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RESUMO 

Os impactos da corrosão são frequentes e ocorrem nas mais variadas atividades. 

Existem diversas formas de combater a corrosão, dentre elas se destaca o uso de 

microemulsões que vêm sendo alvo de interesse como inibidores de corrosão. Apesar de 

eficientes no controle da corrosão, alguns inibidores possuem elevado custo, além disso, a 

grande maioria é tóxica ao meio ambiente, tornando seu uso questionável. De modo à atender 

a demanda por inibidores de corrosão em aço carbono, este trabalho teve como objetivo a 

investigação da ação inibitória do óleo das amêndoas e do extrato hidroalcoólico das folhas da 

espécie vegetal Ouratea Parviflora. O extrato hidroalcoólico foi avaliado de forma livre e em 

sistema microemulsionado, contendo o óleo das amêndoas em sua composição, utilizando 

diferentes concentrações, como inibidores de corrosão em meio salino (NaCl 3.5%). Foi 

utilizado o método eletroquímico de Resistência de Polarização Linear, determinando-se 

também o comportamento e a isoterma do processo de adsorção metal/inibidor. De acordo 

com os resultados, as eficiências máximas de inibição foram de 67.70% (12,5 ppm), 77.94% 

(200 ppm) e 85.66% (200 ppm) para o extrato hidroalcoólico, sistema microemulsionado 

salino (SME-S) e sistema microemulsionado salino com adição do extrato hidroalcoólico 

(SME-S-EB), respectivamente. Quanto ao processo de adsorção, os dados experimentais se 

ajustaram a isoterma de Langmuir. De acordo com os dados calculados de energia livre de 

Gibbs foi detectada a espontaneidade com que os inibidores utilizados em diferentes 

condições se adsorveram sobre a superfície do aço carbono. O estudo da obtenção dos 

inibidores utilizados em diferentes condições sob o viés da sustentabilidade confirmou que 

estas formulações podem ser consideradas como sustentáveis. Os resultados mostraram que o 

extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora avaliado de forma livre e em sistema 

microemulsionado, contendo o óleo das amêndoas da mesma espécie vegetal, podem ser 

utilizados como fontes alternativas na formulação de inibidores de corrosão. 

Palavras-Chave: Corrosão. Inibidor. Microemulsões. Extrato. Ouratea parviflora. 

 



ABSTRACT 

 The impacts of corrosion are frequent and occur in various activities. There are several 

ways of combating impacts, among them the use of micro-emulsified system have been 

targeted as corrosion inhibitors. Although they are effective in the corrosion control, some 

have high cost and are toxic to the environment, making its use questionable. In order to 

fulfill the growing demand for corrosion inhibitors, the objective of the present work was to 

perform a research about the inhibitory action of almonds oil and hydro-alcoholic extract from 

vegetal specie Ouratea parviflora. The extract was evaluated in free formand in a micro-

emulsified system, containing the oil of the almonds in your composition, with different 

concentrations, regarding the corrosion inhibition efficiency into a saline medium (NaCl 

3.5%). Was used the method Linear Polarization Resistance method, also determining the 

behavior and the isotherm of the metal/inhibitor adsorption process. According to the 

obtained results, the maximum inhibition efficiencies were observed at 67.70% (12.5 ppm), 

77.94% (200 ppm) and 85.66% (200 ppm) to the free hydro-alcoholic extract, saline micro-

emulsified system (SME-S) and saline micro-emulsified system with extract (SME-S-EB), 

respectively. In addition, all the experimental data from the adsorption process fitted the 

Langmuir isotherm. According to the data calculated from Gibbs free energy, it was detected 

a spontaneity of the adsorbent inhibitors used in different conditions on the steel surface. The 

study of getting of inhibitors used in different conditions under the sustainability bias 

confirmed that these formulations can be considered as sustainable. The results showed that 

the hydro-alcoholic extract of Ouratea parviflora evaluated in free form and in a 

microemulsion system containing the oil of the almonds of the same plant species, can be 

used as alternative sources in the formulation of corrosion inhibitors. 

Keywords: Corrosion. Inhibitor. Microemulsion. Extract. Ouratea parviflora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se tens fé, cumpre saberes que tudo será possível 

àquele que a tem”.   

 

(Marcos 9:29)             
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1 INTRODUÇÃO 

 

A corrosão é tida como a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação 

química ou eletroquímica do meio, associada, ou não, a esforços mecânicos, apresentando 

alterações indesejáveis, como desgaste, variações químicas ou modificações estruturais, 

tornando o material inadequado para uso (GENTIL, 2011). 

Os problemas de corrosão são frequentes e ocorrem nas mais variadas atividades da 

produção de óleo e gás. A presença de um eletrólito é a condição essencial para ocorrência do 

processo corrosivo interno em dutos e sua corrosividade é influenciada por parâmetros que 

fazem parte da constituição química do eletrólito bem como de parâmetros biológicos e 

operacionais. 

Os impactos gerados pela corrosão encontrados em sistemas de injeção e produção de 

petróleo devem-se normalmente à ação de mais de um contaminante ou da interação entre 

eles, o que dificulta a determinação de sua origem e o estabelecimento de métodos de controle 

mais apropriados (MAGALHÃES; PIMENTA, 2003) 

Com o uso de técnicas de monitoramento da corrosão é possível aferir o nível de 

corrosividade de um fluido processado ou a degradação de um material. As análises dos 

resultados obtidos pelas técnicas de monitoramento da corrosão possibilitam a implantação de 

ações corretivas como a utilização de inibidores de corrosão. Inibidores de corrosão são 

substâncias que quando presentes em concentrações adequadas, no meio corrosivo, reduzem 

ou eliminam a corrosão (GENTIL, 2011). Apesar de eficientes no controle da corrosão, 

alguns inibidores possuem elevado custo, além disso, a grande maioria é tóxica, tornando seu 

uso questionável. 

Os sistemas microemulsionados podem agir como inibidores de corrosão, devido sua 

boa capacidade de solubilizar os agentes corrosivos e impedir as suas reações na superfície do 

metal (PAUL; MOULIK, 2001). 

A indústria do petróleo é um dos segmentos da economia mais importante, devido o 

petróleo ser uma das principais matérias-primas para petroquímica, combustíveis e etc, 

(CANELAS, 2007). Logo é perceptível quanta importância exerce em uma determinada 

sociedade, contribuindo de forma decisiva para o bem estar e melhoria da qualidade de vida 

das presentes e futuras gerações, desde que seja operada com responsabilidade social, 

seguindo um modelo de sustentabilidade. 
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O primeiro conceito de sustentabilidade foi destacado no relatório de Bruntdland, 

elaborado no ano de 1987, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento. Um resultado importante desta discussão é a crescente conscientização 

sobre as interferências dos impactos ambientais gerados pelas mais diversas atividades 

humanas. 

Para que se alcance os objetivos de sustentabilidade é importante que o trabalho 

prossiga em diversas frentes, em âmbito global e local, com modificações dos sistemas 

produtivos e das práticas de uso dos recursos naturais (REIS; FADIGAS; CARVALHO, 

2005). 

Considerando o enorme custo de monitoramento e o controle do processo corrosivo, 

um grande esforço tem sido realizado para o desenvolvimento de estratégias tecnicamente 

eficientes, rentáveis e sustentáveis para a gestão da corrosão. A utilização de inibidores de 

corrosão obtidos a partir de fontes vegetais é promissora, pois estes oferecem vantagens, tais 

como biodegradabilidade, ausência de metais pesados ou outros compostos tóxicos, 

disponibilidade e facilidade de processamento (ALANEME et al., 2015). 

Baseando-se nos argumentos supracitados e de modo a atender a crescente demanda 

por inibidores de corrosão sustentáveis, este trabalho teve como objetivo a avaliação da 

eficiênciada espécie vegetal Ouratea parviflora como inibidor de corrosão em aço carbono. 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos, o capítulo 1 refere-se à introdução e 

objetivos; o Capítulo 2 expõe os aspectos teóricos e o estado da arte; o Capítulo 3 destaca os 

materiais e métodos relacionados a esta pesquisa; o Capítulo 4 apresenta os resultados 

correspondentes aos ensaios experimentais e a respectiva discussão e por fim no capítulo 5 

apresenta a conclusão. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivos gerais 

 

Utilizar a espécie vegetal Ouratea parviflora como inibidor de corrosão em aço 

carbono AISI 1020, utilizando método eletroquímico de Resistência de Polarização Linear. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

1 Preparo do extrato hidroalcoólico das folhas da espécie vegetal Ouratea parviflora; 

2 Escolha dos constituintes para obtenção do sistema microemulsionado, incluindo o uso 

do óleo das amêndoas espécie vegetal Ouratea parviflora como fase oleosa; 

3 Caracterização do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora por 

espectroscopia no infravermelho (FTIR) e tensão superficial; 

4 Caracterização dos sistemas microemulsionados por tensão superficial, diâmetro de 

gotícula, resistência à temperatura e reologia; 

5 Avaliação do potencial anticorrosivo do extrato na sua forma livre e solubilizado em 

sistema microemulsionado utilizando diferentes concentrações em meio salino (NaCl 

3.5%), utilizando método eletroquímico de Resistência de Polarização Linear; 

6 Estudo do mecanismo de adsorção sobre a superfície do aço carbono; 

7 Avaliação do processo de obtenção dos inibidores utilizados em diferentes condições 

sob o viés da sustentabilidade. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE 

 

Neste capítulo propõe-se realizar um resumo sobre os principais aspectos teóricos e 

estudos referentes aos processos corrosivos, visando construir um embasamento sobre o 

fenômeno corrosivo em termos conceituais, proporcionando assim um suporte para melhor 

entendimento sobre os métodos de controle, em especial a utilização de inibidores de 

corrosão; tomando como foco desde os pontos conceituais iniciais, tais como definições e 

classificações, passando por mecanismo de ação dos principais inibidores de corrosão, 

eficiência, influência dos inibidores a base de microemulsões nas propriedades do metal, até a 

utilização de fontes de origem vegetal na formulação de inibidores de corrosão. A literatura 

encontra-se bem documentada em termos de comprovar resultados cientificos no controle do 

processo corrosivo do aço carbono com a utilização de sistemas microemulsionados e a 

aplicação de  produtos naturais; com a intensificação dos estudos vêm sendo empregadas 

diveras metodologias experimentais e os resultados só reforçam que estas formulações de 

inibidores possuem uma eficiência de redução do processo corrosivo. 

 

2.1 CORROSÃO 

 

A corrosão é um dos problemas mais comuns enfrentado nas instalações industriais 

causando diversos impactos (GENTIL, 2011; DUROWAYE; DUROWAYE; BEGUSA, 

2014). Para se ter uma noção dos impactos causados pela corrosão, no Brasil, de 60% da 

produção interna de aço, 2/3 se transformam em sucata e 1/3 é destruído pelo processo 

corrosivo (OLIVEIRA, 2012; CALLISTER JR, 2008). 

O termo corrosão tem origem no latim “corrodere” que significa destruir 

gradativamente (MELLO, 2008). Trata-se de corrosão a deterioração dos materiais pela ação 

química ou eletroquímica do meio, podendo incidir sobre vários tipos de materiais, não se 

restringindo apenas à materiais metálicos (GENTIL, 2011), causando uma deterioração lenta, 

estável e irreversível, tanto para suas propriedades físicas quanto químicas (BENDAIF et al., 

2016). O efeito da corrosão a longo prazo é reduzir a espessura e, consequentemente, a 

resistência da estrutura dos materiais (OCIMF, 1997). 

A indústria do petróleo tem como um dos seus grandes desafios controlar a corrosão 

do aço carbono utilizado nas suas instalações, sendo amplamente utilizado para tubulações, 

linhas de fluxo, plataformas, equipamentos, cabeças de poços e embarcações industriais 
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(MAK, 2002). A corrosão em tubulações na indústria do petróleo está associada ao ataque da 

superfície metálica. Tais problemas surgem devido à agressão por parte dos fluidos que por 

eles passam (MOREIRA, 2012).  

A Figura 2.1 ilustra um tipo de morfologia encontrada frequentemente em corrosão 

interna de dutos na indústria do petróleo. 

 

Figura 2.1 - Corrosão interna em um duto de petróleo 

 
Fonte: Moreira, 2012 

 

Em relação ao aspecto energético do processo corrosivo, admite-se que a corrosão seja 

o inverso do processo da metalurgia extrativa.  

Os metais se encontram em um nível energético superior ao do composto que lhes deu 

origem, exceto os metais nobres, esta é a razão termodinâmica da espontaneidade das reações 

do processo corrosivo que transformam os metais novamente em compostos, envolvendo um 

processo inverso ao metalúrgico como demonstrado na Figura 2.2 (RAMANATHAN, 1998). 

 

Figura 2.2 - Estados energéticos dos componentes na corrosão e na redução de ferro 

 
Fonte: Ramanathan, 1998 
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A corrosão é em geral um processo espontâneo e obedece à princípios bem 

estabelecidos, sendo provenientes de reações de oxirredução. A Equação 2.1 apresenta a 

equação geral de oxidação dos metais (GENTIL, 2011). 

 

Metal → Íon + ne (ne é número de elétrons perdidos pelo metal)                                 

(2.1) 

2.1.1 Mecanismos básicos de corrosão 

 

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

mecanismos para os processos corrosivos, dentre eles encontram-se o mecanismo 

eletroquímico e o químico.  

Ocorrem no mecanismo eletroquímico reações químicas que envolvem transferência 

de carga ou elétrons, através de uma interface ou eletrólito. Já no químico, as reações ocorrem 

diretamente entre o material e o meio corrosivo, não havendo geração de corrente elétrica 

como no anterior (GENTIL, 2011). 

 A corrosão por mecanismo eletroquímico é a mais comum em detrimento da maioria 

dos fenômenos de corrosão ocorrer no meio ambiente, onde possui a água como principal 

solvente (PANNONI, 2011). Como se pode ver na Figura 2.3 na indústria do petróleo a 

corrosão em tubulações está diretamente associada ao ataque da superfície metálica devido à 

agressão por parte dos fluidos que por eles passam. 

 

Figura 2.3 - Presença de fluidos em dutos 

 
Fonte: Petrobras, 2003 
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2.1.2 Classificação da corrosão quanto à morfologia 

 

A corrosão progride através da superfície metálica, podendo ocorrer sob diversas 

formas, sendo o seu conhecimento muito importante no estudo dos processos corrosivos. As 

formas de corrosão internas normalmente mais encontradas em dutos de óleo e gás são 

uniforme, alveolar e pitiforme. 

