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RESUMO
A eficiência de inibição à corrosão de sistemas coloidais preparados a base de óleos vegetais
provenientes das espécies Azadirachta indica A. Juss (SMEOAI) e Copaifera L. (SMECO) foi
avaliada via técnicas eletroquímicas. Os formulados coloidais SMEOAI e SMECO foram
analisados em diferentes concentrações (5 ppm - 150 ppm) na corrosão do aço AISI 1018, em
meio salino (3,5% de solução NaCl). O extrato hidroalcoólico obtido das folhas de A. indica
(EAI) veiculado no sistema SMEOAI, forneceu o formulado SMEOAI-EAI que foi avaliado
como inibidor verde de corrosão. O sistema SMEOAI foi preparado com Tween® 80 (fase
tensoativo), óleo isolado de A. indica (OAI, fase óleo) e de água bidestilada (fase aquosa
neutra). Este sistema veiculou, satisfatoriamente, o extrato EAI, resultando na microemulsão
SMEOAI-EAI. Similarmente, o sistema coloidal SMECO foi preparado com Tween® 80, óleo
de copaiba (CO) e água bidestilada. Diagramas de fases ternários foram obtidos para SMEOAI
e SMECO, tendo sido comprovada a formação de microemulsão com região característica de
Winsor IV (WIV). As caracterizações destes sistemas foram realizadas pelas seguintes análises:
determinação do índice de refração, comportamento reológico, tensão superficial e diâmetro de
gotícula. O efeito de inibição dass microemulsões obtidas a base de A. indica (SMEOAI e
(SMEOAI-EAI) foram analisadas pelas técnicas de resistência a polarização linear (LPR) e
impedância (EIS). A microemulsão obtida a base de Copaifera (SMECO) foi avaliada via
método LPR. Comparativamente, SMECO (100 ppm) apresentou a menor eficiência de inibição
à corrosão (77,15%), seguido de SMEOAI (25 ppm) com inibição mediana (79,28%). A
presença do extrato EAI no formulado SMEOAI, otimizou a eficiência de inibição, tendo sido
comprovado que o sistema SMEOAI-EAI (50 ppm) apresentou a eficiência máxima (91,79%)
de inibição. Para estes inibidores, comprovou-se também, efeitos antioxidantes realizados em
experimentos in vitro. De forma abrangente, o efeito antioxidante mais eficaz foi observado
para a microemulsão SMEOAI-EAI. Estes formulados coloidias foram avaliados pelas análises
de capacidade antioxidante total: 18,74% (SMEOAI) e 36,14% (SMEOAI-EAI); poder redutor:
56,34% (SMEOAI) e 290,49% (SMEOAI-EAI); quelação de íons ferro: 58,97% (SMEOAI) e
51,29% (SMEOAI-EAI); bem como sequestro dos radicais hidroxila: 60,16% (SMEOAI) e
87,33% (SMEOAI-EAI). As divergências percentuais observadas encontram-se relacionadas
aos diferentes mecanismos antioxidativos de cada modelo, bem como pela presença do extrato
EAI no formulado SMEOAI. O sistema a base de óleo de copaíba (SNECO), apresentou
47,89% de efeito antioxidante na análise do poder redutor e valor mais elevado (72,92%), para
o sequestro de radicais hidroxila. Os inibidores verde de corrosão SMEOAI, SMEOAI-EAI e
SMECO são biodegradáveis e em função do amplo uso destes vegetais, poderão despertar o
interesse do setor industrial com diferentes possibilidades de aplicações, tais como: bioinseticida, purificador de águas residuais, agente efluente, agente de recuperação de petróleo,
dentre outros.
Palavras-chaves: Azadirachta indica A. Juss., Copaifera L., Sistemas microemulsionados,
Inibidores Verde de corrosão, Agentes antioxidantes, Técnicas eletroquímicas.
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ABSTRACT
The corrosion inhibition efficiency of colloidal systems based on vegetable oils such as
Azadirachta indica A. Juss (SMEOAI) and Copaifera L. (SMECO) were evaluated by
electrochemical techniques. The colloidal formulations SMEOAI and SMECO were analyzed
in different concentrations (5 ppm - 150 ppm) in the corrosion of AISI 1018 steel in corrosive
saline medium (3.5% NaCl solution). The hydroalcoholic extract obtained from the leaves of
A. indica (EAI) was loaded in the colloidal system SMEOAI and then applied as a green
corrosion inhibitor. The SMEOAI system was prepared by using Tween® 80 as surfactant, A.
indica oil (OAI) as the oil phase and bidistilled water (as a neutral aqueous phase). The
SMEOAI system satisfactorily loaded the EAI extract providing a derivative formulation so
called SMEOAI-EAI. Similarly, the SMECO system was prepared by using Tween® 80,
copaiba oil (CO), and bidistilled water. The formation of Winsor IV microemulsion region
(WIV) on both systems (SMEOAI and SMECO) was evidenced through the construction of the
ternary phase diagrams. The colloidal systems characterizations were performed by using the
following analyzes: determination of the refractive index, rheological behavior, surface tension
and droplet diameter. The coloidal formulations SMEOAI and SMEOAI-EAI were analyzed
by using electrochemical techniques of linear polarization resistance (LPR) and impedance
spectroscopy (EIS). Meanwhile, SMECO system was only analyzed by using the LPR method.
Comparatively, the SMECO system (100 ppm) showed the lowest corrosion inhibition
efficiency (77.15%), followed by SMEOAI (25 ppm) which showed median inhibition
(79.28%) and the maximum inhibition efficiency (91.79%) was found to the SMEOAI-EAI (50
ppm) system, justified by the presence of the EAI extract in the loading system SMEOAI. For
all of those green inhibitors systems the antioxidant effect was analyzed by using in vitro
experiments and the best result was found to SMEOAI-EAI system. For that analysis it was
applied: total antioxidant capacity, 18.74% (SMEOAI) and 36.14% (SMEOAI-EAI); reducing
power, 56.34% (SMEOAI) and 290.49% (SMEOAI-EAI); iron ion chelation, 58.97%
(SMEOAI) and 51.29% (SMEOAI-EAI); sequestration of hydroxyl radicals, 60.16%
(SMEOAI) and 87.33% (SMEOAI-EAI). The observed percentage divergences were related to
the different antioxidative mechanisms of each applied model, as well as the presence of the A.
indica extract (EAI) in the SMEOAI-EAI system. The colloidal system prepared with copaiba
oil (SNECO) showed the lower effect 47.89% in the analysis of reducing power. Meanwhile,
for this system a higher result (72.92%) was evidenced in the sequestration of hydroxyl radicals
analysis. The green corrosion inhibitors SMEOAI, SMEOAI-EAI and SMECO are
biodegradable and due to the wide use of these plants, may arouse the interest of the industrial
sector focusing some different possible applications such as: bio-insecticides, biological drug
carriers, waste water purifiers, effluents, oil recovery agents, among other applications.
Keywords: Azadirachta indica A. Juss., Copaifera L., Microemulsion system, Green corrosion
inhibitors, Antioxidant property, Electrochemical techniques.
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1. INTRODUÇÃO GERAL
Combater a corrosão consiste em um dos principais objetivos para o desenvolvimento
de diversas pesquisas científicas na área eletroquímica. Neste contexto, a utilização de
inibidores verdes de corrosão surge como alternativa biotecnológica viável para o uso comercial
de inibidores menos agressivos ao meio ambiente. Em função da baixa solubilidade da matéria
orgânica em água, que possibilite sua disponibilização para uso industrial, os sistemas
microemulsionados representam uma importante fonte, ambientalmente aceitável, para
veiculação e liberação controlada da matéria ativa (fármacos dentre outros).
Substâncias que apresentam grupos fortemente polares, como os compostos
heterocíclicos nitrogenados, oxigenados e sulfurados, bem como tensoativos aniônicos e
catiônicos, e ainda, extratos vegetais, são exemplos de componentes orgânicos que atuam
eficazmente como inibidores de corrosão, via fenômenos específicos de adsorção em superfície
metálica, em diferentes ambientes agressivos (Rossi et al., 2007; Felipe et al., 2013a; Felipe et
al., 2013b; Moura et al., 2013; Maciel et al., 2014).
A atividade de inibição da corrosão de muitos extratos de espécies vegetais pode estar
correlacionada à presença de constituintes heterocíclicos, tais como: alcaloides, flavonoides,
taninos, compostos fenólicos, dentre outros. A presença de taninos, compostos de celulose e
policíclicos geram películas protetoras que agem eficazmente sobre a superfície do metal e
combatem a corrosão (Raja; Sethuraman, 2008).
Os critérios básicos para seleção dos inibidores podem ser classificados da seguinte
forma: ser compatível com o meio de aplicação, ser solúvel em meio aquoso e estável (incluindo
temperatura e pressão), não formar resíduos ou espuma, ser de fácil biodisponibilidade, não ser
poluente e nem tóxico para o meio ambiente, e ter baixo custo de produção e descarte de manejo
(Rani; Basu, 2012). Neste contexto, se enquadram os inibidores verdes, e dentre muitas espécies
vegetais que se encontram reportadas, destacam-se: Embilica officianilis, Terminalia belivia,
Terminalia chebula, Sapindus trifolianus, Accacia conicianna, Opuntia, Azadirachta indica,
Vernonia amygdalina, Cocos nucifera, Copaifera L., Croton cajucara, Anacardium
occidentale e Ixora coccinea como inibidores de corrosão (Abiola et al., 2007; Raja;
Sethuraman, 2008; Abiola; James, 2010, Anjos et al., 2013; Felipe et al., 2013, Maciel et al.,
2014).
No presente trabalho, a espécie vegetal Azadirachia indica A. Juss (sinonímio: Melia
Azadirachta L.), pertencente a família Meliaceae, conhecida no vernáculo como “neem” e
“armagoseira”; e a espécie Copaifera, pertencente à família Leguminosae e subfamília
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Caesalpinaceae, conhecida no venáculo como “copaibeira” ou “pau d’óleo, foram alvo de
estudos eletroquímicos, objetivando aplicações em química verde, bem como na área
biotecnológica de formulados com ação anticorrosiva. Inicialmente, foram obtidos via estudo
fitoquímico, o óleo de sementes de A. Indica (OAI) e um extrato polar das folhas (EAI),
utilizados para a obtenção dos sistemas microemulsionados (SME) biodegradáveis SMEOAI e
SMEOAI-EAI. Para a espécie vegetal Copaifera L., foi utilizado o óleo (de copaiba) adquirido
comercialmente (feiras-livres e/ou drogarias), obtendo-se um sistema microemulsionado
(SME) polar (rico em água), denominado SMECO. Os sistemas microemulsionados obtidos,
foram avaliados como agentes protetores biocompatíveis em experimentos antioxidantes e
eletroquímicos. A grande vantagem de utilizar SME se deve aos percentuais satisfatórios na
solubilização da matéria orgânica (óleos e extratos vegetais).
De forma abrangente, o objetivo desta Tese consiste em contribuir com os estudos
científicos das espécies vegetais Azadirachta indica A. Juss. e Copaifera L., ampliando suas
aplicações em química verde e na área biotecnológica, pelo uso de sistemas coloidais do tipo
micro e nano-emulsão (SME e SNE) que surgem como uma alternativa eficaz com a vantagem
de reduzir de custos de produção, já que o preparo de sistemas coloidais requer baixo custo,
menor quantidade de matéria orgânica, mantendo a mesma eficácia das biomassas solubilizada
em solventes orgânicos de uso biológico ou mesmo preparadas com componentes químicos de
elevada toxicidade, para uso químico em geral. Dessa forma, no presente trabalho foram
utilizados sistemas microemulsionados SMEOAI, SMEOAI-EAI e SMECO (e seus derivados
SMECO-COO e SMECO-SO), assim como, uma nanoemulsão (SNE) a base de óleo de copaíba
(SNECO), objetivando aplicações biotecnológicas em química verde e/ou como inibidor de
corrosão. Para tanto, foram realizados experimentos in vitro que avaliaram a ação antioxidante,
com resultados satisfatórios que posssibilitaram a solicitação de propriedade intelectual, via
depósito de patentes (depositadas no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual).
Com relação ao uso em química verde, as análises de inibição à corrosão do aço carbono
AISI 1018 foram realizados pelos métodos de Resistência de Polarização Linear (LPR) e
Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) em meio corrosivo salino (3,5% de NaCl).
Os resultados relacionados à parte da corrosão surgem como uma alternativa de produto
ecocompatível, e poderão ser aplicados nas indústrias químicas, petrolífera, petroquímica,
naval, de construção civil, automobilística, dentre outras. Contribuirão também, de forma
significativa, para a produção de novos inibidores de corrosão associados ao desenvolvimento
de tecnologias limpas, incentivando desta forma, projetos de pesquisa inseridos na química
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verde, com ampla aceitação na indústria nacional voltada para as inovações tecnológicas. Desta
forma, justifica-se as solicitações de patentes depositadas, para esta aplicação.
Resumidamente, é importante pontuar que o contexto descritivo deste documento de
tese consiste em: Introdução Geral; Revisão da Literatura (que abrange um amplo levantamento
bibliográfico referente as espécies vegetais Azadirachta indica e Copaifera L., bem como as
respectivas técnicas eletroquímicas utilizadas nos estudos dos inibidores obtidos com estas
plantas); Resultados e Discussão (que se encontra em forma de artigos científicos apresentados
em forma de Capítulos, cujos descritivos experimentais encontram-se inclusos de forma
expandida); Conclusões Gerais e Referências (contendo todas as citações presentes neste
manuscrito de tese).
Especificamente, no Capítulo 1 dos Resultados e Discussão, encontra-se o manuscrito
contento os estudos eletroquímicos (LPR e EIS) e testes antioxidantes avaliados para os
sistemas microemulsionados SMEOAI e SMEOAI-EAI, contento a espécie vegetal
Azadirachta indica, em que se incluem as caracterizações físico-químicas destes sistemas. No
Capítulo 2 encontram-se descritas as caracterizações do sistema nanoemulsionado (SNECO)
contendo o óleo de copaiba (Copaifera L.), bem como seu estudo eletroquímico de resistência
à polarização linear (LPR) e as análises de isotermas de adsorção.
No Capítulo 3 descreve-se a expansão da pesquisa do sistema SNECO, com inclusão de
outros óleos objetivandos-e a formação de formulados derivativos que possam apresentar
melhores resultados como inibidores verdes de corrosão a base de óleo de copaiba. Para tanto
a fase óleo do sistema SNECO sofreu modificação pelas misturas de óleo de copaíba com óleo
de coco e óleo de girassol, tendo sido obtido miscroemulsões denominadas de SMECO-COO e
SMECO-SO, respectivamente. Um amplo estudo antioxidante foi realizado para estes sistemas
derivativos. Na parte final do descritivo desta tese, constam as Conclusões Gerais (para todos
os resultados obtidos) e Referências bibliográficas.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Obtenção de novos sistemas automicroemulsionados a base dos óleos de Azadirachta
indica A Juss. e copaiba (Copaifera L.) para aplicação como inibidores verde de corrosão em
meio corrosivo salino.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Obtenção de sistemas coloidais do tipo microemulsão preparados a base do óleo obtido
das sementes de A. indica (SMEOAI);

•

Incorporação do extrato hidroalcoólico das folhas de A. indica (EAI) no sistema
microemulsionado (SMEOAI) e quantificação da solubilidade do extrato EAI no
sistema SMEOAI, via análise de espectroscopia na região do ultravioleta/visível
(UV/Vis);

•

Obtenção de sistemas coloidais do tipo micro e nanoemulsão preparados a base do óleo
de copaiba (Copaifera L.) puro (SMECO e SNECO), ou em mistura com óleos de coco
e girassol (SMECO-COO, SMECO-SO);

•

Caracterizações dos sistemas coloidais (SMEOAI; SMECO, SMECO-COO, SMECOSO e SNECO) por meio da construção de diagrama de fases ternário, comportamento
reológico, tensão superficial e diâmetro de gotículas, dentre outros;

•

Avaliação da inibição à corrosão, em aço carbono AISI 1018, em meio corrosivo salino
a 3,5% de NaCl, dos sistemas coloidais SMEOAI, SMEOAI-EAI e SMECO, pelos
métodos eletroquímicos de Resistência de Polarização Linear (LPR) e Espectroscopia
de Impedância Eletroquímica (EIS);

•

Avaliação da propriedade antioxidante dos sistemas coloidais SMEAOI, SMEOAI-EAI
e SNECO e seus formulados derivativos (SMECO-COO e SMECO-SO).
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3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1 ASPECTOS FITOQUÍMICOS E FARMACOLÓGICOS DA FAMÍLIA MELIACEAE E
DO GÊNERO Azadirachta indica A. JUSS.
A família Meliaceae é comumente conhecida por fornecer madeira de grande valor
comercial, dependendo da qualidade e relativa facilidade de cultivo destas plantas em áreas de
reflorestamento. Dentre as espécies vegetais pertencentes a esta família, destacam-se o mogno,
o cedro, o cedro-rosa e a santa bárbara (árvore nativa do Brasil) (Klein, 1984). Espécies da
família Meliaceae são ricas em limonóides bioativos com propriedades antiparasitária,
citológica, antifungica, antibacteriana, antiviral e inseticida (Matos, 2006). Neste contexto,
destaca-se a azadirachtina (C35H44O16), um complexo tetranortriterpenóide (limonóide) obtido
da Azadirachta indica A. Juss (Meliaceae) (Figura 1.1) que possibilitou a intensificação dos
estudos sobre as propriedades dos limonóides, tais como repelente, fagorepelente e inseticida
(Johnson; Morgan; Peiris, 1996; Morgan, 2009).
Figura 1.1 – Estrutura química do tetranortriterpenóide azadirachtina.
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Fonte: Johnson; Morgan; Peiris, 1996; Morgan, 2009.

Muitos outros limonóides têm sido analisados como inibidores do crescimento dos
insetos, assim como fagorrepelentes, e nenhum apresentou uma atividade tão significativa
quanto a azadirachtina. A propriedade inseticida deste biocomposto foi confirmada em cerca
de 300 espécies diferentes de insetos, tendo sido demonstrado sua interferência no
funcionamento das glândulas endócrinas que controlam a metamorfose dos insetos, impedindo,
desta forma, o desenvolvimento da ecdise (Simões et al., 2010).
Azadirachta indica A. Juss. é conhecida no venáculo como “neem, nim ou
armagoseira”, é amplamente distribuída na Ásia, África e outras partes tropicais do mundo
(Martinez, 2007). Estudos científicos levaram ao isolamento e elucidação estrutural de mais de
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300 compostos, que podem ser obtidos tanto das sementes, quanto das folhas desta espécie
vegetal, como a azadirachtina (Nicoletti et al., 2012). Especificamente, a azadirachtina pode ser
isolada de todas as partes da planta, porém o maior percentual de obtenção encontra-se nas
sementes dos frutos (em torno de 3,5 mg g-1), outra espécie vegetal em que a azadirachtina é
encontrada é a Melia azedarach L. (Ermel; Pahlich; Schmutterer, 1987; Djenontim et al., 2012).
Apesar da importância química e biológida da azadirachtina, este tetranortriterpenóide ainda
não pôde ser sintetizado, mediante a sua estrutura química complexa (Martinez, 2007). Além
disso, a utilização alimentícia da A. indica é comprometida, devido a azadirachtina ser um
composto de alto teor tóxico, com forte propriedade inseticida (Soon; Bottrell, 1994; Djenontim
et al., 2012). Entretanto, existem produtos comercializados como inseticidas contendo como
princípio ativo a azadirachtina, por exemplo o Margosan-O® (Simões, 2010).
Abordagem geral da Família Meliaceae
A família Meliaceae pertence à ordem dos Rutales, e apresenta-se como uma das mais
importantes famílias com espécies de grande interesse econômico e de alto potencial madeireiro
do mundo, e por este motivo, é intensivamente extraída de florestas tropicais. Uma
característica comum às espécies da família Meliaceae é a presença de triterpenos oxigenados,
conhecidos como limonóides ou meliacinas, devido ao sabor amargo (Simões et al., 2010). Sua
rota biossintética em plantas prevê como precursor os triterpenos eufol e tirucalol (Figura 1.2),
que ao final, dá origem aos tetranortriterpenóides, mediante a perda de quarto átomos de
carbono do precursor original. Esta rota biossintética envolve várias etapas reacionais,
conduzindo a formação das mais variadas estruturas, mas que quase invariavelmente, contém
cerca de 26 átomos de carbono (Simões et al., 2010).
Figura 1.2 – Estrutura química do eufol ou tirucalol que são triterpenos precursores da síntese
dos tetranortriterpenóides.
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Figura 1.3 – Estruturas químicas de alguns limonóides presentes na família Meliaceae.
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Os limonóides provenientes de espécies vegetais da família Meliaceae podem ser
divididos em onze grupos principais, de acordo com o padrão do esqueleto carbônico
apresentado na Figura 1.3 (Taylor, 1984). Além da família Meliaceae, os limonóides também
podem ser encontrados nas famílias Ruteceae e Cneoraceae (Matos, 2006). Esta classe de
substâncias apresenta grande potencial como pesticida que age com ação fagoinibidora, uma
das propriedades mais relevantes reportadas para plantas da família Meliaceae (Taylor, 1984).
Existe uma grande diversidade de limonóides isolados de plantas da família Meliaceae, em que
se inclui a azadirachtina, sendaninas e trichilinas, assim como as substâncias que apresentam o
anel C-seco. Neste caso, os limonóides são restritos as espécies do gênero Azadirachta e Melia
sp. (Maciel et al., 2010).
Outra substância que apresenta atividade fagoinibidora é a cedrelona (Figura 1.4), que
pode ser isolada de várias plantas da família Meliaceae, por exemplo Trichila catigua A. Juss,
conhecida como “Catiguá” (Matos et al., 2009). O gênero Trichilia é muito abundante em
regiões tropicais da América com mais de 230 espécies conhecidas (Matos et al., 2009).
Figura 1.4 – Estrutura química da cedrelona.
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Fonte: Matos et al., 2009.

Estudos têm demonstrado várias metodologias para o isolamento de limonóides, tais
como: cedrelona (Figura 1.4), acetato de 11β-acetoxi-obacunona (Figura 1.5), metil
angolensato (Figura 1.6) e uma mistura epimérica de fotogedumina (Figura 1.7) (Taylor, 1984;
Matos et al., 2009).
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Figura 1.5 – Estrutura química do acetato de 11β-acetoxi-obacunona.
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Figura 1.6 – Estrutura química do angolensato.
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Figura 1.7 – Estrutura química do fotogedumine.
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A espécie vegetal Azadirachta indica A. JUSS.
O gênero Azadirachta possui duas espécies vegetais provenientes de árvores da família
Meliaceae. Numerosas espécies têm sido propostas para este gênero, porém apenas duas
espécies são reportadas na literatura, Azadirachta excelsea e a Azadirachta indica A. Juss (syn.
Melia Azadirachta L.), (Figura 1.8). Ambas as espécies são nativas de regiões áridas do
subcontinente indiano, e a A. indica também foi largamente cultivada em outras regiões
tropicais de outros países como os Estados Unidos, Austrália, países da África e América
Central. A. indica vem sendo utilizada há mais de 2.000 anos na Índia para o controle de pragas
de insetos (mosca-branca, minadora, brasileirinho, carrapato, lagartas) e pragas de grãos
armazenados, nematóides, alguns fungos, bactérias e vírus, na fabricação de cosmético,
reflorestamento, como madeira de lei, adubo, assim como paisagismo (Ermel; Pahlich;
Schmutterer, 1987; Martinez, 2007; Simões et al., 2010; Nicoletti et al., 2012).
Figura 1.8 – Imagem representativa da árvore de Azadirachta indica A. Juss.

Fonte: Autor, 2017.
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Azadirachta indica A. Juss. é uma espécie vegetal originária de clima tropical, com
crescimento favorecido em temperaturas acima de 20 ºC e pode alcançar de 10 a 20 metros de
altura, com tronco marrom-avermelhado, duro e resistente. Suas folhas são alternadas com
frequência aglomerada nos extremos de ramos simples e de coloração verde-clara intensa.
(Figura 1.9). Apresenta inflorescência branca e estames amarelos (Figura 1.10). Os frutos são
formados por bagas ovais de coloração verde-clara durante o seu desenvolvimento inicial,
tornando-se amarelado posteriormente, com polpa macia (Figura 1.11).
A. indica é amplamente utilizada para arborização urbana de ruas e praças, no campo
como quebra-ventos e como sombra. Sua madeira é resistente a cupins e tem sido utilizada na
fabricação de móveis, mourões, estacas, dentre outros usos (IAPAR, 2011). No Brasil, as
primeiras plantações de A. indica ocorreram em 1986 pelo IAPAR (Instituto de Agronomia do
Paraná, Londrina/PR) com sementes provenientes das Filipinas, para pesquisas das
propriedades inseticidas da espécie A. indica. (IAPAR, 2011). A ávore de A. indica se
desenvolve em áreas de clima tropical e subtropical do Brasil. Nos primeiros 5 anos de plantio,
a árvore pode chegar a atingir de 4 a 7 metros de altura, e seu ciclo de vida pode atingir até 200
anos (Martinez; Lima; Boiça-Junior, 1998; IAPAR, 2011; Nicoletti et al., 2012).
A floração de A. indica normalmente é iniciada no segundo ano de idade, e a produção
dos frutos passa a ocorrer mais significativamente após três anos de plantio. A produção de
frutos no Brasil, com cerca de 8 kg por árvore, inicia-se em dezembro nas regiões Central, Norte
e Nordeste; na região Sudeste, e produção predominante ocorre entre os meses de fevereiro à
abril, e na região Sul, ocorre de maio até Junho (Martinez; Lima; Boiça-Junior, 1998).
Figura 1.9. Imagem representativa das folhas A. indica A. Juss.

Fonte: Autor, 2017.
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Figura 1.10. Imagem representativa das flores de A. indica A. Juss.

Fonte: Autor, 2017.

Figura 1.11. Imagem representativa dos frutos de A. indica A. Juss.

