL CO2/min, 15% de 

etanol como co-solvente, e tempo de 30 minutos de extração. Ainda foi realizada uma 

extração com solvente benzeno durante 4 horas, obtendo um rendimento de 23,3%. Este 

resultado ficou bem abaixo do obtido com uso de CO2 supercritico, 31,6%. 

Corso et al. (2010) realizaram a extração supercrítica do óleo de gergelim 

utilizando como solventes o CO2 supercrítico e o propano comprimido e ainda uma 

extração em Soxhlet com hexano até a exaustão da matéria prima. Estas técnicas foram 

comparadas com relação ao rendimento do processo, estabilidade oxidativa dos extratos 

e composição de ácidos graxos. Foi realizado um planejamento experimental 2
2 

com 

triplicata no ponto central para os ensaios supercríticos, tendo o rendimento como 

variável dependente. Os ensaios com CO2-SC foram realizados sob as seguintes 

condições: temperatura de 40 a 60 °C; pressão de 190 a 250 bar; vazão constante de 3 

mLCO2/min e tempo de 8,5 a 23 h. Os ensaios com propano foram realizados com 

temperatura de 30 a 60 °C; pressão de 80 a 120 bar e vazão constante de 0,8 mL/min e 

tempo de 40 a 70 min. A extração em Soxhlet durou 20 horas.  Os extratos supercríticos 

apresentaram uma maior estabilidade oxidativa do que os extratos obtidos com propano 

e hexano. O melhor rendimento foi de 35% (66% em relação à extração Soxhlet com 

hexano), obtido através da EFS com CO2 à pressão de 250 bar e temperatura de 40°C 

para um tempo de extração de 510 minutos. 

Doker et al. (2010) realizaram a extração do óleo de gergelim utilizando o CO2 

supercrítico e avaliaram os efeitos de alguns parâmetros no processo, tais como: 
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pressão, temperatura, taxa de escoamento de CO2-SC e tamanho de partícula. Foi 

constatado um aumento no rendimento quando se aumentava a pressão e a vazão de 

CO2, sendo o rendimento também maximizado com a diminuição do diâmetro de 

partícula. O rendimento caiu severamente com o aumento da temperatura à pressão 

constante, principalmente devido à queda da solubilidade. O rendimento máximo obtido 

foi de 42,7 % (84,3% em relação à extração com hexano) e se deu nas seguintes 

condições: T = 50°C; P = 350 bar; vazão de 2 mL CO2/min e tamanho de partícula de 

300–600 μm.  

Date et al. (2011) utilizaram CO2 supercrítico com o intuito de concentrar as 

principais lignanas presentes no óleo residual na torta de gergelim. O material de partida 

foi o material residual (teor de óleo de 50%), subproduto resultante da prensagem a frio 

das sementes de gergelim. Visando encontrar as condições ótimas para obter o máximo 

teor de lignanas (sesamina, sesamol e sesamolina), foram avaliados os parâmetros 

pressão (200-400 bar) e temperatura (40-80°C). Vazão de CO2 (3 mL/min), diâmetro de 

partícula (0,556 mm), e tempo de extração (4 horas) foram constantes. O melhor 

rendimento foi obtido a 60°C e 400 bar e alcançou 25% (massa de óleo residual obtido 

em relação à massa de gergelim). Os efeitos da pressão e temperatura foram 

extremamente relevantes no rendimento de lignanas.  Ao aumentar a temperatura, o teor 

de lignanas caiu consideravelmente de 24 para 14 mg/g de óleo. A 60°C e 300 bar, em 

torno de 70% das lignanas obtidas foi de Sesamina, seguida de sesamolina e uma 

pequena fração de sesamol. O aumento da pressão causou uma queda drástica no teor de 

lignanas. A 200 bar e 60°C foram obtidos 63,3 mg/g de óleo, sendo 74,4% de sesamina 

e 25,5% de sesamolina. A 400 bar e 60°C o teor de lignanas foi reduzido em quase 

75%, obtendo apenas 16 mg/g de óleo. 

Date et al. (2011) ainda utilizaram o óleo (extrato), agora rico em lignanas, num 

processo de fracionamento com dióxido de carbono supercrítico. O objetivo foi 

concentrar ainda mais as lignanas no novo extrato obtido. Neste, o material de partida 

foi o próprio óleo extraído anteriormente. Foram colocados 20 mL desse óleo num vaso 

onde o CO2 supercrítico seria colocado em contato com o óleo mediante borbulhamento. 

As condições operacionais dessa nova extração, ou fracionamento do óleo, foram as 

seguintes: pressão (200-400 bar), temperatura (40-80°C). Vazão de CO2 de 2 mL/min e 

tempo de extração de 4 horas. Neste novo cenário, o aumento da temperatura foi 

positivo quanto à concentração de lignanas no extrato. A 300 bar e 80°C, foram obtidas 
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102 mg/g de óleo, sendo este o melhor resultado quando foi avaliado apenas o efeito da 

temperatura. Nesse extrato, foram identificados sesamina e sesamolina, praticamente na 

razão de 1:1.  Não foi detectado sesamol. A diminuição da pressão aumentou 

consideravelmente o rendimento na recuperação de sesamina e sesamolina.  A 60°C e 

200 bar obteve-se o melhor resultado, chegando a uma concentração de sesamina de 

131mg/g de óleo e de sesamolina de 133 mg/kg de óleo, totalizando 264 mg de 

lignanas/g de óleo.  

Liang et al. (2012) também realizaram extração supercrítica de sesamina e 

sesamolina a partir de sementes gergelim, bem como seu enriquecimento mediante uso 

de CO2 supercrítico. As extrações foram conduzidas sob as seguintes condições: pressão 

(350-650 bar) e temperatura (45-65°C). O rendimento máximo observado foi 45%, 

obtido a 450 bar e 60°C. Cromatografia gasosa mostrou que o teor de lignanas variou, a 

depender das condições de extração, de 3000 a 5000 ppm. Após obter o óleo rico em 

lignanas via fluido supercrítico, o óleo foi enviado para uma coluna de fracionamento 

visando enriquecer ainda mais o teor de lignanas. O óleo foi alimentado à metade da 

torre, entrando em contato com o fluxo de CO2 supercrítico aquecido em contracorrente. 

No topo da coluna obteve-se o destilado do óleo e no fundo, o refinado. O destilado foi 

lavado com etanol várias vezes, obtendo um extrato puro, contendo praticamente 

sesamina e sesamolina. 

Honarvar et al. (2013) também trabalharam com extração de óleo de gergelim 

mediante uso de CO2 supercrítico. Os fatores estudados foram: pressão (100-200 bar), 

temperatura (40-60°C) e vazão de solvente (2-4g/min). O efeito mais significativo no 

processo, impactando positivamente o rendimento, foi o da pressão, aumentando o 

rendimento consideravelmente de 21% para 61% em óleo. O efeito da vazão de solvente 

também foi significativo, aumentando o rendimento de 36% para 60% quando esta foi 

aumentada de 2 para 4g CO2/min. A temperatura teve efeito significativo, porém teve 

impacto negativo sobre o rendimento do processo. Ao aumentar a temperatura de 

extração o rendimento caiu de 60% para 38%. 

Botelho et al. (2014) obtiveram extratos de óleo de gergelim obtidos com CO2 

supercrítico. As condições operacionais escolhidas foram: pressão (200, 250, 300, 350 e 

400 bar), temperatura (40 e 60°C), e uma vazão de CO2 constante de 3,5g/min. O tempo 

de extração foi de 210 minutos e o rendimento variou de 37% para 53%, sendo este 

ultimo resultado obtido a 400 bar e 60°C. O extrato obtido nas condições de máximo 

rendimento foi analisado e apresentou uma quantidade considerável de fitosteróis.  
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Dentro dessa classe de compostos fenólicos, Botelho et al. (2014) destacaram uma gama 

de compostos identificados como stigmasterol, β-sitosterol, sitostanol, campesterol, 

campestanol, Δ-5-avenasterol, dentre outros compostos polares de grande atividade 

antioxidante, biológica, etc. Os teores desses compostos, extraídos via CO2 supercrítico 

foi muito similar aos encontrados em extratos obtidos com hexano. 

 

 

2.4. Corrosão  

 

 

Corrosão pode ser definida como um processo natural de degradação de um 

material metálico ou não-metálico, por ação química ou eletroquímica devido a sua 

interação com o meio ambiente. Trata-se, portanto, de um processo espontâneo que 

corresponde a um conjunto de reações químicas ou eletroquímicas que ocorrem 

normalmente na interface entre o material exposto e o meio corrosivo, aliado ou não a 

esforços mecânicos (Gentil, 2011). O processo de corrosão pode ser simplificado 

através da Equação 2.3. 

 

 

 

 

Podemos verificar (Equação 2.3) que o processo de corrosão pode ser entendido 

também como sendo o processo inverso do processo metalúrgico para produção de 

metais em seu estado elementar, ou seja, metal refinado. Porém, esse metal obtido 

encontra-se em um estado energético elevado, maior que aquele que lhe deu origem, 

encontrado em menor estado energético na natureza quando combinado com oxigênio 

na forma de óxidos e hidróxidos ou ainda sulfetos e silicatos. Dessa forma, explica-se o 

caráter termodinâmico espontâneo de processos corrosivos, onde esses metais sofrem 

oxidação, cedendo energia ao meio ambiente e retornando ao seu estado de menor 

energia, ou seja, maior estabilidade (Wolynec, 2003; Gentil 2011). 

(2.3) 
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Sendo assim, há uma tendência natural de metais reagirem com líquidos ou 

gases a que são expostos, retornando ao seu estado oxidado de maior estabilidade 

termodinâmica. Como consequência, há um desgaste em superfícies dos materiais 

expostos a meios oxidantes, havendo modificações estruturais consideráveis e variação 

em sua composição química, a ponto de inviabilizar sua utilização nas mais diversas 

aplicações industriais. Esses processos corrosivos ocorrem normalmente em metais, 

porém, pode ocorrer também em materiais não-metálicos como concreto, polímeros, 

madeira, entre outros (Gentil 2011; Wolynec 2003). 

Corrosão de equipamentos e instalações confeccionadas à base de aço carbono 

sempre foi, e continua sendo, um dos principais problemas a serem contornados na 

indústria. Isto traz inúmeros transtornos financeiros, em decorrência de reposição ou de 

manutenção preventiva, que visam controlar e inibir esses processos corrosivos, além de 

problemas ambientais e de segurança operacional das instalações, principalmente dentro 

da indústria do petróleo e gás (Echevarria et al., 2014). 

Na indústria do petróleo, a corrosão esta presente nas mais diversas etapas do 

processo, seja na perfuração, extração e produção de fluidos, tratamento de fluidos e 

derivados de óleo e gás, além de transporte e estocagem de petróleo e derivados. A 

corrosão eletroquímica está presente em todos esses processos, danificando 

equipamentos em refinarias e unidades de processamento de gás natural, tanques de 

armazenamento de óleo, LGN (líquido de gás natural) e derivados, oleodutos e 

gasodutos de transporte, etc.  

Os principais agentes corrosivos são o H2S (ácido sulfídrico), o CO2 (dióxido de 

carbono) e a água salgada, comumente presentes nas correntes de óleo e gás natural em 

praticamente todo o processo produtivo e que em conjunto com a elevação da 

temperatura e pressão, podem acelerar ainda mais a taxa de corrosão (Rios et a., 2015). 

Dentro da indústria do petróleo, os maiores custos com corrosão, seja de 

reposição ou de manutenção, são verificados nas etapas de transporte de óleo e gás 

natural em gasodutos e oleodutos, seguidos de processos de refino, exploração e 

produção de óleo e gás natural. De acordo com a “The Corrosion Society”, 

historicamente, os custos da corrosão nos Estados Unidos giram em torno de 3% do 

PIB, o que representa para a economia americana nos dias de hoje algo em torno de 514 

bilhões de dólares, gastos diretamente decorrentes de processos corrosivos. Segundo 

Gentil (2011), o impacto da corrosão no Brasil alcançou a marca de 760 milhões de 

dólares só em 2011.  
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De acordo com Wanderley Neto et al. (2014), os principais problemas causados 

na indústria petrolífera, estão associados principalmente à presença da água, seja água 

de produção ou água do mar, com alta concentração de cloretos, responsáveis por 

processos oxidativos que deterioram oleodutos, gasodutos e equipamentos. No Brasil, o 

problema de corrosão em plataformas marítimas de produção, refinarias e petroquímicas 

é tão sério que é responsável por 50% das falhas de materiais, gerando prejuízos do 

ponto de vista econômico. 

Esses custos extremamente elevados resultam em desperdícios consideráveis de 

investimento. Somados a isto, temos os acidentes ambientais que estas falham 

provocam, além das perdas de vidas humanas em decorrência de acidente de trabalho 

nessas instalações, motivadas por falhas na segurança em equipamentos em decorrência 

de problemas de corrosão (Mainier e Terzi, 2008). 

Nos últimos 25 anos, houve um avanço considerável em métodos de prevenção e 

de combate à corrosão, principalmente utilizando revestimentos externos de tubulações, 

tintas específicas, proteção catódica e anodos de sacrifício e mais recentemente 

protetores à base de produtos orgânicos solubilizados em sistemas microemulsionados, 

além do advento do aço inoxidável (Cecchini, 1990; Rossi, 2007). 

 

 

2.4.1. Corrosão Eletroquímica 

 

 

O processo corrosivo se desenvolve de maneiras diferentes de acordo com o 

meio corrosivo a qual os metais são expostos. A maneira mais frequente de ocorrência 

de corrosão (mais de 90% dos processos de corrosão existentes) é através da corrosão 

eletroquímica, onde as reações que convertem energia química em energia elétrica (e 

vice-versa) ocorrem em meio aquoso.  O mecanismo básico de corrosão eletroquímica 

se dá pela transferência de elétrons entre a superfície metálica e o meio, onde o material 

metálico é o agente redutor, aquele que cede elétrons, e que sofre oxidação mediante 

ação dos agentes oxidantes presentes no meio (Gentil, 2011). 

Além do mecanismo eletroquímico existe outro mecanismo básico de corrosão, 

o mecanismo químico. Neste caso, não há a necessidade do meio aquoso (conhecida 

como corrosão seca), não há troca de elétrons entre o meio e o metal ou não-metal, e 

sim uma interação direta que desencadeia a corrosão mediante a ação de uma reação 
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química entre o metal ou não-metal e o meio, não havendo, portanto, geração de 

corrente elétrica. Nesse tipo de mecanismo, normalmente estão envolvidos meios 

orgânicos isentos de água e gases como monóxido de carbono e ozônio (Gentil, 2011). 

As reações eletroquímicas normalmente ocorrem na presença de um eletrólito 

líquido, meio no qual há movimentação de íons, sendo a água o eletrólito mais comum. 

Essa é uma premissa básica para processos eletroquímicos. Portanto, para que haja 

reações eletroquímicas é necessário que ocorra a transferência de cargas ou elétrons 

através de uma distância finita maior que a distância interatômica, caracterizando-se 

pela passagem de corrente elétrica através de uma interface metal-eletrólito (Pannoni 

2004; Ramanathan, 1986; Wolynec, 2003). 

O mecanismo de corrosão eletroquímica descrito por Gentil (2011) é composto 

por 3 etapas principais: 

 Processo anódico: passagem dos íons para a solução. 

 Deslocamento dos elétrons e dos íons: nesta etapa há a transferência dos elétrons 

das regiões anódicas (processo oxidativo, doação de elétrons) para as regiões 

catódicas (receptora de elétrons, processo de redução) pelo circuito metálico e 

difusão de ânions e cátions existentes na solução. 

 Processo catódico: recepção de elétrons na área catódica, pelos íons ou 

moléculas existentes na solução. 

As reações parciais de corrosão, bem como a global, podem ser verificadas nas 

Equações 2.4, 2.5 e 2.6, respectivamente as reações de oxidação (ou reação anódica), 

redução (ou reação catódica) e a reação global de corrosão eletroquímica. 

 

 

 

Onde n e m representam as cargas iônicas nas equações, valores inteiros 

referentes aos elétrons ganhos pelo aceptor (redução) ou cedidos pelo metal M que 

sofreu oxidação, doador no processo.  

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

 



Capítulo 2. Revisão Bibliográfica                                                                                                               51                                   

 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

A corrosão se dá em áreas superficiais expostas ao meio oxidante onde ocorrem 

as reações eletroquímicas, onde alterações energéticas na superfície do aço sofrem 

grande influência do meio externo a qual está exposto (Schvartzman et al., 2010). O 

processo de dissolução do ferro presente nas ligas metálicas começa com sua oxidação 

em regiões anódicas do metal, quando este se encontra imerso em meio aquoso, 

liberando íons Fe2+ no meio (Equação 2.7). 

 

 

 

Nas regiões catódicas, considerando-se um meio aquoso e neutro, ocorrerão as 

semi-reações de redução, representadas pelas Equações 2.8 e 2.9, havendo formação de 

íons OH- e hidróxido ferroso, respectivamente. Como o meio está carregado com íons 

Fe2+, estes migram para estas áreas catódicas e reagem com os íons hidroxilas presentes.  

 

 

 

O processo de corrosão global pode ser observado pela Equação 2.10, 

combinação das Equações 2.7, 2.8 e 2.9, obtendo um dos principais produtos de 

corrosão, o hidróxido ferroso: 

 

 

 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 
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As reações catódicas e anódicas descritas ocorrem em meio aerado, ou seja, com 

oxigênio dissolvido, essencial ao processo corrosivo (Gentil, 2011). Justamente por esse 

excesso de oxigênio, o hidróxido ferroso Fe (OH)2 sofre oxidação (Equação 2.11) ao 

reagir rapidamente, gerando outros produtos de corrosão e que são tão comuns em ligas 

metálicas, os óxidos hidratados de ferro (ferrugem), sendo a hematita (Fe2O3) o 

principal deles. 

 

 

2.4.1.1. Potencial de eletrodo  

 

 

Podemos definir eletrodo como sendo o sistema formado pelo metal em estudo e 

pela solução eletrolítica que o circunda. Em um sistema eletrolítico, podemos afirmar 

que quando um metal é imerso em uma solução imediatamente iniciará uma reação e 

consequentemente formação de íons devido à oxidação do metal. 

 A partir daí, o metal libera íons carregados positivamente para a solução vizinha 

e simultaneamente haverá um acúmulo de elétrons na superfície do metal, o que gera 

um campo elétrico local no meio reacional. O sistema então tende a entrar em equilíbrio 

espontaneamente e, a partir daí, estabelece-se uma diferença de potencial elétrico entre 

o metal carregado de elétrons e a solução vizinha carregada de íons positivos, 

caracterizado pela dupla camada elétrica (Wolynec 2003; Gentil 2011). Todo metal que 

em meio eletrolítico forma uma dupla camada elétrica é chamado de eletrodo e a 

diferença de potencial estabelecido entre o metal e a solução convencionou-se chamar 

de potencial de eletrodo (Compton e Sanders, 1998).  

O potencial de eletrodo “E” (Equação 2.12) desenvolvido pelo metal quando 

imerso numa solução é medido em Volt (V), e não pode ser determinado sem um valor 

de referência. Por isso, em estudos eletroquímicos utiliza-se um eletrodo de referência 

com potencial previamente conhecido. A partir daí é possível estipular a diferença de 

potencial entre o eletrodo de trabalho e um eletrodo de referência, sendo este último o 

mais comum o eletrodo de hidrogênio, mas outros como o eletrodo de prata-cloreto de 

prata e o de platina também são muito utilizados. 

(2.11) 
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A Equação 2.12 representa o potencial de eletrodo padrão, ou seja, obtido em 

condições padronizadas a 25°C, 1 atm e solução a 1 M de íons H+, obtendo assim a série 

eletroquímica de eletrodo padrão descrita por Gentil (2011).  

 

 

2.4.1.2. Polarização e Sobrepotencial  

 

 

Se uma corrente, imposta por uma fonte externa, percorrer através de um 

eletrodo imerso numa solução, e fizer com que um sistema saia do seu estado de 

equilíbrio, o potencial de equilíbrio sofrerá uma alteração e dependerá da intensidade da 

corrente “I” (em Ampér (A) ou Miliampér (mA)) aplicada. A diferença entre o potencial 

inicial de equilíbrio “E” e o novo potencial E’ é dada em Volts (V) e é conhecida como 

sobrepotencial ou sobrevoltagem (Gentil, 2011).  