 

2.1.2.1 Corrosão uniforme 

 

A corrosão uniforme progride de modo uniforme em toda superfície atacada de modo 

à ocorrer perda uniforme de espessura. Considerada a forma de corrosão mais simples de 

medição (FERREIRA et al., 2002; GENTIL, 2011), entretanto um tipo de corrosão importante 

do ponto de vista do desgaste, podendo levar o equipamento ou instalação à falhas 

significativas (MAGALHÃES; PIMENTA, 2003), sendo considerada a forma que acarreta 

mais custos à sociedade (PANNONI, 2011). 

A oxidação do aço na atmosfera e a corrosão das ligas de cobre na água do mar são 

exemplos comuns onde a corrosão uniforme é geralmente encontrada (YADLA et al., 2012). 

 

2.1.2.2 Corrosão alveolar 

 

A corrosão alveolar ocorre quando o desgaste se dá sob forma localizada com aspecto 

de crateras (FERREIRA et al., 2002; GENTIL, 2011). Neste tipo de corrosão o diâmetro 

médio da região corroída é maior ou comparável com a sua profundidade (JAMBO; 

FÓFANO, 2008). 

 

2.1.2.3 Corrosão por pites 

 

Quando a corrosão progride em pontos ou em pequenas áreas localizadas na superfície 

metálica é denominada de corrosão por pites, que são cavidades que apresentam o fundo em 

forma angulosa e profundidade, geralmente maior do que seu diâmetro (GENTIL, 2011). 

Neste tipo de corrosão a relação diâmetro/profundidade situa-se em torno de 1/3. É importante 

a determinação das dimensões dessas cavidades, com intuito de se verificar a extensão do 

processo corrosivo, deve-se considerar o número de pites por unidade de área, o diâmetro e 

sua profundidade. Normalmente se mede o pite com maior profundidade (Pmp), a relação entre 
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o valor deste pite e o valor médio (PM) de cinco pites mais profundos dá-se o nome de fator de 

pite (Fpite) que é calculado de acordo com a Equação 2.2 (JAMBO; FÓFANO, 2008): 

 

FPite = Fmp/PM                                                                                                                     (2.2)        

                                                                              

2.1.3 Tipos de corrosão encontrados na indústria do petróleo 

 

Os problemas de corrosão interna em dutos são influenciados diretamente pela 

presença do eletrólito, sendo a presença de água a condição essencial para ocorrência do 

processo corrosivo. Sua corrosividade é influenciada por parâmetros que fazem parte da 

constituição do eletrólito como também por parâmetros operacionais do duto. 

Todas as substâncias presentes na água, dissolvidas ou em suspensão, podem ser 

consideradas impurezas e podem ocasionar deterioração dos equipamentos e tubulações onde 

ocorre circulação de água, entre as mais frequentes têm-se os sais e gases dissolvidos, matéria 

orgânica, sólidos suspensos e bactérias (MELLO, 2008).  

As formas de corrosão internas normalmente mais encontradas em dutos de óleo e gás 

são uniforme, alveolar e pitiforme. A corrosão uniforme causa diminuição homogênea ou 

uniforme da espessura do duto. Quanto à corrosão alveolar geralmente aparece quando o 

processo corrosivo acontece sob o depósito de detritos carreados pelo fluido escoado. A 

corrosão pitiforme normalmente ocorre devido à existência de depósitos de detritos, óxido de 

ferro e substâncias orgânicas em dutos (SALCEDO, 2009). Os tipos de corrosão 

frequentemente encontrados em dutos de óleo e gás estão ilustrados na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Formas de corrosão (a) uniforme (b) alveolar e (c) pitiforme 

 
Fonte: Salcedo, 2009 (adaptado) 
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2.1.4 Técnicas do monitoramento da corrosão 

 

A corrosão das tubulações na indústria do petróleo ocorre constantemente, sendo 

necessário que se tenha conhecimento do mecanismo deste processo para que se possa 

combatê-lo com eficiência, minimizando os custos com controle e monitoramento. Os 

elevados custos associados aos processos corrosivos justificam o esforço em se buscar 

métodos cada vez mais eficazes de controle, por isso, a importância em se monitorar e 

identificar os processos corrosivos (MOREIRA, 2012). O controle do processo corrosivo tem 

importância técnica, econômica e ambiental (MAK, 2002). 

Neste trabalho foi utilizado método eletroquímico por meio da técnica de Resistência 

de polarização linear. 

 

2.1.4.1 Resistência de polarização linear 

 

O principio fundamental da técnica de resistência de polarização linear é a aplicação 

de uma pequena voltagem (ou polarização) a um eletrodo imerso em um eletrólito.  

A corrente necessária para manter um deslocamento específico do potencial de 

repouso (potencial de corrosão), está diretamente relacionada à corrosão na superfície do 

eletrodo imerso no eletrólito. O valor desta corrente é a velocidade de corrosão na superfície 

do eletrodo (MAGALHÃES; PIMENTA, 2003). 

A partir das medidas de resistência de polarização linear é obtido valores de 

resistência de polarização Rp para determinação da densidade de corrente de corrosão. Uma 

aproximação pode ser usada para linearizar a inclinação (ΔE/Δi) da curva de polarização (E vs 

i) no potencial  de corrosão para obter Rp: 

 

Rp = ∆E/∆i                                                                                                                           (2.3) 

 

A Rp é convertida em icorr por meio da constante de Stearn-Geary (B) para a 

combinação metal/ambiente: 

 

icorr = B/Rp                                                                                                                          (2.4) 

onde: 

B = ba. bc/2,303(ba + bc)                                                                                                  (2.5) 
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A relação entre a polarização de um metal e a densidade de corrente elétrica 

correspondente foi estabelecida por Tafel (GENTIL, 2011; WOLYNEC, 2003). Os valores de 

ba e bc ou de B podem ser obtidos experimentalmente pelas representações gráficas da lei de 

Tafel por meio de extrapolações como podemos ver na Figura 2.5. 

 

   Figura 2.5 - Extrapolação da curva de Tafel 

 
Fonte: Wolynec, 2003 

 

 

O valor no final de icorr encontrado é convertido em taxa de corrosão (Tc) por meio da 

lei de Faraday, caso valores do equivalente grama e a densidade do metal seja conhecido, 

segundo norma ASTM Starndad G102 – 89 (ASTM G102, 2008), como mostrado na Equação 

2.6. 

 

Tc = 0,13. icorr(Eq. g)/δ                                                                                                       (2.6) 

onde: 

Eq.g: equivalente grama (g); 

Icorr: densidade de corrente (µA/cm2); 

𝛅: densidade do metal (g/cm3).  

 

2.1.5 Inibidores de corrosão 

 

Entre os vários métodos para evitar a degradação da superfície dos materiais, o 

inibidor de corrosão é um dos melhores e mais úteis na indústria (DARIVA; GALIO, 2014). 

Inibidor de corrosão é, por definição, uma substância ou mistura de substâncias que, quando 
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presente em concentração adequada, no meio corrosivo, inibe, previne ou minimiza a corrosão 

(DARIVA; GALIO, 2014; GENTIL, 2011).  

Os mecanismos de atuação são baseados nas técnicas de proteção, ou seja, são 

formadores de barreira na superfície do material ou alteram o meio corrosivo tornando-o 

menos agressivo (CUNHA, 2008). 

Os inibidores de corrosão na indústria do petróleo apresentam grande eficiência na 

proteção interna de dutos e caldeiras, na área de refino, produção de petróleo, injeção de água, 

acidificações, recuperações secundárias e nos fluidos de perfuração (MAINIER, 2005); tais 

aplicações são evidências do uso de inibidor desde o início do século XIX. Desde os anos 

1950 e 1960, ocorrem avanços significativos no desenvolvimento de tecnologia para 

inibidores de corrosão como a aplicação da eletroquímica para avaliá-los (DARIVA; GALIO, 

2014). 

 

2.1.5.1 Classificação dos inibidores de corrosão 

 

De acordo com a maneira de ação inibitória, os inibidores de corrosão são 

classificados em dois tipos fundamentais: anódicos e catódicos (GENTIL, 2011; MAINIER, 

2005). 

 

2.1.5.1.1 Inibidores de corrosão anódicos 

 

São substâncias químicas que atuam retardando ou impedindo as reações anódicas. O 

mecanismo de ação consiste na formação de um filme aderente, insolúvel, contínuo e de alta 

resistividade elétrica sobre o substrato metálico (JAMBO; FÓFANO, 2008). 

Os inibidores anódicos funcionam basicamente de duas formas (TROVATI, 2004): 

a) reagem com os íons metálicos produzidos no ânodo e formam um filme de óxidos 

combinados, isolando o metal e impedindo o prosseguimento das reações anódicas; 

b) formam um filme adsorvido sobre a superfície anódica, impedindo o fluxo de íons e 

elétrons nessa região, além de isolá-la do contato direto com o ambiente, ocasionando a 

polarização anódica. 

Os inibidores anódicos reagem com os íons metálicos Men+ produzidos no ânodo, 

formando hidróxidos que são depositados na superfície do metal como película insolúvel e 

impermeável, resultando em íons OH- (DARIVA; GALIO, 2014).  
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A Figura 2.6 demonstra o mecanismo do efeito inibitório dos inibidores do tipo 

anódico. 

 

Figura 2.6 - Mecanismo de ação dos inibidores anódicos 

 
Fonte: Dariva; Galio, 2014 

 

 

A Figura 2.7 mostra um diagrama de polarização de uma solução com inibidor de 

comportamento anódico. A reação anódica é afetada pelos inibidores de corrosão e o 

potencial de corrosão do metal é deslocado para valores mais positivos, além do valor da 

corrente na curva diminuir com a presença do inibidor (DARIVA; GALIO, 2014). 

 

Figura 2.7 - Comportamento eletroquímico de um metal em uma solução com inibidor anódico (a) 
sem inibidor (b) 

 
Fonte: Dariva; Galio, 2014 (adaptado) 

 

Entre os mais empregados inibidores anódicos estavam os cromatos, devido à eficiente 

proteção aliada de aplicabilidade para diferentes metais, apresentando bom desempenho, 
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devido à formação de uma mistura de óxidos protetores constituída basicamente de γFe2O3 e 

Cr2O3. Atualmente, devido à possível poluição ambiental ocasionada por despejos industriais, 

estes inibidores não estão sendo utilizados, uma vez que apresentam grande toxidade 

(JAMBO; FÓFANO, 2008). Um inibidor muito usado é o nitrito de sódio NaNO2, tendo 

ampla utilização como inibidores em oleodutos para gasolina ou outros produtos de petróleo 

(GENTIL, 2011). 

 

2.1.5.1.2 Inibidores de corrosão catódicos 

 

Atuam reprimindo reações catódicas, fornecendo íons metálicos capazes de reagir com 

a alcalinidade catódica, produzindo compostos insolúveis que envolvem a área catódica, 

impedindo a difusão do oxigênio e condução de elétrons (GENTIL, 2011; JAMBO; 

FÓFANO, 2008). Esses tipos de inibidores precipitam nas regiões catódicas da superfície do 

metal, ou seja, deixam a superfície mais negativa aumentando a resistência à corrosão e 

diminuindo a velocidade de difusão de oxigênio, portanto, como o teor de oxigênio disponível 

no meio é menor a velocidade das reações de redução é diminuída (ROBERTO, 2010). 

Os inibidores catódicos funcionam basicamente das seguintes formas (SASTRI, 1998): 

a) formação de precipitados nas áreas catódicas, como no caso dos inibidores que 

formam compostos com cálcio ou magnésio que permitem a formação de óxidos na superfície 

do metal, que agem como uma barreira; 

b) emprego pelas substâncias que agem com sequestrantes de oxigênio tendo a 

capacidade de reagir com o oxigênio presente no meio.  

 A Figura 2.8 demonstra o mecanismo do efeito inibitório catódico. 

 

Figura 2.8 - Mecanismo de ação dos inibidores catódicos 

 
Fonte: Dariva; Galio, 2014 
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A Figura 2.9 mostra um diagrama de polarização de uma solução com inibidor de 

comportamento catódico, quando a reação catódica é afetada, o potencial de corrosão é 

deslocado para valores mais negativos. 

 

Figura 2.9 - Comportamento eletroquímico de um metal em uma solução com inibidor catódico (a) 

sem inibidor (b) 

 
Fonte: Dariva; Galio, 2014 (adaptado) 

 

2.1.5.1.3 Inibidores de corrosão de adsorção 

 

Constituem-se em uma classe de substâncias que funcionam como película protetora 

(GENTIL, 2011). Compostos orgânicos contendo heteroátomos com alta densidade eletrônica 

como fósforo, nitrogênio, enxofre, oxigênio, com duplas ou triplas ligações em suas estruturas 

são inibidores de corrosão eficazes devido à sua alta tendência para adsorção (DARIVA; 

GALIO, 2014; KHAN et al., 2015). A Figura 2.10 demonstra o mecanismo de atuação ds 

inibidores de adsorção. 

 

Figura 2.10 - Mecanismo de ação dos inibidores de adsorção 

 
Fonte: Dariva; Galio, 2014 
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 A Figura 2.11 mostra o diagrama de polarização de uma solução com inibidor de 

adsorção. O efeito da solução contendo o inibidor sobre o metal apresenta um comportamento 

anódico e catódico. Após a adição do inibidor, o potencial de corrosão permanece o mesmo, 

mas a corrente diminui (DARIVA; GALIO, 2014). 

 

Figura 2.11 - Comportamento eletroquímico de um metal em uma solução com inibidor 

catódico de adsorção (a) sem inibidor (b) 

 
Fonte: Dariva; Galio, 2014 (adaptado) 

 

Entre os inibidores usados, destacam-se substâncias orgânicas como colóides, sabões 

de metais pesados e substâncias orgânicas ricas em heteroátomos como oxigênio, nitrogênio e 

enxofre (ROSSI, 2007). Estes compostos orgânicos têm sido utilizados como inibidores de 

corrosão na indústria do petróleo desde 1950 (KHAN et al., 2015). 

Os inibidores de corrosão indicados para proteger os materiais metálicos são os 

inibidores de adsorção, que se adsorvem sobre as regiões catódicas e/ou anódicas do metal, 

protegendo-o (GENTIL, 2011). 

 

2.1.6 Eficiência dos inibidores de corrosão 

 

O desempenho de um inibidor pode ser medido pela sua eficiência em reduzir a taxa 

de corrosão. Pode ser expressa como penetração por tempo de exposição (mm/ano, milímetro 

por ano ou mpy, milésimo de polegada por ano) ou pela massa perdida por unidade de área 

(mdd, ou seja, mg/dm2/dia). O cálculo efetuado para se ter a eficiência do inibidor é 

apresentado na Equação 2.7 (JAMBO; FÓFANO, 2008). 