Fonte: Autor, 2017.

De forma abrangente, quase todas as partes da espécie A. indica são utilizadas na
medicina tradicional para o tratamento de várias doenças, especielmente no combate as doenças
originárias de bactérias e fungos (Luo et al., 2000). Como citado anteriormente, mais de 300
compostos já foram identificados a partir da A. indica, dentre eles a azadirachtina representa o
mais tóxico metabólico (Soon; Bottrell, 1994; Simões et al., 2010). Este metabólico bioativo
foi originalmente isolado por Butterworth e Morgan em 1968 (Butterworth; Morgan, 1968),
tendo sido revisada em 1975 (Zanno; Minra; Nakanishi, 1975) e posteriomente corrigida por
Kraus et al. (1985).
Os estudos sobre a estrutura da azadiractina, devido a sua complexidade, estenderam-se
por 18 anos (Simões et al., 2010). Esta substância é solúvel em solventes orgânicos polares,
muito sensível aos raios ultravioleta e aos meios mais ácidos ou básicos, a azadiractina
apresenta rápida biodegradação, mantendo o efeito fagoinibidor no máximo por duas semanas.
É formado por um grupo fechado de isômeros relacionados denominados AZ-A até AZ-G. O
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isômero AZ-A é o componente mais importante no que se refere à quantidade no extrato de
sementes de A. indica (Neves; Oliveira; Nogueira, 2003; Simões et al., 2010).
O óleo inseticida é extraído pela prensagem das sementes, obtendo-se no máximo 47%
de óleo, enriquecido com cerca de 10% da azadiractina (AZ). O resíduo das sementes é muito
rico em AZ e pode, também, ser seco e utilizado posteriormente para preparo de extratos
inseticidas, em mistura com água, e filtrado. Adicionalemnte, AZ tem efeito nematicida e serve
como adubo orgânico (Neves; Oliveira; Nogueira, 2003).
As folhas verdes antes de serem pulverizadas nos animais, devem ser deixadas em
infusão por 24 horas, a temperatura ambiente, filtradas e aplicadas no controle de carrapatos
em bovinos (1.250 g/100 L de água) e cachorros (500 g/3 L de água) (Neves; Oliveira;
Nogueira, 2003).
As folhas secas são utilizadas para o combate de pragas em vegetais. Neste caso, devem
ser secas à sombra e trituradas (30 g L-1 a 40 g L-1 de água em decocção por 24 horas), em
seguida, devem ser filtradas e pulverizadas nos vegetais. O resíduo obtido após a extração do
óleo das sementes possui efeito nemacida, e pode ser utilizado na faixa de concentração 100 g
a 300 g/cavidade de plantio (Neves; Oliveira; Nogueira, 2003).
Apesar de Azadirachta indica ser utilizada como pesticida, em dosagens moderadas,
não há registros de toxicidade em humanos. No entanto, em doses mais elevadas evidenciou-se
efeitos tóxicos de óleo de nim em mamíferos (Neves; Oliveira; Nogueira, 2003).
A espécie Azadirachta indica é comumente conhecida como nim, tem ampla
diversidade farmacológica como por exemplo, destacam-se as seguintes atividades:
antiulcerogênica, anti-inflamatória, anticâncer, hipolipidêmica e hepatoprotetora (Mossini;
Kemmelmeier, 2005).
Na índia, desde tempos remotos, as folhas de nim são consumidas como alimento, no
preparo de chá, ou como alimento para animais domésticos. Na África e no Caribe, os usuários
desta planta, principalmente crianças, ingerem os frutos maduros de A. indica (Hedge, 1993).
O valor DL50 para o óleo de nim foi encontrado na ordem de 14 mL kg-1 para ratos e 24
mL kg-1 para coelhos (Boeke et al., 2004) que corresponde a 31,95 g kg-1 (Deng et al., 2013).
Em ratos, evidenciou-se que doses acima de 80 mL kg-1 causam disfunção respiratória,
convulsão e morte. O valor de toxicidade (DL50) da azadirachtina (em ratos) varia entre 2 g kg1

a 5 g kg-1 (ingestão oral e aplicação dérmica, respectivamente). Esta toxicidade não é tão baixa

quando comparada com o composto natural rutenona (amplamente usado como inseticida e
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pesticida) que apresenta DL50 oral na ordem de 1,5 g kg-1 de peso corporal e não apresenta
toxicidade cutânea (Coats, 1994).
A toxicidade do produto natural azadirachtina quando comparada ao composto sintético
permetrina (DL50 oral na ordem de 4 g kg-1 e DL50 dermal acima de 4 g kg-1) mostra uma
toxicidade oral mais baixa para o composto de origem sentética (Coats, 1994). No entanto, a
toxicidade cutânea da azadiractina é menor, quando comparado com a permetrina, que é
amplamente utilizado como inseticida, acaricida e também repelente de insetos) (Coats, 1994;
Boeke et al., 2004).
O extrato bruto de A. indica e suas frações foram investigadas contra a linhagem de
células MCF-7 em ensaio citotóxico (Bibi et al., 2012). No referido estudo, o ensaio de MTT
foi utilizado para avaliar a redução na viabilidade da linhagem de células de câncer de mama
MCF-7. A viabilidade celular foi reduzida de forma dose-dependente, por extratos de A. indica
obtidos com diferentes solventes. Extrato aquoso (10 mg/mL) mostrou 60% de inibição máxima
e o extrato hexano (10 mg/mL), apresentou 30% de inibição. A análise fitoquímica destes
extratos e das suas frações cromatográficas mostrou a presença de flavonoides, saponinas,
cumarinas e taninos (Bibi et al., 2012; Tariq; Mussarat; Adnan, 2015). Outros estudos relatam
o isolamento de triterpenoides e tetranortriterpenoides (Ragassa et al., 1997; Paritala et al.,
2015), bem como limonóides (meliacinanidrido, zafaral e odoratone) (Luo et al., 2000;
Siddique, et al., 2004) (Figura 1.12).
De acordo com Morgan (2009) o primeiro composto isolado a partir do óleo da semente
de A. indica foi a azadiradiona (Figura 1.13). Embora este composto seja muito abundante nas
sementes desta espécie vegetal, o limonoide polar mais abundante encontrado em todas as
partes da planta é a azadiractina; a salanina é o terceiro limonóide mais abundante e pode ser
extraído juntamente com a azadiractina. Outro limonoide que pode ser encontrado em menores
quantidades nas sementes de A. indica é o 3-tigloilazadiractol (Figura 1.14).
Exite uma ampla variedade de procedimentos cromatográficos que possibilitam o
isolamento e purificação da azadiractina. Nas folhas de nim, por exemplo, o teor máximo deste
composto enconta-se em torno de 11% (1 kg de folhas produz 111 mg de azadiractina). Nas
sementes o percentual da azadiractina é muito inferior (0,075%) (Schroeder; Nakanishi, 1987;
Govindachari et al., 1999; Jarvis; Morgan; Edwards, 1999; Sharma et al., 2003; Silva, 2007;
Melwita; Ju, 2010).
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Figura 1.12 – Representação das estruturas químicas de alguns limonóides presentes na
Azadirachta indica A. Juss.
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Figura 1.13 – Representação da estrutura química da azadiradione.
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Figura 1.14 – Representação da estrutura química do 3-tigloilazadiractol.
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O isolamento e purificação de azadiractina e outros limonóides presentes no óleo das
sementes de A. indica, pode ser efetuado utilizando-se um procedimento de extração que
contenha uma mistura bifásica de solventes hidroalcoólicos contendo hexano ou éter de
petróleo. Com este método obtém-se um extrato bruto com cerca de 2% a 6% de limonóides
que após isolamento solubilizam satisfatoriamente, em solventes polares ou de média
polaridade (Melwita; Ju, 2010).
Silva et al. (2007) utilizando a cromatografia em contracorrente (CCC), purificaram sete
limonóides do tipo tetranortriterpenóides isolados das sementes de A. indica. Neste
experimento, um solvente bifásico obtido com a mistura hexano:butanol:metanol:água na razão
1:0,9:1:0,9 v/v, foi utilizado para o isolamento de alguns compostos bioativos, como a
azadiractina

A

(conhecida

como

azadiractina),

azadiractina

B,

azadiractina

desacetilnimbina, desacetilsalanina, nimbina e salanina (Figura 1.15).
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Figura 1.15 – Representação das estruturas químicas de algumas substâncias bioativas
isoladas das sementes de Azadirachta indica.
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Os percentuais de outros limonóides isolados de diferentes partes de A. indica são
menores para as sementes (0,03%), cascas (0,009%), folhas (0,005%), raízes (0,005%) e
madeira do tronco (0,002%). Efeitos da interferência do clima, solo e coleta de tempo, entre
outros são desconhecidos na concentração albuminoides, mas sabe-se que o armazenamento de
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sementes pode causar variações na constituição dos limonóides, com variação na faixa 0,01%
a 0,9% (Morgan, 2009).
Compostos de polariade elevada (solúveis em água) isolados de A. indica estão
presentes em quase todas as partes deste vegetal e por estarem em misturas complexas, ainda
não tiveram suas estruturas químicas completamente elucidadas. Estes componentes são
farmacologicamente eficazes no tratamento de várias patologias, tais como: ação anti-úlcera,
anti-inflamatória, anticâncer, antiséptica, hipolipidêmica e hepatoprotetora (Mossini;
Kemmelmeier, 2005; Xu et al., 2010; Ahmed; Murtaza, 2015; Bhatia et al., 2015).
Pesquisas sobre a bioatividade de azadiractina revelaram que a indução de mutações e
esterilidade para gerações de insetos nocivos podem ser otimizadas para combater pragas
(Ahmed; Murtaza, 2015). Como exemplo, as espécies de flebotomíneos de gêneros diferentes
(Phychodopygus, Lutzomya) conhecido como inseto vetor da leishmaniose (forma promastigota
encontrada no trato digestivo).
É conhecido que A. indica combate formas amastigotas de parasitas nos tecidos dos
hospedeiros vertebrados (seres humanos e outros animais superiores). A nível mundial, estimase que novos casos de animais infectados com a leishmaniose, poderia ser reduzido pela
utilização do óleo de nim (Farzaneh; Carvalho, 2015; Singh et al., 2015).
O reconhecido impacto ambiental negativo proveniente do uso indevido de pesticidas,
passou a ser substituído por produtos naturais que são menos agressivos, biodegradáveis e
seletivos. Neste contexto, estudos demonstraram que as plantas da família Meliaceae têm
grande potencial no controle de pragas devido ao seu elevado teor de compostos bioativos, que
agem de diferentes maneiras, contra uma ampla variedade de insetos. Dentre as diferentes
espécies desta família que apresentam atividades inseticidas encontram-se: Azadirachta indica
A. Juss, Melia azedarach Linn, Melia dubia e várias espécies do gênero Trichilia (Johnson;
Morgan; Peiris, 1996; Dua et al., 2009; Gahukar, 2014; Oliveira et al., 2014; Scudeler et al.,
2014).
Atualmente, formulações de Azadirachta indica (nim) são utilizadas para controlar
pragas e doenças fúngicas em várias culturas de algodão, arroz, plantas ornamentais e vegetais
no geral. O nim pode ser utilizado como um pesticida de amplo espectro, combinando com
outras espécies vegetais, biopesticidas microbianas, sinergistas, antagonistas e adjuvantes para
aumentar sua atividade, longevidade em plantas e ação de contato, tornando-o comparável com
outros inseticidas potentes e mitigando contra o uso excessivo e provável resistência a pragas
(Roychoudhury, 2016).
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As microemulsões preparadas a base de água podem ter o benefício de um pesticida
natural juntamente com a substituição de solventes de petróleo, que são tóxicos para plantas,
animais e vegetais, são altamente voláteis, geram graves problemas em formulações
agroquímicas, como irritação nos olhos no momento da fabricação e aplicações, dentre outros
(Singla; Patanjali, 2013).
Singla e Patanjali (2013) demonstraram a viabilidade de produzir microemulsões
estabilizadas com misturas compostas de óleo de nim, tensoativos não iônicos [371-N (misturas
de alquil-benzeno sulfonato 70% e etoxilato de nonil fenol 30%) e monoestearato de
polioxietileno (Tween-60)] e álcoois de cadeia curta como cotensoativos. Segundo os autores,
os três tipos: o óleo/água (O/A), água/óleo (A/O) e as microemulsões bicontínuas (O/A/O
A/O/A) podem ser formados usando óleo de nim (10%) um surfactante (único ou em misturas),
contendo ou não cosurfactante.
Existem diversas formas de disponilização do nim para aplicações biotecnológicas, tais
como, extrato seco das folhas (obtido a apartir de solvente hidroalcoólico ou alcoólico), óleo
vegetal (extração com hexano ou prensagem a frio), dentre outras. Neste contexto, é possível
encontrar preparações contendo o óleo de nim veiculado em microemulsões, como destacado a
seguir.
Xu e colaboradores (2010) desenvolveram um sistema microemulsionado contendo óleo
de A. indica para aplicações como acaricida, em testes in vitro. Nestes sistemas, foi utilizada
uma mistura de tensoativos Tween 80 e dodecil benzeno sulfonato de sódio (SDBS) (4: 1, em
massa), cotensoativo de e álcool hexílico na proporção de 4: 1, em massa (mistura de
tensoativos/cotensoativo), e como fase aquosa a água. No refeido estudo, a microemulsão foi
obtida sob agitação de 800 rpm durante 15 min. a 40 °C. A atividade acaricida foi medida de
acordo com o período em que as larvas (Sarcoptes scabiei var. cuniculi) morriam, sendo obtido
um tempo médio letal de 81,75 min. para 10% de microemulsão de óleo de neem utilizado,
demostrando que a microemulsão foi eficaz como acaricida.
Outros estudos relatam a utilização do óleo de A. indica e Cymbopogon nardus (L.)
Rendle (citronella) em sistemas nanoemulsionados para aplicação como biopesticidas, devido
à sua melhor eficácia em comparação com biopesticidas convencionais, pois sua aplicabilidade
é frequentemente restrita devido a uma solubilidade em água, ser relativamente baixa. Esta
desvantagem pode ser superada pela encapsulação de óleos em nanoemulsões do tipo óleo em
água (O/A) (Mohamed Ali et al., 2017).
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Mohamed Ali et al. (2017) desenvolveram várias nanoemulsões de óleos brutos de nim
e citronela. O tamanho médio das gotículas da nanoemulsão de nim (NNE), com diferentes
porcentuais de óleo de citronela, variou de 11,23 ± 3,86 nm a 17,80 ± 4,52 nm, enquanto que a
nanoemulsão de citronela (CNE), com diferentes porcentuais de óleo de nim, variou de 8,12 ±
2,80 nm a 12,04 ± 3,74 nm.
O estudo antifúngico in vitro contra Rhizoctonia solani e Sclerotium rolfsii foi realizado
por técnica de envenenamento alimentar, e os resultados mostraram que a nanoemulsão de nim
(NNE a 10%) e a nanoemulsão de citronela (CNE a 10%) foram mais ativas contra R. solani
(ED50 13,67 mg L-1 e 25,64 mg L-1) e S. rolfsii (ED50 14,71 mg L-1 e 20,88 mg L-1) (Mohamed
Ali et al., 2017).
Thomas et al. (2013) também analisaram o efeito do óleo de nim encapsulado em uma
nanoemulsão para aplicação como bactericida, em combate a espécie Aeromonas salmonicida,
causador de septicemia em diversas espécies de peixes, como a espécie analisada Clarias
batrachus (Linn) (bagre da família claridade). A infecção bacteriana foi tratada usando
nanoemulsão por análise in vitro e in vivo e verificou-se que era eficaz.
Vijayan e colaboradores (2013) investigaram o tratamento de acne e espinhas, bem
como melhora a elasticidade da pele por meio de nanopartículas lipídicas sólidas (SLNs)
incorporadas com óleo de nim, por meio de método de emulsificação dupla utilizando diferentes
concentrações de lecitina e Tween 80. O tamanho médio de partícula dos SLNs carregados com
óleo de nim diminuiu com a concentração crescente do tensoativo, sendo obtidos SLNs de 221,6
± 2,0 nm com um índice de polidispersidade de 0,948 ± 0,040 em maior concentração de lípido
e tensoativo, e apresentou um alta eficiência de encapsulamento de 82,10%, revelando a
capacidade de nanopartículas lipídicas sólidas para incorporar uma grande quantidade de óleo
de nim, o que contribuiu para um efeito prolongado e ação antibacteriana satisfatória no
combate aos microorganismos causadores da acne.
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3.2 ASPECTOS FITOQUÍMICO E APLICABILIDADE DO ÓLEO DE COPAIBA EM
PESQUISAS BIOTECNOLÓGICAS
Vários

fatores

encontram-se

relacionados

ao

desenvolvimento

de

estudos

biotecnológicos que incluam estudos realizados com espécies vegetais, principalmente os que
estão voltados para questões sociais e econômicas. Como consequência direta aos avanços
tecnológicos destas pesquisas, pode-se esperar que os aproveitamentos de produtos naturais nas
próximas décadas terão sido provenientes de estudos biotecnológicos. O Brasil por deter uma
das maiores biodiversidades existentes no mundo, poderá contribuir extraordinariamente.
Especificamente para a biodiversidade verde, o Brasil possui cerca de 60.000 espécies de
plantas catalogadas, o que corresponde a 20% de toda a flora mundial, detendo um valor
estimado de 75% de todas as espécies existentes nas grandes florestas (Garcia, 1995).
A floresta Amazônica, localizada na região norte do Brasil, é a maior floresta tropical
úmida do planeta e detém ampla biodiversidade. Dentre as espécies vegetais que podem ser
encontradas nesta região, destacam-se as do gênero Copaifera, que pertencente a família
Leguminosae Juss., subfamília Caesalpinoideae Kunth, e apresenta cerca de 10 espécies: C.
Multijuga Hayne, C. glycijcarpa Ducke, C. pubiflora Bentham, C. nuirtii Hayne, C. paupera
(Herzog) Dwyer, C. reticulata Ducke, C. guianensis Desf., C. piresii Ducke, C. gutjanenevs
Desf. e C. duckei Dwyer (Cascon; Gilbert, 2000). A espécie C. langsdotii é originária de regiões
do Suldeste do Brasil (Langenheim et al.,1986).
Estas espécies fornecem um óleorresina com diversas propriedades medicinais, que é
extraído do tronco destas árvores. Há séculos, as copaibas são utilizadas por povos indígenas
para fins medicinais para tratamento de doenças da pele, como a psoríase, eczema e dermatite;
tratam doenças respiratórias, como bronquite, amigdalite, dor na garganta, pela ação
cicatrizante e anti-inflamatória. Dentre muitas outras indicações farmacológicos deste óleo,
destacam-se os efeitos anti-inflamatório (cicatrização de feridas), antimicrobiano,
leishmanicida, larvicida, antineoplásico e antinociceptivo (Veiga Junior; Pinto, 2002; Zoghbi
et al., 2009; Leandro et al., 2012; Estevão et al., 2013; Santos et al., 2013; Lama et al., 2014).
As copaibas, conhecidas popularmente como copaibeiras ou Pau d’óleo, são árvores
nativas da região tropical da América Latina e também da África Ocidental (Veiga Junior;
Pinto, 2002). Na Amazônia brasileira, uma região onde a população rural tem pouco acesso a
produtos farmacêuticos industrializados e serviços de saúde convencionais, o óleo de copaíba
é considerado um dos medicamentos mais utilizados.
_________________________________________________________________________
Denise Porfirio Emerenciano

Tese de Doutorado – PPGQ/UFRN

38

Revisão da Literatura

Cascon e Gilbert (2000) relataram que os primeiros documentos sobre a utilização de
óleo de copaiba no Brasil datam do século XVI e foram escritos pelos portugueses que relataram
a importância medicinal do óleo de copaiba, para os povos indígenas (Youngken, 1945). No
século XVII, o óleo de copaiba foi introduzido na Europa como um medicamento eficaz no
tratamento de blenorragia, também conhecida como gonorreia (Osol; Farrar, 1956).
O efeito terapêutico deste óleo de copaiba está relacionado aos componentes químicos
formados pela mistura de sesquiterpenos, hidrocarbonetos, álcoois e epóxidos (com percentual
acima de 75%) e diterpenos, como ácidos carboxílicos, incluindo o ácido copálico, ácido antiagático, ácido caurenóico, ácido hardwickiico, dentre outros (Leandro et al., 2012; Lama et al.,
2014).
Algumas espécies do genêro Copaifera são provenientes da Venezuela, como a C.
officinalis, C. cenezuelana, e C. pubiflora. Estas espécies, juntamente com C. langsdotii
originária de regiões do Suldeste do Brasil, foram analisadas por Langenheim et al. (1986) tendo
sido verificado que as folhas apresentaram compostos fenólicos e compostos adstringentes, com
variação nos percentuais de sesquiterpenos entre as espécies.
Dentre as Copaiferas encontradas na América do Sul, a espécie Copaifera officinalis foi
a primeira a ser descrita (por Lineu, em 1762) e comercializada nos primeiros anos de
colonização da América (Veiga Junior et al., 2007b). Suas sementes foram analisadas por Veiga
Junior et al. (2007b), tendo sido reportado que o extrato de acetato de etila contém cumarinas,
e o extrato hexânico contêm esqualeno, tetradecano, hexadecano, campesterol, estigmasterol e
β-sitosterol; bem como ácidos graxos hexadecanóico, 9-octadecenóico e octadecanóico, com
percentual majoritário e os ácidos decanóico, eicosanóico, docosanóico e tetracosanóico, com
percentual minoritário.
Os óleos de copaiba comerciais não têm a identificação botânica e apresentam diferentes
padrões químicos e farmacológicos, cujas as características físicas, tais como viscosidade,
densidade e cor, bem como químicas (terores de sesquiterpenos e diterpenos), são comumente
utilizados para diferenciar as espécies vegetais (Veiga Junior et al., 2007a). Por esta razão, a
análise química dos óleos de copaíba de diferentes espécies de Copaiferas permite relacionar a
composição química com a atividade biológica, e assim, validar o uso fitoterápico deste óleo
de forma segura (Gilbert et al., 1997; Cascon; Gilbert, 2000).
O estudo fitoquímico mais antigo do óleo de copaiba remonta ao início do século XIX,
quando Schweitzer, em 1829, descreveu o biomarcador ácido copálico (substância sólida e
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cristalizada), que pode ser encontrado em todas as espécies do gênero Copaifera (Veiga Junior;
Pinto, 2002; Leandro et al., 2012).
O efeito terapêutico do óleo de copaiba está majoritariamente relacionado com
sesquiterpenos e diterpenos. Os diterpenos, majoritariamente apresentam esqueletos labdanos,
clerodanos e cauranos, representados na Figura 2.1 (Veiga Junior; Pinto, 2002).
Figura 2.1 – Representação do esqueleto básico de diterpeno encontrados no gênero
Copaifera.

Fonte: Veiga Junior; Pinto, 2002.

Como exemplos específicos de diterpenos, destacam-se os seguintes ácidos: copálico,
anti-agático, polialtico, caurenóico, hardwickiico e ent-caurenóico, juntamente com seus
derivados 3-hidroxi-copalico, 3-acetoxi-copalico e ácido ent-agático (Figura 2.2) (Leandro et
al., 2012; Lama et al., 2014).
O ácido copálico possui atividade bactericida e anti-inflamatória; como foi avaliado por
Souza et al. (2011) que identificaramm uma potente ação deste ácido contra microrganismos
(Porphyromonas gingivalis) responsáveis pela periodontite. Não foi observado a ocorrência de
citotoxicidade, quando testado nos fibroblastos humanos.
Lama et al. (2014) avaliaram a ação dos diterpenos clerodânicos presentes no óleo da
espécie C. multijuga, como inibidores de proteínas chaperonas, que juntamente com compostos
de chumbo, formam derivados mais potentes no tratamento de câncer de próstata. As proteínas
chaperonas estão presentes em células cancerígenas da próstata, cuja proliferação, contribuem
para a resistência à tratamentos quimioterápicos. No referido estudo, foram isoladas duas
fracções principais do óleo de copaiba (componentes ácidos e não-ácidos) e sete sub-frações
dos componentes ácidos. Os componentes não-ácidos e uma sub-fracção mostraram
citotoxicidade significativa em células câncer de próstata. Três componentes químicos foram
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identificados a partir destas sub-fracções, incluindo o ácido copálico, ácido hardwickiico e
ácido 3-acetoxi-copálico (Lama et al., 2014) (Figura 2.2).
Figura 2.2 – Representação da estrutura química de alguns diterpenos isolados de copaibas.

Fonte: Leandro et al, 2012; Lama et al., 2014.

Monti, Tiliacos e Faure (1996; 1999) isolaram alguns diterpenos alcoólicos da
oleorresina de copaiba, tendo sido denominados: (-)-15, 16-di-nor-labd-8 (17)-en-3β, 13-diol;
cleroda-3,13-dien-15-ol (colavenol); labda-8(17),13(E)-dien-15-ol (9,10-anti-copalol); (+)-7aacetoxibacotricuneatina D (um clerodano furanóide); (-)-3β-hidroxi-15,16-di-nor-labd-8(17)en-13-ona (um di-nor-labdano) (Figura 2.3).
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Figura 2.3 – Representação da estrutura química de diterpenos alcoólicos de copaibas.

Fonte: Monti; Tiliacos; Faure, 1996; 1999.

Os principais sesquiterpenos encontrados em óleorresinas de copaiba são: β-cariofileno,
óxido de cariofileno, α-umuleno, δ-cadineno, α-cadinol, α-cubebeno, α-selineno e β-selineno,
β-elemeno, α-copaeno, bergamoteno-trans-α e β-bisaboleno (Figura 2.4, Leandro et al, 2012).
O componente β-cariofileno associado ao agente quimioterapêutico paclitaxel, exibiu
efeito sinérgico por ter intensificado a atividade anti-câncer (Lima et al., 2003; Leandro et al,
2012; Lama et al., 2014).
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Figura 2.4 – Representação da estrutura química de alguns sesquiterpenos de copaiba.