O fenômeno observado pela variação do potencial de eletrodo em equilíbrio 

mediante a alteração de uma corrente circulante é conhecido como polarização. O 

sobrepotencial pode ser representado pela Equação 2.13. 

 

 

 

Quando o sistema está em equilíbrio, a corrente circulante no anodo (Ia) é igual à 

corrente circulante no catodo (Ic). Neste ponto, temos a corrente de troca (I0), ou seja, 

Ia=Ic=I0, onde à medida que a região anódica cede elétrons a região catódica recebe 

elétrons na mesma intensidade.  A sobretensão fará uma nova corrente circular entre o 

anodo e o catodo, e que tenderá a se igualar com o tempo entrando novamente em 

(2.12) 

(2.13) 
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equilíbrio, até que uma nova sobretensão tire o sistema do equilíbrio novamente. A 

corrente resultante da sobretensão é conhecida como corrente de corrosão (Icorr).  

A sobretensão pode ser anódica ou catódica, vai depender se essa sobretensão ou 

sobrepotencial for positivo ou negativo. Se for positivo, o metal esta sofrendo uma 

sobretensão anódica (ηa) e polarização anódica. Desta forma, se cria condições propícias 

à dissolução (corrosão) desse metal e liberação de íons no meio e consequentemente 

acúmulo de elétrons na superfície do metal e que tenderá a migrar no sentido do catodo.   

 A Equação 2.14 mostra a correlação logarítmica entre o sobrepotencial e 

densidade de corrente “I” (A/cm2) resultante, e foi obtida por Julius Tafel, que viria a 

desenvolver o método de avaliação de corrosão através da extrapolação de curvas 

obtidas experimentalmente, utilizadas para estimar percentuais de inibição de corrosão 

ou inibição de passagem de corrente através de um eletrodo. O método ficou conhecido 

como Extrapolação da Curva de Polarização de Tafel. 

 

 

 

 

 

Onde ηa é a sobretensão anódica, ba é o coeficiente de declive de Tafel obtido 

experimentalmente, Icorr é a densidade de corrente de corrosão circulante devido ao 

sobrepotencial aplicado e I0 é a corrente de troca.  

Em caso de sobretensão catódica, se o sobrepotencial for negativo, é por que a 

reação se dará no sentido da deposição de elétrons, no recebimento desses elétrons pela 

superfície catódica, havendo assim uma polarização catódica e sobrepotencial catódico 

(ηc), representado através da Equação 2.15. 

 

 

 

 

(2.14) 

(2.15) 
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2.3.1.3. Curvas de Polarização de Tafel 

 

 

As curvas de polarização de Tafel são a representação gráfica da correlação 

logarítmica entre o potencial de eletrodo “E” e o log da corrente Icorr resultante do 

sistema devido à polarização anódica e catódica realizada por uma fonte externa, um 

potenciostato.  

Logo, o método de Tafel se baseia na imposição, sobre o eletrodo, de um 

potencial desejado em relação ao potencial do eletrodo de referência, obtendo como 

resposta uma nova corrente circulante no eletrodo, a corrente de corrosão (Icorr). À 

medida que novos potenciais estão sendo impostos ao sistema, está havendo a 

polarização do anodo, onde elétrons estão sendo cedidos e no catodo, onde elétrons 

estão sendo recebidos. Ou seja, há um potencial de oxidação no anodo e um potencial 

de redução no catodo, onde a intersecção dessas duas curvas se obtém um potencial 

intermediário ou misto, conhecido como potencial de corrosão (Ecorr). A correlação 

logarítmica entre o potencial de corrosão e a corrente de corrosão é dada pelo gráfico de 

Tafel representado na Figura 2.5 (Gentil, 2011; Wang, 2006).  

 

 

 

 

Figura 2.5 - Representação gráfica da Lei de Tafel com extrapolações das curvas 

anódica e catódica 

Fonte: Adaptada de Gentil (2011) 
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Dentre as técnicas eletroquímicas mais utilizadas, o método de polarização é um 

dos mais comuns, onde é possível controlar o potencial de eletrodo ou a corrente que 

circula pelo eletrodo, sendo de fundamental importância em estudo de corrosão. Isso só 

é possível utilizando um instrumento denominado de Potenciostato/Galvanostato 

(instrumento eletrônico que consiste de uma fonte de tensão estabilizada onde estão 

acoplados um amperímetro e um multímetro de alta impedância). 

 Com o potenciostato é possível controlar o potencial, atribuindo valores 

constantes de potencial “E” (Volts) e obtendo como resposta a corrente “I” (A) que 

circula no sistema. Já com o galvanostato é possível controlar a corrente de entrada e 

obter o potencial do sistema como resposta.  

Acoplado ao potenciostato está um célula de polarização eletroquímica clássica 

de três eletrodos: o eletrodo de trabalho (material em estudo), o eletrodo de referência e 

ainda um contraeletrodo (geralmente de platina). Para obter as curvas de polarização de 

Tafel, aplica-se uma faixa ou rampa de potenciais sobre o eletrodo de trabalho e 

registra-se o fluxo de corrente como resposta.   

O potenciostato é capaz de controlar a corrente que circula entre o 

contraeletrodo e o eletrodo de trabalho.  Dessa forma, ajustando o potencial no eletrodo 

de trabalho, medido com a ajuda do eletrodo de referência. A partir daí, é possível plotar 

as curvas de polarização de potencial versus log da corrente. Como já foi dito, a 

intersecção da extrapolação das curvas anódicas e catódicas fornece o potencial de 

equilíbrio ou de corrosão Ecorr, a corrente de corrosão Icorr, e ainda os coeficientes de 

declives de Tafel (ba e bc), tão importantes em estudos de inibidores de corrosão, 

avaliação de processos corrosivos em ligas metálicas, estudos de proteção anódica e 

catódica, avaliação da eficiência de revestimentos sobre superfícies metálicas, dentre 

outras aplicações (Gentil, 2011; Wolynec, 2003). 

 

 

2.4.2. Inibidores de Corrosão 

 

 

Segundo Raja e Sethuraman (2008), inibidor é toda e qualquer substância ou 

misturas de substâncias que uma vez presente em meio corrosivo, em determinadas 

concentrações, é capaz de minimizar ou interromper processos corrosivos em metais 

expostos a esses meios.  
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Esses inibidores podem atuar no meio corrosivo de maneiras diferentes, seja 

interrompendo reações anódicas ou catódicas, seja por adsorção de suas moléculas ou 

íons em superfícies metálicas. Os inibidores podem ser classificados de acordo com a 

estrutura química de sua molécula como orgânicos e inorgânicos, e ainda de acordo com 

o seu comportamento no meio, sendo assim divididos em inibidores anódicos, 

catódicos, mistos ou de adsorção (Gentil, 2011). 

O inibidor anódico atua retardando ou cessando reações anódicas devido a sua 

capacidade de reagir com os produtos de corrosão formados, dando origem a compostos 

insolúveis que tendem a formar um filme que recobre por aderência e adsorção a 

superfície do metal, formando uma espécie de filme sobre a estrutura do metal, inibindo 

o contato entre este e o meio corrosivo (Gentil, 2011).  Substâncias como hidróxidos, 

silicatos, boratos, fosfatos, carbonatos, cromatos, nitritos e molibidatos agem como 

inibidores anódicos, reagindo com íons metálicos M2+, gerando produtos insolúveis e 

diminuindo a velocidade das reações anódicas, reduzindo assim as taxas de corrosão 

(Mainier e Terzi, 2008). 

O inibidor catódico atua mediante repressão de reações catódicas, reduzindo a 

velocidade de reação no catodo.  Essas substâncias, que agem no processo, cedem íons 

metálicos nas regiões catódicas, reagindo assim com os íons OH- e formando hidróxidos 

insolúveis. Estes precipitam ao redor da região catódica, dificultando a difusão do 

oxigênio e a condução de elétrons, sendo estas espécies passiveis de redução, e assim 

inibindo o processo catódico. Exemplos desses inibidores são sulfatos de zinco, 

magnésio e níquel, liberando íons Zn2+, Mg2+ e Ni2+ no meio que reagem com os íons 

hidroxila OH-, formando os hidróxidos Zn(OH)2, Mg(OH)2 e Ni(OH)2, que são 

insolúveis e precipitam na área catódica, cessando o processo corrosivo (Gentil, 2011; 

Felipe, 2012). 

Os inibidores ainda possuem ação simultânea em relação à proteção de áreas 

anódicas e catódicas, sendo conhecidos como inibidores mistos, pois atuam 

sinergicamente nessas regiões, formando um filme protetor em ambas e minimizando a 

corrosão nesses casos.  

Os inibidores de adsorção agem formando uma película protetora sobre a 

superfície metálica, devido a interações entre essas substâncias e os sítios metálicos de 

superfícies anódicas e catódicas, interferindo no processo de ação eletroquímica. Nesse 

grupo estão as substâncias orgânicas de grupos fortemente polares que se adsorvem, 

ligando-se ao metal por fisissorção ou quimissorção, formando um filme que isola o 
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metal e o protege do meio corrosivo. Podemos destacar dentro desse grupo, substâncias 

orgânicas como aminas, os ácidos naftênicos, aldeídos, compostos nitrogenados, sabões 

de metais pesados, substâncias orgânicas ricas em grupos fenólicos, oxigênio, 

nitrogênio, enxofre, além de óleos e extratos vegetais e substâncias tensoativas em 

geral, dentre outros (Gentil, 2011; Raja e Sethuraman, 2008).  

De acordo com Ramakrishnan et al. (2014), ao utilizar substâncias orgânicas 

com as características supracitadas em interfaces metal-solução, tais moléculas tendem 

a se adsorver das seguintes maneiras: 

 

 Atrações eletrostáticas entre as moléculas orgânicas carregadas e as 

moléculas do metal carregadas; 

 Interações de π-elétrons com o metal; 

 Interação de pares de elétrons não carregados na molécula com o metal. 

 

O grupo das aminas encontram inúmeras aplicações como inibidores de corrosão 

quando aplicado em baixas concentrações, como aditivo de combustíveis, encontrando 

larga utilidade em adição à gasolina e ao diesel, minimizando processos corrosivos 

(Gentil, 2011; Rajasekar et al. 2007). Recentemente, Fazal et al. (2011) estudaram o 

efeito da tercbutilamina (TBA) e n-butilamina (nBTA) como aditivos do biodiesel de 

óleo de palma e comprovaram sua eficácia mediante a inibição de processo corrosivo do 

ferro fundido. 

Compostos naturais são muito bem vistos como inibidores, principalmente sob a 

importância de seu caráter renovável e ambientalmente correto.  Além disso, se 

constituem em matérias primas mais acessíveis e de custo mais baixo econômico do que 

aquelas sintetizadas, mais caras e tóxicas.  

Nesse contexto, extratos naturais de espécies botânicas também são muito 

estudados e têm se mostrado muito eficientes como inibidores de corrosão. A aplicação 

de compostos naturais com o intuito de inibir processos corrosivos já é feita há bastante 

tempo. Em 1930, por exemplo, extrato vegetal da espécie Chelidonium majus já era 

utilizado como aditivo anticorrosivo em solução de decapagem ácida de H2SO4 (Raja e 

Sethuraman, 2008). 
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 Estudos mais recentes com extrato aquoso de folhas de oliveira (Olea europaea 

L.) obtiveram 93% de eficiência de inibição à corrosão do alumínio em solução de HCl 

2M, comprovado através de curvas de polarização de Tafel (El-Etre, 2007). Já Felipe 

(2012) obteve percentuais de inibição elevados (acima de 90%), quando foi utilizado o 

extrato etanólico microemulsionado da espécie vegetal Cróton cajucara Benth como 

inibidor de corrosão do aço carbono AISI 1020, imerso em meio salino e em meio 

ácido. Curvas de polarização foram utilizadas para comprovar a eficácia do inibidor.  

Extratos aquosos de folhas de Cactus opuntia (Aleo europeae), casca de laranja, 

casca de manga e casca de romã se mostraram eficientes inibidores, com eficiência de 

inibição máxima de 85% (Saleh et al., 1983). Já Srivastava & Srivastava (1981), 

comprovaram as propriedades inibidoras, sobre o aço, de extratos de cenoura e alho (em 

meio neutro), e tabaco, pimenta, óleo de canola e acácia (em meio ácido).  

Estudos feitos por Abdel-Gaber et al (2006), comprovaram ser eficientes os 

inibidores à base de extratos de camomila (Chamaemelum mixtum L.), cominho preto 

(Nigella sativa L.) e Feijão (Phaseolus vulgaris L). Tais estudos tiveram suas eficácias 

de inibição á corrosão do aço em meio ácido estudada por técnicas de polarização. O 

extrato de camomila apresentou uma eficiência máxima dentre todos os extratos 

testados, obtendo 93% de inibição do processo corrosivo. 

Substâncias orgânicas renováveis como os óleos vegetais naturais encontram 

aplicações em formulações de revestimentos que agem mediante aderência e adsorção 

em superfícies metálicas, diminuindo os efeitos de meios corrosivos. Araújo et al. 

(2010) utilizaram óleos de soja e de linhaça em formulações de tintas alquídicas 

utilizadas como revestimento em aço AISI 1010. Os testes nos corpos de prova imersos 

em água do mar comprovaram o efeito inibidor de processos corrosivos e o efeito 

protetor da camada formada, comprovado através de curvas de polarização e de 

espectroscopia de impedância eletroquímica, tendo a tinta formulada com o óleo de 

linhaça uma maior ação protetora.  

O óleo de gergelim possui, em sua composição, componentes ricos em 

heteroátomos, compostos fenólicos e aromáticos ricos em oxigênio e que tendem a se 

adsorver em metais (Ramakrishnan et al., 2014). Dentre os principais componentes 

presentes neste óleo, podemos citar os tocoferóis, tocotrienóis, sesamol, sesamina e 

sesamolina. Substâncias de caráter polar, capazes de trocar elétrons com átomos de 

superfícies metálicas, podendo se constituir em bons inibidores de corrosão. Isto se deve 

a elevada capacidade de adsorção desses compostos nas superfícies de metais, devido à 
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presença de grupos funcionais em sua composição, além de anéis aromáticos e a 

densidade eletrônica na molécula desses componentes, que agem como centros ativos 

no processo de adsorção (Rani e Basu, 2012; Felipe, 2012).  

Além dessas características que fazem do óleo de gergelim um excelente 

antioxidante natural, sua composição em ácidos graxos também o favorece, já que 

contém quatro ácidos graxos naturais: oleico, linoleico, palmitoleico e esteárico. De 

acordo com Araújo et al. (2010), estes são os mais eficientes ácidos graxos em testes de 

formulações de tintas alquídicas, utilizadas como superfícies isolantes, em aplicação 

como inibidoras de corrosão em superfícies metálicas. Tais ácidos graxos conferem uma 

excelente aderência e adsorção nessas superfícies, bem como um excelente tempo de 

secagem, bem abaixo de outros óleos e componentes orgânicos utilizados. Isto pode 

estar diretamente ligado com a estrutura química desses componentes, bem como a 

forma que elas interagem com o metal.  

Os inibidores utilizados hoje em dia são tóxicos, o que limita muito seu campo 

de aplicação, se configurando em uma ameaça ambiental e para o próprio ser humano 

no manejo desses componentes. Desta forma, óleos vegetais, óleos essenciais e extratos 

de plantas (ou ainda determinado composto isolado e purificado) têm sido cada vez 

mais estudados e têm encontrado aplicações como inibidores de corrosão 

(Ramakrishnan et al., 2014). 

Nesse sentido, uma série de compostos orgânicos provenientes de oleaginosas 

(ou de extratos de diversas espécies vegetais) está sendo largamente estudado, quando 

solubilizados em sistemas microemulsionados e testados como inibidores de corrosão. 

Tanto tensoativos, quanto uma série de formulações de microemulsões têm sido 

estudadas quanto às suas propriedades anticorrosivas. Uma vasta literatura já constatou 

a eficácia dessas microemulsões como inibidores ou como veículo de solubilização de 

vários compostos orgânicos utilizados com sucesso como inibidores de corrosão (Rossi, 

2007a; Rossi 2007b, Dantas et al., 2002; Wanderley Neto et al., 2007; Wanderley Neto 

et al., 2014;  Felipe, 2012; Ramakrishnan et al., 2014). 
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2.5. Sistemas Microemulsionados (SME) 

 

 

Os sistemas microemulsionados (SME) são sistemas interfaciais sofisticados e 

produzidos espontaneamente pela auto-organização de moléculas tensoativas nas 

interfaces óleo-água, formando microestruturas dispersas em um meio contínuo. São 

formadas sem que seja necessário adicionar energia quando se misturam adequadamente 

os seguintes componentes: um solvente orgânico hidrofóbico (fase óleo ou orgânica), 

água e um tensoativo (componentes anfifílicos específicos) e, se necessário, um 

cotensoativo.  

São caracteristicamente sistemas dispersos (microgotículas dispersas), 

monofásicos, termodinamicamente estáveis, transparentes ou translúcidos, com 

baixíssima tensão superficial e interfacial, e com capacidade de combinar grandes 

quantidades de dois líquidos imiscíveis em uma única fase homogênea (Rossi et al., 

2007a, Dantas et al., 2002).  

A baixa tensão interfacial dos sistemas microemulsionados é de fato uma 

característica interessante, pois confere ao sistema uma maior área interfacial de contato 

e, portanto, um maior recobrimento de superfícies metálicas através da acomodação das 

micelas e moléculas de tensoativo sobre esta superfície. Isto acarreta uma inibição dos 

processos corrosivos através da redução de passagem de corrente através do eletrodo e 

da superfície metálica em estudo (Daltin, 2011). 

De uma forma geral, uma microemulsão é um sistema formado por moléculas de 

água, óleo e uma molécula que seja solúvel em ambos, ou seja, que tenha afinidade por 

água e por óleo (substância anfifílica).  Essa molécula é de uma substância chamada de 

tensoativo. Possui uma cabeça polar, solúvel em água, e uma cadeia hidrocarbônica 

apolar, solúvel na fase óleo (Daltin, 2011).  

O diâmetro característico de gotículas em um sistema microemulsionado fica na 

faixa de 5-100 nm, constituindo nanopartículas dispersas e dinâmicas no seio do 

solvente, envoltas e estabilizadas no meio aquoso por moléculas do tensoativo, 

formando uma monocamada sobre a gotícula, similar a uma membrana.  

As microemulsões podem ser do tipo óleo em água (O/A), ou seja, 

nanopartículas de óleo dispersas no meio aquoso, também conhecidas como micelas ou 

gotículas diretas (Figura 2.6), ou do tipo água em óleo (A/O), ou seja, nanopartículas de 
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água estabilizadas e dispersas no seio do óleo, conhecidas como gotículas inversas ou 

indiretas, Figura 2.7 (Rossi, 2007; Daltin, 2011). 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Estrutura da micela ou nanogotícula direta 

 Fonte: Adaptada de Daltin (2011). 

 

 

 

Figura 2.7 - Estrutura da micela ou nanogotícula inversa 

 Fonte: Adaptada de Daltin (2011). 

 

 

 Segundo Dantas et al. (2002), sistemas microemulsionados favorecem a 

adsorção de tensoativos em superfícies metálicas, pois além do tamanho de suas 

moléculas nanométricas formadas, possuem em sua formulação: óleo, água e por vezes 

um cotensoativo, o que ajuda na redução das tensões Coulombianas entre as cabeças 

polares dos tensoativos e favorece o empacotamento micelar e a estabilização do 
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sistema. Isso gera agregados micelares com grande área interfacial, aumentando assim o 

grau de recobrimento de superfícies metálicas expostas a meios corrosivos, o que torna 

o uso de tensoativos (em solução ou quando em sistemas microemulsionados) uma 

alternativa interessante para retardar ou interromper processos corrosivos. 

 Micelas de sistemas microemulsionados também possuem a capacidade de se 

adsorver em superfícies metálicas, formando uma espécie de filme, isolando-a do meio 

oxidante.  A Figura 2.8 mostra o filme formado pelas micelas sobre uma superfície 

metálica, evitando assim o contanto do meio aquoso com o metal. 