 

E = [(To − TI)/To].100                                                                                                        (2.7) 
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onde: 

E: eficiência do inibidor em porcentagem; 

To: taxa de corrosão sem inibidor; 

Ti: taxa de corrosão com inibidor. 

 

A partir de dados obtidos com a técnica eletroquímica de Resistência de polarização 

linear é possível também efetuar o cálculo da eficiência de inibidores de corrosão pelo 

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

inibidor (Icorr,I), como mostrado na Equação 2.8. 

 

E % = [(Icorr,o − Icorr,I)/Icorr,0].100                                                                                   (2.8) 

 

2.2 TENSOATIVOS 

 

Tensoativos são moléculas anfifílicas que apresentam em sua estrutura uma parte com 

característica apolar ligada a outra polar, como mostrado na Figura 2.12 (ROSEN, 2004; 

SCHRAMM, 2000).  

A presença destas duas regiões distintas em uma mesma molécula possibilita 

adsorções nas interfaces ar-água, óleo-água e sólido-água (RINALDI et al., 2007). 

 

Figura 2.12 - Estrutura de um tensoativo 

 
Fonte: Schramm, 2000 (adaptado) 

 

Devido às suas estruturas, os tensoativos em presença de água e óleo se adsorvem nas 

interfaces orientando-se de maneira que o grupo polar fique voltado para a fase aquosa e o 

grupo apolar para a fase oleosa, formando um filme molecular ordenado nas interfaces, que 

possui propriedade de reduzir as tensões interfaciais e superficiais (ROSSI et al., 2007). 
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Alguns inibidores de corrosão são constituídos por moléculas de tensoativos devido ao 

fato de se adsorverem facilmente na superfície, formando um filme interfacial e protegendo a 

superfície metálica de ataques corrosivos (IBRAHIM; ZOUR, 2011).  

 

2.2.1 Adsorção  

 

A adsorção é o processo pelo qual uma molécula adere à superfície de um sólido ou a 

uma interface entre sólido e líquido ou entre sólido e gás (ROSEN, 2004). De modo geral, 

pode-se dizer que a adsorção é um fenômeno de transferência de massa, onde moléculas de 

uma fase fluida (gás, vapor ou líquido) interagem com uma superfície sólida (ROSSI, 2007). 

A extensão do recobrimento de uma superfície é expressa, comumente, pelo grau de 

recobrimento θ de acordo com a Equação 2.9: 

 

θ =
números de sítios de adsorção ocupados

números de sítios de adsorção disponíveis
                                                                    (2.9) 

 

O grau de recobrimento é também expresso em termos do volume de adsorvato 

adsorvido (ATKINS; PAULA, 2012), como mostrado na Equação 2.10. 

 

θ = V/V∞                                                                                                                                                     (2.10) 

onde: 

V: volume de adsorvato adsorvido; 

V∞: volume de adsorvato que corresponde ao recobrimento completo da amostra por uma 

camada monomolecular. 

 

A adsorção é descrita por dois tipos de interações, que são a fisissorção e a 

quimissorção. A quimissorção envolve transferência de carga ou compartilhamento das 

moléculas inibidoras com a superfície metálica para formar uma ligação tipo coordenada. A 

fisissorção envolve forças eletrostáticas entre cargas iônicas ou dipolos sobre a espécie 

adsorvida e a carga elétrica na interface metal/solução (KAIRI; KASSIM, 2013). 
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2.2.1.1 Adsorção de Tensoativos 

 

Tensoativo é uma substância que em baixas concentrações se adsorve nas interfaces de 

sistemas (ROSEN, 2004) e como normalmente estão solubilizados em fase líquida, a 

circunstância mais importante nesse caso é a referente às interfaces líquido-sólido. Este 

fenômeno somente ocorre se houver forças de atração das moléculas na interface, por esta 

razão que a adsorção produz a diminuição da energia livre interfacial (DALTIN, 2011).  

Em superfícies apolares os tensoativos se adsorvem com a parte apolar em contato 

com a superfície, e parte polar em contato com a solução, como mostra a Figura 2.13 (a). No 

entanto, em superfícies polares ocorre o contrário como mostra a Figura 2.13 (b). 

 

Figura 2.13 - Moléculas de tensoativos adsorvidas nas interfaces 

 
Fonte: Neto, 2009 (adaptado) 

 

2.2.1.2 Isotermas de adsorção 

 

A distribuição do inibidor entre a fase fluida e a fase adsorvida envolve um equilíbrio 

de fases que é controlado por princípios da termodinâmica e os dados gerados são 

representados na forma de isotermas (ROSSI, 2007). 

Diversos modelos descrevem os dados experimentais das isotermas de adsorção 

(ROCHA FILHO, 1980). Com o intuito de avaliar o processo de adsorção do inibidor 

estudado sobre a superfície metálica, aqui serão mostradas as isotermas de Langmuir, 

Frumkin, Temkin e Freundlich que foram aplicadas nesse estudo. 
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2.2.1.2.1 Isoterma de Langmuir 

 

A isoterma de adsorção de Langmuir é o modelo mais simples de isoterma (ANJOS, 

2012) e está baseada teoricamente em três hipóteses (ATKINS; PAULA, 2012): 

 a adsorção ocorre em monocamada; 

 todos os sítios de adsorção são equivalentes aos outros e a superfície é uniforme; 

 a capacidade de uma molécula ser adsorvida em certo sítio é independente da 

ocupação dos sítios vizinhos. 

O equilíbrio dinâmico é descrito pela Equação 2.11. 

 

A(g) + M(superfície) ↔ AM(superfície)                                                                                   (2.11) 

 

Com as constantes de velocidade ka para adsorção e kd para a dessorção, a velocidade 

de variação do grau de recobrimento provocada pela adsorção é proporcional a pressão parcial 

de A, p, e do número de sítios vacantes N(1- θ), em que N é o número total de sítios. 

 

kapN(1 − θ) = dθ/dt                                                                                                         (2.12) 

 

A velocidade de variação de θ, em virtude da dessorção, é proporcional ao número de 

sítios ocupados, Nθ: 

 

−kdNθ = dθ/dt                                                                                                                  (2.13) 

 

No equilíbrio não há alteração líquida do recobrimento (isto é, a soma das duas 

velocidades é nula), e resolvendo a equação para θ obtém-se a isoterma de Langmuir: 

 

θ = kp/1 + kp                                                                                                                    (2.14) 

onde: 

k = ka/kd                                                                                                                           (2.15) 

 

Em relação ao comportamento de tensoativos como inibidores de corrosão, a taxa de 

adsorção do tensoativo (Ka) é proporcional à concentração do tensoativo na solução e à fração 
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de sítios superficiais não ocupados pelo tensoativo. A constante de dessorção (Kd) é 

proporcional à fração de sítios superficiais ocupados pelo tensoativo. A fração de cobertura θ 

obedece a um equilíbrio como mostrado na Equação 2.16. Na Equação 2.17 em altas 

concentrações (KpC>> 1 e θ ≅ 1) ocorre completa cobertura superficial, já em baixas 

concentrações, quando KpC<< 1 a fração superficial recoberta (θ) é proporcional à 

concentração da solução, a cobertura de monocamada encontra-se incompleta (ROSSI, 2007). 

 

θ/(1 − θ) = (Kd/Ka)C                                                                                                       (2.16) 

θ =  kpC/1 + kpC                                                                                                               (2.17) 

onde: 

θ: fração de cobertura em função de (Ka); 

Ka: constante de equilíbrio de adsorção; 

Kd: constante de dessorção; 

C: concentração do inibidor. 

 

2.2.1.2.2 Isoterma de Frumkin 

 

A isoterma de Frumkin é um modelo que aperfeiçoou o de Langmuir (ARAÚJO, 

2010b), sendo acrescentado um termo de correção para levar em conta a existência de 

interações laterais partícula-partícula. Aqui a cobertura da monocamada é considerada não-

ideal, sendo utilizada para descrever a adsorção de moléculas orgânicas, permitindo interações 

atrativas entre cadeias ou interações repulsivas entre grupos polares que devem ocorrer 

somente entre moléculas vizinhas. Assim uma característica importante dessa isoterma é levar 

em conta tanto o fato de que as partículas não são pontuais e que as mesmas interagem entre 

si (ROCHA FILHO, 1980). 

A isoterma de Frumkin é representada pela Equação 2.18. 

 

log [θ/(1 − θ)/C = log K + gθ                                                                                          (2.18) 

onde: 

θ: recobrimento relativo;  

C: concentração do inibidor;  

K: constante de equilíbrio de adsorção;  

g: grau de interação lateral entre as moléculas adsorvidas. 
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2.2.1.2.3 Isoterma de Temkin 

 

Temkin propôs um modelo em que são considerados os efeitos das interações indiretas 

entre as moléculas da substância adsorvida (adsorvato), assumindo que (LIU; LIU, 2008): 

 o calor de adsorção de todas as moléculas diminui linearmente com a cobertura, 

devido às interações entre o adsorvato e a fase que adsorve;  

 a adsorção é caracterizada por uma distribuição uniforme de energias de ligação, como 

demonstrada na Equação 2.19. 

 

log (θ/C) = logK + gθ                                                                                                       (2.19) 

onde: 

θ: recobrimento relativo;  

C: concentração do inibidor;  

K: constante de equilíbrio de adsorção;  

g: grau de interação lateral entre as moléculas adsorvidas. 

 

2.2.1.2.4 Isoterma de Freundlich 

 

Este modelo foi um dos primeiros a equacionar a relação entre a quantidade de 

material adsorvido e a concentração do material na solução em um modelo com características 

empíricas, podendo ser aplicado a sistemas não ideais, em superfícies heterogêneas e adsorção 

em multicamada (CIOLA, 1981; NASCIMENTO et al., 2014).  

A isoterma de Freundlich assume a forma como demonstrada na Equação 2.20. 

 

qe = KFCe 
1/n                                                                                                                         (2.20) 

onde: 

qe: quantidade de soluto adsorvido;  

Ce: concentração de equilíbrio em solução;  

1/n: constante relacionada à heterogeneidade da superfície;  

KF: constante de capacidade de adsorção de Freundlich. 
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2.3 MICROEMULSÕES 

 

A extensa pesquisa sobre microemulsões foi motivada por duas crises do petróleo em 

1973 e 1979, respectivamente. Foram utilizadas para otimizar a recuperação de óleo nos 

reservatórios, para isso buscou a compreensão do comportamento de fase e tensões 

interfaciais de misturas de água/sal, petróleo bruto e tensoativos (STUBENRAUCH, 2009). 

Nessas pesquisas, os sistemas apresentaram grande interesse na remoção do petróleo 

preso nos poros dos reservatórios, oferecendo grande potencial econômico e estimulando a 

pesquisa desses sistemas (JÚNIOR et al., 2003). 

Hoar e Schulman foram os primeiros a introduzir o termo "microemulsão" em 1943 

para descrever sistemas de fluidos transparentes obtidos por titulação de uma emulsão 

convencional com álcool de cadeia média. Muito antes de Hoar descreverem as 

microemulsões pela primeira vez, mulheres na Austrália usavam uma dispersão transparente 

de óleo de eucalipto, água e sabão para lavar a lã (FANUN, 2008). 

As microemulsões formam-se a partir de uma aparente solubilização espontânea de 

dois líquidos imiscíveis na presença de um tensoativo e, se necessário, um co-tensoativo; 

caracterizado por sistemas dispersos e dinâmicos, com microgotículas que possuem diâmetro 

variando entre 5-100 nm, monofásicos, termodinamicamente estáveis, transparentes ou 

translúcidos, com baixa tensão interfacial e com capacidade de combinar grandes quantidades 

de dois líquidos imiscíveis em uma única fase homogênea (MAHAJAN; RASAL, 2013).  

 

2.3.1 Características das Microemulsões 

 

As microemulsões podem ser do tipo óleo em água (O/A), onde o sistema é rico em 

água e as microgotículas são ditas diretas como mostrado na Figura 2.14 D, do tipo água em 

óleo (A/O), onde o sistema é rico em óleo (ROSSI et al., 2007) Figura 2.14 B. Na Figura 2.14 

A, a quantidade de água necessária a hidratação do grupo de cabeça polar é significativamente 

baixa; esta água não é livre, e suas propriedades são diferentes. Se a quantidade de água 

presente no sistema exceder à necessária para esta hidratação, haverá água livre na 

microemulsão. A distinção entre micela inversa e microemulsão A/O não é nítida como pode-

se ver na Figura 2.14, por isso foi definido um parâmetro ω, que é a razão molar entre água e 

tensoativo, sistemas com ω <10 são micelas inversas, as microemulsões A/O  requerem ω >10 



Capítulo 2: Aspectos Teóricos e Estado da Arte                                                                      41 

 

 

Renaly dos Santos Neri, Janeiro/2018 

 

(FANUN, 2008). Existem outros autores que consideram que o valor limiar de ω é 15 

(MALIK; WANI; HASHIM, 2012). 

 
Figura 2.14 - Representação esquemática das estruturas dos sistemas microemulsionados 

 
Fonte: Fanun, 2008 (adaptado) 

 

2.3.2 Formação das Microemulsões 

 

Quando um sistema microemulsionado se forma os componentes combinados (em 

uma determinada proporção) produzem um filme misto adsorvido que se torna responsável 

pela redução da tensão superficial (OLIVEIRA et al., 2004). Várias teorias foram propostas 

para explicar o processo de formação deste filme, dentre elas encontra-se que durante a 

obtenção de um sistema microemulsionado o papel do co-tensoativo é reduzir a tensão 

interfacial otimizando a estabilização termodinâmica das microemulsões (CUNHA Jr. et al., 

2003). A possibilidade da formação das microemulsões depende do equilíbrio hidrófilo- 

lipófilo do tensoativo, que é determinado não somente pela sua estrutura química, mas 

também por fatores tais como: temperatura, força iônica, presença de co-tensoativo, dentre 

outros (OLIVEIRA et al., 2004; FORMARIZ et al., 2005).  

O caráter de uma microemulsão é dependente das estruturas dos tensoativos e co-

tensoativos utilizados e as quantidades relativas de cada um no sistema (MYERS, 2005). 
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2.3.3 Propriedades físico-químicas das Microemulsões 

 

2.3.3.1 Tensão superficial 

 

A tensão superficial é o resultado da ação de forças intermoleculares e consiste na 

medida de resistência do filme que cobre à superfície de um líquido, podendo ser expressa em 

unidades de mN/m no sistema internacional de medidas (ATKINS; PAULA, 2012). 