Fonte: Leandro et al, 2012.

Os sesquiterpenos e diterpenos variam de acordo com a espécie de Copaifera, e têm
sido associados a diversas atividades biológicas, que variam, desde efeitos antitumorais, a
atividade embriotóxica (Leandro et al., 2012). Os sesquiterpenos β-cariofileno e β-elemeno
apresentaram atividade antiproliferativa contra várias linhagens de células cancerígenas.
Veiga Junior et al. (2007a) investigaram a composição química e a atividade antiinflamatória dos óleos de copaiba obtidos a partir das espécies C. multijuga Hayne, C. cearensis
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Huber ex Ducke e C. reticulata Ducke, tendo sido observado que, embora semelhantes
visualmente, as óleorresinas obtidas destas espécies apresentam variadas composições químicas
e atividade anti-inflamatória. Neste estudo, o sesquiterpeno majoritário isolado foi o αcariofileno (57,5%, 19,7% e 40,9%, para as espécies C. multijuga, C. cearensis e C. reticulata,
respectivamente), seguido de α-humuleno, α-copaeno, β-bergamoteno e α-cadineno, isolados
em diferentes percentuais, para cada óleorresina. Dentre os diterpenos, o ácido copálico foi
encontrado em todas as óleorresinas estudadas com maior percentual (6,2%) para C. multijuga.
Os diterpenos clorechinico (11,3%) e ácido hardwickiico (6,2%) foram os principais isolados
de C. cearensis; enquanto os ácidos caurenóico (3,9%) e colavênico (3,4%) predominaram na
espécie C. reticulata (Veiga Junior et al., 2007a).
Estudos envolvendo as variações da composição química das óleorresinas obtidas de
doze árvores de Copaifera reticulata Ducke provenientes dos Estados do Pará e Amapá do
Brasil, determinaram que estes óleos, em sua maioria do Pará, possuíam grandes quantidades
de β-bisaboleno (18,4% a 42,4%) e trans-α-bergamoteno (11,8% a 29,6%), enquanto que as
óleorresinas do Amapá eram ricas em β-cariofileno (27,8% a 68,%), β-selineno (0,0% a 20,6
%) e β-bisaboleno (3,7% a 17,8%); desta forma, a composição química da óleorresina de
copaiba, para a mesma espécie vegetal, apresentam diferentes composições químicas que
variam de acordo com os locais de coleta (Zoghbi et al., 2009).
Estudos relacionados a extração da óleoresina obtida das folhas de C. officinalis e C.
venezuelana, identificaram a presença de sesquiterpenos oxigenados em sua composição, como
o cipereno e o α-copaeno, α-cubebene, e β-humuleno, que são compostoes também encontrados
em espécies do gênero Hymenaea (Fabaceae) (Arrhenius et al., 1983).
Os sesquiterpenos que podem ser encontrados nas folhas de C. langsdorffii incluem o
α-copaeno,

α-bergamoteno,

β-cariofileno,

α-humuleno,

óxido

de

cariofileno,

biciclogermacreno, germacreno D, germacreno B, δ-cadineno e α-cadinol. Porém os que são
encontrados em maiores quantidades são o α-humuleno e β-cariofileno, e são relatados como
responsáveis pelas atividades anti-inflamatória e antimicrobiana (Fernandes et al, 2007; Lemos
et al., 2015).
Nas folhas da copaibeira podem ser encontrados ainda, compostos fenólicos,
adstringentes, sesquiterpenos, dentre outros (Langenheim et al., 1986).
Botelho et al. (2015) obtiveram extrato das folhas de copaiba (Copaifera sp.), por meio
da extração com fluido supercrítico de CO2, realizados com variações de temperatura e pressão,
para aplicações como neuroprotetores em AVCs (acidentes vasculares cerebrais). Os resultados
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da análise histológica e imuno-histoquímica sugerem que o extrato obtido a 60 ºC e 20 Mpa
(com 3,8% de rendimento), tem efeitos anti-inflamatórios e elevado efeito neuroprotetor no
acidente vascular cerebral experimental induzido por micro-injecções de endotelina-1 (ET-1)
no cérebro de ratos (modelo de isquemia focal). Além disso, as atividades antioxidantes
realizados (betacaroteno e ácido linoléico, com percentual de 64%), mostram que os extratos
podem ser estudados e aplicados para fins cosméticos e nutracêuticos.
Lemos et al. (2015) analisaram a ação gastroprotetora do extrato hidroalcóolico das
folhas de Copaifera langsdorffii Desf. e seus compostos isolados (cariofileno e óxido de
cariofileno), em diferentes modelos de úlceras gástricas. Os animais tratados com o extrato,
mostraram uma diminuição significativa da acidez total do suco gástrico e um aumento na
produção de muco, já os compostos isolados apresentaram uma maior atividade protetora
gástrica no modelo de úlcera induzida por etanol/ácido clorídrico. Estes efeitos foram
associados com a capacidade do extrato de diminuir a secreção gástrica e aumentar a produção
de muco.
No oleorresina de C. langsdorffii os compostos mais encontrados são o óxido de
cariofileno, ácido caurenoico, e β-cariofileno (Brancalion et al., 2012; Lemos et al., 2015). Os
compostos polares presentes nos extratos das folhas são os flavononoides quercitrino e afzelino
(Figura 2.5).
Figura 2.5 – Representação da estrutura química dos flavonoides quercitrino e afzelino
encontrados nas folhas de copaiba.

Fonte: Lemos et al., 2015.
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3.3 ANÁLISES ELETROQUÍMICAS APLICADAS AO ESTUDO DE INIBIDORES DE
CORROSÃO
A corrosão dos materiais é um processo espontâneo que ocorre frequentemente na
natureza por ação de diversos fatores, dentre os quais se destacam os mecânicos (processos de
desgaste por atrito ou por erosão) e eletroquímicos (processos de oxidação de compostos
metálicos) (Gentil 2011; Goulart et al., 2013; Ticianelli; Gonzalez, 2013) que afetam o
desempenho e a durabilidade destes materiais (Gentil, 2011).
Os problemas provenientes da deterioração dos materiais metálicos causam graves
danos aos setores das industrias química, petrolífera, petroquímica, naval, de construção civil,
automobilística, nos meios de transporte aéreo, ferroviário, metroviário, marítimo, rodoviário,
e nos meios de comunicação, como sistemas de telecomunicações, bem como e em obras de
arte como monumentos e esculturas, e ainda, na área da saúde como por exemplo: na
odontologia (restaurações metálicas - amalgama, aparelhos de prótese) e na medicina
(ortopedia) (Gentil, 2011).
Os metais, quando reagem, tendem a perder elétrons e favorecem a ocorrência do
fenômeno denominado de oxidação/corrosão. Neste contexto, a diferença de potencial
eletroquímico (DDP) entre as duas fases, uma sólida e outra líquida, pode ser avaliada em
soluções eletrolíticas, pela imersão de um metal, sob a forma de lâmina, placa, bastão, fio, tela,
dentre outros. Esta diferença (DDP) é, simultaneamente, de natureza elétrica e química, por esta
razão, é denominada diferença de potencial eletroquímico (Gentil, 2011).
Na corrosão eletroquímica, os elétrons são cedidos em determinada região e recebidos
em outra, como uma pilha de corrosão, sendo este processo decomposto em três etapas
principais: processo anódico (passagem de íons para a solução), deslocamento dos elétrons e
íons (transferência dos elétrons das regiões anódicas para as catódicas pelo circuito metálico e
uma difusão de ânios e cátions na solução) e processo catódico (recepção de elétrons, na área
catódica, pelos íons ou moléculas existentes na solução) (Wolynec, 2003; Gentil, 2011).
O objetivo fundamental da eletroquímica consiste no estudo de sistemas capazes de
entregar trabalho útil elétrico a partir de reações de oxirredução (células gavânicas) ou sistemas
nos quais ocorrem processos de oxirredução ao receberem trabalho útil elétrico (eletrólise);
sendo um sistema eletroquímico composto por, no mínimo, dois condutores eletrônicos
(chamados de eletrodos) imersos em um eletrólito que transporta íons (Ticianelli; Gonzalez,
2013). Neste caso, as análises eletroquímicas estarão focalizadas em dois objetivos principais
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e distintos: o estudo do(s) eletrodo(s) e o estudo do eletrólito. Assim, quando uma corrente
elétrica circula através do sistema, os componentes podem ou não está ocorrendo
transformações químicas irreversíveis como, por exemplo, nos processos de corrosão metálica.
No processo de corrosão do ferro pelo oxigênio da atmosfera que, em presença de
umidade, ocasiona as reações representadas nas Equações 1, 2 e 3; analogamente, estas reações
podem ser relacionadas aos casos em que o mecanismo de corrosão é de natureza eletroquímica
(Ticianelli; Gonzalez, 2013). A Figura 3.1 representa um esquema simplificado do processo de
corrosão e a Figura 3.2 representa um circuito eletroquímico para a medição do potencial de
corrosão.
"

Redução: O2 + 6e- à 3O2-

(1)

Oxidação: 2Fe à 2Fe3+ + 6e-

(2)

#

"

Reação Total: 2Fe + O2 à 2Fe3+ + 3O2- à Fe2O3

(3)

#

Figura 3.1 – Representação da versão simplificada do processo de corrosão, com a
interação de uma gotícula de água com ferro (a). Relação com uma pilha eletroquímica em
curto-circuito (b).

Fonte: Atkins; Paula, 2008.
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A Figura 3.1a esquematiza um modelo de corrosão desenvolvido por Evans, em 1920,
que ilustra a ocorrência de reações eletroquímicas envolvidas num processo corrosivo
(Wolynec, 2003). Este experimento clássico consiste em uma gota de água ligeiramente ácida
(ou alcalina), com um pouco de oxigênio dissolvido, em contato com o metal. O oxigênio na
solução das bordas da gota, onde a concentração de O2 é mais alta do que no restante, é reduzido
pelos elétrons cedidos pelo ferro e provenientes de uma certa área A. Estes elétrons são
substituídos por outros liberados na reação Fe à Fe2+ + 2e- , que ocorre em uma área A sob a
região interna da gota, que é pobre em oxigênio. A gota atua, portanto, como se fosse uma pilha
galvânica curto-circuitada (Figura 3.1b). Dessa forma, a velocidade da corrosão é medida pela
corrente de íons metálicos que abandonam a superfície do metal na região anódica, esse fluxo
de íons forma uma corrente de corrosão, icorr, que pode ser identificada como uma corrente
anódica, ia. Assim, qualquer corrente que circule na região anódica deve acabar por circular na
região catódica, a corrente catódica, ic, e a anódica ia, devem ser ambas iguais a corrente de
corrosão (Atkins; Paula, 2008).
Uma característica importante dos processos corrosivos é a ocorrência de reações
espontâneas, ou seja, em termos termodinâmicos, a variação da energia livre (∆G) da reação
deve ser menor que zero, e em termos eletroquímicos, a diferença de potencial entre os eletrodos
(sítios 1 e 2) deve ser positiva (Figura 3.2). Dessa forma, Ecor representa a diferença de potencial
entre o eletrodo formado pelos sítios 2 em relação ao formado pelos sítios 1, e R é o eletrodo
de referência.
A análise dos processos corrosivos possibilita que sejam observados diversos fatores
tais como: a) composição química do material metálico (com estudo extensivo para a presença
de impurezas, processo de obtenção, dentre outros); b) meio corrosivo (com estudo extensivo
para a influência da composição química, concentração, impurezas, pH, temperatura, teor de
oxigênio, pressão, sólidos suspensos); c) condições operacionais (em que se incluem as
condições de imersão, meios de proteção contra a corrosão, dentre outros), pois o estudo
conjunto dessas veriáveis permite indicar o material mais adequado para ser utilizado em
determinados equipamentos ou instalações (Gentil, 2011).
Exitem diversas formas de proteger os matériais metálicos para minimizar os efeitos dos
processos corrosivos, dentre os quais se destacam: a) o recobrimento do material metálico com
tintas ou vários tipos de filmes de outros metais mais nobres, aplicados por eletrodeposição ou
outros métodos; b) adição de inibidores de corrosão ao meio eletrolítico; c) proteção
anódica/catódica; d) passivação. Estes métodos podem ser explicados mediante aos efeitos
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provocados sobre os valores de densidade de corrente elétrica (i0) e o coeficiente de Tafel (b)
das reações parciais de corrosão sobre a solubilidade do agente oxidante e sobre a condutividade
efetiva do eletrólito.
Figura 3.2 – Representação esquemática de um circuito eletroquímco para medir o potencial
de corrosão.

Fonte: Ticianelli; Gonzalez, 2013.

Os inibidores de corrosão são substâncias inorgânicas ou orgânicas que, quando
adicionadas, provocam uma acentuada diminuição dos processos corrosivos. Estas substâncias
são, geralmente, espécies contendo nitrogênio ou oxigênio em sua composição, e têm
capacidade de se adsorver fortemente sobre a superfície metálica, provocando um bloqueio
parcial da superfície e afetando a velocidade das reações, eles podem ser classificados em
anódicos (quando ocorrem reações de oxidação na superfície do eletrodo) e catódicos (quando
ocorrem reações de redução na superfície do eletrodo), ocasionado uma variação no perfil da
curva corrente-potencial catódica ou anódica dos diagramas de Evans, cujo resultado final é
uma diminuição no valor da corrente de corrosão, como representado na Figura 3.3 (Ticianelli;
Gonzalez, 2013).
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Figura 3.3 – Representação da proteção catódica (a) e anódica (b) dos processos corrosivos.

Fonte: Ticianelli; Gonzalez, 2013.

Algumas substâncias têm a capacidade de formar películas protetoras sobre as áreas
anódicas e catódicas, interferindo com a ação eletroquímica, são os chamados, inibidores de
adsorção. Neste grupo de inibidores, estão incluídas as substâncias orgânicas com grupos
fortemente polares que facilitam a formação de películas por adsorção, como os colóides,
surfactantes, substâncias orgânicas contendo átomos de oxigênio, nitrogênio ou enxofre.
As películas de proteção ocasionadas pelos inibidores de adsorção são afetadas por
diversos fatores, tais como a velocidade do fluido, volume e concentração do inibidor
(inibidores eficazes mesmo em pequenas concentrações, como a tiouréia a 0,011% utilizada
como inibidor em meio ácido a 10%), temperatura do sistema, tipo de substrato eficaz para
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adsorção do inibidor, tempo de contato entre o inibidor e a superfície metálica e a composição
do fluido no sistema (Gentil, 2011).
Técnicas para estudos de anticorrosivos
A corrosão metálica ocorre em diferentes tipos de meios corrosivos, porém, o mais
frequente deles, é o meio aquoso. Neste sistema, o mecanismo da corrosão é essencialmente
eletroquímico. Desta forma, técnicas eletroquímicas podem ser utilizadas na avaliação, no
controle e na investigação da corrosão de metais ocasionados por diferentes tipos de ataques
corrosivos, como na medição da taxa de corrosão por meio da técnica de resistência à
polarização linear (LPR) de um metal que sofre corrosão generalizada (Wolynec, 2003). Outras
técnicas complementares podem ser associadas ao estudo de produtos anticorrosivos, como os
ensaios antioxidantes in vitro, que podem vir a serem utilizados como uma análise
complementar aos estudos eletroquímicos, e assim ser possível estabelecer quais produtos
podem apresetar atividades protetoras.
Curvas de Polarização
A influência da polarização sobre a densidade de corrente é obtida através da
representação gráfica em diagramas de potencial de eletrodo (E) versus densidade de corrente
(i). As curvas obtidas são chamadas de curvas de polarização. Na Figura 3.4 está repreentado
curvas de polarização anódica e catódica, num diagrama em que as densidades de corrente
assumem valores relativos, isto é, ia assume valores positivos, e ic, valores negativos. Observese que no potencial de equilíbrio Ee a densidade de corrente i assume valor nulo (Wolynec,
2003).
As curvas de Tafel, de natureza logarítmica, são formas mais convenientes de
representar as curvas de polarização por meio do diagrama E versus log |i| (Figura 3.5) (Goulart
et al., 2013). Na referida figura, as curvas de polarização anódica (ia) e catódica (ic) são
representadas em um determinado diagrama monologarítimico, em que Ee é o potencial de
equilíbrio e i0 é a densidade de corrente de troca.
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Figura 3.4 – Curvas de polarização anódica (ia) e catódica (ic) num diagrama em que as
densidades de corrente assumem valores relativos.

Fonte: Wolynec, 2003.

A vantagem desse diagrama (Figura 3.5) considte na parte das curvas em que a equação
de Tafel é uma reta. Além disso, aparecem no diagrama todos os coeficientes da equação: os
declives de Tafel são os declives das retas, enquanto a densidade de corrente de troca i0 é o
intercepto das retas com o eixo de log |i| passando pelo potencial de equilíbrio Ee.
Neste caso, a taxa de corrosão é determinada a partir das curvas de polarização e,
normalmente, é expressa em A/cm2 ou suas sub-unidades mA/cm2. No entanto, em alguns casos
ela pode ser expressa em outras unidades, tais como mm/ano ou mdd (mg/dm2.dia). Para
converter A/cm2 nessas unidades, ou vice-versa, lança-se mão da lei de Faraday e de dados, tais
como massa equivalente (27,9 g) e densidade do metal (7,87 g/cm3) (Wolynec, 2003).
Neste tipo de análise, a reação catódica é a reação de redução do oxigênio e, como o
teor de oxigênio dissolvido é normalmente pequeno, assim como a densidade de corrente limite
iL. Dessa forma, a intersecção das duas curvas normalmente ocorre no trecho vertical da curva
catódica (correspondente ao iL da reação de redução do oxigênio) e o valor de icorr será
praticamente igual a iL, ou seja, a taxa de corrosão dependerá da velocidade com que o oxigênio
é transportado até a superfície do metal (Wolynec, 2003).
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Figura 3.5 – Representação das curvas de polarização anódica (ia) e catódica (ic) em um
determinado diagrama monologarítimico.

Fonte: Wolynec, 2003.

No estudo que possibilita a obtenção das curvas de polarização, que representam a
relação entre o potencial de eletrodo aplicado e a corrente medida, utiliza-se o aparelho
potenciostato que fornece um controle adequado do potencial de eletrodo, através do qual é
possível (além de impor ao eletrodo o potencial desejado com relação ao eletrodo de referência)
medir a corrente de polarização, bem como registrá-la em função do potencial por meio de um
registrador. A Figura 3.6 ilustra esquematicamente um arranjo para o levantamento dessas
curvas de polarização por meio de um potenciostato, em que, ER é o eletrodo de referência, ET
é o eletrodo de trabalho e CE corresponde ao contraeletrodo.
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Figura 3.6 – Representação esquemática da obtenção das curvas de polarização.

Fonte: Wolynec, 2003.

Medidas de impedância pelo método da espectroscopia de impedância eletroquímica
A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) é uma técnica eletroquímica
derivada de um método em que, em lugar de se aplicar um potencial de eletrodo de corrente
contínua (semelhante a técnica de LPR), se aplica um potencial de corrente alternada (AC) com
diferentes valores de frequência, e consiste em uma importante ferramenta para a investigação
de mecanismos de corrosão (Wolynec, 2003).
As medidas de impedância AC em sistemas eletroquímicos podem ser realizadas de
acordo com o arranjo experimental mostrado na Figura 3.7. Nesta representação esquemática
pode ser observado que a aplicação de corrente alternada à célula eletroquímica é feita através
de um potenciostato, com conexões semelhantes as aplicadas para a obtenção das curvas de
Tafel (Figura 3.6). A corrente alternada, com uma determinada frequência, é programada pelo
computador e aplicada no eletrodo de trabalho através do potenciostato. A resposta do eletrodo
é recebida pelo detector de resposta em frequência que encaminha os dados ao computador para
processamento.

_________________________________________________________________________
Denise Porfirio Emerenciano

Tese de Doutorado – PPGQ/UFRN

54

Revisão da Literatura

Figura 3.7 – Representação do arranjo experimental típico para a realização das medidas de
impedância AC em sistemas eletroquímicos.

Fonte: Wolynec, 2003.

A aplicação da corrente alternada pode ser feita tanto no modo potenciostático como no
galvanostático. No primeiro caso, o computador envia à célula um potencial alternado, e a
resposta recebida pelo detector é a corrente, enquanto que no segundo, ocorre o inverso. Para a
análise dos resultados de EIS, é necessário que os resultados provenientes da interface metaleletrólito de um eletrodo possam ser representados por meio de um circuito elétrico equivalente,
como o representado na Figura 3.8.
Figura 3.8 – Representação de um circuito elétrico equivalente de uma interface metaleletrólito.

Fonte: Wolynec, 2003.
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A análise dos resultados experimentais pode ser obtida através de representações
gráficas dos diagramas de Nyquist (Figura 3.9a) e Bode (Figura 3.9b).
Figura 3.9 – Representação gráfica dos diagramas de Nyquist (a) e Bode (b).

(a)

(b)

Fonte: (Wolynec, 2003).

Na representação de Nyquist, também conhecida como representação de Argand ou
Cole-Cole, os valores experimentais de Zr(ω) e Zi(ω) são representados diretamente num
gráfico de -Zi versus Zr. Neste contexto, para um processo corrosivo que satisfaz o circuito
equivalente ao demonstrado na Figura 3.8, a representação de Nyquist terá o aspecto de um
semicírculo de raio 0,5Rp e centro em Re+0,5Rp, como indicado na Figura 3.9a. A representação
de Bode (Figura 3.9b) consiste no log |Z| versus log ω e de -φ versus log ω.
Na Figura 3.9a, os pontos correspondentes aos baixos valores de ω estão no lado direito
do semicírculo, sendo que o ponto correspondente a ω = 0 está sobre o eixo Zr e é igual a Re+Rp.
À medida que ω cresce, os pontos se deslocam para a esquerda, passam pelo ponto indicado
por ωmáx e, para valores tendendo ao infinito, voltam a se aproximar do eixo Zr no ponto
indicado por Re.
A técnica EIS funciona no domínio da frequência e baseia-se no conceito de que uma
interface pode ser vista como uma combinação de elementos de circuito elétrico passivo, isto
é, resistência, capacitância e indutância. Quando uma corrente alternada é aplicada a estes
elementos, a corrente resultante é obtida mediante a lei de Ohm. Em geral, a análise dos
resultados de EIS pode ser altamente complexa devido a sobreposição de arcos de fenômenos
simultâneos e medição de ruído, estando associada à heterogeneidade das amostras o que
dificulta consideravelmente a análise. Ao abordar a interpretação desta técnica, é preciso
considerar que a medição de um espectro EIS leva tempo (muitas vezes até várias horas). O
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sistema que está sendo medido deve estar em um estado estável ao longo do tempo de medição
do espectro de EIS (Ribeiro; Souza; Abrantes; 2015).
Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de reduzir os efeitos da corrosão.
Dentre os processos e métodos mais utilizados destacam-se: o aumento da resistência dos
materiais por adição de elementos de liga (como por exemplo, Cr e Ni); uso de revestimentos e
de agentes inibidores e antioxidantes. Neste contexto destacam-se a classe dos tensoativos, que
ao serem injetados sobre o óleo, promovem a formação de um filme superficial contendo grupos
alquil-orientados, que se deslocam as moléculas de água (salina) de superfície metálica. O uso
de tensoativos aplicados em sistemas microemulsionados (SME) como agentes inibidores de
corrosão vem sendo reportado como uma opção alternativa muito eficaz (Rossi et al., 2007;
Felipe et al., 2013a; Felipe et al., 2013b; Moura et al., 2013; Maciel et et al., 2014).
É importante destacar que o uso de inibidores de corrosão é um dos métodos mais
utilizados para o controle da corrosão, por agirem formando películas protetoras sobre áreas
anódicas e catódicas, controlando, desta forma, reações eletroquímicas. Moléculas orgânicas,
como sais de amônio quaternário e compostos heterocíclicos, por exemplo têm sido estudadas
como eficientes inibidores de corrosão. A adsorção das moléculas orgânicas em superfície
metálica através de heteroátomos, como nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo pode alterar
significativamente a resistência à corrosão do metal. Os dados existentes mostram que a
adsorção é influenciada não apenas pela natureza e pela carga da superfície do metal, mas
também pela estrutura química dos inibidores. No entanto, estas substâncias apresentam pouca
solubilidade em meio aquoso, e a utilização de sistemas microemulsionados (SME) surge como
um meio alternativo para disponibilização destes compostos de difícil solubilização em meio
aquoso.
De forma abrangente, as microemulsões são amplamente estudadas objetivando a
biodisponibilizar substâncias pouco solúveis em meios aquosos, ocasionando a obtenção de
sistemas com tensão superficial muito baixa e com pequeno tamanho de gotícula que resultam
em uma alta absorção e permeação. O fato dos SME serem eficazes no combate à corrosão e
ainda serem pouco explorados na literatura, motivou a realização do presente trabalho de tese,
que consiste na investigação do poder anticorrosivo de óleos vegetais incorporados em SME.
A seguir destaca-se uma abordagem geral sobre a teoria básica de SME e sua importância como
inibidores de corrosão.
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Microemulsões como sistemas veiculadores de inibidores da corrosão
O uso de de metais e ligas metálicas que estão em contato com o ambiente agressivo é
uma prática necessária. Neste contexto, muitos compostos orgânicos foram estudados com esta
finalidade. No entanto, a maioria destes compostos são sintéticos e tóxicos ao uso humano e
também causam danos ao meio ambiente (Raja; Sethuraman, 2008). Dessa forma, os extratos e
óleos vegetais surgem como importantes fontes anticorrosivas, com a vantagem de serem
ambientalmente aceitáveis.
A atividade de inibição à corrosão comprovada para muitos extratos vegetais vem sendo
vinculada à presença de constituintes ricos em heteroátomos que podem ser heterocíclicos
(terpenóides, alcalóides, flavonóides, taninos, dentre outros) ou não. A presença de taninos,
compostos de celulose e policíclicos, tendem a aumentar a película protetora que se forma sobre
a superfície do metal e que atua na inibição à corrosão (Raja; Sethuraman, 2008).
Em consequência da baixa solubilidade de óleos vegetais e substâncias orgânicas em
geral, em meio aquoso, ou em outro tipo de solvente não agressivo, formulações do tipo
microemulsão são indicadas para solubilizar e disponibilizar estes materiais em diversas áreas
da indústria química, bem como em outras áreas como cosmética ou farmacológica.
As microemulsões são definidas como sendo sistemas coloidais dispersos,
macroscopicamente homogêneos, termodinamicamente estáveis, transparentes ou translúcidos,
monofásicos e opticamente isotrópicos, formados a partir de uma aparente solubilização
espontânea de dois líquidos, normalmente imiscíveis, na presença de agentes tensoativos e/ou
cotensoativo (Beltrame, 2006), apresentam baixa tensão interfacial, e solubilizam substâncias
lipofílicas e hidrofílicas. Desde a sua descoberta (Kaler et al., 1989) objetiva-se a possibilidade
do uso de microemulsões para solubilizar e veicular substâncias com potencial bioativo. No
entanto, apenas no início do século XXI é que foram iniciados os primeiros experimentos na
tentativa de se encapsular óleos vegetais (Blanzat, 2000).
As microemulsões apresentam uma grande diversidade estrutural em função da sua
composição química e são constituídas de microgotículas dispersas e dinâmicas, que possuem
diâmetro variando entre 5 nm até 300 nm. Apresentam uma camada monomolecular de
moléculas anfifílicas que envolvem as microgotículas como uma membrana. (Formariz et al.,
2005; Rossi, 2006, Damasceno et al., 2011).
A elucidação da estrutura interna de uma microemulsão, de acordo com Paul e Moulik
(1997) Apud Beltrame (2006), é bastante complexa, exigindo a utilização de técnicas analíticas,
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como difração de raios X (SAXS - small angle X-ray scattering), difração de nêutrons (SANS
- small angle nêutron scattering), difração de luz dinâmica ou laser, microscopia de transmissão
eletrônica, ressonância magnética nuclear, dentre outros. Métodos como condutância,
viscosidade,