 

 

 

Figura 2.8 - Adsorção das micelas na superfície metálica 

Fonte: Adaptada de Daltin (2011). 

 

 

2.5.1 Microemulsões como inibidores de corrosão 

 

 

Tensoativos são muito utilizados como inibidores de corrosão e, em alguns 

casos, suas soluções têm obtidos excelentes resultados em comparação com 

microemulsões, onde a interação micela de tensoativo/superfície do aço é mais forte em 

casos específicos.  

Moura et al. (2009) obtiveram o máximo de 95% de eficiência de inibição de 

corrosão quando utilizaram soluções de AR1S (12-N, N-dietilamino-9-octadecenoato), 
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de AE2S (12-N, N-dietilamino-9,10-dihidroxi-octadecanoato de sódio) e o AE1S (12-N, 

N-dietilamino-9- octadecanoato de sódio) em aço carbono AISI 1010. A excelente 

eficiência de inibição foi creditada aos grupamentos dietilamino e sua forte interação 

com a superfície do aço, sendo a isoterma de Frumkin a que se ajustou melhor aos 

resultados experimentais. Moura et al. (2009) concluíram que neste caso específico 

houve uma interação mais forte das micelas de tensoativos com o aço do que das 

micelas da microemulsão, porém, esta teve como grande vantagem a capacidade de 

solubilização de diversos princípios ativos, o que pode alavancar o potencial inibidor da 

microemulsão, dentre outras vantagens. 

A literatura ainda se mostra completamente isenta de trabalhos que mostrem a 

aplicação e a eficácia, como inibidor de corrosão, de microemulsões que utilizem em 

sua formulação o óleo de gergelim. O uso de microemulsões como inibidores de 

corrosão caracteriza-se como um dos métodos de grande interesse, já que funcionam 

como películas protetoras (sobre áreas anódicas e catódicas) que interferem diretamente 

na ação eletroquímica. Como inibidores de corrosão, moléculas orgânicas fortemente 

polares são alvos de interesse na indústria de petróleo, já que promovem a formação de 

um filme protetor na interface metal-meio corrosivo (Rossi et a., 2007b; Felipe, 2012). 

Nesse sentido, a indústria de petróleo tem feito uso de tensoativos como inibidores de 

corrosão, principalmente os tensoativos aminados (alta densidade de elétrons devido aos 

grupos aromáticos), que são injetados com fluidos de perfuração em poços de petróleo, 

para evitar a deterioração de hastes, bombas e tubulações de aço (Gentil, 2011).  

A molécula de um tensoativo possui a capacidade de se adsorver em interfaces 

líquido-sólido, formando um filme protetor e vem sendo amplamente empregado na 

proteção de equipamentos de ferro e aço. O processo de inibição à corrosão inícia 

quando a cabeça polarizada do tensoativo se adsorve na superfície metálica, enquanto a 

cadeia hidrocarbônica fica voltada para a fase líquida, onde formará um filme 

interfacial, que dependendo da concentração do tensoativo no meio, poderá formar 

monocamada ou multicamadas, isolando a superfície metálica do meio corrosivo 

(Wanderley Neto et al., 2007).  

Microemulsões formuladas utilizando óleos vegetais como fase orgânica, além 

de novos tensoativos derivados de óleos vegetais estão sendo estudados e aplicados. O 

intuito é de avaliar o poder anticorrosivo destas microemulsões e destes tensoativos. É 

avaliada a capacidade de microemulsões em solubilizar determinadas substâncias ricas 
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em grupos polares com propriedades antioxidantes, bem como o seu potencial de 

inibição de processos corrosivos. 

Nesse sentido, Rossi et al. (2007) investigaram a eficiência de inibição à 

corrosão em aço AISI 1020 do tensoativo de óleo de coco saponificado (OCS), pelo 

método eletroquímico de curvas de polarização linear. Este tensoativo foi avaliado 

também em um sistema microemulsionado (OCS-ME) do tipo O/A com região de 

trabalho Winsor IV [OCS-ME: 15% de OCS, 15% de butanol (30% de C/T), 10% de 

fase óleo (querosene) e 60% de fase aquosa (água bidestilada)]. Este sistema mostrou-se 

eficaz na solubilização da difenilcarbazida (DC), que foi disponibilizada neste sistema, 

para a avaliação do seu potencial anticorrosivo. Dessa forma, o resultado obtido para o 

OCS em meio salino, mostrou inibição significativa da corrosão de aço carbono. No 

entanto, o valor observado para o sistema OCS-ME foi superior (63% OCS livre e 77% 

OCS-ME). De acordo com o esperado, a eficiência de inibição a corrosão da substância 

DC solubilizada no sistema microemulsionado (DC-OCS-ME; em meio salino), 

ampliou o poder anticorrosivo do sistema. A eficiência máxima observada atingiu 14% 

de acréscimo (92% de inibição para DC-OCS-ME). Este fenômeno pode ser justificado 

pela adsorção do tensoativo OCS na interface líquido sólido formando uma camada 

protetora mais homogênea sobre o metal. 

Anjos et al. (2013) obtiveram um extrato etanólico da casca do caule da espécie 

vegetal Anacardium occidentale Linn, extremamente rico em compostos oxigenados 

como sitosterol, estigmasterol, sisterol, taninos, dentre outros compostos polares ricos 

em heteroátomos, além de  ácidos orgânicos. Esse extrato foi solubilizado em um 

sistema microemulsionado, composto por tensoativo de óleo de coco saponificado 

(OCS), butanol como cotensoativo, querosene como fase orgânica e água bidestilada. 

Neste caso, a microemulsão contendo o extrato etanólico foi capaz de inibir até 95,68% 

a passagem de corrente através do eletrodo de trabalho composto por aço AISI 1020 

imerso em meio salino. Ficou comprovado que a eficiência de inibição à corrosão 

aumenta com o aumento da concentração do extrato na microemulsão. A isoterma que 

mais se ajustou aos resultados experimentais foi a de Langmuir, comprovando o caráter 

de adsorção física e espontânea no processo.  

Ainda com respeito à avaliação do poder de solubilização de substâncias 

orgânicas polares pelos sistemas microemulsionados e o potencial inibidor desses 

sistemas, Almeida (2012) solubilizou o extrato metanólico da flor de Ixora coccínea 

(espécie rica em compostos polares fenólicos como esteroides, triterpenos e 
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sesquiterpenos) no sistema microemulsionado de óleo de coco saponificado, similar ao 

obtido por Rossi et al. (2007b’Q1). O método de polarização linear e as curvas de Tafel 

obtidas por Almeida (2012) mostraram que, de acordo com o aumento da concentração 

do extrato na microemulsão, houve uma inibição máxima à corrosão do aço AISI 1020 

em meio salino (NaCl 3,5%) de 95,32%. Valor este, um pouco acima quando apenas o 

sistema microemulsionado foi testado, quando este obteve uma inibição máxima à 

corrosão de 83,67%.   

Com isso, a utilização apenas do sistema microemulsionado já se mostrou muito 

eficaz, se adsorvendo a superfície metálica e inibindo a passagem de quase 84% da 

corrente através do eletrodo. Porém, quando se incorpora o extrato etanólico à 

microemulsão, os grupos polares também passam a interagir fortemente com a 

superfície do aço devido à distribuição de cargas entre os anéis aromáticos e os 

heteroátomos nos grupos polares. Isto facilita a adsorção e melhora ainda mais a atuação 

do sistema como inibidor, alcançando assim mais de 95% de eficiência. A isoterma de 

Langmuir foi a que melhor se ajustou aos resultados experimentais obtidos, 

caracterizando o processo como espontâneo. 

Moura et al. (2013) também aplicaram microemulsão de óleo de coco 

saponificado (SME-OCS) como inibidor de corrosão em aço AISI 1020 em meio salino. 

Foi solubilizado nesse sistema microemulsionado um grupo de substâncias nitrogenadas 

ricas em anéis aromáticos e fortemente polares chamadas de tiossemicarbazonas, sendo 

avaliadas as eficiências da microemulsão agora com essas substâncias solubilizadas no 

sistema. Foram incorporadas ao sistema microemulsionado a 4-N-cinamoil-

tiossemicarbazona (CTSC), a 4-N-(2’-metoxicinamoil)-tiossemicarbazona (MCTSC) e a 

4-N-(4’-hidroxi-3’-metoxibenzoil)-tiossemicarbazona (HMBTSC), sendo os sistemas 

avaliados pelo método eletroquímico galvanostático. O SME-OCS, sem a presença das 

tiossemicarbazonas, obteve eficiência de 74% de inibição, enquanto que as 

tiossemicarbazonas solubilizadas em sistemas microemulsionados CTSC_ME_OCS, o 

MCTSC_ME_OCS e o HMBTSC_ME_OCS obtiveram 85,7%, 84% e 83,3% 

respectivamente de inibição à corrosão do aço AISI 1020 em meio salino.  Ficou 

evidenciada uma maior eficiência na adsorção quando os grupos fenólicos e o 

nitrogênio dessas substâncias estão presentes no sistema.  

Em todos os casos testados por Moura et al. (2013), a isoterma de Frumkin foi a 

que melhor se ajustou aos dados experimentais, o que fica evidente através dos 

melhores resultados das constantes de adsorção e dos parâmetros de interação lateral das 
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moléculas quando se comparou com as isotermas de Langmuir. Os parâmetros de 

interação lateral apresentados pela isoterma de Frumkin mostraram a influência que as 

moléculas tiveram umas sobre as outras, aumentando ainda mais a eficiência do 

processo de adsorção e consequentemente o percentual de inibição de passagem de 

corrente através do eletrodo de trabalho. 

 

 

2.6. Isotermas de adsorção 

 

 

Alguns modelos são utilizados para descrever o processo de adsorção sobre as 

superfícies metálicas.  Esses modelos são conhecidos como isotermas (por se tratar de 

um processo sob temperatura constante) e descrevem a relação entre a quantidade de 

moléculas adsorvidas numa superfície metálica e sua concentração na solução.  

Os modelos mais testados e que mais descrevem processos de adsorção de 

compostos orgânicos em superfícies de sólidos na literatura são os de Langmuir e 

Frumkin. Tais processos de adsorção são essencialmente exotérmicos, de forma que a 

quantidade de moléculas adsorvidas na superfície metálica decresce com o aumento da 

temperatura em que ocorre o processo. Se este mesmo processo de adsorção for mantido 

a temperatura constante, podemos dizer que o poder de adsorção aumenta com o 

aumento da concentração de moléculas de adsorbato no meio. 

A isoterma de Langmuir é a mais comum e muito simples, e que melhor explica 

a grande maioria dos processos de adsorção em monocamadas descritos na literatura. 

Este modelo de adsorção presume que há sítios ativos na superfície do metal onde cada 

molécula se adsorve, formando uma espécie de monocamada sobre esta superfície 

metálica. De acordo com o modelo de Langmuir, cada molécula ocupa um sítio ativo na 

superfície do metal e que não há interação entre moléculas de adsorbatos de sítios 

vizinhos, ou seja, a capacidade de adsorção de cada molécula independe da ocupação de 

sítios adjacentes (Ticianelli e Gonzalez, 2005). 

O modelo de Langmuir sofreu algumas modificações e foi complementado, 

originando a isoterma de Frumkin. Essas alterações foram propostas para sistemas mais 

complexos, onde há interação entre as moléculas de adsorbato, o que torna o processo 

de adsorção uma função da superfície recoberta (grau de recobrimento θ), 
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diferentemente de Langmuir, onde a energia de adsorção independe da superfície de 

cobertura (Felipe, 2012; Ticianelli e Gonzalez, 2005).  

O modelo de isoterma de Frumkin acrescenta um termo à isoterma de Langmuir 

referente à interação lateral (parâmetro de interação lateral “g”) entre as moléculas de 

adsorbato, o que altera a forma como essas partículas se adsorvem na superfície do 

metal, bem como a energia de adsorção do processo. A isoterma de Frumkin é uma 

espécie de modelo de Langmuir otimizado, adequado a sistemas mais complexos. De 

acordo com Felipe (2012), valores positivos de interação lateral significa que há atração 

entre as moléculas de adsorbato sobre a superfície metálica. Do contrário, valores 

negativos indicam repulsão dessas moléculas.   

Os modelos de adsorção nos dão várias informações a respeito do processo de 

adsorção como as constantes de adsorção (Kads), a energia livre de adsorção no processo 

(ΔGads), parâmetro de interação lateral das partículas (g), além do grau de recobrimento 

da superfície metálica (θ), e são de extrema importância e muito utilizados em estudos 

de corrosão. O modelo que melhor se ajustar a uma reta, ou seja, o que apresentar uma 

melhor correlação linear é o que melhor explica o processo de adsorção em questão. A 

constante de adsorção é obtida em cada modelo, sendo essencial para o cálculo da 

energia livre de adsorção ΔGads. 
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3. Materiais e Métodos  

Todo o desenvolvimento experimental deste trabalho foi realizado nos 

laboratórios de Tecnologia Supercrítica e Biodiesel do Departamento de Engenharia 

Química da UFRN, Laboratório de Tecnologia dos Tensoativos (LTT) e no Núcleo de 

Pesquisa em Petróleo e Gás (NEPGN) da UFRN.  

 

 

3.1. Materiais 

 

 

Os solventes e reagentes utilizados foram: etanol (VETEC – 99,5%, Brasil); éter 

de petróleo (VETEC, Brasil); CO2 (AGA, 99,99%, Brasil); β-caroteno (Tipo I, aprox. 

95% UV, Sigma); Tween   20 (Merck); Tween 40 (Sigma-Aldrich); Tween 80 (Sigma-

Aldrich); Span 20 (Sigma-Aldrich ); Ultrol L90 (Oxiteno); Butanol (VETEC, Brasil); 

Metanol (VETEC, Brasil); ácido linoléico (Padrão P.A. para GC ≥ 99%, Sigma-Aldrich, 

Steinheim, Germany); clorofórmio (Padrões SIGMA, Steinheim, Germany) e NaCl P.A. 

(Vetec). 

 

 

3.2. Matéria – prima 

 

 

A matéria prima utilizada nas extrações foi a semente de gergelim (Sesamum 

indicum L.) da variedade branca de único lote, adquirido junto à Central de 

Abastecimento do Rio Grande do Norte (CEASA), Natal-RN. 

 

 

3.2.1. Caracterização 

 

A caracterização da matéria prima foi feita em termos de umidade, 

granulometria e diâmetro médio de partículas. 
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a) Teor de umidade 

 

A umidade da semente (inteira) de gergelim foi determinada utilizando estufa de 

circulação de ar (MARCONI-MA 035) a 105 °C até peso constante. 

 

b) Granulometria 

 

As sementes de gergelim foram trituradas mediante o uso de um 

multiprocessador doméstico (ARNO) durante 20 segundos, sendo peneiradas em 

seguida em um agitador (Bertel-Brasil), que utiliza peneiras da série Tyler de 6, 10, 20, 

24, 28, 32 e 48 Mesh, com seu reostato na posição 7 durante 20 minutos até a separação 

total das partículas. A granulometria escolhida para as amostras utilizadas nos ensaios 

supercríticos foi composta por uma mistura de partículas com 75% de -10/+20 Mesh e 

25% de -20/+24 Mesh. Tal proporção foi escolhida de modo que obtivéssemos um 

diâmetro médio de partículas de 0,71 mm, o que está de acordo com Corso et al. (2010), 

eliminando dessa forma, partículas com diâmetro médio inferior a 0,59 mm e superior a 

1 mm, minimizando com isso as perdas de óleo no processo de redução do tamanho 

dessas partículas. 

 

 

c) Diâmetro médio de partículas 

 

O diâmetro médio das partículas foi obtido a partir da metodologia baseada no 

diâmetro da partícula de superfície externa média e empregando-se peneiras da série 

Tyler, de acordo com a Equação (3.1). 
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Onde, 

xi = Mi/M corresponde à porcentagem de amostra retida na fração i; 

Mi = Massa da amostra na fração i; 
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M = Massa total da amostra; 

Dp = Diâmetro médio de partículas; 

Dpi= Diâmetro das partículas na fração i; 

i = Número de frações. 

 

 

3.3. Metodologia experimental 

 

 

A Figura 3.1 ilustra de forma mais simplificada, através de um organograma 

geral, todas as etapas do procedimento experimental realizado neste trabalho, desde o 

preparo da semente para as extrações até a utilização do óleo extraído na formulação 

dos SME e sua aplicação como inibidores de corrosão. 

 

 

 

Figura 3.1 - Organograma geral da metodologia experimental 



Capítulo 3.  Materiais e Métodos                                                                                        73 
                                  

 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

3.4. Extrações em Soxhlet 

 

 

As extrações foram realizadas em um Soxhlet MARCONI (MA-044/091-Brasil), 

utilizando 5 g da amostra na granulometria descrita no item 3.2.1 para um volume de 

solvente (éter de petróleo e etanol) de 100 mL. As extrações foram realizadas durante 8 

horas de acordo com processo descrito por Visavadiya et al. (2009), levando a matéria-

prima à total exaustão. Foram realizados experimentos em triplicata, para uma melhor 

aferição dos resultados, sendo utilizados na extração o éter de petróleo e o etanol, como 

solventes.  

Após as extrações, os solventes foram evaporados num rotaevaporador à pressão 

reduzida (Tecnal, modelo TE220-Brasil), com controlador de vácuo (Tecnal, modelo 

TE058-Brasil). Os solventes foram evaporados sob vácuo a 40°C (Bozan e Temelli, 

2002; Visavadiya et al., 2009).  

 

 

3.5. Extração via fluido supercrítico 

 

 

Foram realizadas extrações supercríticas em condições diferentes e com 

finalidades diferentes. A Tabela 3.1 apresenta as condições de processo, onde os 

experimentos com CO2-SC e etanol como co-solvente foram realizados com intuito da 

construção da curva cinética (CO2-SC e CO2-SC+ Etanol), obtendo assim a solubilidade 

do óleo em CO2 supercrítico, além da avaliação da atividade antioxidante do extratos 

obtido (CO2-SC).  

Os experimentos utilizando o metanol como co-solvente foram utilizados no 

planejamento fatorial 23, visando obter as melhores condições de processo, além da 

aplicação do óleo extraído (melhor rendimento) em formulação de sistemas 

microemulsionados para aplicação como inibidores de corrosão. Essas metodologias são 

apresentadas e detalhadas mais adiante. 
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Tabela 3.1 - Condições operacionais das extrações por CO2 supercrítico 

 

Condições 

Extrações Supercríticas 

CO2-SC e CO2-SC+ Etanol CO2-SC + Metanol 

Curva Cinética/Atividade 

Antioxidante 
Planejamento Experimental 23 

Pressão (bar) 200 150 - 250 

Temperatura (°C) 35 40 - 70 

Tempo (h) 3,5 4 

Vazão (gCO2/min) 2,5 1,5 

Co-solvente (% v/v) 0-5 5-10 

 

 

3.5.1. Extrator Supercrítico 

 

 

O equipamento foi construído e projetado para operar com pressões de no 

máximo 300 bar, tendo como solvente o dióxido de carbono puro ou adicionado de co-

solventes (ou modificadores). A unidade experimental foi montada e testada no 

Laboratório de Extração Supercrítica e Biodiesel, localizado no Departamento de 

Engenharia Química da UFRN (Galvão, 2009). 

A unidade experimental consiste de um de reservatório de CO2 (RCO2), trata-se 

de um cilindro sifonado de 25 kg (White Martins Gases Industriais LTDA) com uma 

válvula globo em sua extremidade. Um tanque pulmão de 400 cm3 (TP) foi introduzido 

no sistema com o intuito de eliminar as flutuações da pressão do solvente bem como 

estabilizar a temperatura do CO2. O tanque pulmão possui um sistema de refrigeração 

que consiste em um banho termostatizado (TECNAL, Modelo TE 184) através da 

circulação de água destilada (BT1) e que tem como principal finalidade garantir que o 

solvente entre na bomba B1 no estado líquido e que seu cabeçote seja mantido sempre a 

baixas temperaturas. A unidade de extração supercrítica pode ser visualizada através da 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Layout da unidade de extração supercrítica 

 

RCO2= Tanque CO2 (25 kg); FL = Filtro de linha; TP = Tanque pulmão; BT1 e BT2 = Banhos 

termostáticos; B1= Bomba para CO2; B2 = Bomba para o co-solvente; CE = Coluna de extração; RC = 

Reservatório de co-solvente; MP1 = Manômetro (0-100 kgf/cm2): MP2 = Manômetro (0-600 kgf/cm2); 

FC= Frasco de coleta; BM = Bolhômetro; FM = Totalizador de vazão; VA = Válvula de alívio; V, V1, 

V2, V3, V4 = Válvulas e MV= Válvula micrométrica. 