A formação e a estabilidade das microemulsões derivam da redução da interface 

óleo/água, da formação de um filme interfacial fluido e da penetração e associação de fase 

oleosa neste filme de tensoativos (RESENDE, 2013).  

 

2.3.3.2. Reologia e viscosidade 

 

Trata-se de reologia a ciência de deformação e fluidez de líquidos sob a influência de 

forças externas. (ROSSI et al., 2007; RESENDE, 2013). As deformações que ocorrem nos 

fluidos envolvem alguns tipos de escoamentos entre as moléculas. O tipo mais comum de 

deformação é por cisalhamento, que provoca um escoamento caracterizado pelo movimento 

relativo das moléculas do fluido devido à ação de uma força externa (ANJOS, 2012).  

A correlação entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento, que define o 

comportamento de fluxo de um líquido é demonstrada graficamente em diagramas chamados 

de curvas de fluxo (SOUZA, 2013); os fluidos podem ser classificados de acordo com essa 

correlação, sendo de dois tipos: os Newtonianos e os não Newtonianos (FOX; MCDONALD, 

1998). 

 

2.3.3.2.1 Modelo Newtoniano 

 

Modelo proposto por Isaac Newton e descreve o comportamento de escoamento de um 

líquido ideal, representado matematicamente através da Equação 2.21. 

 

𝜏 = 𝜂. γ                                                                                                                                 (2.21) 

onde: 

𝜏: tensão de cisalhamento; 

γ: taxa de cisalhamento; 
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𝜂: viscosidade absoluta. 

 

2.3.3.2.2 Modelo não Newtoniano 

 

Os fluidos que não apresentam comportamento linear são chamados de fluidos não-

newtonianos e sua viscosidade poderá variar com a taxa de cisalhamento. Graficamente esses 

fluidos podem ser caracterizados pelo aspecto da curva de fluxo e correlacionados a alguns 

modelos matemáticos como o de Bingham, Herschell-Buckey e Ostwald (FOX; 

MCDONALD, 1998). 

Para o modelo de Bingham o fluido precisa de uma aplicação de tensão mínima (τL), 

chamada de limite de escoamento, para que exista uma deformação cisalhante inicial. Sua 

expressão matemática apresenta o limite de escoamento em adição à equação de do fluido 

ideal, e a viscosidade, antes dita como absoluta, recebe a denominação de viscosidade 

plástica, ηp (SCHARAMM, 2006, ANJOS, 2012), como apresenta a Equação 2.22. 

 

𝜏 = 𝜂𝑝 𝛾 + τL                                                                                                                         (2.22) 

onde: 

𝜂p: viscosidade plástica; 

τL: limite de escoamento. 

 

O modelo de Ostwald é característico de fluidos que graficamente sua viscosidade não 

é constante em relação à variação da taxa de cisalhamento. A Equação 2.23 representa a 

relação matemática para este tipo de fluido; quando o valor de n é igual a 1, essa equação se 

iguala à lei de Newton, portando, para esse modelo, o afastamento de “n” da unidade indica o 

grau de desvio do comportamento newtoniano (SCHARAMM, 2006; SOUZA, 2013). 

 

𝜏 = 𝐾(𝛾)n                                                                                                                                                                                (2.23) 

onde: 

K: índice de consistência; 

n: índice de comportamento. 

 

O modelo de Herschell-Buckley trata-se de uma extensão do fluido de Ostwald ao 

qual se adiciona um novo parâmetro, 𝜏o, denominado de limite de escoamento real como 
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mostrado na Equação 2.24. Uma vez que a tensão aplicada ao fluido ultrapasse este valor de 

𝜏o, o material passa a se comportar de acordo com o modelo de Ostwald (TONELI; MURR; 

PARK, 2016; BARROS, 2014). 

 

𝜏 = 𝐾(𝛾)𝑛 + 𝜏o                                                                                                                                                                  (2.24) 

 

2.3.4 Utilização das Microemulsões na indústria do petróleo  

 

As microemulsões, por conter tensoativos na sua composição, podem agir como 

inibidores de corrosão. Por um lado, a grande capacidade de solubilização das microemulsões 

pode solubilizar os agentes corrosivos e impedir as suas reações na superfície do metal. E 

ainda, a grande área superficial coberta pela microemulsão e a capacidade dos tensoativos em 

se adsorverem nas interfaces (PAUL; MOULIK, 2001). 

Quando utilizadas, um filme de óleo é adsorvido na superfície metálica com as caudas 

dos tensoativos orientadas para o mesmo, tendo em vista o carácter geralmente positivo da 

superfície. Na indústria do petróleo, o próprio petróleo pode ser o componente apolar desses 

sistemas, a Figura 2.15 é um esquema desses tipos de filmes (FANUN, 2008). 

 

Figura 2.15 - Monocamadas formadas por moléculas de tensoativos adsorvidas e óleo sobre 

superfícies metálicas 

 
Fonte: Fanun, 2008 (adaptado) 

 

Em campo os sistemas à base de tensoativos são aplicados como inibidores de 

corrosão no início dos fluxos de oleoduto, juntamente com a emulsão de petróleo. O 

tensoativo pode ser utilizado em solução ou na forma microemulsionada. Se forem 

promovidas as condições adequadas, a diluição do inibidor ocorre espontaneamente ao longo 

do fluxo da emulsão (NETO, 2009). 

Quando são utilizadas microemulsões, o processo de inibição é mais eficaz, uma vez 

que mais moléculas de tensoativo podem ser solubilizadas no meio, por esta razão níveis de 
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inibição mais elevados são atingidos com esses sistemas. As camadas protetoras formadas por 

microemulsões são mais homogêneas e a possibilidade de formação de camadas de óleo sobre 

os filmes tensoativos originais aumenta ainda mais o seu desempenho (FANUN, 2008). 

 

2.3.5 Utilização de diagramas de fases  

 

Os diagramas de fases são geralmente construídos em duas dimensões a partir de 

dados obtidos por titulação ou pela preparação de um grande número de amostras de 

diferentes composições (SILVA et al., 2009). Sua construção pode ser uma ferramenta 

fundamental para caracterizar em que condições experimentais as microemulsões existem e 

em que proporções dos componentes outras estruturas podem estar presentes (FORMARIZ et 

al., 2005). Durante o seu desenvolvimento, as propriedades dos triângulos equiláteros devem 

ser exploradas, ou seja, a soma dos lados perpendiculares de um determinado ponto no 

triângulo é igual a sua altura.  

A Figura 2.16 mostra um diagrama composto de triângulo equilátero em que cada lado 

é representado por um dos componentes da mistura. Os vértices do diagrama de fases 

representam os componentes puros. Normalmente, o diagrama de fases utilizando um 

triângulo equilátero é chamado de diagrama ternário, pois ocorre a mistura de três 

componentes, onde a região de microemulsão pode variar em função do tipo de tensoativo e 

do óleo (DAMASCENO et al., 2011). 

 
Figura 2.16 - Representação esquemática de um diagrama de fases 

 
Fonte: Rossi, 2007(adaptado) 
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2.3.6 Classificação de Winsor 

 

As microemulsões podem existir em equilíbrio com uma fase aquosa e/ou oleosa em 

excesso, formando sistemas multifásicos (MOURA, 1997). 

Em função dos diferentes tipos de fases existentes em sistemas microemulsionados foi 

possível postular uma classificação que estabelece quatro tipos de sistemas descritos na 

Figura 2.17 que foi feita por Winsor (ROSSI et al., 2007). 

a) Winsor I: é representado pelo equilíbrio entre a fase microemulsionada com a fase 

oleosa em excesso. Por possuir densidade menor que a da microemulsão, a fase oleosa 

posiciona-se acima da microemulsão; 

b) Winsor II: representa o equilíbrio entre a fase microemulsionada e a fase aquosa em 

excesso. Por possuir densidade menor que a da fase aquosa, a microemulsão posiciona-se na 

parte superior à fase aquosa; 

c) Winsor III: existem três fases em equilíbrio, óleo, microemulsão e água, em que o 

óleo é a fase superior, a microemulsão a fase intermediária e a água, a fase inferior; 

d) Winsor IV: é um sistema em que apenas existe a fase de microemulsão, isto é, um 

sistema macroscopicamente monofásico. 

 

Figura 2.17 - Regiões de Winsor 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

2.4 SUSTENTABILIDADE NO USO DE INIBIDORES DE CORROSÃO 

 

2.4.1 Conceitos  

 

A preocupação com o meio ambiente não é recente, mas nas últimas décadas entrou 

definitivamente na agenda de muitos governos e diversos segmentos da sociedade civil 

organizada, bem como no âmbito empresarial (BARBIERE, 2007).  
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O aspecto ambiental é definido pela NBR ISO14001, como elementos das atividades, 

produtos e serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente. O aspecto 

tanto pode ser uma máquina ou equipamento como uma atividade executada por ela ou por 

alguém que produza algum efeito sobre o meio ambiente (SÁNCHEZ, 2008). 

O termo impacto ambiental segundo a definição trazida pela Resolução n.º 001/86 do 

CONAMA Artigo 1º é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam (SÁNCHEZ, 2008):  

a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

b) as atividades sociais e econômicas;  

c) a biota;  

d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

e) a qualidade dos recursos ambientais.  

Em relação às medidas mitigadoras buscam minimizar e/ou controlar os impactos 

identificados a partir dos processos e tarefas a serem realizados nas diferentes fases da 

operação com intuito de elevar sua viabilidade e sua adequação frente às restrições legais. 

De acordo com a literatura foi desenvolvido um Quadro 2.1 avaliativo de impactos e 

possíveis medidas mitigadoras tendo como base as atividades veinculadas ao uso de 

inibidores de corrosão, consedirando-o como principal aspecto ambiental. 

 
Quadro 2.1 - Identificação de impactos e medidas mitigadoras 

Impactos ambientais Medidas mitigadoras 

 

 

Banimento de formulações inibidoras com alto teor tóxico; 

 

Encapsulamento do inibidor de corrosão; 

Contaminações do solo; Inibidores de corrosão sob forma sólida; 

Contaminações dos recursos 
hídricos. Desenvolvimento de formulações biodegradáveis; 

 
Substituição dos solventes tóxicos; 

 

Tratamentos específicos para eliminação da toxidez. 

 

Fonte: Mainier; Silva, 2004 

 

2.4.2 Inibidores de corrosão verdes 

 

Atualmente o uso de material tóxico como inibidores de corrosão tem sido limitado 

por agências como a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), 
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Departamento de Transporte dos EUA (DOT) e Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA). Embora vários compostos sintéticos tenham sido provados como 

excelentes inibidores de corrosão, a maioria é altamente tóxica, acarretando sérias ameaças 

aos seres humanos e ao meio ambiente, sendo também muitas vezes com elevado custo 

(KHAN et al., 2015).  

A toxicidade dos inibidores pode surgir durante a síntese ou possíveis aplicações. A 

utilização de produtos não tóxicos e naturais como inibidores de corrosão tornou-se 

importante devido às vantagens da sua natureza ecológica e biodegradável, disponibilidade 

imediata, fontes renováveis e aspectos ecológicos, podendo ser sintetizados por um 

procedimento simples e de baixo custo (KHAN et al., 2015). 

Estes inibidores de corrosão utilizam produtos naturais de origem vegetal (sementes, 

plantas e extratos), corantes, elementos de terras raras, compostos orgânicos, compostos de 

base de Schiff e etc (KHAN et al., 2015). Inibidores de corrosão naturais são obtidos 

principalmente de plantas, especiarias aromáticas e ervas (IBRAHIM; ZOUR, 2011). 

Atualmente a seleção de um inibidor de corrosão é controlada pela sua disponibilidade 

econômica, sua eficiência para inibir o material do substrato e seus efeitos colaterais 

ambientais (DUROWAYE; DUROWAYE; BEGUSA, 2014). 

A primeira evidência de uso de um produto natural como inibidores de corrosão foi no 

ano de 1930 quando os extratos de Chelidonium majus  e outras plantas foram utilizados pela 

primeira vez em banhos de decapagem com H2SO4 (DARIVA; GALIO, 2014). O uso de 

inibidores de corrosão tem sido muito promissor, particularmente no que se refere à utilização 

de materiais à base de plantas, pois estes oferecem uma série de vantagens, como a 

biodegradabilidade, a ausência de metais pesados ou outros compostos tóxicos, a 

disponibilidade e a facilidade de processamento (ALANEME et al., 2015; CUNHA, 2008). 

Geralmente estes extratos de plantas contêm compostos possuindo heteroátomos tais como O, 

N e S que exibem basicidade e densidade de eletróns que auxiliam na inibição da corrosão 

(NWOSU; MUZAKIR, 2016). 

Apesar do sucesso desses tipos de inibidores de corrosão existem ainda uma série de 

preocupações levantadas sobre a sua sustentabilidade a longo prazo, particularmente fontes de 

vegetais que têm outros usos domésticos, medicinais e industriais concorrentes. Assim, é 

oportuna a exploração de outras fontes potenciais de inibidores verdes fora da utilização de 

vegetais (OLUSEGUN et al., 2016). 
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2.5 UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS NAS FORMULAÇÕES DE INIBIDORES 

DE CORROSÃO 

 

Estudos revelam que a aplicação de  produtos naturais como inibidores de corrosão é 

uma realidade. 

Ebenso et al. (2008) investigaram a inibição da corrosão do aço carbono em 2 M de 

H2SO4 utilizando amarelo de alizarina (AYGG) em diferentes concentrações (0.00001M, 

0.00005M, 0.0001M, 0.0005M, 0,001M e 0.005M) na presença de íons iodeto (AYGG + 0,06 

M de KI), também foi realizado estudo do efeito a diferentes temperaturas (30°C, 40°C, 50°C 

e 60°C), utilizando método de Perda de massa. Os resultados obtidos mostraram que a 

eficiência de inibição aumentou com o aumento da concentração de AYGG e diminuiu com o 

aumento da temperatura, tendo eficiência máxima em torno de 97% na concentração de 

0.005M a uma temperatura de 30°C. Quanto aos dados de adsorção os resultados mostraram 

que o comportamento de adsorção das moléculas foi melhor descrito pela isoterma de 

adsorção de Temkin. A adição de Kl melhorou a eficiência de inibição devido efeitos 

sinérgicos, estabilizando a adsorção de AYGG no aço. 