absorção

ultrasônica,

condutividade

térmica,

birrefrigeração

elétrica,

espectroscopias de infravermelho (IR) e de infravermelho próximo (NIR) também são
amplamente utilizados.
O modelo estrutural clássico de uma microemulsão consiste em um grande número de
gotículas dispersas em meio contínuo e interagindo entre si. A microemulsão pode ser do tipo
óleo em água (O/A), em que o sistema é rico em água e as microgotículas são ditas diretas, ou
do tipo água em óleo (A/O) com microgotículas inversas e o sistema é rico em óleo. Em cada
caso, as moléculas dos tensoativos se comportam de forma que as porções polares estejam
voltadas para a fase aquosa, e as porções apolares para a fase óleo (Oliveira et al., 2004; Rossi,
2006; Moura, 2009).
A possibilidade de formação da microemulsão depende da natureza dos componentes
[tensoativo (propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas), cotensoativo (geralmente um álcool de
cadeia carbônica pequena), água e óleo] e das propriedades termodinâmicas (temperatura,
pressão e força iônica) (Rocha, 2008; Moura, 2009; Damasceno et al., 2011)
Substâncias obtidas a partir de espécies vegetias são utilizadas há milhares de anos para
diversas aplicações. No entanto, a maioria das formulações à base de plantas são pouco solúveis
e têm propriedades hidrofóbicas com distribuição fraca em meio aquoso, levando a uma
biodisponibilidade reduzida e, portanto, uma diminuição da eficácia do tratamento, que requer
uma administração repetida ou uma dose aumentada (Felipe et al., 2013a; Felipe et al., 2013b;
Maciel et et al., 2014).
Nas últimas décadas, uma atenção considerável tem sido focada no desenvolvimento de
sistemas automicroemulsionados (SMEDDS originários do inglês self-microemulsifying drug
delivery system) ou automanoemulsionados (SNEDDS) que são caracteristicamente resistentas
a elavadas diluições em água, com o objetivo de biodisponibilizar compostos de difícil
solubilidade em solventes orgânicos ou em meio aquso, ou ainda, biológico. Os sistemas
SMEDDS são caracteristicamente polares (do tipo óleo em água, O/A), são isotrópicos e
formam soluções termodinamicamente estáveis, que contém uma fase óleo, um (ou mais)
surfactante, um cotensoativo (se necessário). Os sistemas SNEDDS (self-nanoemulsifying drug
delivery system) diferem dos SMEDDS por serem cineticamente estáveis (Mahmoud; Al-
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Suwayeh; Elkadi, 2013; Soni et al., 2014; Cheng et al., 2015; Reddy; Rudra; Haq, 2015; Zhang
et al., 2015; Li et al., 2017).
Sistemas coloidais do tipo SMEDDS ou SNEDDS são considerados alternativas viáveis
às formulações clássicas de natureza lipofílica, e podem resolver problemas de baixa
solubilidade, baixa disponibilidade, baixa absorção oral e elevada instabilidade de inúmeras
substãncias orgânicas (Soni; Prajapati; Chaudhri, 2014; Zhang et al., 2015).
Especificamente, o sistema autonanoemulsificante (SNEDDS) é descrito como uma
mistura isotrópica de óleo natural ou sintético e tensoativos (um ou mais tensoativos hidrofílicos
e cotensoativos) que possuem uma habilidade única de formar um nano-óleo fino em água (do
tipo O/A) quando misturadas com meio aquoso sob agitação suave. As misturas são
microemulsões isotrópicas claras e que são gotas finas ou glóbulos com tamanhos de partículas
inferiores a 100 nm. A emulsão espontânea para produzir emulsão de óleo fino sob agitação
suave seguida por diluição em meio aquoso pode ocorrer em óleo e mistura de surfactantes,
cuja eficiência da formulação auto-emulsionante pode ser influenciada por vários fatores, como
o valor do balanço hidrofílico/lipofílico do surfactante e a sua concentração. Os componentes
utilizados devem ser adequados para ingestão oral, tais como óleos de triglicerídeos de cadeia
média e tensoativos não iônicos (Soni; Prajapati; Chaudhri, 2014), como reperesnetado na
Figura 3.10.
Figura 3.10 - Diagrama representativo para obtenção de sistemas auto-emulsionante e sua
posterior conversão em sistema micro ou nanoemulsão.

Fonte: Zhang, et al., 2015.

Segundo Soni et al. (2014) as nanoemulsões são uma nova classe de emulsões que
podem ser definidas como uma emulsão com tamanhos de gotículas uniformes e extremamente
pequenas. A aparência física da nanoemulsão é transparente ou translúcida devido ao tamanho
das gotículas pequenas. O tamanho de suas pequenas gotículas torna-o cinéticamente estável
contra sedimentação de emulsões líquidas ou na forma farmacêutica de creme, por um longo
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período de tempo. O uso de nanoemulsões nas formas de dosagem oral, obtém resultados
promissores no aumento da eficácia do fármaco no local alvo, além de aumentar a
biodisponibilidade, permeabilidade e consequentemente suas funções terapêuticas.
Extensivamente, os sistemas coloidais (emulsões, autoemulsões, microemulsões,
nanoemulsões, sistemas SMEDDS ou SNEDDS) são amplamente estudados objetivando a
biodisponibilizar substâncias pouco solúveis em meios aquosos, ocasionando a obtenção de
sistemas com tensão superficial muito baixa e com pequeno tamanho de gotícula que resultam
em uma alta absorção e permeação. O interesse por esses sistemas carreadores versáteis está
aumentando e suas aplicações foram diversificadas para várias rotas de administração e
aplicação, mediante às suas propriedades únicas de solubilidade e estabilidade termodinâmica
(Desai; Mohite; Hajare, 2015; Li et al., 2017).
De forma abrangente, Algumas técnicas são utilizadas para aumentar as propriedades
de solubilidade e dissolução da substâncias lipossolúveis, como dispersão sólida, anti-solvente,
complexação com ciclodextrina, e formulações à base de lipídeos. Nos últimos anos, há um
crescente interesse pelas formulações à base de lipídeos para a entrega oral de fármacos pouco
solúveis em água. De fato, a abordagem mais popular é a incorporação de substâncias em
veículos lipídicos inertes, como óleos, dispersão de surfactante, lipossomas, microemulsões,
nanoemulsões, bem como formulações auto-emulsificantes (SMEDDS ou SNEDDS). A
maioria deles aumenta vantajosamente a área superficial de aplicação de fármacos para
melhorar o comportamento de solubilização, assim como a permeação, com o aumento das
propriedades de libertação e absorção (Mahmoud; Al-Suwayeh; Elkadi, 2013; Cheng et al.,
2015). Comparado com comprimidos ou cápsulas convencionais, o fármaco em SMEDDS pode
ser absorvido rapidamente uma vez que a microemulsão pode gerar fluidos contendo gotículas
dissolvidas de pequenas emulsões em contato com o sistema gastrointestinal (Cheng et al.,
2015).
Li et al (2017) destacam fármacos insolúveis em água veiculados em carreadores
SMEDDS, podem ser transportados para a circulação sistêmica através do sistema linfático
intestinal sem metabolismo de primeira passagem no fígado e, portanto, pode aumentar a
biodisponibilidade oral. Portanto, os sistemas SMEDDS podem afetar a absorção do fármaco
de várias maneiras, incluindo o aumento da solubilização, o aumento da permeabilidade da
membrana no trato gastrointestinal e o aumento da absorção de drogas linfáticas.
De acordo com Mahmoud et al. (2013), os sistemas autonanoemulsificantes de
administração de fármaco (SNEDDS) são misturas isotrópicas de óleos naturais ou sintéticos,
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tensoativos e cotensoativos. Esses sistemas se emulsionam espontâneamente quando expostos
a fluidos gastrointestinais para formarem óleo em nanoemulsão de água com tamanho de
gotícula nanométrico, enquanto a motilidade digestiva do estômago e do intestino fornece a
agitação necessária para o processo de autoemulsificação-dispersão. As substâncias
medicamentosas com solubilidade adequada em misturas lipídicas, tensoativas e cotensoativas
são candidatas a este conceito de formulação. Sistemas coloidais do tipo SNEDDS exibiram
privilégios sobre outros sistemas de entrega, pela facilidade de fabricação, alta capacidade de
diluição em meio aquoso, tamanho de partícula pequeno e excelente estabilidade física. Além
disso, mostraram aumento significativo da biodisponibilidade do fármaco,

melhoria na

permeação através da membrana intestinal, reduziram ou eliminaram o efeito de determinados
alimentos (Mahmoud; Al-Suwayeh; Elkadi, 2013). No entanto, é importante destacar que
apenas combinações de excipientes farmacêuticos muito específicas levará a sistemas autoemulsionantes eficientes. Isso poderia explicar que, embora muitos estudos tenham sido
realizados neste campo, existem poucos produtos farmacológicos no mercado formulados com
sistemas auto-emulsionantes.
Para a seleção de um veículo autonanoemulsificante ser bem sucedido, é importante
avaliar a solubilidade do fármaco em vários componentes, a área da região autoemulsionante
no diagrama de fases e a distribuição do tamanho das gotículas após a autoemulsificação. Com
classificação de acordo com o tamanho das partículas: de 100 nm à 300 nm para os sistemas de
automicroemulsionado (SMEDDS), e valores abaixo de 100 nm para sistemas
autonanoemulsionado (SNEDDS) (Reddy; Rudra; Haq, 2015).
A preparação de vários tipos de formulação SNEDDS envolve a realização de estudos
experimentais de vários óleos (óleo de girassol, óleo de soja, azeite, dentre outros), surfactantes
(derivados de Acrysol e outros tensoativos de Gattefosse, Tween 80, Tween 20, dentre outros),
cotensoativos (captex 200, captex 300, labrafil M 2125, dentre outros) e cosolventes (PEG 400,
propileno glicol, etanol, dentre outros) contendo o fármaco para avaliar a sua capacidade na
forma solubilizada e para formar uma solução transparente para uma melhor relação de
emulsificação de surfactante (Soni; Prajapati; Chaudhri, 2014).
Com relação ao uso das microemulsões em química verde, é conhecido que podem ser
aplicadas em diversas áreas, dentre as quais, destaca-se a veiculação de inibidores verdes de
corrosão no tratamento de superfícies metálicas, como no caso de derivados de espécies
vegetais que apresentam atividades antioxidante e anticorrosiva relatadas na literatura, porém
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mediante a baixa solibilidade em meio aquoso dos óleos vegetais, a eficiência de inibição é
reduzido, o que pode ser remediado com a utilização de utilização de micro e nano-emulsões.
Como exemplos de sistemas coloidais aplicados à corrosão destacam-se:
a) Rossi et al. (2007) investigaram a eficiência de inibição à corrosão do tensoativo óleo
de coco saponificado (OCS), em baixa concentração (0,5%), em solução salina, na interface
sólido-líquido do aço AISI 1020, pelo método eletroquímico de curvas de polarização linear. O
tensoativo avaliado em um sistema microemulsionado (OCS-ME) ou em solução aquosa (OCS)
apresentou inibição satisfatória. No entanto, o valor observado para o sistema OCS-ME foi
superior (77%), tendo sido justificado pela melhor adsorção do tensoativo OCS nos agregados
micelares (OCS-ME) que ocorre na interface líquido- sólido formando uma camada protetora
mais homogênea sobre o metal, possibilitando maior contato interfacial. A eficiência do OCS
(0,5%) em solução aquosa apresentou inibição máxima na ordem de 63%;
b) Moura et al. (2013), avaliaram a eficácia de solubilização de tiossemicarbazonas [4N-cinamoil-tiossemicarbazona

(CTSC);

4-N(2’-metoxicinamoil)-tiossemicarbazona

(MCTSC); 4-N-(4’-hidroxi-3’-metoxibenzoil)-tiossemicarbazona (HMBTSC)] no sistema
microemulsionado OCS-ME, como inibidores de corrosão. As eficácias das microemulsões
contendo as tiossemicarbazonas (OCS-ME-CTSC; OCS-ME-MCTSC; OCS-ME-HMBTSC),
testadas em baixas concentrações (0,214 g para CTSC; 0,073 g para MCTSC e 0,290 g para
HMBTSC) foram avaliadas em aço carbono AISI 1020, em meio salino, pelo método
galvanostático. No referido estudo, observou-se que as constantes de adsorção de Frumkin (K)
obtidas para OCS (solubilizado em água e em meio salino) e para o sistema OCS-ME, bem
como para as tiossemicarbazonas solubilizadas nesta microemulsão, sofrem variações em
função do meio aquoso [água destilada e solução salina (NaCl)]; as substâncias veiculadas na
microemulsão OCS-ME apresentaram inibições significativas à corrosão (faixa de variação
83,3% - 85,7%). Comparação entre os parâmetros de interação lateral (A) das
tiossemicarbazonas incorporadas no sistema OCS-ME, com o tensoativo OCS (solubilizado em
água ou água salinizada) e com o sistema OCS-ME mostrou que a ocorrência de interação
lateral (atrativa) é significativamente maior para as tiossemicarbazonas incorporadas no sistema
OCS-ME. A justificativa foi dada em função da maior adsorção entre as tiossemicarbazonas e
a superfície metálica com adsorção do tipo líquido-sólido (sistema microemulsionado-metal).
Outros estudos realizados com compostos orgânicos sintéticos incorporados
(solubilizados) no sistema OCS-ME encontram-se reportados (Rocha, 2008; Souza, 2010;
Cunha et al., 2017).
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Propriedade antioxidante
O termo oxidação de uma substância era comumente definido como a incorporação de
oxigênio em sua estrutura. Atualmente, pode ser mais precisamente definido como sendo a
conversão de uma substância química em um derivado com menor número de elétrons.
Oxidação, portanto, é a perda de um ou mais elétrons para outra substância, e a reação inversa
pode ser considerado como redução (Alvez et al., 2010).
A transferência de elétrons é um dos processos químicos mais fundamentais para a
sobrevivência das células. O efeito colateral dessa dependência é a produção de radicais livres
e outras espécies reativas de oxigênio (EROs) que possuem um elétron desemparelhado na
última camada de valência, e que podem causar danos oxidativos (Alvez et al., 2010,
Emerenciano et al., 2013). Ao serem formadas, estas espécies reativas reagem rapidamente com
outro radical ou com outra molécula por vários mecanismos, sendo que a velocidade e a
especificidade dessas reações dependem da concentração do radical, de sua reatividade e da
localização do elétron desemparelhado (Valko et al., 2007). Várias doenças são frequentemente
associadas com o estresse oxidativo, em que as biomoléculas, como proteínas, lipídeos e ácidos
nucléicos, são atacadas por radicais livres, podendo originar vários distúrbios, como
envelhecimento precoce, processos inflamatórios, disfunção cerebral, doenças do coração,
câncer e outros danos (Prieto; Pineda; Aguilar, 1999). Assim, para combater os radicais livres
os organismos vivos produzem substâncias que são capazes de regenerar ou prevenir os danos
oxidativos, exercendo seu papel como antioxidante (Alvez et al., 2010).
Existem diversos métodos para avaliar a atividade antioxidante in vitro de substâncias
biologicamente ativas, envolvendo desde ensaios químicos com substratos lipídicos a ensaios
mais complexos utilizando as mais diversas técnicas instrumentais, porém como existem
diferentes tipos de radicais livres e as suas diferentes formas de atuação nos organismos vivos,
dificilmente existirá um método simples e universal pelo qual a atividade antioxidante possa
ser medida precisa e quantitativamente. Assim, a busca por testes mais rápidos e eficientes têm
gerado um grande número de métodos para avaliar a atividade de antioxidantes naturais, pelo
uso de uma grande variedade de sistemas geradores de radicais livres, e dessa forma ser possível
prever quais produtos são formados e inibidos pelos antioxidantes, e em quais condições,
sistemas e alvos de proteção. (Alvez et al., 2010).
Diversos fatores podem afetar a eficiência dos materiais antioxidantes, como a
concentração do material analisado, reatividade com o radical livre, polaridade (exemplo: a
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vitamina C é um potente sequestrador para radicais hidrofílicos, mas pobre frente a radicais
lipofílicos), solubilidade (substâncias polares são mais efetivas em grandes quantidades de óleo
porque podem se acumular na interface ar-óleo ou em micelas reversas, dentro deste, onde as
reações de oxidação lipídica ocorrem com maior frequência devido à alta concentração de
oxigênio) (Alvez et al., 2010).
Para tanto, os ensaios antioxidantes in vitro mais utilizados na literatura para avaliação
da capacidade sequestradora de antioxidantes naturais sobre as ERO são: sequestro do radical
2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH, possui deslocalização do elétron desemparelhado por toda
a molécula), método da co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico (inibe a auto-oxidação de
lipídios em tecidos biológicos e produtos alimentícios), sequestro do peróxido de hidrogênio
(H2O2, fracamente reativo, no entanto exerce papel importante no estresse oxidativo por ser
capaz de transpor as membranas celulares facilmente e gerar o radical hidroxil, HO•), sequestro
do radical peroxil – método ORAC, sequestro de radical superóxido – xantina oxidase [a
produção do ânion superóxido (O2•), uma espécie reativa de oxigênio, é essencial para a defesa
de organismos vivos e atua na transferência de sinais entre células vivas, entretanto, a
superprodução de O2• causa estresse oxidativo], sequestro do radical hidroxil – método:
desoxirribose [o radical hidroxil, (HO•) é um dos mais deletérios radicais livres, pois sua meiavida é muito curta e dificilmente pode ser sequestrado in vivo (em baixas concentrações), porém
em experimentos in vitro pode ser sequestrado facilmente devido a sua alta reatividade],
sequestro do ácido hipocloroso (o HOCl é um potente agente oxidante gerado nos neutrófilos
pela reação de íons cloreto com peróxido de hidrogênio catalisado pela mieloperoxidase), poder
redutor (capacidade redutora avaliada pela formação de um complexo entre o Fe2+ e o cloreto
de ferro, sendo esta atividade mensurada pelo aumento da absorbância gerada pela formação
desse complexo), capacidade antioxidante total (CAT, consiste na formação do complexo
fosfomolibdênio em meio aquoso, com coloração amarela, quando oxidado, e verde à medida
que é reduzido por substâncias antioxidantes), quelação de íons metais (dentre as várias espécies
de íons de metal pró-oxidante, destaca-se o íon Fe2+, por ser o agente de maior poder redutor),
e técnicas eletroquímicas [por meio das técnicas voltamétricas (cíclica ou de pulso diferencial)
podem ser correlacionados os potenciais de oxidação, intensidade de corrente e/ou outros
parâmetros eletroquímicos com a capacidade antioxidante, portanto podem se mostrar mais
seletivas e sensíveis que os demais métodos espectrométricos] (Alvez et al., 2010; Costa et al.,
2011, Melo-Silveira et al., 2014).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas seções subsequentes, são apresentados os resultados e discussão em forma de
artigos científicos, que contemplam a) a obtenção do extrato hidroalcoólico das folhas de
Azadirachta indica A. Juss e do óleo das sementes desta espécie vegetal; b) o preparo dos
sistemas microemulsionados SMEOAI, SMEOAI-EAI, SMECO, SMECO-COO e SMECOSO, assim como uma nanoemulsão a base de óleo de copaíba (SNECO); c) a avaliação da
eficácia de solubilidade do extrato hidroalcoólico EAI no sistema SMEOAI, pelo método de
solubilidade mínima e máxima com uso do espectrofotômetro na região do UV-visível; d) a
avaliação das propriedades antioxidantes de cada formulado; e) o potencial anticorrosivo dos
sistemas coloidais SMEOAI, SMEOAI-EAI e SMECO, na proteção do aço carbono AISI 1018,
utilizando-se os métodos de LPR e EIS; f) apresentação resumida de algumas propriedades
farmacológicas destes formulados, que se encontram protegidas via depósitos de patentes.
4.1 CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DE SISTEMAS COLOIDAIS BIODEGRADÁVEIS A
BASE DE Azadirachta indica A. JUSS. COMO INIBIDOR VERDE DE CORROSÃO DO
AÇO AISI 1018 EM MEIO SALINO.
Resumo
No presente trabalho objetivou-se o preparo e a caracterização de sistemas microemulsionados
biodegradáveis (SME), obtidos a partir do óleo de sementes de Azadirachta indica A. Juss.
(OAI), para aplicação em química verde, como inibidor de corrosão. O sistema coloidal
resultante SMEOAI contém na sua composição 0,7% de OAI, 15,7% de tensoativo (Tween 80)
e 83,6% de água destilada. Através da construção do diagrama de fases ternário, foi possível
observar a formação da região de microemulsão (WIV), no sistema SMEOAI, que foi
caracterizado pelas seguintes análises: determinação do índice de refração, diâmetro de
gotícula, comportamento reológico, tensão superficial, pH, densidade e potencial zeta. Este
sistema veiculou satisfatoriamente, o extrato hidroalcoólico obtido das folhas de A. indica
(EAI), fornecendo o formulado SMEOAI-EAI, que foi preparado objetivando análises
comparativas, como inibidor verde de corrosão. O inibidor vegetal SMEOAI foi analisado em
diferentes concentrações (25, 50, 75, 100 e 150 ppm), na corrosão do aço AISI 1018, em meio
salino (NaCl, 3,5 %). Os métodos eletroquímicos utilizados foram o de resistência à polarização
linear (LPR), com extrapolação da curva de Tafel, e espectroscopia de impedância (EIS). Os
resultados comprovaram que o sistema SMEOAI, em baixas concentrações (25 ppm e 50 ppm),
apresenta eficiência máxima de inibição à corrosão na ordem de 79,28% e 79,49%,
respectivamente (LPR), e apresentou a eficiência máxima de inibição de 91,79% para a técnica
de EIS. Como complemento deste estudo, comprovou-se a propriedade antioxidante dos
sistemas coloidais SMEOAI e SMEOAI-EAI, que foi avaliada pelas análises da capacidade
antioxidante total (CAT), sequestro do radical hidroxila (OH•), sequestro do radical superóxido
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(O2-), quelação de íons metálicos e poder redutor, com resultados antioxidante satisfatórios.
Comparativamente, o melhor resultado observado foi para o sistema SMEOAI-EAI na
concentração de 1,9 mg/mL e reforça o uso deste sistema como inibidor verde de corrosão.
Abstract
The aim of this present work consisted in the preparation and characterization of biodegradable
microemulsion systems (SME) prepared with seeds of Azadirachta indica A. Juss. Oil (OAI),
for application as a green protective corrosion product. The obtained colloidal system, so called
SMEOAI, contain 0.7% of OAI, 15.7% of surfactant (Tween 80) and 83.6% of distilled water.
Through the construction of the ternary phase diagram, it was evidenced a WIV-microemulsion
region in the SMEOAI system, which was characterized by determination of the refractive
index, droplet diameter, surface tension and rheological behavior. This system dissolved
satisfactorily, the hydroalcoholic extract obtained from the leaves of A. indica (EAI), providing
the SMEOAI-derivative colloidal formulation named SMEOAI-EAI. The target system
SMEOAI was evaluated at different concentrations (25, 50, 75, 100 and 150 ppm) as corrosion
inhibitor, on carbon steel AISI 1018, at saline conditions (NaCl 3.5%), by the Linear
Polarization Resistance (LPR) with Tafel´s curve extrapolation analyses and electrochemical
impedance spectroscopy (EIS). According to this electrochemical method, the findings proved
that the best inhibitive concentration were 25 ppm and 50 ppm, which showed 79.28% and
79.49% for LPR technique, and maximum efficiencie of 91.79% for EIS. Additionally, the
antioxidant properties of the colloidal systems SMEOAI and SMEOAI-EAI were assessed by
analysing the total antioxidant capacity (TAC), hydroxyl radical sequestration (OH•),
superoxide radical sequestration (O2-), chelation of metal ions and reducing power with
satisfactory results, this property strengthens the corrosion inhibition properties of the
SMEOAI-EAI in lower concentration (1.9 mg/mL) reinforcing SMEOAI-EAI as a green
corrosion inhibitor.
Palavras-chave
Inibidor verde de corrosão, Azadirachta indica, Sistemas microemulsionados, Propriedade
antioxidante, Métodos eletroquímicos de LPR e EIS.
Introdução
Combater à corrosão consiste em um dos principais objetivos do desenvolvimento de
diversas pesquisas científicas. Nesse sentido, a utilização de inibidores verde de corrosão
surgem como alternativa biotecnológica viável para o uso comercial de inibidores menos
agressivos ao meio ambiente. Em função da baixa solubilidade de matéria orgânica em água
que possibilitem sua disponibilização para uso industrial, os sistemas microemulsionados
representam uma importante fonte, ambientalmente aceitável, para veiculação e liberação
controlada da matéria ativa.
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Substâncias que apresentam grupos fortemente polares, como os compostos
heterocíclicos nitrogenados, oxigenados e sulfurados, bem como tensoativos aniônicos e
catiônicos, e ainda, extratos vegetais, são exemplos de componentes orgânicos que atuam
eficazmente, como inibidores de corrosão, via fenômenos específicos de adsorção em superfície
metálica, em diferentes ambientes agressivos (Rossi et al., 2007; Felipe et al., 2013a; Felipe et
al., 2013b; Moura et al., 2013; Maciel et et al., 2014).
A atividade de inibição da corrosão de muitos extratos de espécies vegetais pode estar
correlacionada à presença de constituintes heterocíclicos, tais como: alcaloides, flavonoides,
taninos, compostos fenólicos, dentre outros. A presença de taninos, compostos de celulose e
policíclicos geram películas protetoras que agem eficazmente sobre a superfície do metal e
combatem à corrosão (Raja; Sethuraman, 2008).
Os critérios básicos para seleção dos inibidores podem ser classificados da seguinte
forma: ser compatível com o processo, ser solúvel e estável (incluindo temperatura e pressão),
não formar resíduos ou espuma, ser de fácil disponibilidade, não ser poluente, nem tóxico, e ter
baixo custo (inclusive de despejo) de manejo (Rani; Basu, 2012). Neste contexto, se enquadram
os inibidores verdes e dentre muitas espécies vegetais que se encontram reportadas destacamse: Embilica officianilis, Terminalia belivia, Terminalia chebula, Sapindus trifolianus, Accacia
conicianna, Opuntia, Azadirachta indica, Vernonia amygdalina, Cocos nucifera, Copaifera L.,
Croton cajucara, Anacardium occidentale e Ixora coccinea como inibidores de corrosão
(Abiola et al., 2007; Raja; Sethuraman, 2008; Abiola; James, 2010, Anjos et al., 2013; Felipe
et al., 2013, Maciel et al., 2014).
No presente trabalho, a espécie vegetal Azadirachia indica A. Juss (sinonímio: Melia
Azadirachta L.), conhecida no vernáculo como “nim” e “armagoseira”, foi alvo de estudo
eletroquímico, objetivando aplicação em química verde. Inicialmente, foram obtidos via estudo
fitoquímico, óleo de sementes (OAI) e um extrato polar de folhas (EAI) desta espécie vegetal;
na sequência, após suas incorporações em sistemas microemulsionados (SME) biodegradáveis
(SMEOAI e SMEOAI-EAI), foram avaliados como agentes anticorrosivos do aço carbono AISI
1018, em experimentos eletroquímicos e análises do potencial antioxidante.
Metodologia
O sistema microemulsonado SMEOAI, rico em fase aquosa (tipo O/A), foi preparado
com óleo das sementes de Azadirachta indica (OAI), Tween® 80 (tensoativo), e água destilada.
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O sistema SMEOAI-EAI foi obtido a partir da solubilização do extrato hidroalcoólico
(etanol/água 7:3) de folhas de A. indica (EAI), no sistema coloidal veiculador (SMEOAI).
As sementes e as folhas de Azadirachta indica A. Juss foram coletadas nos meses de
Janeiro a Março de 2013, no campus central da UFRN. A extração do óleo de Azadirachta
indica A. Juss. foi feita a partir das sementes do fruto desta espécie, via processo de secagem
em estufa (40 °C a 50 °C), trituração, extrações à frio (temperatura de 25 ºC) em Hexano P.A.
[com auxílio de um ultrassom (Quimis, potência de 135 Watts RMS) (de 10 repetições a 20
repetições de 10 minutos - 20 minutos cada)], e redução do solvente (em evaporador rotativo).
O óleo obtido foi degomado com sulfato de sódio P.A. para a separação de substâncias
hidrossulúveis (rendimento na faixa 1,0% a 10,0%), estando de acordo com metodologia
adaptada desenvolvida previamente por Dantas, Drummond e Santos (2010).
O material vegetal (folhas) de A. indica (225,26 g), previamente seco (30°C - 50°C) e
triturado, foi submetido a extrações via percolação (12 h - 48 h), com etanol/água (7:3), sendo
utilizados de 3 litros a 7 litros de solvente. Ao término, o extrato hidroalcoólico foi filtrado e
concentrado em evaporador rotativo, com rendimento de 20,0% a 50,0%.
Caracterizações físico-químicas do sistema SMEOAI
Para caracterização do sistema microemulsionado SMEOAI foram realizadas as seguintes
análises: índice de refração, diâmetro das gotículas, comportamento reológico, tensão
superficial, pH, densidade e potencial zeta. Na obtenção do índice de refração foi utilizado um
refratômetro analógico Brix, a uma temperatura de 25 °C. O comportamento reológico foi
avaliado para obtenção da viscosidade do sistema SMEOAI a partir do gráfico gerado pelos
valores de tensão superficial versus taxa de cisalhamento, tendo sido utilizado um reômetro
Thermo Cientific com modo de variação de tensão a uma taxa de cisalhamento constante dentro
do período de rotação que variou de 0 a 600 s-1, a 25 °C.
Os ensaios de tensão superficial foram realizados através do tensiômetro, cuja descrição
do método consiste na medida da pressão máxima da bolha utilizando dois capilares com
orifícios de diâmetros distintos, onde é bombeado um gás inerte (N2) a uma determinada pressão
constante (200 kPa). O capilar maior tem a finalidade de medir o efeito da profundidade de
imersão, enquanto que o capilar menor mede a tensão superficial (Anjos, 2012). Para a
inicialização do processo experimental, foi necessário 30,0 mL do sistema SMEOAI. A cada
medida as amostras foram diluídas em água destilada, variando as concentrações das soluções
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até concentrações com valores de tensão superficial próxima da água γH2O = 72,1 mN/m, a
temperatura de 25 °C. A partir dos valores da concentração versus tensão superficial, obtevese um gráfico onde o ponto da intersecção de duas retas corresponde à diluição máxima dos
agregados micelares.
Para determinação do diâmetro das gotículas foram realizadas medidas em duplicatas, no
aparelho Nanotrac 252, com o índice de refração de 1,487 (+/- 0,005) do óleo de A. indica, com
feixe de luz de comprimento de onda de 659 nm e ângulo de incidência de 90°.
As medidas de pH foram realizadas em um pHmetro, cuja calibração foi realizada com
soluções tampões de pH 4,0 e 7,0 à 27,3 ºC, e considerando uma precisão de 96,12%.
Para a determinação da densidade foi utilizado o densímetro da Anton Par, onde utilizouse 1 mL da amostra a uma temperatura de 28 °C, durante 60 segundos (tempo de estabilização).
As medidas do potencial zeta (z) foram realizadas utilizando o equipamento ZetaPlus
(Zeta Potencial Analyser; BTC – Brookhaven Instruments Corporation, New York, USA), com
eletrodo SR360, cujo potencial foi medido submetendo-se os sistemas coloidais em análise, a
uma voltagem fixa, determinando-se a mobilidade eletroforética dos agregados no plano de
cisalhamento.
A mobilidade eletroforética é a relação entre a velocidade da partícula e o compo elétrico
aplicado, sendo convertido em potencial zeta (z) mediante a relação Helmholtz-Smoluchowski,
de acordo com a a Equação 1.
z=