Fonte: adaptada de Galvão (2009). 

 

A unidade possui dois manômetros, o MP1, com escala de 0-100 kgf/cm2 (tipo 

Bourdon, Record, 004-99, Brasil) que permite a leitura da pressão no tanque pulmão 

(TP) e o manômetro MP2 com escala de 0-600 bar (Zurick) e que permite a leitura da 

pressão na coluna extratora (CE), é esse manômetro que permite a leitura da pressão de 

trabalho em cada experimento.  

A coluna de extração possui 30,7 cm de comprimento e 2,45 cm de diâmetro, 

sendo toda confeccionada em aço inox 316 e encamisada de forma a permitir o controle 

da temperatura no extrator que é realizado através do banho termostatizado BT2 

(MARCONI, modelo MA159) que tem como única finalidade controlar a temperatura 

da amostra e do solvente no interior da coluna, ou seja, este banho é responsável pela 

temperatura de trabalho em cada ensaio supercrítico (Galvão, 2009). 
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As extremidades da coluna ainda possuem duas telas de aço inox 316 de 200 

Mesh com o intuito de permitir a passagem do solvente e retenção dos finos, evitando 

assim a passagem de sólidos e possíveis problemas nas válvulas à jusante da coluna 

extratora. A unidade de extração supercrítica ainda possui duas bombas de alta pressão, 

uma para pressurização do CO2 (B1) e outra para pressurização do co-solvente (B2) e 

consistem em bombas dosadoras de fluxo e controladoras de pressão tipo HPLC da 

Scientific Systems Inc. (Lab Alliance, mod. Series III, State College - PA, USA). O 

sistema foi projetado para o uso opcional de co-solvente, bastando para isso à abertura 

da válvula V4 que libera a entrada de co-solvente na linha. 

O equipamento possui um filtro de linha (FL) da marca HOKE instalado 

imediatamente após a saída da válvula globo V do cilindro de CO2 e antes da válvula 

V1 da marca HOKE que controla a entrada de gás no tanque pulmão (TP). O filtro de 

linha tem a finalidade de evitar o arraste de partículas que possam comprometer o pleno 

funcionamento da bomba B1 e da válvula de alívio (VA) em aço inoxidável 316 (faixa 

de regulagem de 70 a 700 bar, 232 °C, REF. 10RV/3X6M42N1) para segurança tanto 

do equipamento quanto de quem esteja o operando. 

O controle de fluxo na saída da coluna de extração foi realizado através de duas 

válvulas: uma válvula agulha (V5) da marca Autoclave Engineers (Série 10 V2071) que 

permite o ajuste grosso do fluxo e por fim uma válvula micrométrica graduada (VM) de 

mesma marca (Série 10VRM2812) que permite o ajuste fino do fluxo de saída.  

Logo após a saída da válvula micrométrica, encontra-se o sistema de coleta do 

óleo que consiste de um frasco âmbar de 25 mL vedado por uma rolha de borracha. 

Desta rolha, sai uma tubulação que está conectada a um medidor de vazão FM (LAO, 

mod. G1, ± 0,02 L, Brasil) e deste segue outra tubulação ligada ao sistema de aferição 

de vazão conhecido como bolhômetro que consiste em uma bureta de 50 ml com 

dosador na base no qual contém uma solução diluída de detergente. A medição é feita 

por deslocamento da bolha de sabão. 

 

 

3.5.2. Extração supercrítica (CO2-SC e CO2-SC + etanol): Curva cinética 

 

A célula extratora foi alimentada com aproximadamente 138 ± 0,5 g de sementes 

de gergelim trituradas e na granulametria descrita. Os ensaios supercríticos foram 
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realizados sob as seguintes condições: pressão de 200 bar; 35 °C; 3,5 horas e taxa de 2,5 

gCO2/min., além da adição de etanol como co-solvente (0-5%).  

As amostras de óleo foram coletadas a cada 30 minutos para análise posterior. 

As condições operacionais adotadas para os ensaios foram realizados de acordo com Xu 

et al. (2005) e de acordo com as limitações operacionais do equipamento.  

As extrações supercríticas foram realizadas em triplicata, sendo 3 experimentos 

com co-solvente (etanol) e 3 sem a adição de etanol. A unidade de extração supercrítica 

onde foram conduzidos os experimentos é descrita no item 3.5.1 e mostrada na Figura 

3.2. O procedimento operacional adotado encontra-se descrito no item 3.5.3. 

A solubilidade do óleo de gergelim no dióxido de carbono supercrítico foi 

determinada pelo método dinâmico, que permite usar o mesmo equipamento para 

estudar o processo de transferência de massa (Mchugh and Krukonis, 1994; Rodrigues 

et al., 2002). No método dinâmico, o solvente percorre toda a coluna supercrítica 

contendo a matéria prima com óleo a ser extraído. A vazão que percorre a coluna 

extratora deve ser tal que possibilite um tempo de residência do solvente suficiente para 

que este deixe o extrator saturado em óleo ao fim do processo.  

Dessa forma, para uma determinada massa de solvente, enquanto a concentração 

do óleo no solvente permanecer constante pode-se dizer que as condições de equilíbrio 

prevalecem e que esta condição corresponde à solubilidade do óleo no CO2 supercrítico 

(Rodrigues et al., 2002). Assim, a solubilidade pode ser calculada através da inclinação 

da reta da curva massa de óleo versus massa de solvente, na etapa constante do processo 

de extração. Porém, a nossa curva obtida apresenta massa de óleo versus tempo de 

extração, logo, tivemos que dividir o coeficiente angular da etapa linear da reta pela 

vazão de solvente, obtendo assim a solubilidade (Sousa, 2001). 

 

 

3.5.3. Procedimento experimental 

 

 

Para cada ensaio de extração por fluido supercrítico (EFS), a amostra foi 

preparada, na granulometria já citada no item 3.2.1. Testes preliminares mostraram que 

foi necessária uma massa de 138 ± 0,5 g de semente de gergelim, na granulometria pré-

determinada, para preencher totalmente a coluna extratora. 
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 A amostra foi inserida na coluna aos poucos, sendo compactada manualmente, e 

levemente comprimida com o auxílio de um bastão a cada adição de amostra. É 

importante frisar, que a compactação dessa amostra foi feita de forma mais uniforme 

possível para cada ensaio, de modo a alterar o mínimo possível a porosidade do leito de 

partículas, bem como evitar que se formassem caminhos preferenciais do solvente no 

interior da coluna de extração.  

Após o empacotamento da amostra na coluna extratora, o procedimento 

operacional da unidade de extração supercrítica foi realizado, conforme mostra a Figura 

3.3. 

 

 

 

Figura 3.3 - Fluxograma do processo de extração por fluido supercrítico (EFS) 

Fonte: adapatado de Galvão (2009). 
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3.5.4. Planejamento experimental: Extração supercrítica (CO2-SC+metanol) 

 

 

Visando averiguar a influência das condições operacionais sobre o rendimento 

do processo de extração via CO2/metanol supercrítico do óleo de gergelim, um 

planejamento experimental fatorial 23 foi realizado considerando três fatores (variáveis) 

e dois níveis. As variáveis de operação (variáveis independentes) analisadas foram: 

pressão, temperatura e percentual de co-solvente (metanol). 

Cabe ressaltar que os experimentos foram realizados randomicamente e com 

tréplica do ponto central. Visando obter uma comparação direta do efeito de cada 

variável independente sobre a variável de resposta (rendimento), as variáveis 

independentes foram normalizadas no intervalo de -1 a +1. O nível -1 representa o 

limite inferior e o nível +1 representa o limite superior de cada variável. A Tabela 3.2 

mostra os intervalos de estudo de cada variável independente adotada no planejamento 

fatorial 23. 

 

Tabela 3.2 - Condições operacionais da extração via fluido supercrítico (EFS) 

Variável Intervalo Ponto central 

Pressão (bar) 150 - 250 200 

Temperatura (°C) 40 - 70 55 

Metanol (%v/v) 5 - 10 7,5 

Tempo de extração: 4 horas 

Vazão de CO2: 1,5 gCO2/min. 

 

 

Grande parte das condições operacionais adotadas neste trabalho, com exceção 

do teor de co-solvente, foram baseadas nos trabalhos de Corso (2008), Corso et al. 

(2010), Xu et al. (2005), Lu et al. (2007) e Doker et al. (2010), que estudaram a extração 

do óleo de gergelim com CO2 puro nas mais variadas condições de operação, porém 

sem um planejamento experimental definido, onde o percentual de co-solvente fosse 

uma variável avaliada no processo. Estes trabalhos nos influenciaram no que diz 

respeito à escolha das condições de temperatura, tempo de extração, vazão de CO2 e 

pressão. Cabe ressaltar que, estas duas últimas condições de trabalho citadas também 
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obedeceram às limitações do equipamento supercrítico que foi utilizado nos 

experimentos.  

Quanto ao co-solvente, foi escolhido o metanol por ser um solvente de elevada 

polaridade, o que contribuirá para aumentar a polaridade do CO2. O percentual de co-

solvente escolhido para os ensaios supercríticos foram baseados em alguns trabalhos na 

literatura que utilizaram o mesmo percentual em extrações supercríticas para diversas 

matérias primas oleaginosas (Choi et al. (2002); Douglas et al. (2004); Temelli et al. 

(2011); Saldaña et al., (2010); Domingues et al. (2013); Liu et al. (2009); Galvão, 

2009).  

A matriz experimental para o planejamento fatorial encontra-se apresentada na 

Tabela 3.3, ressaltando que os experimentos foram realizados de forma randômica e 

com triplicata no ponto central. 

 

Tabela 3.3 - Matriz experimental do planejamento 23 utilizado no estudo de avaliação 

do processo de extração supercrítica do óleo de gergelim 

 

Experimento Pressão (bar) Temperatura (ºC) Co-solvente (%) 

1 150 / -1 40 / -1 5 / -1 

2 250 / +1 40 / -1 5 / -1 

3 150 / -1 70 / +1 5 / -1 

4 250 / +1 70 / +1 5 / -1 

5 150 / -1 40 / -1 10 / +1 

6 250 / +1 40 / -1 10 / +1 

7 150 / -1 70 / +1 10 / +1 

8 250 / +1 70 / +1 10 / +1 

9 200 / 0 55 / 0 7,5 / 0 

10 200 / 0 55 / 0 7,5 / 0 

11 200 / 0 55 / 0 7,5 / 0 

Tempo de extração: 4 horas; Vazão de CO2: 1,5 gCO2 min-1 
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3.6. Atividade antioxidante 

 

 

Os extratos obtidos por Soxhlet e por CO2-SC (200 bar, 35°C e 2,5 gCO2/min.) 

foram utilizados nos ensaios de determinação da atividade antioxidante no sistema -

caroteno/ácido linoleico, que avalia a atividade de inibição da formação de radicais 

livres gerados durante a peroxidação do ácido linoleico. A metodologia adotada para a 

determinação da atividade antioxidante dos extratos de gergelim foi desenvolvida por 

Marco (1968) e modificada por Miller (1971). Trata-se de um método in vitro de 

cooxidação de substratos, que utiliza o -caroteno e o ácido linoleico como agentes 

oxidantes e o Tween 20 como agente emulsificante. Tal método fundamenta-se em 

medidas espectrofotométricas da descoloração (oxidação) do -caroteno, induzida pelos 

produtos de degradação oxidativa do ácido linoleico. 

As concentrações utilizadas nos ensaios foram propostas por Moreira e Mancini 

Filho (2003). O preparo da mistura reativa foi realizado em erlenmeyer de 250 mL, a 

partir de 40μL de ácido linoleico, 50μL de β-caroteno (20mg/mL de clorofórmio), 0,5 

mL de Tween 20 e 1 mL de clorofórmio para tornar a mistura homogênea. Após 

homogeneização da mistura, o clorofórmio foi evaporado. A esta mistura, isenta de 

clorofórmio, foi adicionada água destilada (previamente tratada com borbulhamento de 

oxigênio durante 30 minutos) até se obter uma solução com densidade ótica entre 0,6 e 

0,7, num comprimento de onda de 470 nm, medidos em espectrofotômetro 

(Espectrofotômetro Coleman 395-D Digital UV-VIS). 

Diferentes volumes de extrato etéreo (50, 100 e 200μL) foram adicionados a 

tubos de ensaio contendo a mistura reativa. O sistema obtido foi homogeneizado e 

mantido a 45ºC em banho-maria para acelerar as reações de oxidação e iniciar a 

descoloração do β-caroteno. Leituras espectrofotométricas foram realizadas de imediato 

e repetidas a cada 15 minutos por um período de 1 hora. Este procedimento foi repetido 

para os extratos alcoólico e supercrítico. Todas as determinações foram realizadas em 

duplicata e acompanhadas por um controle (branco) sem antioxidantes.  

Os resultados foram expressos como porcentagem de inibição da oxidação (%I), 

que é calculada considerando o decaimento da densidade ótica do controle (Dc) como 

100% de oxidação (Equação 3.1). 
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100% x
Dc

DamDc
I 







 
                                                                                     (3.1) 

 

A queda na leitura da densidade ótica das amostras (Dam) é dada por Dam = 

Absincial – Absfinal (variação da absorbância na amostra) e do controle Dc = Absincial -

Absfinal (variação de absorbância no controle, ou seja, sem a substância que inibe a 

oxidação). 

 

 

3.6.1. Estudo Cinético da Atividade Antioxidante (AA) 

 

 

A eficiência da atividade antioxidante dos extratos (Soxhlet, CO2-SC) foi 

estimada pelo método das tangentes em duas partes das curvas cinéticas. Este método 

foi inicialmente descrito por Yanishlieva e Marinova (1995), e posteriormente, 

modificado por Moreira e Mancini Filho (2003). 

Na primeira parte da curva (entre 15 e 45 minutos após o início da reação) foi 

medida a eficiência do antioxidante de bloquear a reação em cadeia e inativar os 

radicais peróxidos formados no meio. Essa eficiência é medida pela relação entre as 

tangentes das curvas cinéticas, apresentadas pelos meios contendo o extrato e o controle 

sem antioxidante. Os valores obtidos foram denominados fator 1 (F1). Na segunda parte 

da curva (entre 75 e 105 minutos após o início da reação) foi medida a possibilidade do 

antioxidante participar de outras reações durante o processo oxidativo. Essa medida é 

obtida pela relação entre as tangentes das curvas cinéticas apresentadas pelo meio 

contendo o extrato e o controle sem antioxidante. Os valores encontrados foram 

denominados de fator 2 (F2).  

Os resultados obtidos referentes à F1 e F2 podem apresentar valores maiores ou 

menores que 1. Se o resultado for superior a 1, então o antioxidante passa a exercer um 

efeito contrário, ou seja, pró-oxidante (PO), contribuindo para as reações oxidativas. 

 

 

 

 



Capítulo 3.  Materiais e Métodos                                                                                        83 
                                  

 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

3.7. Análise do óleo de gergelim 

 

 

3.7.1. Cromatografia Gasosa 

 

 

A composição química do óleo de gergelim foi determinada utilizando um 

cromatógrafo a gás equipado com um detector de ionização de chama Varian STAR 

3400 CX e coluna capilar DB-23 Agilent (50% cyabopropyl – metlhylpolysiloxane; 

30m × 0,25 mm × 0,25mm). O volume de injeção foi de 2 μL (sensibilidade do injetor 

em 12), taxa de split 1:50, temperatura do detector e injetor igual a 280ºC e 250ºC, 

respectivamente. A temperatura da coluna é iniciada em 110 ºC permanecendo por 5 

minutos nesta condição com taxa de aquecimento de 5 ºC/min até 215 ºC e assim 

permanecendo por 24 minutos (tempo de corrida = 27 minutos). 

 

 

3.8. Obtenção dos Sistemas Microemulsionados e escolha dos pontos 

 

 

O óleo utilizado na formulação das microemulsões foi obtido a 250 bar de 

pressão, temperatura de 70°C e 10% de metanol como co-solvente. Inicialmente foram 

testados dois sistemas microemulsionados em meio aquoso, o SME1, composto pelo 

tensoativo Tween 80, óleo de gergelim como fase orgânica e água destilada como fase 

aquosa. O sistema microemulsionado SME2 foi formulado utilizando o Ultrol L90 

como tensoativo (T) e pelo cotensoativo butanol (C), utilizando uma razão C/T = 1, óleo 

de gergelim compondo a fase orgânica e água destilada como fase aquosa. Ainda foram 

testados outros dois sistemas microemulsionados, onde foi utilizado o Tween 40 como 

tensoativo em um dos sistemas e uma mistura Tween 80/Span 20 numa razão C/T = 1 

no quarto e último sistema microemulsionado, além de óleo de gergelim e água 

destilada. 
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3.8.1. Obtenção dos diagramas ternário e pseudoternário 

 

 

Na obtenção dos diagramas, foram testados os tensoativos não iônicos Tween 

40, Tween 80, Ultrol L90 e Span 20, além de n-Butanol como cotensoativo. O intuito de 

testar esses tensoativos em sistemas microemulsionados com o óleo de gergelim e água 

destilada, foi avaliar qual sistema apresentava a maior região de microemulsão e que 

permitisse trabalhar com formulações com elevada concentração de água. 

 Para determinar a região de microemulsão (ou seja, onde todos os componentes 

do sistema são solúveis e formam uma única fase, também chamada de região de 

Winsor IV), foi utilizada a técnica de determinação dos pontos de solubilidade através 

de titulação da fase aquosa em uma mistura de quantidades fixas de óleo e 

tensoativo/cotensoativo (Dantas et al., 2002; Rossi et al., 2007b; Felipe 2012).  

Assim, foram obtidas as frações mássicas dos componentes quando em Região 

de Winsor IV, verificada visualmente pela translucidez do sistema. Feito isso para 

várias concentrações (predeterminadas) fixas de partida de óleo e tensoativo (e 

cotensoativo, quando necessário), foram determinados todos os pontos referentes aos 

limites da região de Winsor IV dentro do diagrama, ou seja, região de microemulsão 

(Rossi et al., 2007a). 

 

 

3.8.2. Escolha dos pontos dentro do diagrama e concentrações das soluções 

de microemulsão testadas como inibidores de corrosão 

 

 

Após a obtenção dos diagramas, foram escolhidos os dois SME que nos 

permitiram trabalhar em regiões de alta concentração de água (ternário, SME1 contendo 

Tween 80, óleo e água; e pseudoternário SME2, contendo Ultrol L90 e Butanol, além de 

óleo e água). De acordo com Rossi et al. (2007a), foram escolhidos três pontos no 

SME1 e no SME2 dentro da região de microemulsão para posterior análise. Os pontos 

encontran-se detalhados na Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 – Composição dos pontos dos SME1 e SME2 

 

Componentes 

Composição (% m/m) dos SME 

SME 1 SME2 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Tween 80 (T) 14,55 19,55 24,55 - - - 

Butanol (C)/Ultrol L90 (T) - - - 24,55 29,55 34,55 

Óleo (Fo) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Água (Fa) 85 80 75 75 70 65 

Fo - fase orgânica; Fa - fase aquosa; T - tensoativo; C - cotensoativo; Razão C/T = 1 

 

 

Dentre os pontos escolhidos para os dois sistemas estudados, avaliou-se o ponto 

mais estável para ser testado como inibidor de corrosão. Esse ponto (mais estável e 

favorável à formulação como inibidor de corrosão) foi diluído em solução salina (NaCl 

a 35.000 ppm) para posterior testes de inibição à corrosão. As concentrações escolhidas 

foram: 12 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm e 400 ppm. 