Ibrahim e Habbab (2011) investigaram a ação de inibição do suco da casca de 

berinjela em diferentes concentrações (200ppm, 400ppm, 600ppm, 800ppm e 1000ppm) e 

temperaturas (25°C, 40°C e 50°C) na corrosão do aço carbono em solução 2M de HCl, 

empregando medidas de Perda de massa, Resistência de polarização linear e Espectroscopia 

de impedância eletroquímica. Os resultados mostraram que a eficiência de inibição aumentou 

à medida que a concentração do inibidor aumentava e a temperatura diminuia, observando um 

máximo de 80% de eficiência de inibição na concentração de 400ppm. Quanto aos dados de 

adsorção os resultados mostraram que o comportamento de adsorção das moléculas foi 

melhor descrito pela isoterma de adsorção de Langmuir.  

Maciel et al. (2011) avaliaram a eficácia de extratos hidroalcoólicos de Croton 

cajucara (EHA-CC) e Anacardium ocidentale (EHA-AO) solubilizados em um sistema  

microemulsionado (SME-OCS) como inibidores de corrosão em aço carbono em meio salino. 

Foi estudada a eficiência de inibição à corrosão do tensoativo OCS, do SME-OCS e de cada 

vegetal solubilizado neste sistema. De acordo com os resultados o sistema SME-OCS para 

alguns vegetais foi mais eficaz do que a eficiência de inibição do OCS livre (63%), chegando 

à eficiência de 99% para EHA-AO. 
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Znini et al. (2012) investigaram o efeito do óleo essencial das folhas de Asteriscus 

graveolens em diferentes concentrações (0.25M, 0.5M, 1M, 1.5M, 2M e 3M) para  inibição da 

corrosão do aço carbono em solução de 0.5M de H2SO4, usando medidas de Perda de massa, 

Resistência de polarização e Espectroscopia de impedância eletroquímica. Para valores da 

melhor concentração foi realizado estudo do efeito da temperatura utilizando (303K, 313K, 

323K, 333K e 343K). Todas as técnicas revelaram que a eficiência de inibição aumentou com 

a concentração de inibidor, atingindo na concentração de 3M eficiência máxima de 82%, 69% 

e 81% para técnica de Perda de massa, Resistência de polarização e Impedãncia, 

respectivamente. O efeito da temperatura sobre o comportamento de corrosão, com e sem 

Asteriscus graveolens também foi estudado e verificou-se que ocorre uma diminuição da 

eficiência de inibição com o aumento da temperatura. As curvas de polarização revelaram que 

esse óleo essencial atuou como inibidor do tipo misto. A inibição foi assumida por via da 

adsorção física dos componentes fitoquímicos sobre a superfície metálica. Os compostos dos 

inibidores foram adsorvidos no aço carbono de acordo com a isoterma de Langmuir. 

Gualdrón et al. (2012) analisaram o efeito inibitório na corrosão do aço carbono de 

dois óleos essenciais, Eucalyptus e Lippia alba, em meio de 0.5M de HCl a diferentes 

concentrações (1 g/L, 4g/L e 5g/L) utilizando as técnicas de Espectroscopia de impedância 

eletroquímica e Resistência de polarização linear. Para valores da melhor concentração foi 

realizado estudo do efeito da temperatura utilizando (298K, 333K e 383K). A inibição 

aumentou com o aumento da concentração dos óleos e diminuiu com o aumento da 

temperatura. Pela técnica de Impedância o óleo de Eucalyptus e Lippia alba atingiram 

eficiência máxima de 84% e 86%, respectivamente. Já pela técnica de Resistência de 

polarização o óleo de Eucalyptus e Lippia alba atingiram eficiência máxima de 91% e 92%, 

respectivamente. No estudo do efeito da temperatura foi verificado que ocorreu uma 

diminuição da eficiência de inibição com o aumento da temperatura. As curvas de polarização 

mostraram que os óleos essenciais de Eucalyiptus e Lippia alba se comportaram como 

inibidores do tipo misto.  

Benali et al. (2012) estudaram o comportamento de inibição a corrosão do aço carbono 

em H2SO4 + 5% de EtOH na presença do extrato vegetal Chamaerops humilis (LF-Ch) a 

diferentes concentrações (12.5ppm, 25ppm, 50ppm, 75ppm e 100ppm) e com adição de 

0.025% de (KI), utilizando os métodos eletroquímicos de Resistência de polarização e 

Impedância eletroquímica. A eficiência de inibição aumentou com a concentração do extrato, 

atingindo um máximo 78% pela técnica de Resistência de polarizaçãoe e 84% pela técnica de 
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Impedância eletroquímica. A adição de iodeto de potássio ao extrato LF-Ch em solução 

aumentou a eficiência de inibição, devido a um efeito sinérgico, obtendo como melhor 

concentração 100 mg/L do extrato de LF-Ch+0,025% de KI, atingindo eficiência de inibição 

de 91%. A adsorção do extrato ou em combinação com iodeto de potássio na superfície do 

metal obedeceu à isoterma de adsorção de Langmuir.  

Kairi e Kassim (2013) utilizaram como inibidor de corrosão o extrato Curcuma longa 

em 1 M de HCl a diferentes temperaturas (303K, 308K, 318K e 328K) e concentrações 

(5ppm, 10ppm, 20ppm, 30ppm, 40ppm, 50ppm, 60ppm e 80ppm) usando técnica de Perda de 

massa. A eficiência de inibição aumentou com aumento da concentração do extrato Curcuma 

longa e diminuiu com o aumento da temperatura, tendo eficiência máxima de inibição a 

corrosão de 79,81% a uma concentração de 80 ppm e temperatura de  303K.  

Ferreira et al. (2015) examinaram o efeito do extrato aquoso da casca de cebola em 

diferentes concentrações (100mg/L, 200mg/L, 300mg/L e 400mg/L) no processo de corrosão 

do aço carbono em 1 M de HCl, utilizando técnicas de Resistência de polarização linear e 

Espectroscopia de impedância eletroquímica. Os resultados indicaram que a variação de 

concentração do extrato não afetou a reação da evolução do hidrogênio e o processo de 

dissolução do metal; atuando como inibidor do tipo misto, sendo obtida uma eficiência de 

inibição de 92,6% na presença de 300 mg/L. Os resultados de Impedância eletroquímica 

mostraram que o inibidor atinge 94% de eficiência de inibição na presença de 300 mg/L do 

extrato.  

Alaneme et al. (2015) estudaram as características de inibição de corrosão do extrato 

das cinza de casca de arroz em aço carbono em meio de 1 M de HCl e H2SO4 em diferentes 

temperaturas (303K, 313K, 323K e 333K) e concentrações  [1, 2, 3, 4 e 5% (v / v)] de extrato 

de casca de arroz em soluções HCl e H2SO4, usando técnica de Perda de massa. A adição de 

extrato de casca de arroz em solução de HCl resultou em uma redução maior na perda de 

massa se comparado ao H2SO4, no entanto, na solução de H2SO4, os valores de eficiência de 

inibição foram mais sensíveis a mudança de concentração de extrato. Os resultados mostraram 

que a eficiência de inibição aumentou com o aumento da concentração do inibidor, e 

diminuição da temperatura, em ambas as soluções ácidas, atingindo um máximo de 95% em 

meio HCl a 303K.  

Bendaif et al. (2016) analisaram a influência de extratos metanólicos e 

diclorometânicos de Pancratium foetidum Pom em diferentes concentrações (0.125g/L, 

0.25g/L, 0.5g/L e 1g/L) e temperaturas (313K, 323K, 333K  343K), na corrosão do aço 
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carbono em meio HCl pelas medidas de Resistência de polarização, Espectroscopia de 

impedância eletroquímica e Perda de massa. O extrato diclorometânico de Pancratium 

foetidum Pom teve melhores resultados de eficiência à inibição a corrosão em todas as 

técnicas estudadas. Os resultados mostraram que a eficiência de inibição é proporcional à 

concentração do inibidor e pode chegar a 93% por Perda de massa, 97% por Polarização e 

86% por Impedância; na presença do extrato de diclorometano em 1g/L. O efeito da 

temperatura sobre o comportamento de corrosão mostrou que a eficiência da inibição dos dois 

extratos diminui com a temperatura e a adsorção de diferentes extratos na superfície do aço 

seguiu a isoterma de adsorção de Langmuir. 

Olusegun et al. (2016) estudaram o potencial anti-corrosivo do esterco de vaca em 

diferentes temperaturas (303K, 313K, 323K e 333K) e concentrações [0.1, 0.5, 1, 1.5 e 2% (v 

/ v)] em solução de HCl por técnica de Perda de massa e Resistência de polarização. Os 

resultados mostraram que a eficiência de inibição aumentou com a concentração, mas 

diminuiu com a temperatura, sendo a maior eficiência encontrada por polarização de 91% a 

303K. Os resultados de polarização sugerem que o esterco de vaca funcionou como um 

inibidor de tipo misto. A adsorção de extrato na superfície melhor se adequou ao modelo de 

Langmuir.  

 

2.6 SUBSTÂNCIAS PRESENTES NOS EXTRATOS VEGETAIS 

 

As plantas são uma importante fonte de substâncias biologicamente ativas 

apresentando constituintes químicos que exercem atividades sobre o metabolismo de outros 

organismos. Tais constituintes podem ser classificados em metabólitos primários e 

secundários. Os metabólitos primários são compostos diretamente ligados à sobrevivência da 

planta, tais como: proteínas, lipídeos, RNA, DNA, aminoácidos e açúcares; enquanto os 

metabólitos secundários possuem sua importância relacionada à sobrevivência e propagação 

das plantas, seja pela defesa da planta contra herbívoros, patógenos ou competidores; como 

proteção à radiação solar; ou ainda como fator de contribuição para a dispersão de pólen e 

sementes (MARTINS, 2012). 

Os metabólitos secundários possuem boas propriedades biológicas por esta razão vêm 

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

comercialmente importantes para os setores industriais como de alimentos, farmacêutica, 

perfumaria, entre outros. Na aplicação de interesse desse trabalho, os metabólicos secundários 
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de éspecies vegetais possuem características estruturais que favorecem a formação de filme de 

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

(GOBBO; LOPES, 2007). Entre as principais classes de metabólitos encontram-se os 

Alcalóides, Fenóis, Taninos, Flavonóides e saponinas (SILVA, 2013).  

 

2.7 ESPÉCIE VEGETAL Ouratea parviflora  

 

O gênero Ouratea compreende cerca de 300 espécies as quais ocorrem principalmente 

na América do Sul. A família Ochnaceae pertence à ordem Theales e compreende 28 gêneros 

e várias espécies de ampla distribuição nas regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo.  

A família apresenta distribuição pantropical, ocorrendo no México, América Central e 

do Sul, África e do sudeste da Ásia continental até os arquipélagos do Indo-Pacífico, 

tangenciando a Austrália oriental (CHACON, 2011) como mostrado na Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 - Distribuição geográfica da família Ochnaceae 

 
Fonte: Chacon, 2011 

 

 

No Brasil, ocorrem aproximadamente 9 gêneros com 105 espécies. São plantas 

essencialmente arbóreas ou arbustivas. O que caracteriza as espécies são as flores geralmente 

vistosas e frequentemente de coloração amarela. As espécies espalhadas pelo país recebem 

designações específicas, na região do Nordeste, as espécies desse gênero são conhecidas 

como Batiputá (CARBONARI, 2005), mostrada na Figura 2.19. 
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Figura 2.19 - Espécie Ouratea parviflora  

 
Fonte: < http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=2185> 

 

2.7.1 Utilização da espécie vegetal Ouratea parviflora 

 

Diversos estudos foram realizados e mostram que a Ouratea parviflora contém 

importantes substâncias e relatam o seu uso na medicina popular como tônicas e 

adstringentes, como anti-inflamatório, em doenças da pele e no tratamento de doenças 

gástricas. As sementes de algumas espécies dessa família, principalmente o Batiputá, 

produzem um tipo de “manteiga” que fornecem um óleo adocicado e aromático que se torna 

rançoso com facilidade, além de ser usado em conservas e temperos, este já teve indicação 

popular como anti-reumático útil na cura de paralisias, erisipela, feridas do útero e outras 

ulcerações, adstringentes, tônicas, estomáquicas, vermífugas, além de tratamento de distúrbios 

gástricos e reumatismo (SANTOS, 2009).  

A Figura 2.20 mostra as sementes das espécies e o óleo produzido. 

 

Figura 2.20 - Sementes e óleo da Ouratea parviflora 

 
Fonte:< https://come-se.blogspot.com.br/2010/04/oleo-de-bati.html> 

 

 Araújo (2010) avaliou o efeito do óleo de Ouratea (Batiputá) sobre a cicatrização de 

feridas cutâneas em modelos experimentais in vivo. O óleo vegetal, adquirido 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=2185
https://come-se.blogspot.com.br/2010/04/oleo-de-bati.html
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comercialmente, foi analisado química e microbiologicamente. Como resultado o óleo 

apresentou como principais constituintes os ácidos linoléico (40,88%) e oléico (28,29%). 

Quanto à aplicação, o óleo auxiliou e acelerou o processo de cicatrização, mostrando 

potencial terapêutico sobre as lesões cutâneas, comprovando, desta forma, o seu uso popular 

como agente cicatrizante. 

O teor de ácidos graxos presente na composição do óleo de Ouratea parviflora - 

Batibutá está representado no Quadro 2.2 (ARAÚJO, 2010). 

 

Quadro 2.2 - Teor de ácidos Graxos no óleo de Ouratea parviflora (Batiputá) 

%Total Constituintes  

20.65 Ácido Palmítico  

40.88 Ácido Linoléico 

28.29 Ácido Oléico 

1.84 Ácido Elaiclico 

5.67 Ácido Esteárico 

2.25 Ácido Linoléico-isso 

0.42 Ácido Eicosanóico 

Fonte: Araújo, 2010 (adaptado) 

 

Velania et al., (2002) estudaram a constituição de extratos da Ouratea. Os resultados 

revelaram que é uma espécie rica em terpenóides e biflavonóides. Além destes, esse gênero é 

bioprodutor de outras classes de metabólitos como: triterpenos, diterpenos, depsídeos, ésteres 

graxos e triglicerídeos, aos quais se atribui suas importantes propriedades biológicas. 