%&'()

(1)

*+ *,

em que z é o potencial zeta, η é a viscosidade do meio de dispersão, V. é a mobilidade
eletrosférica, ε0 é a constante dielétrica do meio e o ε1 é a permissividade elétrica do ar (8,854
x 10-12 C2 J-1 m-1) (Daltin, 2011).
Quantificação da solubilidade do extrato EAI no sistema veiculador SMEOAI
A eficácia de solubilização do extrato hidroalcoólico de A. indica (EAI) no sistema
coloidal SMEOAI foi avaliada pelo método de solubilidade mínima e máxima com uso do
espectrofotômetro na região do UV-visível (Thermo Electron Corporation/Nicolet Evolution
100), utilizando um comprimento de onda (λ) entre 400 a 800 nm, para a determinação do λmáx.
Para a obtenção da curva analítica, que consistiu em uma relação entre concentração do extrato
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versus absorbância de quatro amostras, em um determinado λmáx. Para tanto, utilizou-se uma
massa conhecida do extrato, cerca de 1,0 mg/mL, para a solubilidade mínima, e 50,0 mg/mL
para a solubilidade máxima, em 3,0 mL do meio veiculador (SMEOAI).
Para a determinação da solubilidade máxima do extrato EAI, preparou-se amostras de 3,0
mL de SMEOAI, adicionando-se o extrato até a ocorrência de corpo de fundo após 10 minutos
de agitação (agitador vortex) e 10 minutos no ultrassom; seguido da leitura do λmáx determinado
anteriormente, quando necessário, foram diluídas em água destilada, assim como para o mesmo
valor de λmáx, foi efetuada a leitura do sistema SMEOAI (branco). O valor de absorbância da
amostra foi lido no espectrofotômetro e quantificação da concentração solubilizada, foi obtida
mediante a equação da reta proveniente da curva de analítica através do ponto de intersecção.
Testes in vitro para a determinação da atividade antioxidante
Oa testes in vitro para a determinação da atividade antioxidante dos sistemas SMEOAI
e SMEOAI-EAI (nas concentrações de extrato de 1,0 mg/mL e 1,9 mg/mL), foram realizados
de acordo com metodologia previamente reportadas, como descrito a seguir.
Capacidade antioxidante total (CAT)
O ensaio CAT baseia-se na redução do molibdênio (Mo+6 à Mo+5) pela amostra teste (no
caso, SMEOAI e SMEOAI-EAI) com subsequente formação de um complexo esverdeado
Fosfato/ Molibdênio (Mo+5) em pH ácido. Foi adicionado a amostra teste na solução reagente
(0,6 M ácido sulfúrico, 28 mM de fosfato de sódio e 4mM de molibidato de amônia). Esta
solução foi mantida a 100 oC por 90 minutos e, na sequência, resfriada até temperatura
ambiente, seguido da realização das leituras a 695 nm (Prieto; Pineda; Aguilar, 1999). O
resultado foi expresso em equivalentes de ácido ascórbico (100% de atividade em 0,025 g mL1

), que é um composto com atividade antioxidante reconhecida.

Sequestro do radical hidroxila (OH•)
A atividade sequestradora dos radicais hidroxila foi investigada usando a reação de
Fenton (Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH●), de acordo com adaptação da metodologia de
Smirnoff e Cumbes (1989). Os sistemas microemulsionados SMEOAI e SMEOAI-EAI (nas
concentrações de 1,0 mg/mL e 1,9 mg/mL de extrato) foram solubilizados em 3 mL de tampão
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fosfato (150 mM pH 7,4), e foram incubados com FeSO4.7H2O (10 mM), EDTA (10 mM),
salicilato de sódio (2 mM), H2O2 30% (200 µL). A solução foi incubada à 37 oC por 1h; a reação
foi detectada por monitoramento da absorbância à 510 nm.
Sequestro do radical superóxido (O2-)
O sequestro do radical superóxido consiste em um método que se baseia na capacidade
da amostra teste (no caso, SMEOAI e SMEOAI-EAI) em inibir a redução fotoquímica do
nitroblue tetrazolium (NBT) em um sistema riboflavina-luz-NBT de 3 mL da solução reagente
[contendo: tampão fosfato (50mM, pH 7,8), metionina (13mM), riboflavina (2µM), EDTA
(100µM), NBT (75µM)] e 0,1 mL de solução coloidal (sistemas SMEOAI e SMEOAI-EAI)
(Dasguptaa, 2007).
A produção do azul de formazan foi monitorada pelo aumento da absorbância a 560 nm
após iluminação com lâmpada fluorescente por 10 min.
Quelação de íons metálicos
A habilidade de quelar o íon ferro dos compostos presentes nos sistemas coloidais
avaliados SMEOAI e SMEOAI-EAI foi determinada pelo método descrito por Decker e Welch
(1990), com modificações de Wang et al. (2008). A ferrozina, reagente utilizado neste ensaio,
forma complexo com o íon Fe2+ (coloração rosa), na presença de agentes quelantes este
complexo não é formado, resultando na diminuição da coloração.
A redução da coloração permite estimar a atividade quelante do íon ferro dos compostos
presentes nos sistemas SMEOAI e SMEOAI-EAI. As misturas reacionais contendo os sistemas
coloidais SMEOAI e SMEOAI-EAI, solubilizados em FeCl2 (0,05 mL, 2mM) e ferrozina (0,2
mL, 5 mM) foram agitados e incubados por 10 minutos a temperatura ambiente. As
absorbâncias das soluções foram medidas a 562 nm.
A habilidade, das frações, em quelar o íon ferro foi calculada usando a Equação 2.
Habilidade de quelação (%) = ((A0 – A1)/A0) x 100

(2)

em que A0 absorbância do controle e A1 absorbância da amostra teste.
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Poder redutor
O poder redutor das amostras coloidais (SMEOAI e SMEOAI-EAI) foi quantificado de
acordo com metodologia previamente descrita por Athukorala et al. (2006). Neste
procedimento, 4 mL da reação contendo 0,1 mL dos sistemas coloidais avaliados, em tampão
fosfato (0,2 M, pH 6,6) e ferricianeto de potássio (1%) foram incubados por 20 minutos à 50oC.
A reação foi concluída pela adição da solução de TCA (ácido tricloroacético à 10%), e
posteriormente misturada com água destilada e cloreto de ferro (0,1%). A absorbância foi
medida a 700 nm.
Eficiência de inibição à corrosão
As medidas de eficiência de inibição à corrosão foram realizadas em meio corrosivo
salino de maior aplicabilidade (água do mar sintética que possui concentração de 35.000 ppm
ou 3,5% de cloreto de sódio – NaCl), por meio do método eletroquímico de resistência à
polarização linear (LPR), com extrapolação da curva de Tafel, e espectroscopia de impedância
eletroquímica (EIS). Os ensaios foram realizados em diferentes concentrações dos bioinibidores
verdes de A. indica (25, 50, 75, 100 e 150 ppm), a temperatura ambiente (298 K), em uma célula
eletroquímica (30 mL de capacidade) com três eletrodos: o eletrodo de referência de Ag/AgCl
(prata/cloreto de prata, 3.0 M KCl), o contra-eletrodo de platina, e o eletrodo de trabalho (aço
carbono AISI 1018, código: EL4123772800000, adquirido pela IEC – Instalações e Engenharia
de Corrosão Ltda) com uma área superficial de 0,273 cm2.
Com o propósito de se obter as medidas de inibição à corrosão, foi utilizado o
equipamento potenciostato/galvanostato AUTOLAB a fim de determinar a corrente aplicada ao
eletrodo através da diferença de potencial elétrico entre o eletrodo de trabalho e o de referência
presentes em uma célula eletroquímica, para o método de LPR; e para o método de EIS aplicase uma amplitude variando as frequências de pertubação, em cima do valor do potencial
aplicado no sistema, obtendo-se uma corrente senoidal, semelhante ao potencial de resistência
à polarização, e a impedância é proveniente da relação entre a corrente (i/A) e o potencial (E/V).
Os resultados eletroquímicos de LPR foram analisados utilizando-se o software GPES,
versão 4.9, para obtenção das curvas de Tafel e seus respectivos parâmetros. O tratamento dos
espectros da análise de EIS foram analisados utilizando-se o software NOVA, versão 1.8. Todos
os potenciais, para o método de LPR, foram obtidos por meio do eletrodo de trabalho (aço
carbono AISI 1018) imerso em solução salina por 15 minutos para obter-se o potencial de
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circuito aberto (Eocp), que é o potencial de estabilização do sistema, cujo valor é de
aproximadamente –500 mV. Depois da obtenção do Eocp, as medidas eletroquímicas são obtidas
mediante a velocidade de varredura de 1 mVs-1; em seguida, os estudos de polarização anódicos
e catódos são realizados a partir da variação do valor de Eocp para –500 até +500 mV (em relação
ao Eocp, previamente obtido).
A extrapolação das curvas de Tafel foi realizada para a obtenção do ponto de
intersercção das retas anódicas e catódicas, e assim prever o potencial de corrosão (Ecorr) e a
corrente de corrosão (icorr).
As eficiências de inibição à corrosão para o método de LPR dos inibidores SMEOAI e
SMEOAI-EAI, em diferentes concentrações, foram calculadas por meio da Equação 3.

Eficiência de inibição a corrosão, via polarização (ηP) =

2, – 2
2,

x 100%

(3)

em que “i” é a densidade de corrente dos inibidores, e io é a densidade de corrente para o branco
(NaCl).
O grau de cobertura (θ) para o aço carbono AISI 1018 na presença dos inibidores
SMEOAI e SMEOAI-EAI foram calculados por meio da Equação 4, que foi utilizada como
parâmetro para obter-se as isotermas de Langmuir, Frumkin e Temkin (Equações 5, 6 e 7); a
energia livre de Gibbs, que consiste no fenômeno de adsorção do inibidor na superficie metálica
do eletrodo (AISI 1018), foi calculada utilizando-se a Equação 8.
Grau de cobertura: θ =

(4)

4, – 4
4,

Langmuir: 65 = 8 7 + C

(5)

Frumkin: <=>

= <=> ABCD + >F

(6)

= log (Kads) – g θ

(7)

9:;

Temkin: log

6
7?6 5
6
5

1
Energia livre de Gibbs de adsorção: GHBCD
= -RT x ln (55.5 x Kads)

(8)

em que “θ” é o grau de cobertura, “C” é a concentração dos inibidores (ppm), “Kads” é a
1
constante de adsorção, GHBCD
é a energia livre de Gibbs de adsorção (kJ mol-1), “R” é a constante

universal dos gases (J K-1 mol-1), T é a temperatura ambiente (298 K), e 55,5 é a concentração
molar da água é solução (mol L-1).
As medidas eletroquímicas de impedância foram realizadas a partir da obtenção do Eocp,
com o eletrodo de trabalho (aço carbono AISI 1018) imerso em solução salina por 45 minutos,
_____________________________________________________________________
Denise Porfirio Emerenciano

Tese de Doutorado – PPGQ/UFRN

74

Resultados e Discussão

com frequência variando de 0,01 Hz à 1,0 MHz, com 50 pontos, e amplitude de 10 mV, pico a
pico utilizando o sistema AC potenciostático (circuito aberto). Os experimentos foram obtidos
na presença e ausência das soluções contendo os inibidores (SMEOAI e SMEOAI-EAI) nas
mesmas concentrações testadas para o método de LPR (de 25 ppm à 150 ppm).
A eficiência de inibição à corrosão para o método de EIS para cada inibidor analisado,
em diferentes concentrações, foi calculado utilizando-se a Equação 9 (Chauhan; Gunasekaran,
2007).

Eficiência de inibição à corrosão, via impedância (ηI) =

IJK – I,JK
I,JK

x 100%

(9)

em que “Rct” e “R0ct” são as resistências de transferência de carga na presença e ausência dos
inibidores (SMEOAI e SMEOAI-EAI), respectivamente.
Resultados e Discussão
O sistema microemulsionado SMEOAI, rico em fase aquosa (O/A), foi preparado com
óleo de Azadiracha indica A. Juss. (0,7% de óleo vegetal), tensoativo Tween 80 (15,7%) e de
água destilada (83,6%), tendo sido monitorado via construção do diagrama de fases,
objetivando-se a formação de região de microemulsão (Winsor IV) (Figura 4.1). Para tanto,
efetuou-se titulação mássica da fase óleo, com as massas do tensoativo e da fase aquosa
(previamente quantificadas), com registros das fases referentes aos pontos de transição
(turbidez do sistema). Devido à não alteração do seu aspecto isotrópico após diversas diluições
em água (cerca de 30 diluições), o sistema obtido (denominado de SMEOAI) foi caracterizado
como sendo um sistema automicroemulsionado. Como nos estudos dos processos corrosivos as
amostras avaliadas são diluídas no meio corrosivo de análise, para assegurar que não haverá
precipitação da amostra e no caso das microemulsões, mudança de fase, o sistema SMEOAI foi
preparado objetivando-se microemulsão do tipo polar com caráter autoemulsificante, com valor
de densidade igual a 1,01319 g mL-1.
O resultado do índice de refração do óleo de A. indica apresentou valor médio de 1,487
(+/- 0,005), tendo sido necessário para uso subsequente, a análise do tamanho das gotículas do
sistema SMEOAI. O diâmetro das gotículas (6,53 nm) observado para este sistema, encontrase na faixa de diâmetro de sistemas microemulsionados (abaixo de 100 nm) (MaClements,
2012), com características conceituais que justificam a denominação microemulsão.
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Figura 4.1 – Diagrama de fases ternário do sistema coloidal polar a base de óleo de sementes
de A. indica (SMEOAI).

Fonte: Autor, 2017.

A diluição máxima dos agregados micelares do sistema SMEOAI foi obtida a partir dos
dados de tensão superficial, tendo sido utilizados 30 mL do sistema microemulsionado. O
gráfico da tensão superficial (mN m-1) versus concentração da amostra (g mL-1) mostrado na
Figura 4.2, foi obtido com uma tensão próxima da água, na temperatura de 25 ºC, o ponto da
intersecção de duas retas resultou na diluição máxima específica dos agregados micelares
(10,398 mg mL-1), indicando que abaixo desse valor, encontram-se monômeros dispersos, ou
seja, não há formação de agregados micelares, portanto, o sistema microemulsionado não foi
formado satisfatoriamente.
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Figura 4.2 – Gráfico representativo da tensão superficial (mN m-1) versus concentração (g
mL-1).

Fonte: Autor, 2017.

O comportamento reológico do sistema SMEOAI foi avaliado a partir do gráfico gerado
pelos valores da tensão versus taxa de cisalhamento de 0 a 600 s-1 (Figura 4.3), resultando num
comportamento linear, com R2 = 0,9995. No escoamento de um fluido Newtoniano, existe um
parâmetro de proporcionalidade entre a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento. A
viscosidade deste fluido só é influenciada por variações de temperatura e pressão (Machado,
2002). Portanto, de acordo com o gráfico gerado, o fluido em análise foi classificado como
Newtoniano e a viscosidade foi determinada como sendo o coeficiente angular da curva de 3,2
mPa.s (3,2 cP), sendo de acordo com os parâmetros estabelecidos para um sistema micro ou
nanoemulsionado.
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Figura 4.3 – Representação do comportamento reológico do sistema SMEOAI.
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Fonte: Autor, 2017.