 

 

3.9. Caracterização dos sistemas microemulsionados SME1 e SME2 

 

 

3.9.1. Diâmetro de Partícula e Índice de Polidispersão 

 

 

Para a determinação do diâmetro de partícula se utilizou o aparelho Zeta Plus 

Particle Sinzing da Brookhaven Instruments, onde as amostras foram colocadas em 

cubetas de quartzo de 5 mL numa temperatura de 25 °C. Realizou-se cinco corridas de 

um minuto cada, sendo assim determinado o diâmetro de partícula. O índice de 

polidispersão foi determinado através da média das cinco varreduras. Todos os ensaios 

foram realizados em amostras preparadas na ausência de meio corrosivo. 
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3.9.2. pH e Estudo da Estabilidade à Salinidade 

 

 

As amostras dos sistemas SME1 e SME2 foram submetidas à análise de pH e de 

solubilidade em meio salino. O pHmetro utilizado foi o Digimed DM-20, 25 °C, onde 

foram realizadas três medidas, sendo assim determinado o pH das amostras mediante 

cálculo da média dessas três medidas. As amostras também foram analisadas quanto a 

sua estabilidade em meio salino. Para tanto, foi titulada uma solução de NaCl a 35.000 

ppm em 1 mL de cada ponto escolhido com o intuito de verificar a solubilidade e 

estabilidade das microemulsões no meio salino.   

 

 

3.9.3. Estudo de Estabilidade à variação de Temperatura 

 

 

Todas as amostras dos sistemas (SME1 e SME2) foram submetidas a testes de 

estabilidade mediante variação de temperatura. Foi utilizado aquecedor Fisatom (mod. 

752 A), onde as amostras foram submetidas à elevação gradual da temperatura. O 

objetivo foi verificar a exata temperatura onde os SME são insolúveis, constatando 

assim o momento da quebra da microemulsão (mudança de fase), ou seja, momento em 

que o sistema sai da região de Winsor IV. As amostras também foram submetidas ao 

resfriamento em banho de gelo, verificando assim a exata temperatura onde o sistema 

sai da região de Winsor IV e entra na região de Winsor I. 

 

 

3.9.4. Estudo Reológico e Viscosidade 

 

 

O estudo reológico e a viscosidade de cada amostra foram feitos em um 

reômetro Mars da Thermo Scientific. A viscosidade foi determinada a 25 °C. Já os 

parâmetros reológicos foram obtidos mediante a utilização da técnica de cilindros 

coaxiais, utilizando um volume de 12 mL em cada corrida, sendo estas realizadas 

também a 25 °C. As amostras foram cisalhadas entre as paredes dos cilindros de raio R1 



Capítulo 3.  Materiais e Métodos                                                                                        87 
                                  

 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

e R2, obtendo assim as constantes de taxa de cisalhamento e de tensão cisalhante, sendo 

estas analisadas em software específico, gerando os reogramas de tensão versus taxa de 

cisalhamento e aplicando um modelo matemático previamente escolhido pelo operador. 

 

 

3.9.5. Tensão Superficial 

 

 

O método utilizado em todas as amostras dos sistemas (SME1 e SME2) foi o do 

anel realizado em Interfacial Tensiometer Dynes Per CM. Os ensaios foram realizados 

em triplicata, a 25°C, utilizando em cada ensaio 20 mL de amostra. O equipamento 

apresenta uma balança de torção que utiliza um fio de torção para aplicar a tensão 

necessária para remover o anel feito de platina da superfície das microemulsões 

testadas. O fio de torção é fixo por um grampo em uma das extremidades, e por uma 

cabeça giratória acoplada a escala graduada na outra extremidade. A escala é graduada 

com 90 divisões, sendo cada uma referente a 1 dyna.  

 

 

3.10. Obtenção das curvas de polarização de Tafel e cálculo de 

eficiência de inibição à corrosão 

 

 

O método escolhido para medir a eficiência de inibição de processos corrosivos 

foi o mesmo adotado por Rossi et al. (2007b) e Felipe (2012). A eficácia do poder 

anticorrosivo das amostras dos sistemas microemulsionados utilizando óleo de gergelim 

foi avaliada em aço-carbono AISI 1020 em contato com meio corrosivo (solução de 

NaCl 3,5% ou 35000 ppm), utilizando-se o método eletroquímico de resistência de 

polarização ou método de polarização de Taffel. 

Os ensaios das medidas de eficiência de inibição à corrosão foram realizados em 

célula de três eletrodos: eletrodo de referência de Ag/AgCl (prata/cloreto de prata), 

eletrodo auxiliar (ou contra eletrodo) de platina e o eletrodo de trabalho confeccionado 

em aço carbono AISI-1020 polido até espelhamento. Os ensaios de inibição à corrosão 

foram realizados em um potenciostato PGESTAT 300 (Metrohm Autolab) e os dados 
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obtidos em software GPES versão 4.9. A velocidade de varredura foi de 0,9 mV/s e o 

intervalo de varredura foi de 1 V, indo de - 0,5 V a 0,5 V. 

Foi colocada em cada ensaio uma quantidade de 25 mL de amostra nas 

concentrações pré-definidas, a 25 °C. O potenciostato altera o potencial de eletrodo, 

induzindo uma passagem de corrente como resposta entre o eletrodo de trabalho e o 

contraeletrodo, acelerando o processo corrosivo na superfície do metal AISI 1020 do 

eletrodo de trabalho. Inicialmente este processo foi feito apenas com a solução de NaCl 

3,5 % (m/v), conhecido como “branco” (sem inibidor) e em seguida foram feitas as 

corridas com a solução de NaCl contendo os inibidores (SME diluído) nas diferentes 

concentrações (12-400 ppm). O tempo de cada ensaio foi de 30 minutos, obtendo ao 

final a curva de Tafel. Por extrapolação manual da curva, foram obtidos os parâmetros 

eletroquímicos Is
corr (densidade de corrente de corrosão sem inibidor (branco)) e Ic

corr 

(densidade de corrente de corrosão em presença do inibidor), fatores essenciais pra 

calcularmos a eficiência de inibição à corrosão de cada amostra. A eficiência de inibição 

de corrosão Ef % foi calculada de acordo com a Equação 3.2: 

 

 

 

 

 

3.11. Obtenção das Isotermas de Adsorção 

 

 

Para que o processo de adsorção envolvido entre o inibidor e o eletrodo de 

trabalho ficasse mais claro, foi necessário testar alguns modelos de adsorção mais 

utilizados em sistemas de inibição de corrosão. Para isso, foram construídas isotermas 

de adsorção a partir dos dados de corrosão obtidos para os ensaios eletroquímicos nas 

diferentes concentrações.  

 

 

 

(3.2) 
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Os modelos de adsorção testados foram os de Langmuir e Frumkin, 

representados pelas Equações 3.3 e 3.4, respectivamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Em que: θ é o grau de recobrimento da superfície metálica e é calculado de 

acordo com os resultados de corrosão estimados pelas curvas de polarização de Tafel, C 

é a concentração do inibidor e “g” é o grau de interação lateral entre as moléculas 

adsorvidas. A constante de equilíbrio K do processo de adsorção pode ser estimada a 

partir das isotermas, onde também é possível estimar a energia livre de adsorção ΔGads 

através da Equação 3.5. 

 

 

 

 

 

Onde 55,5 é uma constante referente à concentração da água em mol/L. 

 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 
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4. Resultados e Discussões  

 

Neste capítulo abordaremos os resultados referentes às extrações supercríticas e 

em Soxhlet do óleo de gergelim, bem como, a avaliação de sua atividade antioxidante. 

Em seguida, serão mostrados os resultados do planejamento experimental 23, bem como 

a influência dos parâmetros no processo de extração avaliados mediante análise de 

variância e metodologia de superfície de resposta. A parte final destina-se a apresentar 

as análises dos sistemas microemulsionados e a avaliação da capacidade desses sistemas 

como inibidores de corrosão em aço carbono AISI 1020, através de medidas 

potenciodinâmicas. Finalizando o capítulo, encontram-se os resultados do estudo das 

isotermas de adsorção de Langmuir e Frumkin. 

 

 

4.1 - Matéria-prima 

 

 

A Tabela 4.1 apresenta a caracterização da matéria prima utilizada nas extrações 

supercríticas e Soxhlet. As amostras apresentaram um teor de umidade 

consideravelmente baixo (da ordem de 3,30%), compatíveis com os obtidos por Corso 

et al. (2010) e Elleuch et al. (2007), 4,9 e 4,7%, respectivamente. O diâmetro médio de 

partículas obtidos foi da ordem de 0,71 mm, similar ao 0,73 mm utilizado por Corso et 

al. (2010) e considerado ideal por minimizar perdas de óleo. 

 

 

Tabela 4.1 - Caracterização das amostras de sementes de gergelim 

 

Extração Mesh 
Diâmetro médio 

de partícula (mm) 
Umidade 

(%) 

EFS-CO
2
SC (c/etanol) 

-10/+20a -20/+24b 

0,71 3,26 ± 0,03 

Soxhlet (éter de petróleo e etanol) 
0,71 3,32 ± 0,03 

0,71 3,29 ± 0,03 
EFS-CO

2
SC (c/metanol) 

a75%; b25% 
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O baixo percentual de umidade da amostra possibilitou o uso da semente in 

natura nas extrações, dispensando o processo de secagem. Além disso, o processo de 

secagem não foi utilizado devido à composição do óleo de gergelim ser rica em 

compostos fenólicos termossensíveis, passíveis de degradação mediante exposição a 

temperaturas elevadas, além do próprio risco de oxidação. 

 

 

4.2. Extração convencional (Soxhlet) 

 

 

A Tabela 4.2 apresenta os rendimentos obtidos com extração Soxhlet, cujo 

intuito foi determinar a máxima quantidade de óleo recuperável das sementes de 

gergelim. Analisando a extração por Soxhlet, os resultados revelaram o etanol como 

melhor solvente (quando comparado ao éter de petróleo) para os extratos de gergelim. O 

rendimento máximo alcançado foi de 58,93% para uso do etanol como solvente e de 

47,54% para o éter de petróleo, para um tempo de extração total de 8 horas. 

 

Tabela 4.2 -  Rendimento das extrações convencionais 

 

Solvente Rendimento = g óleo/g amostra seca (%) 

Etanol 58,93 ± 0,58 

Éter de Petróleo 47,54 ± 0,76 

 

 

De acordo com Péres et al. (2006), isto se deve a uma maior interação entre 

ácidos graxos insaturados com solventes polares, como o etanol, do que com solventes 

não polares como o éter de petróleo. Esse resultado de rendimento para a extração com 

o etanol, pode indicar que este solvente seja mais adequado para extração de ácidos 

graxos. 

Resultados similares foram encontrados em extrações utilizando a técnica 

Soxhlet com hexano como solvente extrativo. Corso et al. (2010) obtiveram 

rendimentos de 52,6% para um processo de extração de 20 horas, cuja caracterização do 

extrato revelou os ácidos graxos linoleico (46,8%) e oleico (36,4%) como componentes 

majoritários. Já Elleuch et al. (2007) obtiveram resultados inferiores (41,46%, durante 4 

horas). Os componentes majoritários foram os mesmos, entretanto em porcentagens 
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diferentes (43% de ácido oleico e 35% de linoleico). No entanto, ressalta-se que o 

percentual de óleo na semente também depende das condições de cultivo, clima, solo, 

etc.  

 

 

4.3. Extração Supercrítica 

 

 

4.3.1. Rendimento da extração 

 

 

A Tabela 4.3 apresenta a solubilidade e os rendimentos obtidos por EFS.  O 

intuito foi determinar a máxima quantidade de óleo extraível mediante uso de CO2 

supercrítico, com e sem co-solvente, nas condições de 200 bar, 35 °C, tempo de 

extração de 3,5 horas e vazão de CO2 de 2,5 gCO2/min. 

 

Tabela 4.3 - Rendimento da EFS (P = 200 bar; T = 35 °C; t = 3,5 horas; Q = 2,5 

gCO2/min) 

 

Técnica Solvente Co-solvente 
Rendimento = g óleo/g 

amostra seca (%) 

Solubilidade 

(g óleo/g CO2) 

EFS CO2-SC - 14,19 ± 0,83 0,10 

EFS CO2-SC Etanol 26,47 ± 0,41 0,12 

 

  

Analisando a técnica supercrítica separadamente, percebeu-se que ao se utilizar 

o CO2 juntamente com o etanol como co-solvente, foi obtido um rendimento de 

26,47%, aumentando assim o seu desempenho em comparação com a extração sem o 

uso de co-solvente que foi de 14,19%.  Ou seja, a adição do co-solvente etanol a um 

percentual de 5% (v/v) ao processo praticamente dobrou o rendimento da extração.  

Ao se comparar a técnica Soxhlet com a supercrítica (EFS), observa-se que a 

EFS, em conjunto com o etanol como co-solvente no processo, conseguiu recuperar 

apenas 44,92% do óleo total extraível. Ou seja, considerando que a extração por Soxhlet 

(com etanol) recupera o máximo teor de óleo presente da semente.  
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Apesar de não ter alcançado rendimentos elevados, a extração do óleo de 

gergelim usando fluidos supercríticos apresenta-se como uma alternativa importante 

para extração de óleo rico em componentes específicos, sensíveis à variação de 

temperatura e pressão. A baixa temperatura crítica do CO2 favoreceu a extração do 

princípio ativo de produtos naturais complexos, uma vez que a maioria destes 

compostos é hidrolisável e termolábel.  

Corso et al. (2010) obtiveram 35% de rendimento de extração, usando CO2 

como solvente, pressão de 250 bar, 40°C de temperatura, 8,5 horas e 3,5 gCO2/min, 

apresentando como componentes majoritários os ácidos linoleico (46,2%) e oleico 

(36,1%). Nos testes com propano obteve-se 34,1% de rendimento de extração, em 120 

bar de pressão, 60 ºC, durante 50 minutos e ácidos linoleico (45,7%) e oleico (37,8%) 

como componentes majoritários.  

Em condições de trabalho parecidas, Honarvar et al. (2013) chegaram a 

rendimentos que variaram de 21% a 61% em óleo, sendo neste ultimo caso utilizada 

pressão de 200 bar, temperatura de 60 °C e uma vazão elevada de solvente 

(4gCO2/min.). Já Botelho et al. (2014) utilizaram condições mais seve ras de pressão 

(400 bar), temperatura de 60°C e vazão de 3,5 gCO2/min obtiveram rendimento de 53%.   

Analisando os resultados encontrados deste trabalho com os encontrados na 

literatura, observou-se que os rendimentos de extração obtidos se apresentaram 

inferiores. Entretanto, destaca-se que as condições de temperatura utilizadas foram mais 

brandas, o que diminui os custos e aumenta a qualidade do extrato obtido, uma vez que 

minimiza a possibilidade de degradação de compostos fenólicos presentes no óleo. 

Outro ponto relevante é a vazão moderada (2,5g CO2/min), pressão e tempo de extração 

utilizado em comparação com parte da literatura.  

 

 

4.3.2. Curvas cinéticas de extração 

 

 

A Figura 4.1 apresenta o desempenho das curvas cinéticas (em relação à massa 

de óleo extraída em função do tempo) das extrações supercríticas, com e sem o uso do 

etanol como co-solvente. É possível perceber para a extração sem uso de etanol, 80% do 

óleo foi extraído nos primeiros 60 minutos de extração, enquanto que na extração com o 

uso do etanol como co-solvente esse percentual alcançou os 59%. 
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Figura 4. 1 - Curva cinética de extração supercrítica do óleo de Sesamum indicum L. 

obtida com CO2-SC e CO2-SC + etanol (5% v/v) a 200 bar e 35°C. 

 

 

Observa-se que, no segundo caso, o decaimento da massa de óleo extraída foi 

menos acentuado no início da extração, mas em compensação a extração do óleo 

perdurou por mais tempo. Este comportamento evidencia o maior poder de solvatação 

do CO2-SC junto com o álcool e conseqüentemente uma quantidade maior de óleo foi 

obtida ao final do processo de extração, evidenciado pela massa de óleo acumulada ao 

longo do tempo. 

A solubilidade alcançada nos experimentos com CO2-SC + etanol foi de 0,12g 

óleo/gCO2, enquanto que nos experimentos sem co-solvente apresentou solubilidade em 

torno de 0,10g óleo/gCO2. A solubilidade foi medida relacionando a inclinação  

da etapa inicial da curva massa de óleo versus tempo de extração e a massa de CO2 

consumida no processo. 

Percebeu-se que a presença do etanol em 5% causou um aumento em 20% na 

solubilidade, o que está de acordo com Xu et al. (2011). Estes, afirmaram que a 

presença de metanol ou etanol aumenta consideravelmente a recuperação de lipídios. 

Esse aumento na solubilidade também esta totalmente de acordo com Tanaka et al. 

(2004), que afirmaram que a presença de 20% de etanol em mistura com o CO2 pode 

aumentar o rendimento da extração lipídica em até 80%.  
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Foi observado o maior rendimento do processo EFS quando utilizamos o etanol 

como modificador da polaridade do CO2-SC, onde se percebe nitidamente a diferença 

de rendimento dos processos de extração com e sem o uso do etanol. O comportamento 

das curvas demonstra o maior poder de solvatação de CO2-SC quando associado ao 

etanol. Em consequência, uma maior quantidade de óleo foi obtida no final do processo 

de extração, como evidenciado pela massa de óleo acumulado ao longo do tempo 

(Tanaka et al., 2004). 

 

 

4.4. Atividade antioxidante (AA) 

 

 

4.4.1. Extratos EFS e Soxhlet 

 

 

Também foi avaliada a atividade antioxidante dos extratos obtidos por extração 

Soxhlet e EFS. Os resultados mostraram diferentes níveis de inibição de processos 

oxidativos e são apresentados na Figura 4.2.  

 

 

 

Figura 4.2 - Atividade antioxidante dos extratos de sementes de gergelim em Soxhlet 

(éter de petróleo e etanol) e EFS com CO2-SC puro (200 bar e 35°C) 
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Em face à maior atividade antioxidante apresentada, o extrato etéreo (Soxhlet 

com éter de petróleo) foi o que mais solubilizou substâncias com propriedades 

antioxidantes, comuns no óleo de gergelim.  Os extratos obtidos com éter de petróleo 

apresentaram percentuais de inibição à oxidação de 51,12 %; 75,78% e 83,49% para 

volumes de extrato de 50 μL, 100 μL e 200 μL, respectivamente. 

Observa-se ainda que, o extrato alcoólico (Soxhlet com etanol) apresentou um 

desempenho inferior, com porcentagens de inibição da oxidação de 29,32%; 58,28% e 

71,36% para os volumes de extrato de 50 μL, 100 μL e 200 μL, respectivamente. É 

importante salientar que o éter de petróleo apresenta propriedades solventes melhores 

que o etanol (Lu et al., 2007), o que poderia ter contribuído para aumentar a 

solubilização de compostos com princípios antioxidantes.  Segundo Suja et al. (2005) e 

Saha et al. (2014), a alta estabilidade oxidativa do óleo pode ser atribuída à presença de 

tocoferóis, que inibem a peroxidação de lípidos, e de antioxidantes endógenos, tais 

como a sesamina e a sesamolina, mais conhecidos como lignanas. 

Quanto aos extratos obtidos por EFS utilizando apenas o CO2-SC como 

solvente, os percentuais de inibição à oxidação obtidos foram 49,16%; 51,12% e 

67,56%, para os volumes de extrato de 50 μL, 100 μL e 200 μL, respectivamente. Todos 

os extratos testados apresentaram uma excelente atividade antioxidante.  Fica claro que, 

embora o extrato supercrítico tenha apresentado bons resultados de inibição à oxidação, 

o método pelo qual os extratos foram obtidos influencia diretamente o fator de proteção 

contra a oxidação, bem como a quantidade de extrato testado. Esses resultados são 

semelhantes e de acordo com os relatados anteriormente por Suja et al. (2005), Xu et al. 

(2005), Mohdaly et al. (2011), e Kim et al. (2014) que avaliaram a atividade 

antioxidante de extratos de gergelim obtidos pelo uso de CO2-SC e solventes orgânicos. 