De modo a atender a crescente demanda por inibidores de corrosão sustentáveis, nesse 

trabalho pretende-se estudar a eficiência de um inibidor natural frente à corrosão do aço 

carbono, para possível aplicação em dutos de óleo e gás. Tais estudos representam os 

primeiros passos, os quais serão a base para estudos futuros mais detalhados, visando o 

desenvolvimento de inibidores sustentáveis e eficientes. Apesar de diversas aplicações, o 

efeito anticorrosivo da espécie Ouratea parviflora permanece ainda desconhecido, desta 

forma, são necessárias pesquisas que evidenciem, cientificamente, a ação dos constituintes 

com efeitos inibitórios ao processo corrosivo. Portanto, a comprovação do potencial para uso 

de inibidores de corrosão irá validar seu uso, bem como contribuir para a produção de um 

inibidor de baixo custo e sustentável. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

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

estudo da eficiência de inibição à corrosão do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea 

parviflora, do sistema microemulsionado contendo o óleo de Ouratea parviflora e do extrato 

hidroalcoólico adicionado no sistema microemulsionado. 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 
Quadro 3.1 - Materiais utilizados 

Materiais Utilizados 

Espátulas metálicas Pedras de vidro 

Funil de vidro Pinça metálica 

Balões volumétricos Pipetas 

Balão com fundo redondo Pipetas de pasteur 

Barras magnéticas Lixas d’água 

Bastão de vidro Provetas 

Pissetas Placa de petri 

Tubos de ensaio Ímãs 

Becker de vidro Recipientes de vidro âmbar 

Erlenmeyer Papel filtro 

Vidros de relógio Papel toalha 

Fio de cobre Resina 

Fonte: Autor, 2018 

 

3.2 REAGENTES UTILIZADOS 

 
Quadro 3.2 - Reagentes utilizados 

Reagentes Utilizados Marca Pureza (%) 

Cloreto de sódio  Synth 99 

Óleo de Ouratea Parviflora Comercial - 

Água destilada - - 

Álcool etílico Alphtec 99,5 

Tween 80 Sigma Aldrich 99 

Acetona Synth 100 

Álcool isopropílico Vetec 99 

Brometo de potássio Synth 99 

Fonte: Autor, 2018 
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3.3 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 
Quadro 3.3 - Equipamentos utilizados 

Equipamentos Modelo Marca 

Aquecedor/Agitador magnético TE-0851 Tecnal 

Balança analítica digital B-TEC-W210A Tecnal 

Centrífuga - Centribio 

Banho termostatizado TranssonicT460 Elma 

Potenciostato/Galvanostato  PGSTAT302  Autolab 

Multímetro ET-1002 Minipa 

Estufa - Biomatic 

Manta de aquecimento 102E Fisatom 

Agitador de tubos AP 56 Phoenix 

Notebook L40-30 LNV 

Tensiômetro QC 6000 SensaDyne 

Reômetro MCR 52  Anton Paar 

Termômetro - - 

Nanotrac  252  Microtrac  

Evaporador rotativo  801 Fisatom  

 Espectrofotômetro  Perkin Elmer - 

Refratômetro de bancada Analógico ABBE 

Paquímetro 

Universal 

150mm Digimess 

Secador Smart Tiff 
Fonte: Autor, 2018 

 

3.4 INIBIDORES DE CORROSÃO  

 

Os sistemas utilizados como inibidores de corrosão foram o extrato hidroalcoólico das 

folhas de Ouratea parviflora, o sistema microemulsionado contendo o óleo de Ouratea 

parviflora (SME-S) e o extrato hidroalcoólico adicionado ao sistema microemulsionado 

(SME-S-EB). 

 

3.4.1 Material vegetal 

 

As partes da espécie vegetal Ouratea parviflora foram coletadas na região litorânea do 

município de Ceará Mirim, localizada no estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2016. 

Sendo coletadas as folhas em quantidades suficientes para realização da pesquisa. 
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3.4.2 Obtenção do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora 

 

Para a preparação do extrato, o material vegetal, previamente seco (100,5 g das 

folhas), foi submetido à sucessivas extrações via percolação utilizando como solvente a 

solução etanol/água na proporção de 7:3; esta mistura de solventes utilizada possibilita a 

extração de maior quantidade de componentes polares do extrato (OLIVEIRA et al., 2016; 

SANVIDO et al., 2015). Cada extração se manteve em contato por aproximadamente 48 h, até 

completa exaustão com a finalidade de se extrair o máximo de componentes polar presentes 

nas folhas. Após esse período o material percolado foi filtrado, evitando-se a passagem de 

material sólido e em seguida foi levado ao evaporador rotativo. O material concentrado foi 

utilizado para a aplicação. 

 

3.4.3 Caracterização do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora  

 

3.4.3.1 Análise por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros no infravermelho do extrato foram obtidos utilizando-se um 

espectrofotômetro FTIR modelo Perkin Elmer. A faixa de número de onda utilizada foi de 

600 - 4000 cm-1 para transmitância. As análises foram realizadas em pastilhas de KBr 

(Brometro de potássio), contendo 1% em peso de amostra. 

  

3.4.4 Determinação das regiões de Winsor  

 

Em um sistema previamente pesado, contendo um tubo de ensaio e uma barra 

magnética, as proporções de tween 80 (tensoativo), óleo das amêndoas de Ouratea parviflora 

(fase oleosa) e NaCl 3.5% (fase aquosa) foram tituladas uma a uma com (fase aquosa) e (fase 

oleosa) até que se visualizasse uma das regiões de Winsor. Essa titulação foi feita com o 

sistema em agitação rotacional. Quando uma das regiões foi visualizada, o sistema foi pesado 

sendo anotada a massa total. O procedimento foi prosseguido até a determinação de todas as 

regiões.  

Depois de encontradas as massas correspondentes às regiões de Winsor, os resultados 

foram tratados através da manipulação de uma planilha eletrônica e o diagrama ternário foi 

construído utilizando o software Origin 8.0.  
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A partir da construção do diagrama ternário, foi escolhido um ponto de microemulsão 

para a aplicação. 

 

3.4.5 Caracterização do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora e 

sistemas microemulsionados 

 

Foram caracterizados utilizando tensão superficial, tamanho das gotículas, resistência 

à temperatura e reologia. 

 

3.4.5.1 Tensão superficial do extrato hidroalcoólico e dos sistemas microemulsionados 

 

Os valores de tensão superficial foram determinados utilizando o tensiômetro da 

marca Sensadyne. Utilizou-se o método da máxima pressão da bolha, o qual trabalha com 

dois capilares de diâmetros diferentes onde é bombeado um gás inerte (nitrogênio). O 

bombardeamento do nitrogênio através desses dois capilares produz um diferencial de pressão 

(ΔP) que está diretamente relacionado com a tensão superficial do fluido e ocorre no instante 

em que o raio da bolha for igual ao raio dos capilares.  

A calibração da tensão alta foi realizada com a água (γH2O = 72,8 mN/m) seguida da 

calibração da tensão baixa com o álcool etílico (γEtOH = 22,3 mN/m), ambos à temperatura 

ambiente. Após a calibração foram iniciadas as medidas dos valores de tensão superficial para 

o extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora diluído em NaCl e dos sistemas 

microemulsionados em solução concentrada. 

 

3.4.5.2 Diâmetro das gotículas dos sistemas microemulsionados 

 

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

agregados do sistema microemulsionado salino (SME-S) e o extrato hidroalcoólico 

adicionado ao sistema microemulsionado (SME-S-EB) foram obtidos utilizando o 

equipamento Nanotrac (Microtrac Modelo: 252). As medidas foram realizadas à temperatura 

ambiente, no modo de monodispersão padrão com cinco rodadas, com duração de 30 

segundos cada etapa. 
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3.4.5.3 Análise de resistência à temperatura dos sistemas microemulsionados 

 

Para avaliar a resistência dos sistemas microemulsionados à temperatura, foram 

realizadas variações de 27°C a 100 °C, observando o ponto em que ocorre a separação de 

fases dos sistemas. 

 

3.4.5.4 Comportamento reológico dos sistemas microemulsionados 

 

Os dados de viscosidade foram obtidos em um reômetro marca Anton Paar. A 

temperatura de todas as análises foi de 30 °C (± 1). O comportamento reológico dos sistemas 

foi avaliado a partir do gráfico gerado pelos valores da tensão de cisalhamento versus taxa de 

cisalhamento e a viscosidade foi calculada a partir destes dados. 

 

3.4.6 Preparo das soluções e aplicação em ensaios de corrosão  

 

3.4.6.1 Preparo das soluções 

 

Foram preparadas soluções do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora 

livre, do sistema microemulsionado e do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea 

parviflora adicionado ao sistema microemulsionado com concentrações de 12,5 ppm, 25 ppm, 

50 ppm, 75 ppm, 10 ppm, 200 ppm e 400 ppm em solução salina, NaCl (3.5 %) como meio 

corrosivo. 

 

3.4.6.2 Caracterização do aço por difração de raios - X 

 

As medidas foram realizadas em um difratômetro Shimadzu, Modelo XRD-6000, com 

radiação monocromática de Cu Kα (λ = 1,5418Å) em um intervalo de variação angular 2θ de 

30° a 140º e velocidade de varredura 2° min-1. As fases cristalinas foram identificadas com 

base nos arquivos do banco de dados do Centro Internacional para Dados de Difração 

(ICDD). 
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3.4.6.3 Resistência de Polarização Linear 

 

Para determinar a eficiência de inibição à corrosão do extrato hidroalcoólico das folhas 

de Ouratea parviflora livre, do sistema microemulsionado salino (SME-S) e do extrato 

hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora adicionado ao sistema microemulsionado 

(SME-S-EB) foram realizados ensaios eletroquímicos de corrosão com um 

potenciostato/galvanostato modelo PGSTAT 3002 AUTOLAB como mostrado na Figura 3.1. 

 

 Figura 3.1 - Equipamento Potenciostato/Galvanostato 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

3.4.6.3.1 Cela eletroquímica 

 

A cela eletroquímica foi composta por três eletrodos (eletrodo de referência, de 

trabalho e contra eletrodo) como mostrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Constituição da cela eletroquímica 

 
Fonte: Autor, 2018 
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O eletrodo de referência utilizado foi um de Ag/AgCl saturado, o contra eletrodo de 

platina e um eletrodo de trabalho de aço carbono AISI 1020. 

O eletrodo de trabalho foi confeccionado em aço AISI 1020 com área exposta de 

0,7088 cm2 como mostrado na Figura 3.3. Esta escolha foi feita em virtude deste material 

apresentar características semelhantes ao que é empregado na fabricação de dutos na área do 

petróleo. 

 

Figura 3.3 - Dimensões do eletrodo de trabalho  

 
Fonte: Autor, 2018 

 

A cada medida de polarização o aço carbono (eletrodo de trabalho) foi submetido a um 

tratamento superficial utilizando lixas d’água seguindo a seguinte ordem granulométrica 320, 

400 e 1200 mesh. Este procedimento foi realizado com objetivo de retirar a camada oxidada e 

efetuar o polimento do aço em estudo. 

 

3.4.6.3.2 Condições experimentais 

 

As curvas de polarização foram obtidas à velocidade de varredura de 1,0 mV/s e no 

intervalo de potencial de ± 3 mV. As concentrações dos inibidores foram de 12.5, 25, 50, 75, 

100, 200 e 400 ppm. Todos os experimentos foram realizados a temperatura ambiente. Todas 

as medidas foram antecedidas a um pré-condicionamento de 15 minutos em imersão no 

eletrólito, na condição de circuito aberto, com o objetivo de estabilizar o potencial de circuito 

aberto (OCP); esta medida de OCP é necessária para determinar o comportamento de corrosão 

natural do sistema na ausência de efeitos de corrosão induzida, ou seja, na ausência de 

potencial ou corrente elétrica. A partir do valor do OCP as análises seguiram com uma 
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variação de ± 300 mV em torno do potencial de circuito aberto para a visualização do 

comportamento anódico e catódico do sistema. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos na obtenção, caracterização e 

aplicação em ensaios de corrosão em diferentes concentrações do extrato hidroalcoólico das 

folhas de Ouratea parviflora, do sistema microemulsionado e do extrato hidroalcoólico das 

folhas de Ouratea parviflora adicionado ao sistema microemulsionado assim como, 

determinação do modelo de isoterma do processo de adsorção inibidor/metal e análise sob 

viés da sustentabilidade no processo de obtenção dos inididores. 

 

4.1 EXTRATO HIDROALCOÓLICO DAS FOLHAS DE Ouratea parviflora 

 

O extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora (100,5 gramas) apresentou 

rendimento de extração de 15,52%. 

 

4.1.1 Caracterização do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora 

 

4.1.1.1 Análise por Espectroscopia no infravermelho  

 

Foi realizada caracterização do extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora por 

Espectroscopia no infravermelho (FTIR), para detecção de grupos funcionais característicos. 

O resultado está ilustrado na Figura 4.1.  

 
Figura 4.1 - Espectroscopia no infravermelho para o extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora 

 
Fonte: Autor, 2018 
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Ao analisar o espectro no infravermelho do extrato, percebe-se a presença dos 

picos/bandas de 3255, 2922, 1604 e 1109 cm-1 com maior intensidade de absorção. A banda 

larga a 3255 cm-1 é característica do grupo funcional hidróxi, presente em água, álcoois e 

compostos fenólicos. A de 2922 cm-1 indica a presença de grupos alifáticos. O pico a 1604 

cm-1 é referente a grupamentos carbonila, possivelmente característicos de polifenóis. Já a 

banda 1109 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento vibracional de C-O também presente em 

compostos fenólicos (ALBERNAZ, 2014). 

Os grupos funcionais detectados foram característicos de metabólicos secundários 

(terpenóides e biflavonóides), indicando sua presença no extrato hidroalcoólico em estudo 

como já relatado por (VELANIA et al., 2002). 

 

4.1.1.2 Tensão superficial do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora 

 

O valor de tensão superficial para a solução extrato hidroalcoólico das folhas de 

Ouratea parviflora, obtido à temperatura ambiente está mostrado na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Dados de tensão superficial para o extrato hidroalcoólico 

Extrato 

hidroalcoólico 

 

 

Tensão superficial (mN/m) 

 

Extrato livre 

 
70,9 

Fonte: Autor, 2018 

 

Os valores apresentados na Tabela 4.1 mostram que o extrato hidroalcoólico de 

Ouratea parviflora possui tensão superficial próximo a da água a temperatura ambiente 

(γH2O = 72,8 mN/m), mostrando que ele não permitiu a redução das forças intermoleculares 

na supercície. 

 

4.2 SISTEMA MICROEMULSIONADO 

 

4.2.1 Critérios de escolha dos constituintes do sistema microemulsionado 

 

A microemulsão (SME-S) foi constituída pela mistura, em proporções determinadas a 

partir do diagrama ternário, de: tensoativo Tween 80, da fase óleo (óleo das amêndoas da 

Ouratea parviflora) e da fase aquosa (solução de NaCl 3.5%). 
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4.2.1.1 Tensoativo 

 

A escolha do Tween 80 se deu por ser um tensoativo biodegradável, sendo derivado 

do sorbitol, o qual é obtido de frutas (ZUGE, 2012).  