Os resultados obtidos da determinação do potencial zeta para os sistemas coloidais
SMEOAI e SMEOAI-EAI estão descritos na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 – Resultados da determinação do potencial Zeta dos sistemas microemulsionados.
Mobilidade
Varreduras

SMEOAI

Potencial Zeta (mV)

SMEOAIEAI

SMEOAI

SMEOAIEAI

Relação Residual
SMEOAI

SMEOAIEAI

1

-0,54

-0,48

-6,73

-5,93

0,0142

0,0089

2

-0,34

-0,21

-4,17

-2,59

0,0153

0,0108

3

-0,25

-0,39

-3,05

-4,87

0,0188

0,0107

4

-0,41

-0,58

-5,09

-7,22

0,0123

0,0172

5

-0,40

-0,20

-4,99

-2,45

0,0190

0,0115

6

-0,42

-0,54

-5,13

-6,70

0,0133

0,0173

7

-0,30

-0,34

-3,69

-4,22

0,0192

0,0129

8

-0,47

-0,17

-5,78

-2,06

0,0145

0,0100

9

-0,23

-0,49

-2,89

-6,05

0,0228

0,0103

10

-0,35

-0,26

-4,34

-3,24

0,0134

0,0113

Valor Médio

-0,37

-0,37

-4,59

-4,53

0,0163

0,0121

0,03

0,05

0,38

0,60

0,0011

0,0009

Desvio
Padrão

Fonte: Autor, 2017.
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A maioria dos materiais macroscópicos ou particulados adquirem uma carga elétrica
superficial quando estão em contato com soluções aquosas. O potencial zeta é um indicador
dessa carga, e é utilizado para avaliar a energia de repulsão entre as partículas, e neste caso,
pode ser utilizado para prever e controlar a estabilidade de suspensões ou emulsões coloidais,
pois essas cargas são responsáveis pelos fenômenos de dispersão e agregação das partículas
(Daltin, 2011). Dessa forma, o potencial zeta é uma propriedade física que exibe uma partícula
em suspensão, sendo uma propriedade importante em estudos de adsorção, já que possibilita
determinar a carga superficial do adsorvente (Nascimento et al., 2014).
Quando se analisa uma gotícula de óleo dispersa em uma fase aquosa, pode-se observar
a formação de uma dupla camada elétrica na superfície: uma camada fixa de íons de carga
contrária à superfície da gotícula, denominada de camada de Stern, e outra camada móvel de
íons, denominada de camada difusa. O potencial entre essas duas camadas é conhecido como
potencial zeta. Esse parâmetro caracteriza o sistema em relação à sua estabilidade eletrostática.
Desse modo, quando duas gotículas se aproximam de forma intensa, ocorre a saída de íons
dessas camadas podendo levar consigo também moléculas de tensoativos. Sabe-se que, com o
déficit de tensoativos no sistema a repulsão eletrostática cai, aumentando as chances de
coalescência (agregação das partículas líquidas), chegando-se a conclusão de que, quanto maior
o valor em módulo do potencial zeta de um sistema, mais estável ele se apresenta, pois a
espessura da camada de Stern será maior e com maior densidade de cargas, formando uma
maior proteção de cada partícula contra a coalescência (Hotza, 1997; Daltin, 2011).
Os sistemas coloidais SMEOAI e SMEOAI-EAI apresentaram valores médios de
potencial zeta de -4,59 mV (pH = 5,69) e -4,53 mV (pH = 5,51), respectivamente. Segundo
Kong e Park (2011) valores elevados de potencial zeta (acima de 30 mV, em módulo) impedem
a ocorrência de coalescência das gotículas dispersas, melhorando a estabilidade do sistema com
o aumento do valor do potencial zeta, porém como esta é uma teoria fundamentada
experimentalmente, outros fatores devem ser considerados quando se relaciona a estabilidade
de sistemas microemulsionados. Segunto Bruxel et al. (2012), o aumento do diâmetro de
gotículas e a redução do pH podem ocasionar a diminuição do potencial zeta, pois o potencial
depende do grau de ionização do agente emulsionante, sendo a redução da carga resultante (em
módulo) da ordem de 40 mV para valores inferiores a 25 mV, uma tendência a provocar um
aumento na taxa de floculação e coalescência das formulações.
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Teste de solubilidade do extrato hidroalcoólico (EAI) veiculado no sistema SMEOAI
Os testes de solubilidade foram realizados previamente ao estudo eletroquímico, que
avaliou comparativamente, a eficiência de inibição à corrosão dos sistemas SMEOAI (óleo de
sementes de A. indica) e SMEOAI-EAI (sistema contendo um extrato polar de folhas de A.
indica). Especificamente, objetivou-se a avaliação da eficiência de inibição à corrosão de
componentes terpenoídicos presentes nas folhas de Azadirachta indica, cujo extrato
hidroalcoólico das folhas desta planta (EAI) foi solubilizado no sistema veiculador SMEOAI.
A quantificação do extrato incorporado no sistema

SMEOAI foi determinada por

espectroscopia na região do UV-visível, utilizando-se um comprimento de onda (λ) entre 400 a
800 nm, para a determinação do λmáx (402 nm). A curva analítica foi construída com base na
relação entre concentração versus absorbância de quatro amostras padrões (com 100% de
solubilidade, devido a baixa concentração, cerca de 1,0 mg/mL – solubilidade mínima)
contendo o extrato EAI no λmáx, como mostra a Figura 4.4.
Em função da curva analítica, foi possível calcular a solubilidade do extrato
hidroalcoólico de A. indica (EAI) no sistema SMEOAI, com eficiência máxima na ordem de
24,77%, ou seja, a partir da massa máxima 31,83 mg mL-1 houve solubilização de 7,80 mg mL1

de extrato EAI. No entanto, o sistema veiculador, SMEOAI contendo o extrato EAI na

concentração 1,0 mg mL-1, apresentou solubilidade máxima 85,05%. A amostra (extrato EAI)
na concentração 1,9 mg mL-1 apresenta baixo percentual de incorporação (0,88 mg mL-1;
46,54%). Portanto, o sistema veiculador, solubiliza satisfatoriamente, baixas concentrações do
extrato EAI, como para a concentração de extrato 1,9 mg mL-1 (concentração escolhida para os
testes antioxidantes e eletroquímicos) o sistema SMEOAI-EAI apresentou densidade igual a
1,01391 g mL-1, e pH igual a 5,51, cujo sistema livre SMEOAI possui uma densidade um pouco
menor, igual a 1,01319 g mL-1, e pH igual a 5,69, cujos valores são relativamente próximos ao
valor da densidade da água (1,0 g mL-1).
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Figura 4.4 – Curvas de absorbância (A) e analítica (B) do extrato hidroalcoólico (SMEOAIEAI).
(A)

(B)

Fonte: Autor, 2017.

Propriedade antioxidante
Em função da composição fitoquímica de Azadirachta indica A. Juss. que é uma espécie
rica em tetranorterpenóides e triterpenoídes, com destaque para

azadiractina, um

tetranortriterpenóide (do tipo limonóide) que se encontra presente nas folhas, frutos e sementes
desta planta (Simões, 2010), o potencial antioxidante dos sistemas SMEOAI e SMEOAI-EAI
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foi avaliado pela análise da capacidade antioxidante total e do poder redutor, propagação
(quelação férrica) e terminação (sequestro do radical superóxido e hidroxila).
Capacidade antioxidante total (CAT)
Através do teste CAT foi possível observar, em um ambiente fracamente ácido, a
capacidade dos sistemas SMEOAI e SMEOAI-EAI em doar elétrons, e assim, neutralizar
espécies reativas do oxigênio. De acordo com os resultados obtidos (Figura 4.5) o sistema
coloidal (SMEOAI-EAI) que veiculou o extrato polar das folhas de A. indica é o mais eficaz.
Os resultados para o teste CAT foram menores do que o esperado, visto que houve uma
quebra na estrutura micelar dos sistemas nanoemulsionados, devido ao meio ácido, sendo
verificado por meio da turbidez visual e formação de precipitado (algumas partículas de óleos
que estavam emulsionadas).
Figura 4.5 - Resultados do teste para a capacidade antioxidante total (CAT).
% Atividade Antioxidante/0,025 g Ác.
Ascórbico

60
50
40

36,14

30
20,90

18,74

20
10
0
SMEOAI-EAI 1,0 mg mL-1 SMEOAI-EAI 1,9 mg mL-1

SMEOAI

Fonte: Autor, 2017.

Poder redutor
O poder redutor da formação de radicais livres das amostras SMEOAI e SMEOAI-EAI,
está correlacionado com suas capacidades de transferência de elétrons, como por exemplo,
capacidade redutora do íon ferro (redução do Fe3+ em Fe2+) encontra-se apresentada na Figura
4.6. Esta capacidade redutora é avaliada pela formação de um complexo entre o Fe2+ e o cloreto
de ferro, sendo a atividade mensurada pelo aumento da absorbância gerada pela formação desse
complexo (Costa et al, 2010). De acordo com os resultados obtidos, observou-se aumento da
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absorbância durante a leitura, com melhor propriedade de redução para o extrato EAI veiculado
nas concentrações 1,0 mg/mL e 1,9 mg/mL (SMEOAI-EAI).
Figura 4.6 - Resultados do teste de poder redutor para os sistemas SMEOAI e SMEOAI-EAI.
350
290,49

Poder Redutor (%)

300
250
206,69
200
150
100

56,34
50
0
SMEOAI-EAI 1,0 mg mL-1 SMEOAI-EAI 1,9 mg mL-1

SMEOAI

Fonte: Autor, 2017.

Atividade de quelação de íons metálicos
Neste tipo de análise, dentre as várias espécies de íons de metais pró-oxidantes, destacase o íon Fe2+, por ser o agente de maior poder redutor. De acordo com os dados obtidos neste
experimento, o dano oxidativo foi melhor inibido pela amostra SMEOAI, que revelou maior
poder de quelação do íon Fe2+ (Figura 4.7). Neste estudo quanto maior a quantidade de ferro
quelado, menor será o número de íons disponíveis para serem oxidados no sistema analisado, e
maior será a absorbância registrada. O percentual de cerca de 50% de quelação de íons ferro II
pode está relacionado a presença de mineriais nas folhas de A. indica, como foi verificado por
Emerenciano et al. (2013).
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Figura 4.7 - Resultados do teste de quelação dos íons ferro.
70
58,97

Quelação de Íons Ferro (%)

60
45,15

50

51,29

40
30
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0
SMEOAI-EAI 1,0 mg mL-1 SMEOAI-EAI 1,9 mg mL-1

SMEOAI

Fonte: Autor, 2017.

Sequestro do radical hidroxila
Comparativamente, dentre as espécies reativas de oxigênio, o radical hidroxila (OH•), é o
mais reativo e nesta análise, a amostra SMEOI-EAI, na concentração de 1,9 mg/mL apresentou
a melhor inibição contra a produção de radicais hidroxila (Figura 4.8).
Figura 4.8 - Resultados do teste do sequestro de radicais hidroxila.
100
87,33

90

Radicais Hidroxila (%)

80

69,27

70

60,16

60
50
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20
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0
SMEOAI-EAI 1,0 mg mL-1 SMEOAI-EAI 1,9 mg mL-1

SMEOAI

Fonte: (Autor, 2017).

Sequestro do radical superóxido
O radical superóxido (O2-) é uma espécie altamente tóxica produzida por inúmeras
reações biológicas e fotoquímicas (Sahreen; Khan; Khan, 2010; Li; Li; Zhou, 2007). Este
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radical desencadeia a formação de H2O2 via reação de dismutação, que representa outro potente
agente oxidante. Neste caso, não observou-se efeito antioxidante para as amostras de SMEOAI
e SMEOAI-EAI, via inibição à produção de radicais superóxido, pois esta técnica é bastante
sensível a concentração dos inibidores analisados.
Determinação das Medidas de Eficiência de Inibição à Corrosão
O estudo da eficiência de inibição à corrosão em aço AISI 1018 foi realizado a
temperatura ambiente, em meio salino (3,5%), variando a concentração do inibidor SMEOAI e
SMEOAI-EAI, testado pelo método de resistência de polarização linear (LPR), com
extrapolação da curva de Tafel, e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS). Os dados
gerados durante as reações de oxidação mostraram que a eficiência do filme depende da
concentração do sistema microemulsionado, bem como do tempo de contato com a superfície
do metal. As Figuras 4.9 e 4.10 mostram o comportamento das curvas de polarização dos
sistemas SMEOAI e SMEOAI-EAI, respectivamente, que medem a corrente elétrica versus
potencial frente ao inibidor testado.
De acordo com o observado, as curvas de Tafel apresentam deslocamentos dos potenciais
de corrosão para valores mais positivos, quando comparados à curva sem inibidor (curva do
meio corrosivo, NaCl 3,5%). Assim, o comportamento anódico da amostra avaliada, ocorre de
forma gradativa, em função do aumento da concentração dos inibidores SMEOAI e SMEOAIEAI.
Com a finalidade de calcular a eficiência de inibição à corrosão do inibidor testado, foram
medidos os valores das densidades de correntes a partir da extrapolação das curvas de Tafel até
o potencial de corrosão. Este método envolve a determinação da inclinação da reta de Tafel βa
(beta anódico) e do βc (beta catódico), bem como, o Ecorr (potencial de corrosão) e a icorr
(corrente de corrosão) através des curvas de polarização (Figuras 4.9 e 4.10). De acordo com
dados da literatura, para que um inibidor seja classificado como eficiente, a corrente elétrica
que percorre um determinado sistema deve ser significativamente reduzida, retardando o
processo de corrosão (Elachouri et al., 1996), sendo este o caso das amostras avaliadas
(SMEAOI e SMEOAI-EAI). Nas Tabelas 4.2 e 4.3, são mostrados os valores das densidades
das correntes, inclinações das curvas de Tafel, potencias de corrosão e eficiência de inibição à
corrosão das amostras SMEAOI e SMEOAI-EAI, calculados de acordo com a Equação 2.
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De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3, é possível observar que
para o sistema microemulsionado SMEOAI, os melhores resultados foram para as amostras
contendo 25 ppm (79,28%) e 50 ppm (79,49%); com o aumento da concentração (de 25 ppm
para 150 ppm) há uma diminuição percentual de cerca de 20% da eficiência de inibição à
corrosão, o que pode ser explicado mediante ao fato do sistema microemulsionado ser
relativamente ácido (pH = 5,69), e com o aumento da concentração, o filme aderido na
superfície metálica do aço carbono AISI 1018 pode atuar como um agente corrosivo,
diminuindo a sua eficácia (inibidor ativo que causa a degradação/corrosão da superfície
metálica). O efeito semelhante foi observado para o sistema microemulsionado SMEOAI-EAI,
que apresenta o extrato hidroalcoólico solubilizado, fazendo com que aumente a acidez do
sistema (pH = 5,51), cuja melhor eficiência foi para a concentração de 50 ppm (91,79%), porém
com o aumento da concentração, também ocorre uma diminuição nos percentuais de eficiência,
de aproximadamente 10%, quando relacionado ao valor da eficiência de 79,39% para a
concentração de 150 ppm. A acidez destes sistemas, pode está relacionada aos limonóides
presentes no óleo e extrato de espécie Azadirachta indica, que possuem vários grupos
hidroxilas, sendo que algumas outras funções ligadas à carbonila, com função éster
(azadirachtina, substância em maior proporção no OAI). Sendo o pH um parâmetro
fundamental no processo de adsorção em solução, pois determina a carga superficial, e
consequentemente, as interações eletrostáticas (Nascimento et al., 2014).
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Figura 4.9 – a) Gráfico das curvas de polarização de Tafel para o sistema SMEOAI, obtidas
com o eletrodo de aço AISI 1018 em NaCl 3,5%. b) Curvas dos potenciais de corrosão
calculados em função da concentração do inibidor SMEOAI.
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Fonte: Autor, 2017.
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Figura 4.10 – a) Gráfico das curvas de polarização de Tafel para o sistema SMEOAI-EAI,
obtidas com o eletrodo de aço AISI 1018 em NaCl 3,5%. b) Curvas dos potenciais de
corrosão calculados em função da concentração do inibidor SMEOAI-EAI.
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A formação do filme passivo na superfície metálica é decorrente da formação de uma
camada compacta, que consiste em um filme de óxido puro ou misto, como foi a utilização dos
inibidores de corrosão SNEOAI e SNEOAI-EAI. Dessa forma, a estrutura, composição e
espessura do filme passivo é dependente do tipo de metal e do meio corrosivo, que neste caso
foi constituído por íons cloreto (3,5% de NaCl, água do mar sintética), que substituem a
molécula de água no filme passivo, resultando na formação de rupturas quando o filme não é
totalmente homogêneo (como no referido estudo), assim os íons metálicos dissolvidos formam
um complexo com os íons cloreto, impedindo a ocorrência da passividade na superfície do
metal, ocasionando a formação de corrosão (geralmente por pites), como ocorreu com o
aumento da concentração do inibidores SNEOAI e SNEOAI-EAI.
Outro fator que pode está relacionado ao comportamento não uniforme do filme formado
(que em concentrações menores, o filme apresentou comportamento passivo, e com o aumento
da concentração, houve uma mudança, e o filme apresentou um comportamento ativo), pode
ser explicado em função do comportamento misto (anódico e catódico) do biofilme formado.
Segundo Oguzie (2008) as variações na eficiência de inibição à corrosão podem então ser
atribuídas a diferenças nas extensões às quais os extratos afetam a reação de dissolução anódica
e catódicas.
Segundo Zaferani et al. (2013), o extrato das folhas de Azadirachta indica utilizado como
inibidor de corrosão, em meio ácido (HCl), apresentou um comportamento misto, ou seja, que
foi possível inibir reações de corrosão parciais e afetar reações catódicas e anódicas que
ocorrem em superfícies metálicas, podendo apresentar três mecanismos de inibição (física,
química e “film forming”), sendo que o principal mecanismo de inibição foi a adsorção (Oguzie,
2008; Zaferani et al., 2013).
No entanto, dois tipos de adsorção são conhecidas: física (fisisorção) e química
(quimissorção). A adsorção física resulta da interação eletrostática entre os centros carregados
de moléculas e a superfície de metal carregada, o que resulta em uma interação dipolar de
moléculas na superfície metálica (Kandemirli; Sagdinc, 2007; Zaferani et al., 2013). Mas a
quimissorção difere da adsorção física, principalmente, na força de ligação, que é muito maior
na quimissorção. Para detectar estes mecanismos existem diferentes métodos com vários
parâmetros. Estes parâmetros incluem: energia de ativação, equação de Arrhenius, pH,
irregularidade superficial, isoterma de adsorção de Langmuir e entalpia (Zaferani et al., 2013).
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Tabela 4.2 – Dados obtidos da extrapolação das curvas de extrapolação de Tafel e eficiências de inibições à corrosão da amostra SMEAOI.
Concentração

Ecorr. Obs
(v)

icorr (A)

Icorr

Bc

Ba

Rp

Ecorr. Cal

E

(A/cm )

(V/dec)

(V/dec)

(Ohm)

(V)

begin

2

E end

Corr rate

Eficiência

(mm/ano)

(%)

Branco

-0,869

8,55E-06

3,13E-05

0,896

0,114

5,18E+03

-0,891

-0,896

-0,808

3,64E-01

-

25 ppm

-0,807

1,77E-06

6,50E-06

0,138

0,137

4,60E+03

-0,794

-0,84

-0,757

7,54E-02

79,28

50 ppm

-0,824

1,76E-06

6,43E-06

0,179

0,115

5,08E+03

-0,83

-0,833

-0,797

7,46E-02

79,49

75 ppm

-0,801

3,00E-06

1,10E-05

0,266

0,138

5,33E+03

-0,805

-0,83

-0,776

1,28E-01

64,93

100 ppm

-0,792

2,45E-06

8,96E-06

0,226

0,141

5,65E+03

-0,794

-0,801

-0,77

1,04E-01

71,39

150 ppm

-0,872

3,37E-06

1,23E-05

0,317

0,108

4,41E+03

-0,88

-0,893

-0,857

1,43E-01

60,61

Fonte: (Autor, 2017).

Tabela 4.3 – Dados obtidos da extrapolação das curvas de extrapolação de Tafel e eficiências de inibições à corrosão da amostra SMEAOI-EAI.
Eficiência

Concentração

Ecorr, obs (v)

icorr (A)

Icorr (A/cm2)

Bc (V/dec)

Ba (V/dec)

Rp (Ohm)

Ecorr, cal (V)

E begin

E end

Corr rate (mm/ano)

Branco

-0,704

6,39E-07

2,34 E-06

0,101

0,168

1,15E+04

-0,676

-0,721

-0,692

2,71E-02

-

25 ppm

-0,738

1,09E-06

3,98E-06

0,172

0,980

6,71E+03

-0,727

-0,898

-0,600

4,62E-02

70,33

50 ppm

-0,738

1,23E-06

4,49E-06

0,119

0,183

7,69E+03

-0,733

-0,751

-0,720

5,20E-02

91,79

75 ppm

-0,734

8,83E-07

3,23E-06

0,12

0,21

1,24E+04

-0,735

-0,875

-0,565

3,75E-02

38,22

100 ppm

-0,724

8,68E-07

3,18E-06

0,152

0,193

1,46E+04

-0,710

-0,932

-0,520

3,69E-02

35,87

150 ppm

-0,743

1,15E-06

4,20E-06

0,136

0,256

1,32E+04

-0,743

-0,900

-0,590

4,87E-02

79,39

Fonte: (Autor, 2017).
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Na Tabela 4.4 estão representados os parâmetros de adsorção, calculados por meio das
Equações 3, 4, 5, 6 e 7, de acordo com os gráficos representados na Figura 4.11.
As isotermas de adsorção de Frumkin, Lagmuir e Temkin foram testadas para os
sistemas microemulsionados SMEOAI e SMEOAI-EAI, para a técnica de LPR, e foi observado
que para o sistema SMEOAI-EAI não houve adequação à nenhuma das isotermas testadas,
porém para o sitema SMEAOI, todas as isotermas se adequaram aos três modelos de isotermas
testados, como representado na Figura 4.11 e Tabela 4.4.
Tabela 4.4 - Parâmetros de adsorção para o inibidor SMEOAI adsorvido em aço AISI 1018,
em meio salino (3,5% de NaCl).
&
!"#$%

Tipo de

(kJ mol-1)

Adsorção

-0,0555

-2,786

Física

Espontâneo

0,92

4,914

-13,896

Física

Espontâneo

0,78

3,469x104

-35,854

Química

Espontâneo

Isoterma

R2

Kads

Langmuir

0,99

Frumkin
Temkin

Processo

Fonte: (Autor, 2017).

A isoterma de Temkin teve um baixo índice de correlação (R2=0,78), e portanto, o
sistema microemulsionado SMEOAI não apresentou correlação com este modelo, apesar do
filme formado ter tido adsorção do tipo química, ou seja, as interações do filme protetor com a
superfície metálica são mais estáveis, em comparação com uma adsorção do tipo física. A
adsorção do tipo química está relacionada a troca ou compartilhamento de elétrons entre as
moléculas do adsorvato e a superfície do adsorvente (superfície metálica, em estudo, no qual o
adsorvato se acumulou), resultando em uma reação química, ou seja, uma nova ligação química
e, portanto, bem mais forte que em uma fisissorção (Nascimento et al., 2014). No caso da
adsorção do tipo física (inespecífica), a ligação do adsorvato à superfície do adsorvente envolve
interações intermolaculares relativamente fracas, que podem ser atribuídas às forças de Van der
Waalls, similares as forças de coesão molecular (Nascimento et al., 2014).
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Figura 4.11 – Gráficos das isotermas de Langmuir (A), Frumkin (B) e Temkin (C) para o
sistema microemulsionado SMEOAI.
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Fonte: Autor, 2017.

Os modelos das isotermas de Langmuir e Frumkin se adequaram com alta linearidade,
para o SMEOAI, justificando a ocorrência de adsorções do tipo física que ocorrem com a
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interação do inibidor SMEOAI com a superfície metálica do aço carbono AISI 1018, por meio
de monocamadas (modelo de isorterma de Langmuir) e com ocorrência de interações laterais
(modelo de isoterma de Frumkin). A presença de híbridos de ressonância (elétrons
deslocalizados das ligações pi) e elétrons livres dos heteroátomos presentes nos heterocíclicos
(azadirachtina, salannina, nimbina, dentre outros), promoveram uma melhor adsorção física das
substâncias majoritárias contidas no óleo (OAI) de Azadirachta indica com a superfície
metálica, impedindo a ocorrência de formação de óxidos (traços de corrosão), criando-se uma
barreira de proteção do eletrodo com o meio corrosivo salino, mediante a formação do filme
passivo (adsorção física). Desta forma, observa-se uma maior interação física, entre o inibidor
e a superfície metálica, como pode ser observado por meio da isotermas de Langmuir (R2 =
0,99) e Frumkin (R2 = 0.92), que apresentaram uma elevada correlação de adequação para estes
modelos, justificando o aumento das eficiências de inibição a corrosão, mesmo que as
interações sejam físicas (interações mais fáceis de serem desfeitas).
Os resultados de EIS (espectroscopia de impedância eletroquímica) para os sistemas
microemulsionados SMEOAI e SMEOAI-EAI estão representados na Tabela 4.5, e as
eficiências de inibição à corrosão foram calculadas de acordo com a Equação 8.
No estudo eletroquímico da zona de fronteira entre as espécies químicas adsorvidas na
superfície do eletrodo de trabalho, constituído por aço carbono AISI 1018, foi aplicado uma
perturbação senoidal de corrente elétrica com potencial constante. Os resultados experimentais
de EIS que correspondem a passagem de corrente elétrica, observados para as amostras de 25
ppm à 150 ppm contendo os sistemas microemulsionados SMEOAI e SMEOAI-EAI em meio
salino (3,5%), encontram-se representados nos diagramas de Nyquist e de Bode (Figuras 4.12
e 4.13).
Considerando os primeiros resultados de LPR para os sistemas SMEOAI e SMEOAIEAI em aço carbono AISI 1018 em NaCl a 3,5%, obteve-se 91,79% de eficiência máxima para
o inibidor SMEOAI-EAI na concentração de 50,0 ppm; a inibição à corrosão pelo método de
EIS dos sistemas coloidais foi realizado a 298 K, com um tempo de imersão de 45 minutos para
cada amostra testada (25 ppm à 150,0 ppm). O modelo de circuito equivalente empregado para
este sistema (Bentiss; Traisnel; Lagrenee; 2000; Goulart et al., 2013) está representado na
Figura 4.14. Os semi-circulos de Nyquist para as diferentes concentrações dos inibidores
analisadas estão representados nas Figuras 4.12 e 4.13. Os parâmetros eletroquímicos derivados
dos semi-circulos de Nyquist estão apresentados na Tabela 4.5.
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Tabela 4.5 – Dados obtidos da análise de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) para os sistemas SMEOAI e SMEAOI-EAI.
Rs (Ω.cm-2)
Concentração
SMEOAI

Rct (Ω.cm-2)

SMEOAIEAI

(Error:

-

5,434%)

25 ppm

50 ppm

150 ppm

(Error:

SMEOAI

SMEOAIEAI

SMEOAI

6,242 x 10-4
-

11,93%)

(Error:

-

9,665%)

(Error:

4,771x 103

7,311 x 10-4

7,777 x 10-4

0,661

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

5,394%)

6,396%)

15,949%)

22,003%)

8,297%)

8,782%)

8,297%)

13,015

14,003

3, 216 x 103

3,698 x 103

7,147 x 10-4

7,588 x 10-4

0,661

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

5,247%)

6,064%)

13,826%)

17,87%)

8,499%)

9,129%)

3,09%)

3,439 x 103

3,449 x 103

7,617 x 10-4

7,741 x 10-4

0,657

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

16,517%)

16,435%)

9,213%)

8,835%)

3,479%)

(Error:

5,763%)

EAI

SMEOAI

SMEOAIEAI

-

2,2216

-

0,608 (Error:
3,386%)

0,623 (Error:
3,488%)

0,636 (Error:
3,304%)

2,1331

2,0128

2,4668

0,608 (Error:
3,386%)

0,623 (Error:
3,488%)

0,636 (Error:
3,304%)

13,324

13,184

4,948 x 103

3,388 x 103

8,703 x 10-4

7,894 x 10-4

0,644

0,63045

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

5,603%)

5,423%)

21,178%)

15,887%)

8,062%)

8,393%)

3,222%)

3,173%)

3,173%)

13,155

14,083

4,756 x 103

4,504 x 103

8,942 x 10-4

6,227 x 10-4

0,640

0,65234

0,65234

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

(Error:

5,542%)

5,791%)

20,897%)

16,577%)

8,01%)

8,649%)

3,199%)

3,185%)

Fonte: Autor, 2017.
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SMEOAI

SMEOAIEAI

0,00%

-

58,88%

91,99%

29,40%

48,80%

38,36%

38,77%

99,07%

36,32%

91,38%

81,22%

3,311%)

3,949 x 103

12,8 (Error:

SMEOAI-

ηI

0,690

12,508

5,853%)

100 ppm

EAI

X2

N

13,287

13,833
75 ppm

SMEOAI-

2,485 x 103

13,064
NaCl

SMEOAI

CPE (F.cm-2.s-1)
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Figura 4.12 – Diagramas de Nyquist (A) e Bode (B) para o sistema microemulsionado
SMEOAI com 45 minutos de imersão em meio salino (NaCl 3,5%).