Mohdaly et al. (2011) avaliaram a atividade antioxidante do extrato de gergelim 

obtido com metanol como solvente (a polaridade deste solvente é superior a do etanol, 

porém muito semelhante), e obtiveram um excelente resultado de inibição da oxidação 

da ordem de 70%. Suja et al. (2005) também investigaram a atividade antioxidante do 

extrato metanólico de gergelim e a melhor porcentagem de inibição obtida foi de 46,6%. 

Xu et al. (2005) avaliaram a atividade antioxidante de extratos de gergelim 

obtidos por CO2-SC, n-hexano e etanol.  A atividade antioxidante do extrato etanólico 

foi maior do que os dos outros dois extratos, obtidos por CO2-SC e por Soxhlet com n-

hexano.  
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Kim et al. (2014) testaram alguns solventes em extração Soxhlet durante 12 

horas quanto à recuperação de lignanas em óleo de gergelim (sesamina e sesamolina). 

Metanol e etanol foram avaliados, tendo sido identificado no extrato metanólico 16% a 

mais de sesamina e sesamolina do que no extrato etanólico, comprovando uma maior 

interação desses componentes com o metanol, o que se credita a polaridade mais 

elevada do metanol em relação ao etanol.  

A Figura 4.3 mostra que a atividade antioxidante em relação ao tempo foi muito 

semelhante para os extratos alcoólico e supercrítico (EFS). Isto indica que a proteção 

em relação à oxidação ocorre de uma forma semelhante para ambos os extratos. 

 

 

 

Figura 4.3 - Atividade antioxidante dos extratos de sementes de gergelim em 

comparação com o BHT. 

 

Para o extrato etéreo (éter de petróleo), a proteção foi mais eficaz. Como dito 

antes, isto sugere que este solvente é mais adequado para solubilizar os princípios 

antioxidantes do óleo de gergelim. Para efeito de comparação, a atividade do 

antioxidante sintético BHT foi determinada na mesma concentração utilizada nos 

extratos (volume de 200μL) e apresentou uma maior inibição de processos oxidativos 

em comparação com os demais extratos avaliados (Carvalho et al., 2012). 

Os fatores cinéticos F1 e F2 foram determinados a partir dos dados na Figura 4.3 

e estão apresentados na Tabela 4.4. Por meio de análise dos fatores F1 e F2, os extratos 

etéreo e alcoólico apresentaram comportamento antioxidante considerável, o que 

significa que os compostos antioxidantes presentes nesses extratos são eficientes na 

remoção de radicais livres, interrompendo assim a reação de oxidação.  



Capítulo 4. Resultados e Discussões                                                                                                          99 

 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

Tabela 4.4 - Fatores cinéticos F1 e F2 caracterizando a inibição da oxidação do sistema 

β-caroteno/ácido linoleico pelos extratos de gergelim e antioxidante BHT. 

 

Antioxidante Fatores 

Extratos F1 F2 

Éter de petróleo 0,3 0,6 

Etanol 0,3 0,8 

EFS 0,4 1,3 

BHT 0,1 0,7 

 

 

O extrato EFS apresentou uma atividade antioxidante significativa, porém muito 

abaixo quando comparado ao BHT, especialmente em relação ao fator F2, que 

representa a ação de compostos fenólicos na etapa de propagação de oxidação. Isto 

mostra que no intervalo de 75 a 120 minutos, o extrato obtido via EFS passa a ter efeito 

pró-oxidante, comprovado pelo elevado fator F2. 

 

 

4.5. Perfil lipídico do óleo de gergelim 

 

 

 A Tabela 4.5 apresenta a composição das amostras obtidas via extração Soxhlet, 

e via fluido supercrítico.   

 

Tabela 4.5 - Composição em ácidos graxos do óleo de gergelim 

 

Composição (%) 

Ácido graxo 

Técnica de extração 

Soxhlet SFE 

Éter de petróleo Etanol CO2-SC + etanol (5% v/v) CO2-SC 

Palmítico (C16:0) 4.83 10.99 11.15 11.45 

Esteárico (C18:0) 13.31 6.54 6.90 7.12 

Oleico (C18:1) 43.20 40.34 40.80 41.32 

Linoleico (C18:2) 36.21 41.83 41.22 39.78 

Outros 2.43 0.28 0.09 0.30 
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O óleo de gergelim apresentou uma composição típica em ácidos graxos, 

contendo praticamente ácido oleico (40,3-43,2%), linoleico (36,2-41,8%), palmítico 

(4,83-11,4%) e esteárico (6,5-13,3%). Em relação à extração Soxhlet, os principais 

componentes foram os ácidos oleico e linoleico com porcentagens médias da ordem de 

42,0% e 39,0%, respectivamente. Estes resultados são semelhantes aos previamente 

relatados por Elleuch et al. (2007) e Corso et al. (2010), que obtiveram um perfil de 

ácidos graxos predominantemente de ácido linoléico (43-46,8%) e oleico (35-36,4%) 

através da mesma técnica de extração. 

É possível perceber uma pequena diferença com relação à composição dos óleos 

obtidos via Soxhlet ao se utilizar etanol e éter de petróleo como solventes. No caso em 

que o óleo foi obtido com etanol, o percentual do ácido palmítico (C16:0) foi mais do 

que o dobro do percentual do mesmo ácido graxo no óleo obtido com éter de petróleo, 

sendo 10,99% e 4,83% respectivamente.  

Quando comparamos com relação ao ácido esteárico (C18:0), os papéis se 

invertem. O percentual deste ácido dobra quando se usa o éter de petróleo ao invés de 

etanol como solvente, subindo de 6,5% para 13,3%. De acordo com Péres et al. (2006), 

este comportamento demonstra certa seletividade de um dado solvente para com 

determinados ácido graxos. 

No que diz respeito aos extratos supercríticos (200 bar, 35°C, com e sem etanol), 

a composição de ácidos graxos de ambos os extratos foi extremamente similar. Ao 

compararmos os extratos da técnica Soxhlet com a EFS, é possível observar 

semelhanças e diferenças em termos de composição de ácidos graxos. As concentrações 

de ácidos graxos saturados e poliinsaturados são relativamente diferentes quando 

comparamos as duas técnicas.  

O percentual de ácido palmítico obtido através de Soxhlet com éter de petróleo 

foi relativamente mais baixo do que os obtidos por CO2-SC e de Soxhlet com etanol. 

Por outro lado, o percentual de ácido esteárico e oleico obtido com éter de petróleo foi 

relativamente mais elevado do que as obtidas por CO2-SC e de Soxhlet com etanol. 

Ainda de acordo com a Tabela 4.5, através da análise da composição de ácidos 

graxos poli-insaturados a partir das amostras, é possível verificar que o perfil desses 

ácidos graxos é consistente para este óleo e está de acordo com Doker et al. (2010), que 

identificou como componentes principais o C18:1 (oleico) e C18:2 (linoleico), sendo 

aproximadamente 81% da amostra. Os resultados apresentados também são consistentes 
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com os relatados por Corso et al. (2010), quando utilizou CO2 supercrítico (linoleico 

(46,2%) e oleico (36,1%)) e propano (linoleico (45,7%) e oleico (37,8%)). 

 

 

4.6. Extração Supercrítica: Planejamento Fatorial 23 (CO2/metanol) 

 

 

Os ensaios sistemáticos de extração supercrítica foram realizados de acordo com 

um planejamento fatorial 23 com triplicata no ponto central, com o intuito de analisar a 

influência dos parâmetros avaliados no processo EFS (pressão, temperatura e percentual 

de metanol) sobre o rendimento em óleo obtido. A Tabela 4.6 apresenta os rendimentos 

da extração supercrítica com uso de metanol como co-solvente. 

 

 

Tabela 4.6 - Resultado do Planejamento Fatorial 23 do processo de EFS 

 

Experimento 
Pressão  

(Bar) 
T (ºC) 

% Co-solvente 

(Metanol) 

Rendimento 

(%) 

1 150 / -1 40 / -1 5/ -1 19,59 

2 250/ +1 40 / -1 5/ -1 28,28 

3 150/ -1 70 / +1 5/ -1 22,37 

4 250/ +1 70 / +1 5/ -1 30,31 

5 150/ -1 40 / -1 10 / +1 19,33 

6 250/ +1 40 / -1 10 / +1 33,89 

7 150/ -1 70 / +1 10 / +1 25,20 

8 250/ +1 70 / +1 10 / +1 34,23 

9 200/ 0 55/0 7,5/ 0 30,73 

10 200/ 0 55/0 7,5/ 0 30,56 

11 200/ 0 55/0 7,5/ 0 27,43 
t = 4h; QCO2 = 1,5 gCO2/min 

 

De acordo com a Tabela 4.6, o maior rendimento para o processo de extração foi 

obtido no experimento n° 8, sob as condições mais extremas (pressão de 250 bar, 

temperatura de 70°C e 10% de co-solvente) de acordo com o planejamento fatorial, 

obtendo um rendimento máximo de 34,23 % em óleo (massa de óleo obtida em relação 

à massa de semente inserida na coluna de extração). 
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Esse resultado foi obtido mediante a utilização da pressão máxima do 

planejamento experimental. Fica claro, quando analisamos os efeitos dos parâmetros na 

Tabela 4.7, que o efeito da pressão foi o mais relevante e significativo, sob o ponto de 

vista estatístico, para o processo de extração. Os efeitos de cada parâmetro foram 

calculados mediante análise de variância de acordo com o Statistica 7.0®. A Tabela 4.7 

apresenta o efeito de cada varíavel (e da interação entre elas) no processo EFS.  

 

 

Tabela 4.7 - Efeitos calculados pelo Statistica 7.0® para planejamento fatorial 23 

 

Variáveis Intervalo Efeitos p-valor 

Pressão P (bar) 150-250 10,05 0,01 

Temperatura T (°C) 40-70 2,75 0,17 

Co-solvente CO (%v/v) 5-10 3,02 0,14 

P x T - -1,57 0,35 

P x CO - 1,74 0,31 

T x CO  0,35 0,81 

 

 

De acordo com a Tabela 4.7, foi possivel constatar a importância da pressão no 

processo EFS para o óleo de gergelim, sendo o parâmetro que mais influenciou na 

maximização do rendimento de óleo no processo. Quando analisamos os efeitos 

individuais de cada parâmetro, percebemos que a temperatura foi o que menos 

influenciou o rendimento da extração, ou seja, ao se aumentar a temperatura, o 

rendimento aumentou levemente ou praticamente não se alterou. Este comportamento 

pode ser explicado devido à diminuição da solubilidade em detrimento da queda da 

densidade do CO2-SC com o aumento da temperatura do meio (Temelli et al., 2011).  

O efeito do co-solvente não chegou a ser estatisticamente significativo para um 

nível de confiança de 95%, mas foi o efeito mais relevante na extração depois do efeito 

da pressão, aumentando o rendimento em 3,05% (em méida) em decorrência da maior 

concentração de metanol na mistura supercrítica.  

O gráfico de Pareto, Figura 4.4, mostra de forma mais evidente, a importância de 

cada variável, onde é possível avaliar o efeito de cada uma isoladamente, bem como a 

interação entre elas durante o processo EFS. Quanto mais a direita da linha pontilhada, 

mais significativo será o efeito e mais relevante será a variável para o processo, isso 

para um nível de 95% de confiança. 
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Figura 4.4 - Gráfico de Pareto do processo EFS para obtenção do óleo de gergelim  

(P – pressão; T – temperatura; CO – percentual de co-solvente) 

 

 

Observa-se, na Figura 4.4, que o efeito dominante no processo é o da pressão. 

Este efeito sobre a densidade do fluido supercrítico já foi anteriormente relatado e 

constatado por Temelli et al. (2011) e Galvão (2009), onde um aumento da pressão leva 

a um aumento na densidade do fluido supercrítico e por consequência eleva de forma 

considerável o poder de solvatação do CO2-SC. Com isso, eleva-se seu poder de 

penetração na matriz sólida e de solubilização de ácidos graxos, e dessa forma, aumenta 

a recuperação de óleo no processo de extração supercrítica.  

Já para as demais variáveis do processo, bem como suas interações, não foram 

observados efeitos consideravelmente significativos estatisticamente, para o nível de 

confiança de 95 %. 

A regressão dos dados de extração no Statistica 7.0® possibilitou a obtenção de 

um modelo linear para o rendimento do processo de extração do óleo de gergelim. O 

modelo obtido pode ser observado na Equação 4.1. 

 

 

R (%) = 27,45 + 5,03.P + 1,37.T + 1,51.CO - 0,78.P.T + 0,87.P.CO                        (4.1) 
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O modelo representado pela Equação 4.1 foi ajustado a um coeficiente de 

correlação R2 de 0,896, o que demonstra um resultado significativo, representando 

assim uma boa aproximação com as observações experimentais.  

Vale salientar que este modelo foi obtido com quase todos os efeitos listados na 

Tabela 4.7, com exceção do efeito da interação entre as variáveis temperatura e 

percentual do co-solvente metanol (T x CO). Devido ao valor muito baixo deste efeito, 

o mesmo foi retirado do modelo com o intuito de melhorar o ajuste, tornando o modelo 

ainda mais significativo dentro dos intervalos escolhidos para cada parâmetro.  

A Figura 4.5 apresenta a correlação feita pelo modelo entre os resultados 

experimentais e os valores preditos pelo próprio modelo, onde podemos observar uma 

boa correlação entre esses valores, havendo uma flutuação dos pontos próxima da reta 

representativa do modelo estatístico. 
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Figura 4.5 - Valores preditos pelo modelo versus valores observados experimentalmente 

para o rendimento do processo EFS 

 

 

O modelo foi submetido a uma análise de variância que pode ser observada 

através da Tabela 4.8. É possível perceber que o valor da razão MQR/MQr (F calculado 

ou Fcalc = 8,61) foi maior que o F tabelado F5,5 (Ftab = 5,05), ou seja, isto significa que a 
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regressão é estatisticamente significativa, representando assim um modelo significativo 

sob o ponto de vista do teste F, segundo Barros Neto et al. (2010). 

 

Tabela 4.8 - Análise de variância para o processo de extração supercrítica de óleo de 

gergelim 

 

Fonte de 

Variação 

Soma 

Quadrática 
N.g.l. Média Quadrática 

Fcal 

95% 

Ftab 

95% 

Regressão (R)  246,67 5 49,33 8,61 5,05 

Resíduos (r)  28,65 5 5,73 - - 

Falta de Ajuste 21,50 3 7,17 2,08 19,16 

Erro Puro 6,90 2 3,45 - - 

Total 275,32 10 - - - 

 

 

Mediante o teste F constatamos que o modelo é estatisticamente significativo 

para os intervalos adotados para cada variável, porém necessitamos saber se este 

modelo também é preditivo dentro destes mesmos intervalos, ou seja, se este é capaz de 

fazer predições do comportamento da extração dentro dos intervalos estudados para 

cada fator. Contudo, é necessário avaliar o ajuste do modelo, aplicando o teste F devido 

à falta de ajuste. Para que a condição de modelo preditivo seja satisfeita, de acordo com 

o teste F devido à falta de ajuste, a razão entre o Fcal e o F3,2 tabelado deve ser menor 

que 1.  Através da Tabela 4.8 é possível constatar que o valor do Fcalc (2,08) é 

consideravelmente menor que o valor do F3,2 (tab) (19,16), o que significa dizer que o 

modelo está bem ajustado às respostas do planejamento experimental. Podemos então 

afirmar que o modelo, além de ser estatisticamente significativo, é também preditivo 

dentro do intervalo estudado para cada parâmetro do processo EFS. 

Uma das formas de avaliar a qualidade de um modelo é analisar os resíduos 

deixados. Estes se devem, muitas vezes, a incertezas de medidas laboratoriais e 

medições de equipamentos durante os procedimentos operacionais experimentais. Na 

Figura 4.6, podemos verificar uma boa distribuição dos resíduos, oscilando em torno de 

1,5 e -2,5, o que mostra um bom ajuste do modelo e uma boa flutuação dos pontos em 

torno do ponto zero. Isto evidencia a significância estatística do modelo e da regressão 

feita. 
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Figura 4.6 - Resíduos dos valores para o processo de extração supercrítica do óleo de 

gergelim 

 

A superfície de resposta, representada na Figura 4.7, foi plotada em função das 

principais variáveis (pressão e percentual de co-solvente) para o processo de extração 

supercrítica do óleo de gergelim.  
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Figura 4.7 - Superfície de resposta em função do rendimento (R%) do processo EFS, 

para pressão vs. percentual de co-solvente 
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É possível visualizar bem a inclinação pronunciada da curva até o ponto máximo 

de rendimento obtido no processo experimental quando a pressão do sistema é elevada, 

aumentando assim a recuperação do óleo.  

 

 

4.7. Sistemas microemulsionados 

 

 

4.7.1. Obtenção dos SME ternários e pseudoternário e escolha dos pontos 

 

 

Os tensoativos avaliados para este estudo estão classificados dentro do grupo dos 

não iônicos e foram escolhidos devido a alguns fatores tais como: podem ser utilizados 

como inibidores de corrosão mesmo em baixas concentrações; têm despertado o 

interesse da pesquisa e são destacadamente eficientes em sistemas de inibição à 

corrosão em uma série de ligas metálicas, além de biodegradáveis, como é o caso dos 

tensoativos etoxilados (com destaque para o Tween 80 e o Ultrol L90), dentre outros 

motivos (Fernandes, 2005; Rossi et al., 2007a; ; Rossi et al., 2007b; Felipe, 2012; 

Rodrigues, 2012; Dantas et al., 2012; Roberto, 2010). 

São tensoativos que têm suas propriedades pouco afetadas mediante a variação 

de pH e salinidade do meio, além de serem quimicamente compatíveis com 

praticamente todas as outras classes de tensoativos de grande aplicabilidade industrial 

(Daltin, 2011).  

Tais características são muito bem vistas, pois ampliam o horizonte de aplicação 

industrial desses tensoativos, além de sua grande aceitação comercial justamente devido 

a estas características (Fernandes, 2005). Diante disso, os tensoativos utilizados neste 

trabalho foram o Span 20, o Tween 40, o Tween 80 e o Ultrol L90. As estruturas 

moleculares desses tensoativos podem ser verificadas na Figura 4.8. 
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A 
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D 

 

Figura 4.8 - Estrutura molecular dos tensoativos não iônicos: A) Span 20 (Monolaurato 

de Sorbitano): B) Tween 40 (Monopalmitato de polioxietileno sorbitano etoxilado com 

20 EO); C) Tween 80 (Monooleato de polioxietileno sorbitano etoxilado com 20 EO) e 

D) Ultrol L90 (álcool laurílico etoxilado com 9 EO) 

 

 

Na Figura 4.9, encontra-se o diagrama ternário obtido utilizando o Tween 40 

como fase tensoativo (T), água destilada (fase aquosa- Fa) e óleo de gergelim como fase 

orgânica (Fo). Verifica-se que o óleo de gergelim foi pouco solúvel no Tween 40, tendo 

o tensoativo muito mais afinidade com a fase água. Dessa forma, observa-se uma região 

de microemulsão (Winsor IV) restrita, não permitindo a obtenção de sistemas 

microemulsionados ricos em fase óleo (micela inversa) ou com elevadas concentrações 

de água (micela direta). Devido a pouca solubilidade do óleo na fase tensoativo, 

observa-se no diagrama uma região de Winsor I, caracterizada pelo excesso de óleo em 

equilíbrio com a fase de microemulsão.  
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Figura 4.9 - Diagrama ternário do SME utilizando o Tween 40 como tensoativo  

 

 

Na Figura 4.10 encontra-se o diagrama pseudoternário, obtido utilizando o 

Tween 80 como tensoativo (T) e o Span 20 como cotensoativo (C), numa razão C/T 

igual a 1, além de água destilada como fase aquosa (Fa) e óleo de gergelim como fase 

orgânica (Fo).  
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Figura 4.10 - Diagrama pseudoternário, obtido utilizando o tensoativo Tween 80 e o 

cotensoativo Span 20 numa razão C/T igual a 1 
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Neste caso, a mistura de tensoativos teve um pouco mais de afinidade com o 

óleo de gergelim do que com a fase água, mas ainda assim originando uma pequena 

região de Winsor IV. No diagrama pseudoternário, representado na Figura 4.10, 

observamos que este é muito limitado, sendo possível obter SME rico em fase 

tensoativo, mas inviável para SME ricos em fase água e em fase óleo. Esta característica 

também é observada no diagrama ternário da Figura 4.9. Ou seja, em ambos os casos 

fica limitado o campo de aplicação desses SME, não sendo possível sua utilização e 

aplicação como inibidores de corrosão em sistemas diluídos, uma vez que é impossível 

a formulação de sistemas microemulsionados ricos em água e com baixas concentrações 

de óleo e de tensoativo.  