Foi escolhido o uso de um tensoativo natural em virtude deste possuir vantagens frente 

à utilização de tensoativos derivados de petróleo, sendo este uma matéria prima não renovável 

e poluente podendo causar diversos impactos ambientais. 

 

4.2.1.2 Fase oleosa 

 

O óleo das amêndoas de Ouratea parviflora (Batiputá) foi escolhido como fase oleosa 

por ser proveniente de uma espécie vegetal, sendo produto economicamente viável, de boa 

disponibilidade e oriundos de fontes renováveis (ARAUJO, 2010). 

O efeito anticorrosivo deste óleo ainda é desconhecido, assim, são necessárias 

pesquisas que evidenciem, cientificamente, a ação dos seus constituintes com efeitos 

inibitórios ao processo corrosivo. 

 

4.2.1.3 Fase aquosa 

 

A escolha da fase aquosa do sistema microemulsionado (NaCl 3.5%) ocorreu visando 

introduzir no sistema condições semelhantes às do meio agressivo estudado. 

 

4.2.2 Construção do diagrama ternário e determinação das regiões de Winsor  

 

O diagrama de fases ternário obtido, mostrado na Figura 4.2 apresentou duas regiões 

de Winsor (WIV e WI). Verifica-se que o óleo de Ouratea parviflora foi pouco solúvel no 

Tween 80, dessa forma, observa-se uma região de microemulsão (Winsor WIV) restrita, não 

permitindo a obtenção de sistemas microemulsionados ricos em fase oleosa. Devido a pouca 

solubilidade do óleo na fase tensoativo, observa-se no diagrama uma região de (Winsor WI), 

caracterizada pelo excesso de óleo em equilíbrio com a fase microemulsão. 

A partir da construção do digrama ternário foi escolhido um ponto de teste na região 

de WIV, do tipo óleo em água (O/A). 
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Figura 4.2 - Diagrama ternário do sistema microemulsionado composto por Tween 80, óleo das 

amêndoas de ouratea parviflora e NaCl 3.5 % 

  

Fonte: Autor, 2018 

 

A região de Winsor IV, observada no diagrama ternário mostrado na Figura 4.2, 

representa a área de formação da microemulsão. O ponto destacado representa as proporções 

de Tween 80 (20 %), óleo de Ouratea parviflora (0.5 %) e NaCl 3.5 % (79.5 %) escolhido 

para ponto de teste.  

 

4.2.3 Caracterização dos sistemas microemulsionados  

 

Os sistemas escolhidos para estudo foram o sistema microemulsionado salino (SME-

S) e sistema microemulsionado salino à base do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea 

parviflora-Batiputá (SME-S-EB). Os constituintes e a composição dos sistemas 

microemulsionados estão organizados no Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1 - Composição e constituintes dos sistemas microemulsionados SME-S e SME-S-EB 

 

Sistemas 

 

 

Composição 

 

 

Constituintes 

 

SME-S 

 

20% tensoativo, 0.5% óleo e 79.5% 

fase aquosa 

Tween 80, óleo das amêndoas de 

Ouratea parviflora e NaCl 3.5% 

SME-S-EB 

 

20% tensoativo, 0.5% óleo, 79.5% 

fase aquosa e extrato hidroalcoólico 

na concentração de 5 mg/mL 

 

Tween 80, óleo das amêndoas de 

Ouratea parviflora, NaCl 3.5% e extrato 

hidroalcoólico de Ouratea parviflora 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

A aplicação dos sistemas microemulsionados como inibidores de corrosão requer 

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

metal.  

Para isso, foram realizadas caracterizações dos sistemas microemulsionados por tensão 

superficial, distribuição do diâmetro de gotículas, resistência à temperatura e comportamento 

reológico. 

 

4.2.3.1 Tensão superficial dos sistemas microemulsionados 

 

Os valores de tensão superficial para as soluções dos sistemas microemulsionados, 

obtidos à temperatura ambiente, são mostrados na Tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 - Dados de tensão superficial dos sistemas microemulsionados  

 

Sistemas 

 

 

Tensão superficial (mN/m) 

 

SME-S 53,1 

SME-S-EB 58,1 

Fonte: Autor, 2018 

 

Os valores apresentados na Tabela 4.2 mostram que os sistemas microemulsionados, 

devido suas estruturas e propriedades, possuem capacidade de diminuir a tensão superficial, 

se comparado o extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora (Tabela 4.1) que possui tensão 

superficial próximo a da água (γH2O = 72,8 mN/m), demonstrando a afinidade das moléculas 

destes sistemas pela interface, embora a tensão superficial dos sistemas microemulsionados 
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seja alta para este tipo de sistema possivelmente atribuída a repulsão atribuída a presença dos 

íons cloreto na fase aquosa. 

 

4.2.3.2 Distribuição dos diâmetros de gotículas dos sistemas microemulsionados 

 

Os resultados das análises do tamanho médio das gotículas formadas nos sistemas 

microemulsionados, estão mostrados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Diâmetro de partículas médio para os sistemas microemulsionados  

 

Sistemas 

 

Diâmetro (nm) 

 

SME-S 32,3 

SME-S-EB 80,0 

Fonte: Autor, 2018 

 

Os sistemas microemulsionados apresentaram diâmetro característico de uma 

microemulsão (5-100 nm), justificando o termo microemulsões para eles (ROSSI et al., 2007). 

Os dados mostraram que a solubilização do extrato no sistema microemulsionado 

SME-S-EB na concentração de 5 mg/mL aumentou o diâmetro das gotículas em relação ao 

SME-S. O aumento do tamanho das gotículas no SME-S, com a incorporação do extrato 

hidroalcoólico, evidencia a localização das substâncias presentes no extrato na fase dispersa 

(aquosa), de caráter polar do sistema, o que reflete maior diâmetro de gotículas nesta 

microemulsão. 

 

4.2.3.3 Análise de resistência à temperatura dos sistemas microemulsionados 

 

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

sistemas. Foi observado que os dois sistemas estudados podem ser submetidos à temperaturas 

de até 74 °C na qual não ocorreu quebra da microemulsão.  

A estabilidade térmica é um fator importante e vantajoso, já que a aplicação destes 

sistemas como inibidores de corrosão em dutos de petróleo ocorre a uma temperatura média 

de 60°C. 

 



Capítulo 4: Resultados e Discussão                                                                                          72 

 

 

Renaly dos Santos Neri, Janeiro/2018 

 

4.2.3.4 Comportamento reológico dos sistemas microemulsionados 

 

Os sistemas microemulsionados se distanciam do comportamento Newtoniano, apesar 

de comportamento linear nas curvas de tensão em função da taxa de cisalhamento, necessitam 

de uma tensão mínima τo, denominada de limite de escoamento, para que possa sofrer alguma 

deformação cisalhante. Aos dados obtidos foram aplicados três modelos reológicos nas curvas 

de fluxo, o de Bingham, Herschell-Buckley e Ostwald. As Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 mostram as 

curvas aplicadas a cada modelo reológico estudado. 

 

    Figura 4.3 - Modelo de Bingham para a)SME-S e b)SME-S-EB 

 
Fonte: Autor, 2018 
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      Figura 4.4 - Modelo de Herschell-Buckley para a)SME-S e b)SME-S-EB

 
Fonte: Autor, 2018 
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      Figura 4.5 - Modelo de Ostwald para a)SME-S e b)SME-S-EB

 
Fonte: Autor, 2018 

 

A Tabela 4.4 descreve todos estes parâmetros reológicos dos os modelos utilizados. 
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Tabela 4.4 - Parâmetros dos modelos matemáticos aplicados as curvas de fluxo 

 

Sistemas 

 

Bingham Herschell-Buckley Ostwald 

SME-S 
L=0,005 µp=0,543 

R2=0,999 

o= 0,536 n=0,979 

K=0,0066 

R2=0,999 

n=0,892 K=0,0137 

R2=0,996 

SME-S-EB 
L=0,006 µp=0,432 

R2=0,999 

o= 0,432 n=0,904 

K=0,0134 

R2=0,996 

n=0,903 K=0,0134 

R2=0,996 

Fonte: Autor, 2018 

 

O modelo que mais se ajusta (valores experimentais) foi o modelo de Bingham, visto 

que o parâmetro de correlação (R2) foi o melhor de (0,999) para os dois sistemas. Assim, 

foram utilizados os parâmetros do modelo de Bingham para a determinação da viscosidade 

dos sistemas microemulsionados, e, com isso, analisar o efeito da adição do extrato 

hidroalcoólico na viscosidade, e, consequentemente, avaliar o efeito desta sobre a eficiência 

de inibição a corrosão.  

Os valores de viscosidade estão listados na Tabela 4.5.   

 
Tabela 4.5 - Dados de viscosidade 

 

Sistemas 

 

Viscosidade (mPa.s) 

SME-S 5,43 

SME-S-EB 6,36 

Fonte: Autor, 2018 

 

O extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora adicionado ao sistema 

microemulsionado (SME-S-EB) apresentou um valor de viscosidade maior que o (SME-S), 

devido seu diâmetro de gotícula ser maior, e dessa forma, possivelmente ocorre um aumento 

de repulsão entre as micelas, oferecendo resistência às tensões de cisalhamento 

(EMERICIANO, 2013). 
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4.3 EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO À CORROSÃO  

 

4.3.1 Caracterização do aço carbono 

 

O difratograma de raios - X do aço é apresentado na Figura 4.6. Todos os picos de 

difração detectados foram atribuídos ao ferro (Fe) presente em uma única fase composta por 

ferrita (α-Fe), conforme verificado no banco do Centro Internacional para Dados de Difração 

(ICDD). 

Figura 4.6 - Difratograma de raios - X do aço carbono 1020 

 
Fonte: Autor, 2018 
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4.3.2 Análises de corrosão por Resistência de Polarização Linear 

 

4.3.2.1 Extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora 

 

Para estudo da eficiência de inibição à corrosão em diferentes concentrações de extrato 

hidroalcoólico de Ouratea parviflora para o aço carbono AISI 1020 em solução de NaCl 

3.5% foram obtidas curvas típicas de polarização. 

A Figura 4.7 mostra a resposta eletroquímica da interface metal/inibidor para os 

sistemas nas diferentes concentrações e na ausência dos inibidores branco (NaCl 3.5%).  

A Tabela 4.6 mostra os parâmetros eletroquímicos resultantes da extrapolação de Tafel 

realizada nas curvas de polarização e suas eficiências de inibição à corrosão (ƞ).  

 

Figura 4.7 - Curvas de polarização para o aço AISI 1020, obtidas para diferentes concentrações de 

extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora em solução de NaCl 3.5% à 1 mVs-1 

 

Fonte: Autor, 2018 
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Tabela 4.6 - Parâmetros eletroquímicos do branco (NaCl 3.5%)  e das concentrações de extrato 

hidroalcoólico de Ouratea parviflora em solução de NaCl 3.5% à 1 mVs-1 

 
Concentrações de 

extrato hidroalcoólico de 

Ouratea parviflora 

 

 

Ecorr (V) 

 

 

Icorr (A/cm
2
) 

 

 

Ƞ (%) 

 

NaCl 3.5% -7,58E-01 7,95E-06 - 

12,5 ppm -6,93E-01 2,57E-06 67,70 

25 ppm  -7,24E-01 5,21E-06 34,48 

50 ppm -7,11E-01 4,50E-06 43,42 

75 ppm  -7,60E-01 5,82E-06 26,80 

100 ppm -7,32E-01 5,80E-06 27,05 

200 ppm -7,08E-01 5,91E -06 25,70 

400 ppm -6,47E-01 3,72E-06 53,68 

Fonte: Autor, 2018 

 

O processo de inibição à corrosão ocorre por meio de polarização por ativação, pelas 

curvas de polarização mostradas na Figura 4.7 foi possível observar um deslocamento 

gradativo do potencial de corrosão das curvas de polarização com relação ao branco (NaCl 

3.5%) para valores de potenciais mais positivos, sugerindo que o extrato hidroalcoólico de 

Ouratea parviflora atua por meio de polarização anódica, fazendo com que a reação avance 

no sentido da dissolução anódica. 

Os percentuais de eficiência foram baixos (máximo de 67,70%) possivelmente em 

razão da alta tensão superficial para o extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora. 

 

4.3.2.2 Sistemas microemulsionados: SME-S e SME-S-EB 

 

Solubilizar extratos vegetais em sistemas microemulsionados visa aliar o potencial 

antioxidante do extrato à estabilidade da microemulsão e à formação do filme superficial.  

A Figura 4.8 mostra as curvas de polarização anódica e catódica para o sistema 

microemulsionado SME-S na ausência do extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora para o 

aço carbono AISI 1020 em meio de NaCl 3.5%. A Tabela 4.7 mostra os parâmetros 

eletroquímicos obtidos a partir das extrapolações das curvas de Tafel e suas eficiências de 

inibição à corrosão (ƞ) para o SME-S. 
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Figura 4.8 - Curvas de polarização para o aço AISI 1020, obtidas para diferentes concentrações do 

SME - S em solução de NaCl 3.5% à 1 mVs-1 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

Tabela 4.7 - Parâmetros eletroquímicos do branco (NaCl 3.5%) e das concentrações de SME-S em 

solução de NaCl 3.5% à 1 mVs-1 

 

Concentrações do 

SME-S 

 

 

Ecorr (V) 

 

 

Icorr (A/cm
2
) 

 

 

Ƞ (%) 

 

NaCl 3,5% -7,58E-01 7,95E-06 - 

12,5 ppm -6,76E-01 3,84E-06 51,72 

25 ppm  -6,84E-01 3,55E-06 55,30 

50 ppm -6,46E-01 2,51E-06 55,77 

75 ppm  -7,23E-01 2,24E-06 71,79 

100 ppm -6,84E-01 2,20E-06 72,32 

200 ppm -6,57E-01 1,75E-06 77,94 

400 ppm -6,20E-01 2,70E-06 56,70 

Fonte: Autor, 2018 

 

A Figura 4.9 mostra as curvas de polarização anódica e catódica para o sistema 

microemulsionado SME-S-EB, na presença do extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora, 
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para o aço carbono AISI 1020 em meio de NaCl 3.5%. A Tabela 4.8 mostra os parâmetros 

eletroquímicos obtidos a partir das extrapolações das curvas de Tafel e suas eficiências de 

inibição à corrosão (ƞ) para o SME-S-EB. 