A

B

Fonte: Autor, 2017.
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Figura 4.13 – Diagramas de Nyquist (A) e Bode (B) para o sistema microemulsionado
SMEOAI-EAI com 45 minutos de imersão em meio salino (NaCl 3,5%).

A

B

Fonte: Autor, 2017.

No diagrama de Nyquist (Figuras 4.12, A, e 4.13, A), foi observado um aumento
do diâmetro dos arcos capacitivos de acordo com o aumento da concentração dos sistemas
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microemulsionados SMEOAI e SMEOAI-EAI. O tamanho do arco informa sobre a
resistência à passagem de corrente em função da espessura do filme absorvido. Neste
contexto, a solução contendo 100 ppm do sistema SMEOAI (99,07%), foi a que
apresentou o maior efeito acumulador de cargas elétricas na interface, porém o melhor
resultado para o sistema SMEOAI-EAI ocorreu com a menor concentração analisada (25
ppm, 91,99%). Assim como, foi possível observar que, em concentrações menores de
SMEOAI, também apresentam o mesmo efeito, porém um pouco menores. Para o sistema
SMEOAI-EAI o aumento da concentração ocasionou uma diminuição no efetito
inibitório da corrosão, o que pode ser explicado pelo aumento da acidez do meio, pois o
aumento da concentração de EAI no meio corrosivo, forma uma película que ao invés de
proteger o aço carbono dos efeitos corrosivos, passa a ser um meio corrosivo. O mesmo
efeito foi observado pela técnica de LPR (o efeito inibitório mais elevado foi observado
para a concentração de 50 ppm, 91,79%, e com o aumento da concentração para 150 ppm,
houve uma diminuição na eficiência para 79,39%).
No diagrama de Bode (Figuras 4.12, B, e 4.13, B), em regiões de altas frequências,
as constantes de tempo (máximo de θ) são referentes ao filme de adsorção. A diminuição
do valor do ângulo de fase na faixa de baixas frequências também mostram a qualidade
protetora do filme formado. Desta forma, para um filme de adsorção com uma única
constante de tempo, abrangendo uma larga faixa de frequência, admite-se que ocorreu a
formação de um nível eficiente de proteção do filme contendo os sistemas SMEOAI e
SMEOAI-EAI na superfície metálica do aço carbono AISI 1018.
Para todos os ensaios, foram utilizadas simulações de circuitos elétricos
equivalentes, com o objetivo de determinar os parâmetros físico-químicos da interface
(Tabela 4.5). Todos os valores calculados, estão sistematicamente de acordo com o
circuito equivalente (Figura 4.14), pois foi o circuito que melhor se ajustou aos dados
experimentais.
O modelo de circuito estimado, que apresenta comportamento próximo de um
capacitor ideal, assim como explica a ocorrência de efeitos difusionais na interfase
sólido/líquido (aço carbono/solução contendo os sistemas coloidais), para a obtenção dos
valores experimentais, refere-se ao modelo de circuito equivalente, cuja dupla camada
elétrica (CPE) está em paralelo com a resistência à transferência de carga (Rct) da
interface. A utilização deste modelo é justificada mediante ao ajuste observado, sugerindo
que existem processos difusionais que antecedem a formação da dupla camada elétrica,
influenciadas pelo fluxo contínuo dos íons Cl- na formação de óxidos (resíduos do
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processo corrosivo), e desta forma, ocorre a saturação da carga elétrica quando é atingido,
a resistência limite (RL) na superfície do aço carbono em estudo. A dupla camada elétrica
(CPE) observada no meio salino, justifica a formação dos filmes de óxidos e hidróxidos
que aumentam a resistência elétrica. Para os sistemas SMEOAI e SMEOAI-EAI, sugerese que a CPE observada foi resultado de sua adsorção, como formação dos óxidos sobre
a superfície metálica, e os valores calculados estão representados na Tabela 4.5.
Figura 4.14 – Modelo de circuito elétrico equivalente.

Fonte: Autor, 2017.

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4.5, foi possível observar que os
processos difusionais anteriores a dupla camada elétrica (CPE) diminuem a resistência à
tranferência de carga (Rct), desta forma, o valor de Rct em meio corrosivo salino (sem a
presença do inibidor) apresentou valor de 2,485 x 103 Ω.cm-2, menor que o obtido para a
amostra na presença dos inibidores SMEOAI (100 ppm, 99,07%) com 4,948 x 103 Ω.cm2

e SMEOAI-EAI (25 ppm, 91,99%) com 4,771 x 103 Ω.cm-2. Este fenômeno pode ser

explicado pelo fluxo de carga e massa na interface, que facilita o deslocamento de
espécies oxidantes a ultrapassarem a CPE e chegarem na superfície metálica. Este
acúmulo de carga elétrica na CPE é determinado pela sua capacitância em função da
constante de fase e rugosidade da superfície (N). Desta forma, a formação do filme de
adsorção foi observada mediante a rugosidade da superfície (N) e pelo comportamento
capacitivo, em que as amostras de 25 a 150 ppm dos sistemas coloidais e apresentaram
valores de N entre 0,6 a 0,8, aproximadamente.
Os resultados de resistência a transferência de carga (Rct) apresentaram
eficiências máximas de 99,07%, correspondente a concentração de 100 ppm do inibidor
SMEOAI e 91,99%, correspondente a concentração de 25 ppm do inibidor SMEOAIEAI, ambos testados em meio corrosivo salino (NaCl 3,5%). Apesar da eficiência ter sido
relativamente menor na presença do extrato hidroalcoólico EAI no sistema
microemulsionado SMEOAI, do que o sistema SMEOAI (sem extrato), o mesmo pode
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ser justificado pela utilização de quantidades menores do material vegetal para a obtenção
de efeitos anticorrosivos semelhantes e observados para as duas técnicas de LPR e EIS.
Conclusões
O preparo e caracterização de sistemas microemulsionados biodegradáveis (SME),
a base de Azadirachta indica A. Juss., possibilitou a formação dos formulados coloidais
SMEOAI (SME contendo óleo das sementes desta planta, OAI) e SMEOAI-EAI [sistema
SMEOAI veiculador do extrato hidroalcoólico obtido das folhas de A. indica (EAI)], para
aplicação em química verde, como inibidores verde de corrosão.
O diagrama de fases ternário do sistema SMEOAI mostrou a formação de região de
microemulsão (WIV) sistema coloidal do tipo O/A.
O inibidor vegetal SMEOAI-EAI foi analisado em diferentes concentrações (25,
50, 75, 100 e 150 ppm), na corrosão do aço AISI 1018, em meio salino (NaCl, 3,5%),
pelo método eletroquímico de polarização linear, com extrapolação da curva de Tafel,
dessa froma, os resultados observados para esta técnica apresentaram as eficiências
máximas de inibição à corrosão para o sistema SMEOAI de 79,49% (50 ppm), e 91,79%
(50 ppm) para o sistema SMEOAI-EAI. As análises de EIS apresentaram valores
máximos de eficiências de inibição à corrosão semelhantes ao obtido pelo método de
LPR, porém com resultados melhores de eficiência para a técnica de EIS, comparandose as concentrações (apresentaram eficiências máximas de 99,07%, correspondente a
concentração de 100 ppm do inibidor SMEOAI e 91,99%, correspondente a concentração
de 25 ppm de SMEOAI-EAI.
O sistema coloidal SMEOAI poderá, ainda, contribuir para o desenvolvimento de
novos produtos biotecnológicos derivados de plantas, como meio solubilizante
(veiculador) de extratos polares obtidos de diferentes espécies. Por ser um agente protetor,
poderá despertar o interesse de indústrias que atuam no setor da química verde,
agricultura, pecuária e petroquímica, sendo utilizado como um produto comercial
aplicado no combate à corrosão.
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4.2 CAPÍTULO 2: EFFECTIVENESS OF COPAIBA OIL LOADED ON
MICROEMULSION SYSTEM AS GREEN CORROSION INHIBITOR
Abstract
Corrosion inhibitors have been applied on protection of steel structures and their alloys
in industry. In this sense, natural inhibitors become as an important alternative to
sustainable technological development. As advantage, natural corrosion inhibitors reduce
the toxic effects observed for synthetic organic compounds, and depending on their
formulation could range from lower toxicity to nontoxic commercial products.
Additionally, green inhibitors are attractive in function of the low cost prodedures,
inhibition performances are closely related to plant extracts, fractions, oil, and even,
isolated compounds. In this present work a commercial copaiba oil sample (CO)
belonging to the vegetal species Copaifera L., was loaded into a O/W self-microemulsion
system (SMEDDS colloidal-type) composed with CO (1.0% as oil phase), Tween® 80
(10.0% as surfactant) and water (89.0%), affording the green sample SMECO. The
SMECO formulation was applied as a natural corrosion inhibitor measured at different
concentrations (raging from 5 ppm to 150 ppm), in a saline corrosive medium (3.5% of
sodium chloride). The best SMECO corrosion inhibition efficiencies (77.15%) was
observed at 100 ppm by electrochemical method of linear polarization curves with Tafel
extrapolation, and obeys Langmuir model isotherm. The greatest inhibitory effect of the
tested green sample (SMECO) could be correlated with the SMEDDS adsorption
phenomena on the metal surface (steel AISI 1018), being herein considered as a ecofriendly corrosion inhibitor. In the other hand, CO-corrosion efficience could be
correlated with the synergistic effect of its phytocompounds of which diterpenes and
sesquiterpenes with different functional groups are adsorbed on the metal surface,
forming a stable plant source-metal complex, reducing metal damage.
Keywords
Copaiba Oil, Copaifera L., O/W type Self-microemulsion, SMEDDS-colloidal Copaibabased System, Corrosion Green Inhibitor.
Introduction
Corrosion is an unavoidable phenomena correlated with physical, chemical or
electrochemical damages which could act in combination with mechanical strain in a
progressive deterioration of materials (Gentil, 2011). In this sense, prevention and
reduction of corrosive effects represent the main goals of the biotechnologic
development. Nowadays, corrosion inhibitors applied to metals and alloys have been
studied aiming at eco-friendly development of processes and methods for cathodic and
anodic metal protection, metallic and non-metallic protective coatings. For lower
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chemicals toxicity, application of green corrosion inhibitors represent improvement of
the protective films processes acting on anodic and cathodic areas, controlling the
triggering of electrochemical reactions (Raja; Sethuraman, 2008; Gentil, 2011; Malik et
al., 2011;Felipe et al., 2013a; Felipe et al., 2013b). For this propose, plant extracts and
their derivatives have been showing to possess higher corrosion inhibition efficiency
becoming an important renewable source for a wide range of inhibitors. Among them
Embilica officianilis, Terminalia chebula, Terminalia belivia, Sapindus trifolianus,
Accacia conicianna, Azadirachta indica, Vernonia amygdalina, Cocos nucifera,
Anacardium occidentale and Croton cajucara, naming a few (Abiola et al., 2007; Raja;
Sethuraman, 2008; Abiola; James, 2010; Anjos et al., 2013; Felipe et al., 2013a; Felipe
et al., 2013b; Moura et al., 2013). The corrosion efficience of plant extracts, their
fractions, oil, and even, isolated compounds has been correlated with synergistic effect
of different functional groups strongly adsorbed on the metal surface, into a stable plantmetal complex protection (Anjos et al., 2013; Felipe et al., 2013a; Moura et al., 2013).
Copaiba oil produced at Amazon and Central-West regions of Brazil as well as
around the world is a natural resinous oil exuded from the trunk of Copaifera species. In
Brazil, it is popularly known as "copaibeira" or "pau d’oil", and the most assessed
Copaifera species to obtain copaiba oil are C. reticulate (with 70% of production), C.
guyanensis (10%), and C. multijuga (10%). Additionally, C. langsdorffii Desf. is
particularly important since it is distributed throughout the country (from Amazon to
Santa Catarina, in the Northeast and Midwest) and has four different varieties (C.
langsdorfii var. grandifolia, C. langsdorfii var. grandiflora, C. langsdorfii var. slack and
C. langsdorfii var. glabra). Copaiba oleoresin is a transparent liquid whose color ranges
from yellow to light brown and in biological terms, it is a product of excretion or
detoxification of the plant organism, and acts as a plant defence against animals, fungi
and bacteria, but also many often affect specimens who feed on them (Ferreira; Braz,
2001; Veiga Junior; Pinto, 2002; Leite, 2009; Zuanazzi; Mayorga, 2010).
Nowadays, copaiba oil represents approximately 95% of the entire oleoresin
production country wise, being considerate as social and economic significance to several
communities that still depend on its extraction for their livelihoods. According to the most
recent silviculture data published by the Brazilian Institute of Geography and Statistics
(IBGE), the search for this raw material still growing. In 2001, copaiba oil extraction
corresponded to 414 tons and in 2003, it was 463 tons. Currently, annual production
around 500 tons/year (Ferreira; Braz, 2001; Leite, 2009; Zuanazzi; Mayorga, 2010).
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Copaiba oil chemical composition as well as its color and viscosity vary according
to the species. For example, if the same tree is exploited in different periods of the year
may produce modification on oil quality, oil yield and density. Seasonal effect was
observed to C. multijuga who showed variations in the chemical composition of the
collected oils at different times from summer to winter (Ferreira; Braz, 2001; Leite, 2009;
Zuanazzi; Mayorga, 2010). Despite these variations, the substances detected were
basically the same, on different concentrations. Since the composition variation can be
associated with abiotic factors (such as insects and fungi), light and soil nutrients, for
many authors the phytocomponents variability could be also attribute to different
botanical Copaifera species, or even, specimens of different ages and growing in different
places, misidentification of species, or in the case of commercial oils, problems of
counterfeiting/adulteration by mixing other lesser value oil-types.
Concerning to Copaifera chemical composition, it is known that diterpenes and
sesquiterpenes are the biomarkers of copaiba oil samples. In the successful
chromatographic profile (HRGC-FID and HRGC-MS analyses) of copaiba oilresin (after
suffering esterification) it is possible to identify two well defined elution groups, one of
them with lower molecular compound weight, is atributed to sesquiterpene type
compound and the second group is characteristic identified as diterpene compounds.
Sesquiterpene composition could be divided into oxygenated and hydrocarbon groups
(Veiga Junior et al., 2001; Veiga Junior; Pinto, 2002; Leandro et al., 2012).
Since the bioavailability of this natural oil is linked to seasonal variation, collects
dependent on the extractivism and low solubility, whose difficult its in natura industrial
utilization. In the present work, a polar self-microemulsion system (O/W SMEDDS-type
system, so called SMECO) loading copaiba oil (CO), at lower concentrations, was
prepared in the presence of a biodegradable surfactant, enabling its biotechnologic
improvement as a green corrosion inhibitor.
Experimental
Inhibitor preparation
A commercial sample of copaiba oil (Copaifera L.) was loaded into a O/W
microemulsion system (SMECO) composed with CO (1.0% as oil phase), Tween® 80
(10.0% as surfactant) and doubly-distilled water (89.0%). The procedure used to obtain
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the Winsor IV (WIV) region in the ternary phase diagram was based on determination of
the maximum solubility of the active matter (surfactant) in aqueous and oil phases, by
means of mass titrations, being in accordance with a previously described methodology
(Dantas et al., 2002). The formed eco-friendly O/W colloidal-type formulation was
confirmed to be a self-microemulsion system (SME) due to its isotropic increasing aspect
after gradient dilution in water (30 mL of water/1 mL of SME).
Characteristically, a self-microemulsifying system is designed as SMEDDScolloidal vehicle for active compounds. The present SMEDDS copaiba oil (CO) based
system (named SMECO) was characterized by refractive index, droplet diameter,
rheological behavior and surface tension. The obtained SMECO droplet diameter (8.6
nm) was measured in triplicate based on CO-refractive index [1.463 (error: 0.005),
refractometer (Brix) analog at a temperature of 25°] with beam of light wavelength 659
nm and 90° of incidence angle. The SMECO rheological behavior by viscosity analyses
was evaluated using a rheometer at 25°C, with variation of shear rate ranging from 1 to
370 s-1. The surface tension test was performed with 30.0 mL of the SMECO sample,
through an apparatus tension meter, whose method consist in measuring the maximum
bubble pressure using two capillaries at different diameters of orifices, in which an inert
gas (N2) was pumped on a given constant pressure (200 kPa). Whereing, the greater
capillary measure the effect of depth of immersion and the smallest measure the surface
tension. For each measurement, the tested sample (SMECO) was diluted in doublydistilled water (adding volumes of 10 mL), varying water content until the surface tension
become near to γ water 72.1 mN m-1 (at 25°C). The surface tension graph showed the
intersection point of straight lines corresponding to concentration of the micellar
aggregates.
Corrosion inhibition efficiency of the SMEDDS copaiba oil-based system
The efficiency of the colloidal SMEDDS-CO sample (SMECO) applied as
corrosion inhibition on steel AISI 1018, in saline medium, was evaluated by
potentiodynamic technique using AUTOLAB potentiostat coupled with GPES version
4.9 software aiming to obtain Tafel curves and corrosion parameters. An electrochemical
cell with a reference electrode (Ag/AgCl), a platinum auxiliary electrode, and a working
electrode (steel AISI 1018) were applied at different concentrations of SMECO sample
(5.0 ppm to 150.0 ppm). Polarization curves were recorded at a scanning rate of 0.05 V
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min-1 varying potential from the observed open circuit potential after 15 minutes of
immersion. The corrosion parameters were obtained by extrapolating of the Tafel curves
which were used to calculate corrosion inhibition efficiency (IE) according to the
following equation:

IE % =

&'()) *&+()) ,-.,/,0()
&+())

(1)

where Icorr and Icorr(inhibitor) correspond to the corrosion current density of the steel
coupons in the absence or presence of the colloidal SMECO system.
In order to evaluate the adsorption phenomena of these tested sample on the metal
surface, Langmuir and Frumkin adsorption isotherms were applied, using the following
equations:

Langmuir:

:
;

Frumkin: log

=

<
=>?@

+C

;
<*; :

= log K HIJ + gθ

(2)
(3)

The surface coverage (θ) was calculated from the rates of corrosion inhibition
obtained by polarization curves data, ‘‘C’’ represents the inhibitor concentration in ppm,
‘‘Kads’’ is the adsorption equilibrium constant, and ‘‘g’’ is the degree of lateral interaction
among the adsorbed molecules.
Results and Discussion
Ternary phase diagram (Figure 5.1) of the colloidal tested system (SMECO) was
conducted by mass titration of oil phase in which the masses of the surfactant and aqueous
phase (previously quantified) recorded the phases of transition points. The micellar
aggregates were characterized as a O/W colloidal microemulsion system (SMEDDS-type
system) due to its isotropic increasing aspect after several water dilutions. For corrosive
analyzes, SMECO was diluted on saline corrosive medium (3.5% of sodium chloride)
from which no colloidal phase change was observed. Refractive index data 1.463 (error:
0.005) of copaiba oil (CO) was required for droplet size analysis of SMECO finding a
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droplet diameter (8.6 nm) in the microemulsion diameter range (5.0 nm - 100.0 nm)
(Rossi et al., 2007).
Figure 5.1 - Ternary phase diagram of the colloidal SMECO system.

Fonte: Autor, 2017.

Maximum dilution of the micellar aggregates (MDA) was obtained from surface
tension analysis by using 30.0 mL of SMECO. The graph of surface tension (mN m-1)
versus SMECO concentration (g mL-1) was obtained with surface tension near to γ water
72.1 mN m-1, at 25°C (Figure 5.2). The intersection point of two lines gives the specific
MDA (0.0070 g mL-1), from which value below this data form scattered monomers.
Figure 5.2 - SMECO surface tension measured at aqueous medium.
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Fonte: Autor, 2017.

_____________________________________________________________________
Denise Porfirio Emerenciano

Tese de Doutorado – PPGQ/UFRN

105

Resultados e Discussão

Rheological behavior was evaluated from the graph generated by data from shear
tension versus shear rate (1.0 to 370.0 s-1) resulting in the linear behavior of the tested
sample with r2 = 0.9995 (Figure 5.3). According to the obtained data 2.0 mPa.s (2.0 cP)
the fluid under consideration (SMECO) was classified as Newtonian.

In fact, a

Newtonian fluid flower was correlated to a parameter of proportionality between the
tension and rate shear, whose viscosity is influenced by temperature and pressure
variations (Machado, 2002).
Figure 5.3 - SMECO viscosity parameter.
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Fonte: Autor, 2017.

Figure 5.4 shows the behavior of SMECO polarization curves by the measurement
of its electrical current versus potential front. The find observed by electric current
reduction through a given system, is in accordance with corrosion inhibition phenomena
(Elachouri et al., 1996). The protective film efficiency depend upon SMECO
concentration as well as its contact effectiveness into metal surface. The Tafel curves
obtained for SMECO showed corrosion potentials dislocating to more positive values
(anodic protection) by comparing it with the without inhibitor curve. Meanwhile, anodic
behavior occurred gradually depending upon SMECO increase concentration. Anodic or
cathodic corrosion inhibitors retard the corrosion processes by reductive oxidation
property in the metal at different medium, acting over physical or chemical interaction
between inhibitor and metal surface, by forming a protective film on metal areas reducing
the speed of the electrochemical reactions (Malik et al., 2011).
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Figure 5.4 - Anodic and cathodic polarization curves for carbon steel AISI 1018 in
3.5% of sodium chloride corrosive medium, in different concentrations of SMECO.
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Fonte: Autor, 2017.

Current densities were measured from the extrapolation of Tafel curves until the
potential of corrosion. This method involve determination of Tafel slope βa (anodic beta)
and βc (beta cathodic), as well as Ecorr (corrosion potential) and the Icorr (corrosion current)
through a polarization curve. Table 5.1 shows the kinetic parameters obtained from slopes
of Tafel curves and then, SMECO corrosion potential.
The SMECO corrosion inhibition efficiencies was calculated from the values of
currents (Icorr) and depending upon its concentrations, as shown in Table 5.1. The best
efficiency (77.15%) was correlated to 100 ppm of SMECO. That potential can be due to
copaiba oil antioxidant property attributed to ist phytocompounds such as sesquiterpenes
and diterpenes (Veiga Junior; Pinto, 2002). Concerning to the non-ionic surfactant
Tween® 80 it has higher viscosity, higher solubility and stability in different medium
(Spring; Howard Jr., 1954) justifying its use in the colloidal SMECO system.
Substances that feature strongly polar groups such as heterocyclic nitrogen and
sulfur compounds, anionic and cationic surfactants, promote electronic effects and shows
significant adsorption on metal surfaces, resulting into good protection. In this context, it
was observed that the adsorption of SMECO on carbon steel surface obeys Langmuir
adsorption isotherm (Figure 5.5, A). This isotherm is based on three suppositions: (1) the
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adsorption can not go beyond a monolayer coating, (2) all the adsorption sites are
equivalent to each other and the surface is perfectly flat on a microscopic scale (uniform),
(3) the molecule ability to be adsorbed on a determined site is independent of the
occupation of near sites, so, there is no interaction between adsorbed molecules (Anjos et
al., 2013). Frumkin isotherm is a model that optimized the Lagmuir isotherm. From that
(Figure 5.5, B) the adsorbed surface density was correlated to the concentration of
SMECO chemical species investigated in the saline solution.
Table 5.1 - Kinetic parameters obtained from polarization curves for steel AISI 1018, at
saline solution containing the tested SMECO green inhibitor.
Concentration
(ppm)

bc

ba

Ecorr

(mV/dec) (mV/dec)

Icorr
2

IE

Corrosion rate

(V/Ag/AgCl)

(A/cm )

(%)

(mg cm-2 h-1)

5

198

99

-0.708

5.17 x10-6

23.38

1.49 x10-9

10

105

205

-0.708

5.36 x10-6

20.45

1.55 x10-9

20

96

165

-0.665

4.81 x10-6

28.69

1.39 x10-9

30

99

168

-0.720

3.65 x10-6

45.90

1.05 x10-9

60

95

185

-0.648

4.70 x10-6

30.38

1.36 x10-9

80

76

303

-0.581

4.39 x10-6

34.90

1.27 x10-9

100

125

125

-0.773

1.54 x10-6

77.15

4.50 x10-8

150

90

234

-0.622

2.87 x10-6

57.42

8.30 x10-8

Fonte: Autor, 2017.

Since vegetal biomass are a rich source of organic complex mixtures they
generally act as efficient inhibitors on metal corrosion. Heteroatom type compounds
containing nitrogen, oxygen, phosphorus and/or sulphur as well as those compounds with
aromatic rings or conjugated double bonds in their molecular structures, have been shown
to improve the adsorption and corrosion inhibition processes (Deng; Li, 2012).
Concerning to copaiba oil chemical composition the main oxygenate sesquiterpenes are
an oxide compound (named caryophyllene oxide) and alcohol compounds (named αcadinol and β-cadinol) as well as non-oxygenate phytocomponents with unsaturated
hydrocarbons chemical structures such as β-caryophyllene, β-elemene, α- and β-selinene,
β-bisabolene, among others (Veiga Junior et al., 2001; Veiga Junior; Pinto, 2002; Leandro
et al., 2012).
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Figure 5.5 - Isotherms for carbon steel AISI 1018 at 25°C in saline solutions (3.5% of
sodium chloride) and SMECO green inhibitor. (A) Langmuir, (B) Frumkin.
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Fonte: Autor, 2017.