Na Figura 4.11 encontra-se o SME1, constituído de Tween 80 como fase 

tensoativo (T), água destilada como fase aquosa (Fa) e óleo de gergelim como fase 

orgânica (Fo). 
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Figura 4.11 - Diagrama ternário do sistema SME1 com o Tween 80 como tensoativo 

 

 

 

Destacamos no sistema ternário da Figura 4.11, uma faixa referente ao sistema 

monofásico, ou região de Winsor IV. Observa-se que se trata de uma região de 
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microemulsão que pode ser rica em água, caracterizando a formação de micelas diretas, 

dispersas no meio aquoso do tipo O/A (gotículas de óleo dispersas em água) e rica em 

fase tensoativo. Neste caso, também não é possível obter microemulsões de micelas 

inversas (A/O), ricas em fase óleo. 

Fica claro através da Figura 4.11, que é possível trabalhar com formulações de 

microemulsões com baixa concentração de óleo e baixas concentrações de tensoativos. 

Isto é muito favorável sob o ponto de vista econômico, devido à água ser o componente 

de mais baixo custo.  

Podemos destacar também a aplicação desse sistema microemulsionado sob o 

ponto de vista ambiental, uma vez que essa formulação tem a maior concentração de 

água e, além disso, o tensoativo é biodegradável. Ou seja, mesmo em caso de 

vazamentos, os danos causados ao meio ambiente seriam extremamente reduzidos 

(Rodrigues, 2012). 

Ainda segundo a classificação de Winsor para sistemas microemulsionados, 

destaca-se também no sistema obtido a partir do Tween 80, água destilada e óleo de 

gergelim, uma região de Winsor I, caracterizada pelo equilíbrio da microemulsão com o 

excesso de óleo. Isso significa dizer que, há no diagrama da Figura 4.11 uma região de 

microemulsão (Winsor IV), monofásica em equilíbrio com uma fase bifásica (Winsor I), 

constituída de microemulsão e excesso de óleo que não conseguiu ser solubilizado pelo 

tensoativo. Este tipo de sistema é característico de tensoativo hidrofílico, ou seja, mais 

afinidade com a água do que com a fase orgânica, dando origem a SME com regiões de 

Winsor IV e Winsor I (Rossi, 2007). 

Na Figura 4.12 temos um sistema pseudoternário, obtido mediante a mistura da 

de água destilada (Fa), óleo de gergelim (Fo) e uma mistura de Ultrol L90 como 

tensoativo (T) e butanol como cotensoativo (C), numa razão C/T igual a 1. Foi utilizada 

uma razão constante entre tensoativo e cotensoativo para que fosse possível expressar 

esse sistema num diagrama pseudoternário.  
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Figura 4.12 - Diagrama pseudoternário do sistema SME2 com o Ultrol L90 (T) como 

tensoativo e Butanol (C) como cotensoativo numa razão C/T=1 

 

 

Nesse caso, é possível perceber que a região de microemulsão se estreita, devido 

a uma menor afinidade do tensoativo e cotensoativo com a fase água e com a fase óleo. 

Segundo o diagrama, é possível obter microemulsões com elevadas composições de 

todos os componentes, trata-se de um sistema flexível neste ponto. Porém, pelo 

diagrama, percebe-se que fica mais difícil obter um sistema microemulsionado com 

concentrações de água acima de 80% e abaixo de 20% de tensoativo.  

Experimentalmente, verificou-se que as microemulsões obtidas com 

concentração de água em torno de 80%, tendiam a quebrar (mudança de fase) a 

temperatura ambiente. Neste caso, a microemulsão perderia completamente suas 

características, bem como sua aplicabilidade (Barros, 2014). 

O óleo aplicado nas formulações dos SME1 e SME2 foi obtido por extração 

supercrítica a 250 bar de pressão, temperatura de 70°C e 10% de co-solvente metanol. O 

extrato foi refrigerado com banho de gelo na saída da coluna de extração, visando 

preservar os componentes mais voláteis do óleo. Conforme mostra a Figura 4.13, foram 
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escolhidos três pontos dentro de cada sistema, com variação da concentração de 

tensoativo e água, para caracterização físico-química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 - Composição dos sistemas microemulsionados SME1 e SME2 

 

 

4.7.2. Caracterização dos Sistemas microemulsionados 

 

 

Com a escolha dos pontos dos SME foi possível caracterizá-los. Os pontos 

escolhidos foram avaliados quanto à sua resistência à salinidade, variação de 

temperatura e pH. Ainda foram determinados os diâmetros de partícula dos agregados 

micelares de cada SME, além de viscosidade e tensão superficial dos sistemas 

formulados conforme Figura 4.13. O intuito com essa caracterização é de atestar a 

condição de microemulsão de cada ponto escolhido nos diagramas ternário (Figura 

4.11) e pseudoternário (Figura 4.12), bem como avaliar a estabilidade mediante 

determinadas condições. Ou seja, se haverá ou não a quebra (mudança de fase, com 

precipitação de óleo ou tensoativo) do sistema microemulsionado.  
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M1 
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4.7.2.1. Temperatura 

 

 

Podemos visualizar a estabilidade à variação de temperatura dos SME na Tabela 

4.9. O sistema SME1 se mostrou muito resistente quanto à variação de temperatura, 

estável mesmo a baixíssimas (-8°C) e elevadas temperaturas (95,5°C), o que está de 

acordo para soluções de tensoativos com elevado grau de etoxilação, sendo bastante 

solúvel em água mesmo em condições extremas de temperatura (Barros, 2014).  

Esta característica do SME1 é excelente, pois amplia o campo de utilização 

desses sistemas microemulsionados e sua estabilidade não fica tão suscetível à variação 

de temperatura do meio, mantendo suas propriedades e eficiência durante sua aplicação 

como inibidor de corrosão.  

 

Tabela 4.9 - Estabilidade dos SME frente à variação de temperatura 

 

Caracterização SME1 (Tween 80) SME2 (Ultrol L90/Butanol) 

Estudo de 

Temperatura (°C) 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

-8↔95,5 -8↔92 -8↔92,5 - 2↔40,5 0,8↔37,5 

 

 

O sistema microemulsionado SME2 não apresentou boa resistência à variação de 

temperatura e se mostrou muito instável a baixas concentrações de C/T (SME2-M1 e 

SME2-M2), quebrando a condição de microemulsão (separando-se em duas fases) até 

mesmo a temperatura ambiente (SME2-M1). O aumento da temperatura em dos SME à 

base de tensoativos não iônicos, levou à formação da região de Winsor I, havendo 

quebra da microemulsão.  

Em baixa temperatura, há a tendência de formação de gotículas de óleo no meio, 

dando origem a região de Winsor I. Em ambos os casos, inviabiliza a aplicação desses 

sistemas como inibidor de corrosão, seja a elevadas ou baixas temperaturas. O SME2-

M3 foi o mais estável sistema formulado com o UltrolL90/butanol, e se manteve na sua 

condição de microemulsão entre 0,8 até 37,5 °C.  
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4.7.2.2. Salinidade e pH 

 

 

A exposição ao meio salino, com exceção dos SME2-M1 e SME2-M2, não 

influenciou os sistemas avaliados, que se mantiveram estáveis. O aumento da salinidade 

diminui a hidrofilia dos tensoativos iônicos, reduz as interações eletrostáticas das 

cabeças polares dos tensoativos, diminuindo assim a região de microemulsão. Porém, 

em tensoativos não iônicos isso não ocorre, pois são pouco sensíveis à variação de 

salinidade do meio. Através da Tabela 4.10, podemos constatar a estabilidades dos SME 

frente à diluição em meio salino, bem como o pH de cada ponto. 

 

Tabela 4.10 - Comportamento em meio salino e pH dos SME 

 

Caracterização 
SME1 (T80) SME2 (UL90/Butanol) 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Estudo de Salinidade NI NI NI - * NI 

pH 6.36 6.23 5.97 - 5.29 5.31 

NI: Não influenciou a estabilidade do sistema; *Sistema turvou; 
  

SME2-M1: Sistema totalmente instável 

   

 

Contudo, não foi avaliado o aumento da concentração salina no meio e seu efeito 

sobre a estabilidade das microemulsões e sim o comportamento das microemulsões 

frente à diluição em meio salino, uma vez que os testes de inibição a corrosão ocorrem 

em meio corrosivo (35.000 ppm NaCl).  

Exposto isso, os sistemas SME1 em todas as concentrações de tensoativo e o 

sistema SME2-M3 permaneceram estáveis e suas condições de microemulsões foram 

preservadas. Da mesma forma, não se avaliou a influência do pH no comportamento das 

microemulsões testadas, e de acordo com Roberto et al. (2013) o aumento do pH não 

infuencia a região de microemulsão para tensoativos não iônicos. O pH dos sistemas 

avaliados variou entre 5,29 e 6,36, o que está de acordo com Roberto et al. (2013) e 

Rodrigues (2012). 
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4.7.2.3. Diâmetro de partícula 

 

 

Quanto ao diâmetro de partícula, podemos verificar através da Tabela 4.11 que 

houve uma variação entre 8,8 e 16,8 nm, o que segundo Daltin (2011) se caracteriza 

como sistemas microemulsionados. De acordo com Daltin (2011), se o diâmetro de 

partícula estiver entre 5 e 100 nm, este sistema é classificado como microemulsionado, 

caracterizado pela total translucidez do sistema.  

 

Tabela 4.11 - Diâmetro de partícula dos SME 

 

Caracterização 
SME1 (Tween 80) SME2 (Ultrol L90/Butanol) 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Diâmetro de partícula (nm) 8,8 ± 0,1 9,9 ± 0,1 10,8 ± 0,1 - 14,2 ± 0,8 16,8 ± 0,8 

 

 

Percebe-se um aumento do diâmetro de partícula com o aumento da 

concentração do tensoativo, o que é justificado pelo maior número de moléculas no 

meio. No caso do SME2, onde foram encontrados os maiores diâmetros de partícula, 

mesmo sendo composto por tensoativo não iônico, há repulsão Coulombiana entre as 

cabeças do tensoativo devido ao seu elevado grau de etoxilação, conferindo certa 

polaridade às moléculas desses tensoativos. Devido a essas repulsões, optou-se pelo uso 

de butanol como co-tensoativo, agindo entre as moléculas do Ultrol L90, diminuindo 

assim as repulsões das cabeças do tensoativo e estabilizando a micela (Daltin, 2011). 

Roberto (2010), constatou que soluções de tensoativos não iônicos com pH um 

pouco mais ácido tem uma micela maior, ou seja, necessita de mais tensoativo no meio 

para formar os agregados micelares, aumentando assim um pouco o diâmetro de 

partícula. Além disso, os diâmetros maiores podem estar diretamente ligados às 

elevadas concentrações do tensoativo no meio, onde há um número elevado de 

monômeros tentando se rearranjar para formar a micela (Daltin, 2011). Isso pode 

justificar os maiores diâmetros dos pontos do SME2.  

Todos os sistemas avaliados apresentaram um baixo índice de polidispersão, isso 

significa uma maior uniformidade e no diâmetro da micela. Como citado antes, a 

aumento da concentração de tensoativo eleva o diâmetro da partícula em virtude de uma 

maior quantidade de moléculas no meio. Isto pode levar à formação de moléculas mais 
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achatadas, ou alongadas de maior diâmetro, causando uma desconformidade na 

distribuição geométrica das micelas. Isso afeta a formação e a uniformidade das 

moléculas, dando origem a micelas de tamanhos variados e geometrias diferentes 

(Rodrigues, 2012). Esse comportamento pode ser constatado na Tabela 4.12, onde se 

verifica um aumento do índice de polidispersão com o aumento do diâmetro de 

partícula. 

 

 

Tabela 4.12 - Aumento do índice de polidispersão (IP) com o aumento do diâmetro de 

partícula. 

 

Sistema 

microemulsionado 
Diâmetro de Partícula (nm) 

Índice de polidispersão 

(IP) 

SME1-M1 8,8 ± 0,1 0,183 ± 0,011 

SME1-M2 9,9 ± 0,1 0,239 ± 0,003 

SME1-M3 10,8 ± 0,1 0,261 ± 0,005 

SME2-M1 - - 

SME2-M2 14,2 ± 0,8 0,228 ± 0,013 

SME2-M3 16,8 ± 0,8 0,311 ± 0,086 

 

 

4.7.2.4. Reologia e tensão superficial 

 

 

A viscosidade dos SME foi determinada mediante um estudo reológico a 25°C.  

Os sistemas apresentaram comportamento um pouco diferente de acordo com a tensão 

cisalhante aplicada. De uma forma geral, todas as amostras apresentaram 

comportamento Newtoniano, ou seja, a viscosidade independe da taxa de deformação a 

que o fluido está submetido. Comportamento este, tipicamente de sistemas 

microemulsionados (Barros, 2014). A Tabela 4.13 traz a viscosidade e tensão superficial 

dos sistemas microemulsionados. 
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Tabela 4.13 - Viscosidade e tensão superficial dos SME 

 

Caracterização 
SME1 (T80) SME2 (UL90/Butanol) 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Viscosidade (cP) 4 6 15 4 5 6 

Tensão Superficial (mN/m) 34,09 33,67 33,02 25,61 25,24 25,22 

 

 

 Conforme pode ser visto na Tabela 4.13, a viscosidade das amostras aumentou 

com a concetração de tensoativo nos SME, variando de 4 a 6 cp, com exceção do 

SME1-M3, onde o valor encontrado foi de 15 cp. Essa faixa de 4 a 6 cp é considerada 

normal para SME. A elevada viscosidade do SME1-M3 pode ser explicada em função 

da alta concentração do tensoativo Tween 80 no SME, uma vez que este tensoativo 

possui elevada viscosidade, o que constribuiu para a formação de um SME de 

viscosidade mais elevada. 

A Figura 4.14 mostra o comportamento reológico do SME1-M3 e SME2-M3, 

curvas tipicamente de fluido Newtoniano, onde a viscosidade se manteve constante, 

independentemente da tensão cisalhante aplicada. 

 

 

  

                           (a)                                                                           (b) 

 

   

Figura 4.14 - Comportamento reológico das microemulsões SME1-M3 (a) e  

SME2-M3 (b) 
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Segundo Barros (2014), microemulsões podem sofrer deformações ou até 

mesmo quebrar (mudança de fase) mediante ação de uma tensão cisalhante. Os pontos 

SME1-M3 e SME2-M3 se comportaram muito bem quando submetidos à tensão 

cisalhante, havendo uma deformação linear, mantendo a viscosidade do SME constante, 

típico de fluido Newtoniano. 

 Porém, em alguns casos a viscosidade pode variar um pouco, mas  mantendo-se 

praticamente constante ao longo do tempo, como pode ser visto na Figura 4.15, para o 

sistema SME1-M2. Isto pode ser indício de quebra de determinadas micelas devido à 

tensão cisalhante, alterando a viscosidade do sistema. Porém, a relação linear entre taxa 

de cisalhamento e tensão é mantida, caracterizando essa microemulsão com fluido de 

comportamento Newtoniano.  

 

 

 

 

Figura 4.15 - Comportamento Newtoniano do SME1-M2 

 

 

Em relação à tensão superficial, as formulações do SME2 apresentaram 

resultados muito satisfatórios, da ordem de 25 mN/m, considerada uma baixa tensão 

superficial, o que é excelente para sistemas que tenham aplicação como inibidor de 

corrosão.  

Para que uma microemulsão seja um eficiente inibidor de processos corrosivos, 

ela tem que ter baixa tensão superficial e interfacial, uma vez que influencia diretamente 

no processo de adsorção e no recobrimento da superfície do metal a ser protegido, 

inibindo a passagem de corrente entre a superfície metálica exposta e o meio corrosivo. 

Com a diminuição da tensão na superfície, essas microemulsões tendem a se 



Capítulo 4. Resultados e Discussões                                                                                                          120 

 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

acomodarem melhor sobre a superfície metálica, elevando o grau de recobrimento desta. 

A tensão superficial da água é drasticamente reduzida quando se adiciona um 

tensoativo, e isto é altamente favorável em processos de adsorção. Uma vez que as 

moléculas em contato com o sólido têm suas tensões superficiais reduzidas, elas tendem 

a se espalhar e recobrir de forma mais eficiente uma determinada estrutura sólida 

(Daltin, 2011). 

Os sistemas formulados com o Tween 80 apresentaram tensões superficiais mais 

elevadas (da ordem de 33 mN/m) quando comparadas com os pontos do SME2, 

formulados com o Ultrol L90/butanol. Uma vez que o SME possui uma tensão 

superficial mais elevada, suas moléculas tendem a ficarem mais unidas ao invés de 

aumentarem a superfície de contato com o sólido. A tensão superficial dos sistemas 

formulados pode ser visualizada na Figura 4.16. 

 

 

 

 

Figura 4.16 - Tensão superficial dos sistemas SME1 e SME2. 

 

 

A estabilidade termodinâmica dos sistemas é essencial para a aplicação como 

inibidor de corrosão, e que este possa cumprir sua função da melhor forma possível.  A 

caracterização não deixa dúvida que os pontos do SME1 e do SME2 realmente se tratam 

de sistemas microemulsionados.  Nesse sentido, podem ser aplicados como inibidores 

de corrosão, pois possuem a capacidade de adsorção em superfícies de metais e são 

estáveis em sistemas diluídos, ricos em fase aquosa. Porém, o SME1, formulado 

utilizando o Tween 80 como tensoativo, apresenta algumas desvantagens em 

comparação com o SME2, formulado com o Ultrol L90/butanol.  
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Devido à elevada viscosidade, o Tween 80 ao ser misturado com água forma um 

gel. Este gel por sua vez se solubiliza na fase água lentamente a temperatura ambiente, 

necessitando de aquecimento (75°C) sob agitação durante 40 minutos para que a 

condição de microemulsão seja estabelecida. Já o Ultrol L90 e o butanol são totalmente 

solúveis em água a temperatura ambiente. O SME2 se forma instantaneamente ao 

misturar os constituintes da microemulsão. Outra vantagem do SME2 em comparação 

ao SME1 são as baixas tensões superficiais dos pontos do SME2, fator importantíssimo 

para a utilização desses sistemas microemulsionados como inibidores de corrosão, pois 

influencia diretamente no processo de adsorção. 

Exposto isso, dentre os sistemas formulados, o SME2-M3 foi escolhido para 

aplicação como inibidor de corrosão devido a ser o mais estável quando diluído em água 

e possuindo baixa tensão superficial, excelente característica para inibidores de 

corrosão, tendendo a recobrir um percentual maior da superfície metálica, além de ser 

de fácil obtenção. 

 

 

4.8. Sistema microemulsionado (SME2-M3) aplicado como inibidor de 

corrosão 

 

 

As medidas de inibição à corrosão foram realizadas a temperatura de 25 °C em 

meio salino (35.000 ppm NaCl). A partir do sistema escolhido para aplicação como 

inibidor, testado em aço carbono AISI 1020, foram preparadas soluções (em meio 

salino) dessas microemulsões em baixas concentrações. Ensaios potenciométricos foram 

realizados com o intuito de verificar a eficiência de inibição da corrosão do sistema 

SME2-M3 em função do sobrepotencial aplicado a esse sistema. As curvas de 

polarização de Tafel mostram como o sistema se comportou mediante as reações de oxi-

redução nas regiões anódicas e catódicas do metal em estudo. 

 As concentrações do SME2-M3 escolhidas para o estudo de corrosão foram 12, 

25, 50, 75, 100, 200 e 400 ppm (diluição do ponto SME2-M3 em solução salina). As 

curvas de polarização de Tafel foram obtidas para cada concentração determinada, 

visando avaliar o comportamento do deslocamento do potencial de corrosão de acordo 

com a concentração de cada ponto. A Figura 4.17 mostra as curvas de polarização 
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obtidas para o sistema microemulsionado SME2-M3, preparado a partir dos tensoativos 

Ultrol L90/Butanol, diluído em solução salina e disponibilizado nas concentrações 

descritas. 