The variation of Gibbs free energy, ∆M N OPQ , according to the following equation,
is the difference between free energies of reaction products molars in their standart-states
and those of the reagents in their standard-states.
∆GN HIJ = −R T ln (55.5 K HIJ )

(4)

where: "∆GN OPQ " is the variation in Gibbs free energy, “R” is the gas constant (8.3145 J
K-1 mol-1), “T” is the temperature (298 K); “55.5” is a constant used for aqueous solutions
and “Kads” is the adsorption equilibrium constant.
The analysis of the isotherms (Figure 5.5) showed that the experimental results
presented better adjustment the Langmuir isotherm, with factors of correlation (R2) 0.758.
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From this isotherm, adsorption constants were obtained (Kads) and Gibbs free energy of
adsorption process (ΔGads), represented in Table 5.2.
Table 5.2 - Adsorption parameters for SMECO green inhibitor on carbon steel AISI
1018 in 3.5% of sodium chloride.
Isotherm

ΔGads

Kads

Adsorption type

Process

Langmuir

-0.766 kJ mol-1

0.0245

Physical

Spontaneous

Frumkin

-9.531 kJ mol-1

0.833

Physical

Spontaneous

Fonte: Autor, 2017.

Adequacy isotherm implies that in a specific concentration of the tested inhibitor,
monolayer formation occurs occupying sites on metal surface. From Langmuir isotherm
the adsorption process was spontaneous, at constant temperature and pressure, by
negative value for ΔGads (-0.766 kJ mol-1) which classify adsorption as typically physics,
because the observed value was less than 25.2 kJ mol-1 (Anjos et al., 2013), being in
agreement with the molecular monolayer adsorption on metallic surface.
Conclusion
The inhibitor SMECO was formulated based on a O/W colloidal SMEDDS-type
system with copaiba oil loaded in the presence of the surfactant Tween® 80, affording a
eco-friendly self-microemulsion formulation, feasible for evaluation as green
anticorrosive agent. A electrochemical method of polarization with extrapolation of Tafel
was applied on carbon steel AISI 1018, in saline medium (3.5% of sodium chloride).
SMECO at different concentrations (5 ppm - 150 ppm) presented maximum effectiveness
of inhibition (77.15%) at a concentration of 100 ppm. SMECO adsorption on carbon steel
surface obeys Langmuir isotherm. The adsorption and CO-inhibition eficience was
correlated to copaiba oil chemical composition in which sesquiterpenes with oxygenate
and unsaturated hydrocarbons chemical structures are the main components. In
accordance to those results the biodegradable tested system (SMECO) was herein
considered to be applied as natural corrosion inhibitor with commercial value focused on
lower concentrations of copaiba oil, and its commercial importance, extractivism and
environment protection.
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4.3 CAPÍTULO 3: CHARACTERIZATIONS AND ANTIOXIDANT PROPERTY OF
COPAIBA OIL-LOADED ON COLLOIDAL SYSTEMS
Abstract
A thermodynamically stable and dilutable colloidal system based on copaiba oil (CO)
performed with Tween® 80 as surfactant, consisted on CO-lower content loaded in
anovel colloidal systems afforded a target SNEDDS (self-nanoemulsion drug delivery
system) biological carrier-type for CO-gradual and prolonged release aiming at CO oral
bioavailability. The chemical approach provided three colloidal drug delivery
formulations so called: a) SNECO (a self-nanoemulsion by using 79% of bidistilled
water, 20% of surfactant, 1% of CO as oil phase), b) SMECO-COO [a self-microemulsion
by using 1% of a mixture containing CO and coconut oil (COO)], c) SMECO-SO [a selfmicroemulsion by using 1% of a mixture containing CO and sunflower oil (SO)]. These
formulations were prepared without co-surfactant, justifying their pharmacological
foremost importance improving the biothecnologycal approach of CO-bioavailability,
concerning to its solubility. The colloidal-CO systems were characterized by refractive
index, droplet diameter, surface tension and rheological behavior. According to the
antioxidant findings: reducing power (47.89% for SNECO, 46.48% for SMECO-COO
and 52.46% for SMECO-SO), hydroxyl inhibiting formation (72.92% for SNECO,
84.11% for SMECO-COO and 74.48% for SMECO-SO), and superoxide radicals (nondetected for the tested samples) those systems become available for copaiba oil
therapeutic investigations.
Keywords
Copaiba oil, Microemulsion, Antioxidant activity, Phase Diagram, Drug Delivery
Systems.
Introduction
Free radicals are produced by many factors, such as physical effects, chemical
reactions, and metabolic processes and play important roles in the homeostasis of
organism. However, the uncontrolled oxidative stress from reactive oxygen species
(ROS) can damage biomolecules inducing physiological damage to organism and
indirectly causing severe diseases (Barry, 1996; Schulz et al., 2007) In the last year,
antioxidants, especially low side-effect natural and nature-derived antioxidants, have
been studded to promote health benefit effects (Halliwell, 2007; Ronald Prior et al, 2013).
These natural sources proved effective antioxidant effects and represent important
molecules to replace the synthetic ones suspected to promote liver damage and
carcinogenesis (Li et al., 2013).
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Copaifera species (family Leguminosae Juss., subfamily Caesalpinoideae Kunth)
are native trees from the tropical region of Latin America and West Africa (Veiga Junior;
Pinto, 2002). The oil-resin extracted from Copaifera species consist in a mixture of
sesquiterpenes and diterpenes (labdane, clerodane and kaurane) (Veiga Jr. et al., 2007).
This oil usually known as copaiba oil (CO), has a wide pharmacological application
including antimicrobial, antinociceptive, antineoplastic, anti-inflammatory, healing, in
the treatment of skin diseases such as psoriasis, eczema and dermatitis; besides use in
diseases of the respiratory tract such as bronchitis, tonsillitis (Veiga Junior; Pinto, 2002;
Zoghbi et al., 2009; Leandro et al., 2012; Estevão et al., 2013; Santos et al., 2013; Lama
et al., 2014). The anti-inflammatory activity of CO extracted from different Copaifera
species (C. multijuga Hayne, C. cearensis Huber ex Duke and C. reticulata Ducke) was
related to the terpene chemical composition of CO from which a large pharmacological
properties were evidenced Veiga Jr. et al. (2007).
Although copaiba oil therapeutic importance, its bioavailability is limited by the
solubility inefficiency of water or biologic solvents (Silva, Amado; Délia, 2007; Abiola;
James, 2010). In this sense, microemulsion are colloidal systems that possess the ability
to dissolve and load organic compounds. So, enhance the bioavailability of natural or
synthetic compounds by maintaining them in a molecular dispersion, consequently
allowing for controlled or sustained release of their active agent (Tenjarla, 1999; XavierJr, 2016).
Microemulsions are transparent, optically isotropic, and thermodynamically
stable-phase transition systems (Schmalfub, 1997; Hegde, 2013) and has largely been
used as drug delivery systems. Concerning to copaiba oil, this delivery-type system
showed to be an important target on its bioavailability. Xavier-Junior et al, 2016 has
formulate oil-in-water (O/W) microemulsion with a high-volume ratio of copaiba
essential oil and low surfactant content based on predictive calculations of solubility
parameters. Stable colloidal systems containing copaiba oil, Span® 80 and Tween® 20
in aqueous medium have been developed against Staphylococcus and Candida
microorganisms related to skin diseases (Xavier Junior et al., 2010; Xavier Junior, 2011;
Alencar et al., 2015). Despised this previously study, the antioxidant activity of copaiba
oil-loaded on microemulsion was not studied yet.
Colloidal delivery systems (nano or microemulsion) are increasingly utilized to
deliver bioactive chemicals and proved to contribute to the enhancement of long-term
stability (Formariz et al., 2005; Zhang, et al., 2005; McClements, 2012; Mekjaruskul, et
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al., 2013; Fahmy et al., 2015). In this present work, the effect of three self-colloidal drug
delivery system (SMEDDS and SNEDDS) based on copaiba oil, shortly called colloidalCO systems, and specifically denomined: SNECO (self-nanoemulstion containing 1% of
CO as oil phase), SMECO-COO [self-microemulstion containing 1% of a mixture
containing 1:1 of CO and coconut oil (COO)], and SMECO-SO [self-nanoemulstion
containing 1% of a containing 1:1 of CO and sunflower oil (SO)] were evaluated in order
to the CO-pharmacological bioavailability enhancement, and herein these systems were
evaluated by using in vitro antioxidant approach.
Experimental
Development of microemulsion systems
Ternary phase diagram was constructed using the surfactant mass titration
methodology into the aqueous and oily phases in order to obtain a polar o/wmicroemulsion region. Phase diagrams were prepared with three different vegetable oil
composition (copaiba oil and also a phase oil mixture on 1:1 ratio of copaiba oil and
coconut (Cocos nucifera L.) or sunflower (Helianthus annuus) oils. The oil phase and
surfactant (Tween 80®) were mixed, respectively, at the following weight ratios 1:9, 2:8,
3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, and 9:1. After that, these mixtures were diluted dropwise with
distilled water and the microemulsion regions for each prepared system (SNECO, only
CO as oil phase), SMECO-COO [CO and coconut oil (1:1) as oil phase], and SMECOSO [CO and sunflower oil (1:1) as oil phase] were produced by using the mechanical
stirring Vortex (IKA, Staufen, Germany) at ambient temperature. The samples were
classified as microemulsions when they appeared as clear liquids.
Preparation of microemulsion systems
Microemulsion systems were chosen from the ternary phase diagram. Three
formulations containing copaiba oil were developed: SNECO (1% of copaiba oil),
SMECO-COO (1% of a mixture containing 0.5% of copaiba oil and 0.5% of coconut oil)
and SMECO-SO (1% of a mixture containing 0.5% of copaiba oil and 0.5% of sunflower
oil). These systems were composed by 20% of surfactant (Tween 80®), 1% of the
vegetable oil (copaiba oil or oil mixture on 1:1 ratio of the copaiba oil with coconut or
_____________________________________________________________________
Denise Porfirio Emerenciano

Tese de Doutorado – PPGQ/UFRN

113

Resultados e Discussão

sunflower oils) and 79% of bidistilled water. Microemulsion were obtained by stirring
the mixtures at ambient temperature.
Physicochemical characterization of microemulsion systems
The colloidal-CO systems (SNECO, SMECO-COO and SMECO-SO) were
characterized by using polarized light microscopy, pH, conductivity, refractive index,
droplet size, zeta potential, rheological behavior and surface tension analyzes.
Microemulsions formations were observed by light microscopy using a contrast phase
mode and under polarized light to determine optical isotropy using a Nikon E600 Eclipse
direct microscope (Champigny/Marne, France). The pH was measured by using a precalibrated pH meter PG-2000 (Gehaka, São Paulo, SP, Brazil) at 25 ± 2 °C. The electrical
conductivity of the samples was measured using a DM-32 conductivity meter (Digicrom
Analytical, Campo Grande, SP, Brazil) with a cell constant of 0.11 cm-1. The
measurements were performed at 25 ± 2 °C. The refractive index of microemulsion
samples were determined using Abbe's refractometer (Bellingham + Stanley Limited,
England) at 25 ± 2 °C.
The average droplet size and zeta potential of microemulsion formulations were
measured by Zeta Potential Analyzer (ZetaPlus, Brookhaven Instruments Corporation,
New York, USA) using a detector angle of 90°. Samples were analyzed in a polystyrene
cell at 25 °C. Rheological properties of the microemulsions were determined using
oscillatory Haake Mars rheometer (Thermo Fisher Scientific, Karlsruhe, Germany, cup
Z43 DIN 53018 and rotor Z41 DIN 53018). The temperature was kept at 25.0 ± 0.1 °C
using a thermostatic bath. Analyses were carried out by applying a shear rate sweep from
0 to 103 s−1. Surface tensiometry of the microemulsions were carried out using a
SensaDyne tensiometer (model QC-6000, Research Corp., USA) employing the
maximum pressure bubble technique, using nitrogen as gas phase. The results of the
surface tension assays, expressed in mN m−1 (or dyn cm−1), were analyzed with the
SensaDyne tensiometer software, version 1.21.
Antioxidant activity
The in vitro antioxidant assays applied to the copaiba oil SMEDDS-based systems
(SNECO, SMECO-COO and SMECO-SO) were performed by reducing power, hydroxyl
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radical scavenging, and superoxide radical scavenging, according to the methodologies
previously described (Costa et al., 2010).
Reducing Power
The reducing power of the samples was quantified as described later (Wang et al.,
2008; Silva et al., 2009). Briefly, 4 mL of reaction mixture, containing 100 µL of SNECO,
SMECO-COO and SMECO-SO formulations, in phosphate buffer (0.2 M, pH 6.6), were
incubated with potassium ferricyanide (1% w/v) at 50 ºC for 20 min. The reaction was
stopped by total capacity antioxidant (TCA) solution (10% w/v). The solution was then
mixed with distilled water and ferric chloride (0.1% w/v) solution and the absorbance
was measured at 700 nm. The result was expressed as a percentage of the activity shown
by 0.2 mg/mL of Vitamin C.
Hydroxyl radical scavenging
The scavenging activity of the colloidal-CO samples tested against the hydroxyl
radical, were investigated using Fenton’s reaction (Fe2+ + H2O2 →Fe3+ + OH− + OH·).
These results were expressed as an inhibition rate. Hydroxyl radicals were generated
using a modified method (Marais; Joseleau, 2001; Dasguptaa; De, 2007) in 3 mL sodium
phosphate buffer (150 mM, pH 7.4), which contained 10 mM FeSO4·7H2O, 10 mM
EDTA, 2 mM sodium salicylate, 30% H2O2 (200 µL) and 100 µL of each SMEDDS-CO
samples (SNECO, SMECO-COO and SMECO-SO). In the control, a sodium phosphate
buffer replaced H2O2 was used. The samples were incubated at 37 °C for 1 h, and the
presence of the hydroxyl radical was detected by monitoring absorbance at 510 nm.
Superoxide radical scavenging
The superoxide radical scavenging (O2-) assay applied to the colloidal-CO
samples, was based on the capacity of each microemulsion (SNECO, SMECO-COO and
SMECO-SO) to inhibit the photochemical reduction of nitroblue tetrazolium (NBT) in
the riboflavin–light–NBT system. Each 3 mL reaction mixture contained 50 mM
phosphate buffer (pH 7.8), 13 mM methionine, 2 µM riboflavin, 100 µM EDTA, NBT
(75 µM), and 1 mL sample solution. The production of blue formazan was followed by
monitoring the increase in absorbance at 560 nm after 10 min illumination from a
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fluorescent lamp. The entire reaction assembly was enclosed in a box lined with
aluminum foil. Identical tubes with the reaction mixture were kept in the dark and served
as blanks (Ponti et al.1978; Dias et al., 2007).
Results and Discussion
Thermodynamically stable and single-phase o/w-type nano and microemulsions
containing copaiba oil were produced. The ternary phase diagrams of each copaiba oil
formulation (SNECO, SMECO-COO and SMECO-SO) were investigated based on a
mixture of Tween 80®, natural oil and water (Figure 6.1) to afford a o/w colloidal systems
which were formulated by using 1% of oil mixture based in copaiba oil, 20% of surfactant
(Tween 80®), and 79% of bidistilled water. Specifically, the so called SNECO
formulation contain 1% of the copaiba oil, and SMECO-COO as well as SMECO-SO
contain, respectively 1% of the mix phase oil such as: 0.5% of CO + 0.5% of coconut
(Cocos nucifera L.) or 0.5% of CO + 0.5% of sunflower (Helianthus annuus). The phase
diagrams of each colloidal-CO formulations were based on the proposed model of
colloidal-system formation designed by Winsor. According to this methodology, the
mixture of several compounds with different physicochemical properties can generate
various colloidal systems including spontaneous monophasic systems (Lyons et al., 2000;
Bouchemal et al., 2004; Formariz et al., 2005; Zhang, et al., 2005; Aliabadi et al., 2007;
Dantas et al., 2010; McClements, 2012; Mekjaruskul, et al., 2013; Fahmy et al., 2015).
In this sense, the prepared o/w-type microemulsions based on copaiba oil (shortly
named SNECO, SMECO-COO and SMECO-SO) have a large application in the
biological processes water-rich medium due to its self-emulsifying characteristics. In
addition, these systems remained isotopically stable after water dilution (30-times)
ensuring no phase change characterizing a self-colloidal system formation.
Comparatively, no significant difference was observed in the phase diagram region and
Figure 6.1 shows de Winsor IV and WI regions in the SNECO nanoemulsion system.
This likely occurs due to the spontaneous formation of such systems at low oil
concentration, and high water/surfactant concentration, in which the slight variation of
the CO-oil phase compounds does not determine strong modifications on the Winsor
regions formation.
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Figure 6.1 - Ternary phase diagram of the colloidal SNECO system.

Fonte: Autor, 2017.

The colloidal-CO microemulsion-type systems showed homogeneous and a
characteristic tyndall effect of colloidal dispersions. They also appeared homogenous by
being observed through a light microscope with the phase contrast mode. They were
isotropic when observed under polarized light microscopy consistently with usual optical
properties described for microemulsions. The results of pH, conductivity, refractive
index, viscosity, surface tension, droplet size and zeta potential measurement of the
SNECO as a nanoemulstion system as well as SMECO-COO and SMECO-SO as
microemulsion systems were summarized in the Table 6.1.
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Table 6.1. Physicochemical characterization of the colloidal-CO systems named
SNECO, SMECO-COO and SMECO-SO.

Formulation

SNECO
SMECOCOO
SMECO-SO

pH

Conductivity

Refractive

-1

(µS cm )

index

Droplet

Zeta

size

Potential

(nm)

(mV)

Surface
Viscosity

tension

(cP)

(Dynes
cm-1)

6.10

215.6

1.490

0.91

-1.41

7.4

47.93

6.28

204.8

1.483

5.87

-1.24

6.7

49.19

6.28

215.0

1.481

6.94

-2.46

7.4

47.49

Fonte: Autor, 2017.

The colloidal-CO systems showed slightly acid pH rationed at the pH of the water
used in the external phase of the formulation. The pH of the microemulsion can influence
significantly the stability of colloidal systems, due to the effect on the ionization and
surface charges of microemulsion droplets. These pH values are appropriate for
biological application. Electrical conductivity represents an important parameter to
analyses of colloidal systems due its strong correlation with typical structure of the
colloidal microemulsion-type systems. Conductivity analyses shows high conductivity
values. The colloidal-CO formulations showed the average conductivity varying from
204.8 to 215.6 µS cm-1. The refractive index found for these colloidal formulations
showed a o/w type system formation.
The mean particle size of formulations ranging from 0.9 to 6.9 nm (Table 6.1), of
which the SNECO formulation has the lowest average particle size 0.9 ± 0.2nm.
Zeta potential detected the total charge of the microemulsion system, allowing
prediction of its physic stability. SNECO, SMECO-COO and SMECO-SO showed zeta
potential of -1.41, -1.24 and -2.46 mV, respectively. Zeta potential in all formulations
were close to zero due the presence of nonionic surfactants around the oil droplet
suggesting that the microemulsions were stabilized through a steric effect thanks at the
polar head group of the surfactants.
Rheology behavior is a fundamental approach to provide useful information about
the consistency or fluidity as well as indicating the microemulsion performance over time.
Figure 6.2 presents the rheology behavior of the copaiba oil colloidal formulations
(SNECO, SMECO-COO, and SMECO-SO). As revealed by the flow curves, these
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colloidal systems showed a linear relationship between shear stress and shear rate,
characteristic of Newtonian flux material. Owing to the external character of the
microemulsion, viscosities found here were very low (<7.4 cP) near that of water. Surface
tension (Dynes cm-1) versus concentration of the surfactant contained in the
microemulsions (g mL-1) are shown in Figure 6.3. It is clear that the used surfactant
concentration has lower surface tension. The surface tension obtained for SNECO,
SMECO-COO, and SMECO-SO were 47.93, 49.19, and 47.49 dynes cm-1, respectively.
These values were very close to the tension of the water at the temperature of 25 °C.
The point of intersection of two lines (Figure 6.2) resulted in the maximum
dilution values of the micellar aggregates, such as: 8.837 g mL-1 for the SNECO system,
55.259 g mL-1 for the SMECO-COO system, and 16.701 g mL-1 for the SMECO-SO
system in which can be appreciated that below these values are dispersed monomers, and
above, there is the formation of microemulsion systems.
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Figure 6.2 - Representative graph of surface tension (Dynes cm-1) versus surfactant
concentration (g mL-1) for SNECO, SMECO-COO and SMECO-SO systems.
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Figure 6.3 - Representative graph of rheological behavior for the SNECO, SMECOCOO and SMECO-SO systems.
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The antioxidant properties of the SNECO, SMECO-COO, and SMECO-SO
systems were evaluated by using in vitro assays such as reducing power, hydroxyl radical
scavenging, and superoxide radical scavenging (O2-). All microemulsions showed a
reducing power corresponding to around 50% of the antioxidant activity of ascorbic acid
(1.0 mg mL-1), used as reference drug (Table 6.2). The SMECO-SO formulation showed
the highest reduction power (52.46%) compared at the other microemulsion systems
(47.89% for SNECO and 46.48% SMECO-COO). Inhibition of hydroxyl radical
formation was performed from the Fenton reaction and in that, the SMECO-COO system
showed greater inhibitory activity corresponding at 84.11%. Inhibition of superoxide
radical formation did not present detectable results for the colloidal-CO analyzed systems.
Table 6.2. Antioxidant activity of the colloidal-CO systems (SNECO, SMECO-COO
and SMECO-SO).
Formulation
SNECO
SMECOCOO
SMECO-SO

Reducing

Hydroxyl radical

Superoxide radical

power

scavenging activity

scavenging activity

(%)

(%)

(%)

47.89 ± 0.00

72.92 ± 0.01

Nd

46.48 ± 0.01

84.11 ± 0.01

Nd

52.46 ± 0.00

74.48 ± 0.04

Nd

Nd – not-detected
Fonte: Autor, 2017.

Conclusion
In the present study, non-toxic self-microemulsion CO-based systems were
prepared aiming at CO-oral bioavailability and its pharmacological optimized uses.
Coconut and sunflower oil were co-encapsulated with CO favoring a more suitable oil
phase in the colloidal-CO colloidal formulations. The antioxidant in vitro tests of the
tested samples demonstrate good results with hydroxil radical reduction.
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5 CONCLUSÕES GERAIS
A realização deste trabalho de pesquisa possibilitou a obtenção de sistemas
microemulsionados do tipo SMEDDS (self-microemulsion drug delivery system): SMEOAI,
SMEOAI-EAI, SMECO, SNECO, SMECO-COO, SMECO-SO, com possibilidade de diversas
aplicações biotecnológicas, com a utilização de pequenas quantidades de matéria prima vegetal,
mediante ao fato de estarem encapsuladas em sistemas SMEDDS com alto fator de diluição,
sem perder suas propriedades físico-químicas.
Os sistemas microemulsionados SMEOAI e SMEOAI-EAI obtidos a partir das
sementes e folhas da espécie vegetal Azadirachta indica A. Juss., foram caracterizados como
microemulsões a partir da análise do diagrama de fases ternário, índice de refração, diâmetro
de gotícula, comportamento reológico, tensão superficial, pH, densidade e potencial zeta; e
apresentaram eficiências significativas como antioxidantes, respectivamente, para os métodos
de capacidade antioxidante total (18,74% e 36,14%), poder redutor (56,34% e 290,49%),
quelação de íons ferro (58,97% e 51,29%) e sequestro dos radicais hidroxila (60,16% e
87,33%), cuja divergencia dos percentuais, para os métodos testados pode está relacionado aos
diferentes mecanismos antioxidativos para cada modelo. Assim, mediante a vários modelos
antioxidativos testados, apenas o sequestro de radicais superóxido não apresentou atividade, o
que pode ser justificado pela elevada sensibilidade do método em relação a concentração dos
inibidores testados. Dessa forma, os modelos antioxidantes serviram como complemento para
os estudos eletroquímicos de LPR e EIS, em meio salino a 3,5% de NaCl, em que os melhores
resultados foram para a técnica de EIS com eficiências máximas de 99,07%, correspondente a
concentração de 100 ppm do inibidor SMEOAI, e 91,99%, correspondente a concentração de
25 ppm de SMEOAI-EAI.
Os sistemas microemulsionados (SNECO e os seus derivados SMECO-COO e
SMECO-SO) obtidos a partir do óleo de copaiba (Copaifera L.), apresentaram efeitos
antioxidantes significativos para os métodos de poder redutor (de 47,89% para o SNECO,
46,48% para o SMECO-COO e 52,46% para o SMECO-SO), e sequestro de radicais hidroxila
(de 72,92% para o SNECO, 84,11% para o SMECO-COO e 74,48% para o SMECO-SO).
Os ensaios eletroquímicos como agente anticorrosivo só foi testado para um sistema
microemulsionado do tipo SMEDDS a base de óleo de copaíba (denominado de SMECO), pelo
método de LPR, em meio salino a 3,5% de NaCl, e apresentou eficiência máxima de 77,15%
na concentração de 100 ppm.
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Dessa forma, foi observado que os sistemas coloidais microemulsionados SMEOAI,
SMEOAI-EAI e SMECO, poderão vir a serem utilizados como inibidores de corrosão do aço
carbono AISI 1018, em meio salino, contribuindo para a produção de novos inibidores de
corrosão que não prejudiquem o meio ambiente, por serem de origem vegetal, ambientalmente
corretos, ecologicamente aceitáveis, economicamente viáveis e de grande disponibilidade por
serem oriundos de fontes renováveis.
Mediante as análises antioxidantes in vitro, foi permitido observar que os sistemas
coloidais SMEOAI, SMEOAI-EAI, SNECO, e os sistemas microemulsionados SMECO-COO
e SMECO-SO poderão vir a serem utilizados como inibidores da produção de radicais livres
para sistemas biológicos, assim como ótimos protetores de superfícies metálicas, atuando como
inibidores dos processos corrosivos, aliados ao fato de serem produtos biodegradáveis (não
prejudicam o meio ambiente) e provenientes de fontes naturais (espécies vegetais).
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