 

 

 

 

Figura 4. 17 - Curvas de polarização de Tafel para os pontos do sistema SME2-M3 

 

 

A sobreposição de várias curvas de polarização nos permite observar claramente 

que há um deslocamento do potencial de corrosão Ecorr em função da concentração do 

inibidor (SME2-M3 diluído). Os potenciais de corrosão foram deslocados para valores 

tendendo a zero, obtendo correntes de corrosão Icorr cada vez menores em função do 

aumento da concentração de inibidor no meio.  

De acordo com Ramakrishnan et al. (2014), quanto maior a concentração do 

inibidor, maior a eficiência de inibição à corrosão. Isso é claramente constatado pelos 

potenciais e correntes de corrosão observados, indicando de forma evidente a proteção 

do metal contra o ataque do meio corrosivo.  

A Tabela 4.14 mostra também os potencias de corrosão, densidades de correntes 

de corrosão e as eficiências de inibição em função da concentração de microemulsão no 
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meio, além dos parâmetros eletroquímicos de Tafel (ba e bc), utilizados na obtenção da 

eficiência de inibição à corrosão. 

 

Tabela 4.14 - Parâmetros eletroquímicos obtidos pela extrapolação das curvas de Tafel 

 

SME2-M3 

(ppm) 

ba 

(V/dec) 

bc 

(V/dec) 

Ecorr 

(V) 

Icorr  

(A/cm2)10-5 

Taxa de 

corrosão 

(mm/ano) 

Eficiência 

(%) 

NaCl 3,5%* 0,589 0,13 -0,856 3,500 4.05 e-1 0,00 

12 0,622 0,117 -0,868 3,511 4.07 e-1 0,00 

25 0,357 0,151 -0,851 2,347 2.722 e -1 32,94 

50 0,472 0,115 -0,863 2,013 2.33 e-1 42,51 

75 0,401 0,138 -0,804 1,612 1.87 e -1 53,92 

100 0,302 0,135 -0,847 1,394 1.617 e-1 60,20 

200 0,189 0,145 -0,781 0,538 6.243 e-2 84,61 

400 0,148 0,159 -0,726 0,416 4.82 e-2 88,16 
*Solução salina sem inibidor 

 

 

Houve um deslocamento gradual do potencial de corrosão para regiões anódicas, 

chegando a eficiência máxima de proteção em uma concentração de 400 ppm da 

microemulsão. Nesta concentração do sistema SME2-M3, foi observada uma elevada 

eficiência de inibição à corrosão de 88,16% em relação à solução salina sem a presença 

do inibidor.  

O aumento da concentração de tensoativo no meio, associado à baixa tensão 

superficial do sistema, contribuiu para um elevado grau de recobrimento da superfície. 

Desta forma, acomodando mais eficientemente as micelas na superfície do metal, 

isolando-a do meio corrosivo e inibindo a passagem de corrente, e consequentemente 

minimizando o processo corrosivo. 

A 200 ppm, o sistema já se mostrou muito eficiente na proteção do aço AISI 

1020, inibindo a passagem de corrente em 84, 61%, entrando em equilíbrio partir desse 

ponto e alcançando um máximo de 88,16% de eficiência a 400 ppm. A Figura 4.18 

mostra de forma mais clara o aumento da eficiência de inibição à corrosão, bem como a 

taxa de corrosão com o aumento da concentração do inibidor.  
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

Figura 4.18 - Aumento da eficiência de inibição a corrosão em função da concentração 

do sistema SME2-M3 (a) e taxa de corrosão em função da eficiência de inibição à 

corrosão (b) 

 

 

Na concentração de 12 ppm não foi observado diminuição da corrente de 

corrosão, tendo um comportamento idêntico à curva obtida sem inibidor (solução de 

NaCl a 35.000 ppm). A 25 ppm, a microemulsão não foi tão eficiente, inibindo apenas 

32,94% da passagem de corrente através do eletrodo de trabalho. O inibidor só 
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conseguiu obter uma eficiência expressiva de inibição em concentrações da 

microemulsão a partir de 75 ppm. 

 Esses resultados são extremamente relevantes e promissores para sistemas 

formulados a partir de tensoativos etoxilados não iônicos e óleo de gergelim, obtendo 

eficiências de inibição da corrosão compatíveis com a literatura. Em condições 

semelhantes, Roberto et al. (2013) utilizaram curvas de polarização para determinação 

da eficiência de inibição à corrosão de microemulsões a partir de querosene como fase 

orgânica e Ultrol L90 e butanol como tensoativo e cotensoativo respectivamente. A 

eficiência máxima obtida foi de 72% na proteção do aço API5LX Gr X42.  

No presente trabalho, destaca-se a capacidade de inibir processos corrosivos com 

sistemas microemulsionados com baixíssimas contrações de tensoativos e de óleo. A 

Tabela 4.15 mostra a concentração de Ultrol L90/Butanol e óleo em soluções (salina) 

diluídas a partir do SME2-M3, assim como suas respectivas eficiências de inibição à 

corrosão.  

 

Tabela 4.15 - Concentração de tensoativo/cotensoativo e óleo de gergelim em 25 mL de 

SME2-M3 diluído 

*25 mL de solução salina de SME2-M3  

SME2-M3 

(ppm) 

Ultrol L90/Butanol 

(ppm) 

Ultrol L90 

(mg) 

Butanol 

(mg) 

Óleo 

(mg) 

Óleo 

(ppm) 

Eficiência 

(%) 

NaCl 3,5% 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 

12 4,15 0,059 0,059 0,0013 0,05 0,00 

25 8,64 0,108 0,108 0,0028 0,11 32,94 

50 17,27 0,216 0,216 0,0056 0,22 42,51 

75 25,90 0,324 0,324 0,0080 0,38 53,92 

100 34,55 0,432 0,432 0,0110 0,45 60,2 

200 69,10 0,864 0,864 0,0220 0,90 84,61 

400 138,20 1,727 1,727 0,0450 1,80 88,16 
*Volume na célula eletroquímica 

 

 

Segundo a Tabela 4.15, foi alcançada uma eficiência máxima de inibição à 

corrosão de 88,16 % com apenas 138,2 ppm de tensoativo/cotensoativo na solução 

salina do SME2-M3. Para a concentração de 69,1 ppm de Ultrol L90/Butanol, foi 

alcançada uma eficiência de 84,61%, sendo este considerado o melhor resultado, pois de 

acordo com a Tabela 4.15 foi necessário dobrar a concentração de C/T para haver um 

incremento de apenas 3,55% na eficiência do SME2-M3 como inibidor.  
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Destaque para a baixíssima concentração de óleo no sistema microemulsionado 

SME2-M3, onde apenas 0,9 ppm de óleo disperso na fase água, contribuíram para que o 

sistema fosse um eficiente inibidor. A obtenção de um SME eficiente no combate à 

corrosão e que tenha uma baixíssima concentração de tensoativo e óleo, se configura 

numa vantagem econômica considerável, uma vez que a literatura apresenta SME 

eficientes, porém utilizando concentrações maiores de óleo e/ou tensoativo (Roberto et 

al., 2013; Rossi, 2007; Rodrigues, 2012). 

 

 

4.9. Isotermas de adsorção: Sistema SME2-M3 

  

 

Processo de adsorção é o processo de aderência de moléculas à superfície de um 

sólido ou a uma interface entre sólido-líquido, líquido-gás ou sólido gás. Portanto, trata-

se de um fenômeno bidimensional, limitado à superfície, diferentemente da absorção, 

processo tridimensional onde há a penetração de moléculas na fase sólida (Daltin, 

2011). 

Trata-se de um processo exotérmico, cessando a partir do momento em que a 

energia do sistema tenha alcançado um mínimo. Isto pode ocorrer quando todos os 

sítios do sólido estão ocupados. O processo pode ser de natureza física (fisissorção), 

quando há atração eletrostática entre moléculas e a superfície de um metal, por 

exemplo, ligando-se à superfície através de forças de Van der Waals, resultando em 

interações mais fracas entre o inibidor e a superfície a ser protegida. Já na adsorção 

química, há interações muito mais fortes entre o inibidor e o metal, resultando em 

interações iônicas entre elétrons desemparelhados, ou grupos com heteroátomos, com a 

superfície eletricamente carregada. Ocorrendo assim o processo de quimissorção desse 

inibidor na superfície metálica (Rossi et al., 2007; Wolynec, 2003).  

No caso de tensoativos não iônicos etoxilados, a adsorção desses em superfícies 

metálicas decresce com o aumento da cadeia etoxilada. Ou seja, quanto maior a cadeia 

etoxilada, maior a solubilidade do tensoativo em água e menor a sua interação com 

superfícies sólidas. Como se tratam de processos exotérmicos, a adsorção também 

diminui com o aumento da temperatura do processo (Daltin, 211). 
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Visando entender melhor como se dá a adsorção dos agregados micelares do 

SME2-M3 nas concentrações estudadas sobre a superfície metálica, os dados obtidos de 

eficiência e grau de cobertura (θ) em relação à concentração de inibidor a temperatura 

constante foram ajustados às isotermas de Langmuir e Frumkin.  A Figura 4.19 mostra 

as curvas isotermas ajustadas aos modelos de Langmuir (a) e Frumkin (b). 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

Figura 4.19 - Isotermas de Langmuir (a) e Frumkin (b) 
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 Ao observarmos a Figura 4.19 (a), verificamos que a correlação entre a 

concentração do sistema microemulsionado testado e o grau de cobertura da superfície 

metálica foi bastante significativa, R2 = 0,99, diferentemente da isoterma de Frumkin 

Figura 4.18 (b), onde o R2 foi igual a 0,64.  

De acordo com a Figura 4.19, não resta dúvida que o modelo que melhor se 

ajustou aos dados experimentais e que melhor explica o processo de adsorção observado 

foi o de Langmuir. Comprovando a formação de monocamadas sobre a superfície 

metálica e que as moléculas adsorvidas não sofrem qualquer interferência das moléculas 

de sítios vizinhos durante o processo de adsorção, seja no sentido de repulsão ou 

atração. Diferente de Frumkin, que prevê que há interação lateral entre as moléculas da 

microemulsão, caracterizada pelo parâmetro de interação lateral “g” na equação do 

modelo.  

A adsorção observada através do modelo de Langmuir é tipicamente física, onde 

as moléculas estão fracamente ligadas à superfície metálica, isto pode ser observado 

pelo ΔGads de 0,234 KJ/mol e pela constante de adsorção Kads de 0,0164, corroborando 

com a hipótese de que a adsorção entre o inibidor e metal se deu através das fracas 

interações de Van der Walls, num processo puramente físico. 

A isoterma de Frumkin propõe uma adsorção um pouco mais intensa e 

espontânea, algo não verificado no modelo de Langmuir. Isto pode ser verificado 

através dos dados obtidos de ΔGads de -9,855 KJ/mol, constante de adsorção Kads de 

0,968 e parâmetro de interação lateral g igual a 0,0215. Os parâmetros gerados pelas 

isotermas de Lagmuir e Frumkin são encontrados na Tabela 4.16.  

 

 

Tabela 4.16 - Parâmetros das isotermas de Langmuir e Frumkin para o SME2-M3 

 

Parâmetros Langmuir Frumkin 

Kads 0,0164 0,968 

ΔGads (KJ/mol) 0, 234 -9,855 

g - 0,0215 

R2 0,99 0,64 

 

 



Capítulo 4. Resultados e Discussões                                                                                                          129 

 

Ricardo Henrique Rocha de Carvalho/2015 

A isoterma de Frumkin nos fornece o parâmetro de interação lateral “g” positivo, 

indicando uma leve atração entre as micelas do SME, interferindo no processo de 

adsorção. A constante de adsorção Kads e o ΔGads sugerem um processo de adsorção 

espontâneo e puramente físico, regido por interações de Van der Waals entre as 

moléculas do SME e a superfície metálica. Contudo, os dados obtidos 

experimentalmente para eficiência de inibição à corrosão e grau de recobrimento (θ) da 

superfície metálica do aço AISI 1020 não se ajustaram à isoterma de Frumkin, o que 

pode ser constatado pelo seu coeficiente de correlação R2 igual a 0,64. 

Apesar das isotermas indicarem que as moléculas do SME estão fracamente 

ligadas à superfície do aço, ressalta-se o elevado grau de cobertura (θ), formando um 

filme protetor sobre a superfície metálica, isolando esta do meio corrosivo, obtendo 

assim elevada eficiência de inibição à corrosão. Isto indica que o processo de adsorção 

foi eficiente, mesmo em baixíssimas concentrações de óleo e tensoativo/cotensoativo na 

microemulsão, uma vez que componentes fenólicos do óleo solubilizados no sistema 

microemulsionado também contribuíram no processo de adsorção e consequentemente 

para a eficiência da inibição da corrosão.  

Destacamos ainda, as baixas concentrações dos sistemas testados e mesmo assim 

obtendo excelente resultado de quase 90% de inibição à corrosão. Porém, apesar de 

eficiente, o processo de adsorção observado, segundo a isoterma de Langmuir, poderá 

ou não ocorrer espontaneamente devido ao ΔGads positivo. Contudo, experimentalmente, 

verificou-se que o processo de adsorção transcorreu de forma espontânea. 
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5. Conclusões 

 

Podemos considerar que, os objetivos traçados para este trabalho foram 

alcançados de forma exitosa. Foi possível extrair e obter o óleo de gergelim mediante 

uso de técnica supercrítica, e obter a partir deste, um sistema microemulsionado capaz 

de inibir processos corrosivos sobre a superfície metálica do aço carbono AISI 1020. 

Isto se configura num avanço científico considerável no que diz respeito à área de 

corrosão eletroquímica e síntese de inibidores de corrosão, o que pode, futuramente, 

trazer enormes benefícios à indústria e a sociedade. Podemos classificar as conclusões 

sobre os estudos desenvolvidos neste trabalho da seguinte maneira: 

 

 Extrações Soxhlet, Perfil lipídico e Curvas cinéticas. 

 A extração por solvente conseguiu extrair quase 59% de óleo, sendo etanol 

mais eficiente em relação ao éter de petróleo no que diz respeito à extração da 

fração lipídica da semente de gergelim; 

 Nas EFS, 5% de etanol como co-solvente aumentou a solubilidade do óleo 

em 20% em relação ao CO2-SC puro, como mostrado através das curvas 

cinéticas; 

 Os ácidos graxos majoritários nos extratos de óleo de gergelim foram os 

ácidos graxos insaturados oleico e linoleico, variando sua composição de 

79,16% a 82,18%. Os ácidos graxos palmítico e esteárico complementam a 

composição do óleo, variando de 17,54 a 18,58%.  

 Houve pouca variação da composição dos extratos supercríticos, CO2-SC 

puro e CO2-SC + etanol; 

 Atividade antioxidante dos extratos. 

 A atividade antioxidante do extrato etéreo foi a mais elevada, o que leva a 

crer que este solvente tem uma maior seletividade em relação a compostos 

antioxidantes presentes no óleo, obtendo uma eficiência máxima de quase 

84% de inibição do processo oxidativo; 
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  Todos os extratos foram considerados com ótima atividade antioxidante para 

um volume de 200 μL, inativando radicais livres no meio reacional e inibindo 

a propagação da reação de oxidação no sistema βcaroteno/ácido linoleico; 

 O extrato supercrítico teve um menor desempenho frente aos demais extratos, 

principalmente quando comparado com o antioxidante comercial BHT. 

Contudo, obteve um percentual máximo de inibição à oxidação de 67,56%, 

considerando excelente, sobretudo, porque o extrato foi obtido em pressão 

moderada de 200 bar e sem co-solvente.  

 Planejamento Fatorial 23 para EFS com metanol como co-solvente 

 A pressão se mostrou o fator mais importante e de efeito dominante sobre a 

variável resposta (rendimento) no processo EFS, sendo o único significativo 

sob o ponto de vista estatístico; 

  O melhor rendimento (34, 23%) se deu a 250 bar, 70 °C e 10% de metanol;  

 O modelo proposto foi estatisticamente significativo e preditivo dentro dos 

intervalos avaliados para cada variável; 

 O modelo mostrou uma boa correlação com os dados experimentais; 

 Sistemas Microemulsionados (SME) 

 Os diagramas de fase obtidos para o SME1 e SME2, apresentaram uma faixa 

de Winsor IV excelente para formulações de microemulsões ricas em fase 

aquosa, ideais para aplicação como inibidores de corrosão; 

 A partir de pontos escolhidos nos diagramas SME1 e SME2, foi possível 

obter microemulsões com elevada concentração de água, obtendo SME 

diluídos de 12 até 400 ppm; 

 O SME obtido utilizando Tween 40 apresentou região de Winsor IV, assim 

como o SME obtido utilizando o Tween 80/Span 20, mas em ambos os casos 

ficou inviável obter microemulsões ricas em fase água; 

 Segundo as análises físico-químicas e estudo reológico, os sistemas obtidos 

SME1 e SME2 caracterizam-se como sistemas microemulsionados. 

 Com exceção dos pontos SME2-M1 e SME2-M2, todos os demais pontos 

foram extremante estáveis em baixas concentrações de tensoativos e frente ao 

meio salino; 
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 Inibição à Corrosão do aço AISI 1020 

 As curvas de polarização mostraram claramente o deslocamento do potencial 

para valores próximos de zero, indicando polarização da região anódica. Isto 

implica numa diminuição da corrente de corrosão através do eletrodo.  

  Com o aumento da concentração da microemulsão e de 

tensoativo/cotensoativo no meio, houve um recobrimento mais efetivo da 

superfície metálica, inibindo a passagem de corrente, verificado pela 

diminuição da densidade de corrente de corrosão através do aço AISI 1020; 

 O SME2-M3 obteve 88,16% de inibição à corrosão a 400 ppm (concentração 

de Ultrol L90/butanol de 138,2 mg/L), comprovando a grande eficácia de 

sistemas microemulsionados como inibidores de corrosão em baixas 

concentrações. 

 O SME2-M3 a 200 ppm (concentração de Ultrol L90/butanol de 69,1 mg/L), 

obteve uma eficiência de inibição à corrosão de 84,61%. Podemos considerar 

este como o melhor resultado, pois foi preciso dobrar a concentração da 

microemulsão (200 para 400 ppm) para aumentar apenas 3,51% a eficiência 

do inibidor. Neste caso, é mais adequado e vantajoso aplicar a microemulsão 

a 200 ppm do que a 400 ppm 

 Em baixas concentrações, o SME2-M3 não foi eficiente como inibidor.  A 12 

ppm não foi observada a diminuição da densidade de corrosão. A 25 ppm, a 

eficiência foi muito baixa, evidenciado pela diminuição de 32,94% na 

densidade de corrosão. 

 Isotermas de Adsorção 

 A isoterma que melhor se ajustou aos dados experimentais foi a de Langmuir, 

obtendo um R2 = 0,99, contra R2 = 0,64 de Frumkin. Isto implica dizer que o 

processo de adsorção ocorreu em monocamadas e sem interação entre as 

micelas da microemulsão. 

 De acordo com valores de ΔGads (0,233 KJ/mol) e K (0,164) para Langmuir, 

podemos dizer que se trata de um processo físico (fisissorção) de adsorção, 

governado por forças de Van der Walls. Isto implica numa adsorção fraca das 

micelas à superfície do aço carbono AISI 1020, também caracterizada pelo 

baixo valor da constante de adsorção. 
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 De acordo com Langmuir, o processo de adsorção observado pode ou não ser 

espontâneo, uma vez que o ΔGads (0,233 KJ/mol) do processo foi positivo.  

 Segundo Frumkin, o processo de adsorção foi mais forte devido às interações 

de atração entre as partículas, observado pelo parâmetro de interação lateral 

“g” (0,0215); 

  De acordo com Frumkin, o ΔGads (-9,855 KJ/mol) e o K (0,968) observados, 

presumem um processo de adsorção espontâneo e mais intenso, mas ainda 

assim de natureza física (fisissorção). Porém, Fumkin não se ajustou aos 

dados experimentais. 
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