 

Figura 4.9 - Curvas de polarização para o aço AISI 1020, obtidas para diferentes concentrações do 

SME-S-EB em solução de NaCl 3.5% à 1 mVs-1 

 
Fonte: Autor, 2018 

 

Tabela 4.8 - Parâmetros eletroquímicos do branco (NaCl 3.5%) e das diferentes concentrações SME-
S-EB em solução de NaCl 3.5% à 1 mVs-1 

 

Concentrações do 

SME-S-EB 

 

 

Ecorr (V) 

 

 

Icorr (A/cm
2
) 

 

 

Ƞ (%) 

 

NaCl 3,5% -7,58E-01 7,95E-06 - 

12,5 ppm -6,52E-01 3,00E-06 62,32 

25 ppm  -5,85E-01 1,44E-06 81,86 

50 ppm -6,70E-01 3,97E-06 50,06 

75 ppm  -6,50E-01 3,43E-06 56,87 

100 ppm -6,75E-01 1,99E-06 74,99 

200 ppm -7,20E-01 1,14E-06 85,66 

400 ppm -7,17E-01 1,98E-06 75,05 

Fonte: Autor, 2018 
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O processo de inibição à corrosão para os sistemas microemulsionado salino (SME-S) 

e o extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora adicionado ao sistema 

microemulsionado (SME-S-EB), ocorre por meio de polarização por ativação, sendo o 

potencial de corrosão do aço carbono em relação ao branco (NaCl 3.5 %) deslocado para 

valores de potenciais mais positivos, sugerindo que os sistemas atuam por meio de 

polarização anódica, fazendo com que a reação avance no sentido da dissolução anódica. 

Para as concentrações dos sistemas microemulsionados (SME-S e SME-S-EB) é 

possível perceber analisando os percentuais de inibição a corrosão (ƞ), que a eficiência atinge 

um máximo e depois decresce em alta concentração. Isso possivelmente ocorre devido ao 

aumento da concentração ocasionar uma competição pela adsorção nos sítios ativos do aço 

carbono desestabilizando o filme formado. 

A partir dos dados de eficiências inibição à corrosão do aço carbono dos sistemas, foi 

possível observar que o extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora não causou grande 

influência sobre o percentual de inibição. Com a utilização apenas do sistema 

microemulsionado (SME-S) já se mostrou eficaz chegando a uma eficiência de inibição à 

corrosão superior de 77.94% na concentração de 200 ppm. A adição do extrato hidroalcoólico 

de Ouratea parviflora ao sistema microemulsionado favoreceu a formação do filme na 

superfície do aço, pois causou uma influência sobre o percentual de inibição à corrosão do aço 

carbono, ocorrendo um incremento de eficiência chegando a 85,66% na concentração de 200 

ppm. Estes resultados comprovam a capacidade das microemulsões de solubilizar substâncias 

ricas em grupos polares com propriedades antioxidantes presentes no extrato vegetal em 

estudo, tais grupos polares passam a interagir fortemente com a superfície do aço carbono 

devido à distribuição de cargas entre os anéis aromáticos e os heteroátomos nos grupos 

polares. Isso facilita a adsorção e melhora a atuação do sistema como inibidor de corrosão. 

 

4.3.3 Eficiência de inibição à corrosão e caracterizações dos inibidores utilizados em 

diferentes condições  

 

Relacionando os resultados de eficiência de inibição à corrosão com as caracterizações 

realizadas para os sistemas, ficou perceptível que houve um decréscimo de valores de tensão 

superficial para os sistemas, sendo de (70,9 mN/m), (53,1 mN/m) e (58,1 mN/m) para o 

extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora, SME-S e SME-S-EB respectivamente; 

demonstrando que os sistemas microemulsionados, devido suas estruturas e propriedades, 
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possuem capacidade de diminuir a tensão superficial, demonstrando a afinidade das moléculas 

destes sistemas pela interface; melhorando a eficiência de inibição a corrosão. 

Quanto ao diâmetro médio das gotículas os resultados mostraram que o sistema 

microemulsionao SME-E-EB, que possui o maior diâmetro de gotícula (80 nm) se comparado 

ao SME-S (32,3 nm), tem melhor eficiência de inibição. Isso ocorre possivelmente devido às 

macromoléculas presentes no extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora, estarem 

possivelmente posicionadas na fase dispersa do sistema do tipo (O/A), auxiliando na fixação 

das micelas e aumentando o poder o espalhamento na superfície do metal. 

A solubilização do extrato hidroalcoólico também provocou um aumento de 

viscosidade de (5,43 cP) para o SME para (6,36 cP) para o SME-S-EB, devido seu diâmetro 

de gotícula ser maior. 

Em relação à resistência à temperatura caracterizou a estabilidade térmica dos sistemas 

microemulsionados, que não foram modificados quando se elevou a temperatura até 74°C. 

Sendo estabilidade térmica dos sistemas microemulsionados um fator bastante determinante, 

já que a aplicação destes sistemas, na maioria das vezes, serão a uma temperatura de 60ºC em 

média. 

 

4.4 ESTUDO DE ADSORÇÃO 

 

Alguns modelos são utilizados para descrever o processo de adsorção sobre as 

superfícies metálicas. Esses modelos são conhecidos como isotermas (por se tratar de um 

processo sob temperatura constante) e descrevem a relação entre a quantidade de moléculas 

adsorvidas numa superfície metálica (θ) e sua concentração na solução.  

O mecanismo de adsorção nas concentrações estudadas sobre a superfície metálica do 

extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora, do sistema microemulsionado salino 

(SME-S) e do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora adicionado no sistema 

microemulsionado (SME-S-EB) sobre a superfície do aço carbono AISI 1020, foi avaliado a 

partir do tratamento matemático do processo de adsorção.  

Os dados obtidos de eficiência e grau de cobertura (θ) em relação à concentração de 

inibidor a temperatura constante, foram ajustados às isotermas de Langmuir, Frumkin, 

Temkin e Freundlich através das equações apresentadas no Quadro 4.2.  
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Quadro 4.2 - Equações das isotermas de adsorção 

 

Isotermas 

 

 

Equações 

 

Langmuir C/θ = 1/K + C 

Frumkin log ((θ/1-θ)/C) = logK + gθ 

Tenkim log (θ/C) = logK + gθ 

Freundlich log (θ) = logK + (1/n).log(C) 

Fonte: Autor, 2018 

 

Foram utilizados os valores mostrados nas Tabelas 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 de 

concentração e recobrimento relativo para construção das isotermas. 

 

Tabela 4.9 - Dados utilizados para construção das isotermas de adsorção de Langmuir 

 

 

Concentrações do 

extrato hidroalcoólico 

das folhas de Ouratea 

parviflora, do SME-S e 

SME-S-EB 

 

 

Extrato hidroalcoólico 

das folhas de Ouratea 

parviflora 

 

 

SME-S 

 

 

SME-S-EB 

 

 

θ 

 

 

C/θ 

 

 

θ  

 

 

C/θ 

 

 

θ 

 

 

C/θ 

12,5 ppm 0,6768 18,4690 0,5171 24,1730 0,6227 20,0740 

25 ppm 0,3448 72,5060 0,5535 45,1670 0,8189 30,5290 

50 ppm 0,4341 115,1808 0,6843 73,0670 0,5007 99,8600 

75 ppm 0,2681 279,7464 0,7183 104,4100 0,5686 131,9000 

100 ppm 0,2706 369,5492 0,7233 138,2500 0,7497 133,3900 

Fonte: Autor, 2018 

 

Tabela 4.10 - Dados utilizados para construção das isotermas de adsorção de Frumkin 

 

Concentrações do 

extrato hidroalcoólico 

das folhas de Ouratea 

parviflora, do SME-S e 

SME-S-EB 

 

 

 

Extrato hidroalcoólico 

das folhas de Ouratea 

parviflora 

 

 

SME-S 

 

 

SME-S-EB 

 

 

θ 

 

 

Log 

(θ/1-θ/C) 

 

 

θ 

 

 

Log 

(θ/1-θ/C) 

 

 

θ 

 

 

Log 

(θ/1-θ/C) 

 

12,5 ppm 0,6768 0,0256 0,5171 0,0023 0,6227 0,0174 

25 ppm 0,3448 -0,0111 0,5535 0,0037 0,8189 0,0262 

50 ppm 0,4341 -0,0023 0,6843 0,0067 0,5007 0,000024 

75 ppm 0,2681 -0,0058 0,7183 0,0054 0,5686 0,0015 

100 ppm 0,2706 -0,0043 0,7233 0,0041 0,7497 0,0047 

Fonte: Autor, 2018 
 



Capítulo 4: Resultados e Discussão                                                                                          84 

 

 

Renaly dos Santos Neri, Janeiro/2018 

 

Tabela 4.11 - Dados utilizados para construção das isotermas de adsorção de Temkin 

 

Concentrações do 

extrato hidroalcoólico 

das folhas de Ouratea 

parviflora, do SME-S e 

SME-S-EB 

 

 

Extrato hidroalcoólico 

das folhas de Ouratea 

parviflora 

 

 

SME-S 

 

 

SME-S-EB 

 

 

θ 

 

 

Log(θ/C) 

 

 

θ 

 

 

Log(θ/C) 

 

 

θ 

 

 

Log(θ/C) 

 

12,5 ppm 0,6768 -1,2664 0,5171 -1,3833 0,6227 -1,3026 

25 ppm 0,3448 -1,8603 0,5535 -1,6548 0,8189 -1,4847 

50 ppm 0,4341 -2,0613 0,6843 -1,8637 0,5007 -1,9993 

75 ppm 0,2681 -2,4467 0,7183 -2,0187 0,5686 -2,1202 

100 ppm 0,2706 -2,5676 0,7233 -2,1406 0,7497 -2,1251 

Fonte: Autor, 2018 

 
 

Tabela 4.12 - Dados utilizados para construção das isotermas de adsorção de Freundlich 

Fonte: Autor, 2018 

 
 

As figuras 4.10, 4.11, 4,12 e 4.13 mostram as isotermas obtidas para cada sistema de 

acordo com cada modelo proposto de Langmuir, Frumkin, Temkin e Freundlich, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrações do 

extrato hidroalcoólico 

das folhas de Ouratea 

parviflora, do SME-S e 

SME-S-EB 

 

 

Extrato hidroalcoólico 

das folhas de Ouratea 

parviflora 

 

 

SME-S 

 

 

SME-S-EB 

 

 

Log θ 

 

 

Log(C) 

 

 

Log θ 

 

 

Log(C) 

 

 

Log θ 

 

 

Log(C) 

 

12,5 ppm -0,1700 1,0969 -0,2864 1,0969 -0,2057 1,0969 

25 ppm -0,3448 1,3979 -0,2568 1,3979 -0,0867 1,3979 

50 ppm -0,4341 1,6989 -0,1647 1,6989 -0,3004 1,6990 

75 ppm -0,2681 1,8750 -0,1436 1,8750 -0,2451 1,8751 

100 ppm -0,2706 2,0000 -0,1406 2,0000 -0,1251 2,000 
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Figura 4.10 - Isoterma de adsorção de Langmuir para a) Extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora 

b) SME-S e c) SME-S-EB 

 

Fonte: Autor, 2018 
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Figura 4.11- Isoterma de adsorção de Frumkim para a)Extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora 
b) SME-S e c) SME-S-EB

 
Fonte: Autor, 2018 
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Figura 4.12 - Isoterma de adsorção de Temkin para a) Extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora 
b) SME-S e c) SME-S-EB

 
Fonte: Autor, 2018 

 

 



Capítulo 4: Resultados e Discussão                                                                                          88 

 

 

Renaly dos Santos Neri, Janeiro/2018 

 

Figura 4.13 - Isoterma de adsorção de Freundlich para a) Extrato hidroalcoólico de Ouratea 

parviflora b) SME-S e c) SME-S-EB

 
Fonte: Autor, 2018 
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Pelos gráficos da Figura 4.10 nota-se que, as isotermas de Langmuir apresentam 

comportamento muito próximo de uma reta (valores de R2 próximos a 0,9) para o extrato 

hidroalcoólico de Ouratea parviflora, SME-S e SME-S-E; o que sugere uma boa adequação 

do modo de adsorção à isoterma de Langmuir, ou seja, o modo de adsorção ocorre por 

formação de monocamada sem interações entre as moléculas adsorvidas entre sítios vizinhos. 

Analisando os coeficientes de correlação dos gráficos da isoterma de Frumkin para o 

extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora, SME-S e SME-S-EB na Figura 4.11 os valores 

encontrados (R2=0,832, R2=0,536 e R2=0,499 respectivamente) mostram que os dados 

experimentais não se adéquam a este modelo de adsorção. 

Na Figura 4.12 os valores dos coeficientes de correlação dos gráficos da isoterma de 

Temkin (R2=0,856 e R2=0,4098) para o extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora e SME-

S-EB respectivamente, mostram que os dados experimentais não se adéquam a este modelo de 

adsorção. 

Na Figura 4.13 os gráficos da isoterma de Freundlich para o extrato hidroalcoólico de 

Ouratea parviflora e SME-S-EB (R2=0,742 e R2=0,010) respectivamente, não se adequaram a 

este modelo de adsorção. 

Os resultados para o SME-S mostrou uma linearidade considerada boa para a isoterma 

de Langmuir (R2=0,998), mas também mostrou um valor de correlação para isoterma de 

Temkin e Freundlich de (R2=0,923 e R2=0,949), respectivamente; o que mostra a 

complexidade do processo de adsorção para este inibidor. 

 

4.5 ESTUDO TERMODINÂMICO 

 

Para o estudo termodinâmico, considerando as equações das retas encontradas a partir 

das isotermas de adsorção de Langmuir, foi possível a obtenção dos parâmetros físico-

químicos relacionados aos fenômenos de adsorção. 

 Seguindo a isoterma de Langmuir na qual os inibidores tiveram melhor adequação foi 

possível obter as constantes de adsorção (K) para cada sistema analisado, e seus valores 

utilizados para a avaliação da espontaneidade da adsorção dos inibidores na superfície do aço 

carbono AISI 1020 através da energia livre de Gibbs (ΔG) calculada pela Equação 4.1 e 

organizados na Tabela 4.13. 

  

ΔG = −RT ln (55,5 K)                                                                                                           (4.1) 



Capítulo 4: Resultados e Discussão                                                                                          90 

 

 

Renaly dos Santos Neri, Janeiro/2018 

 

onde: 

R: constante universal dos gases; 

T: temperatura utilizada no experimento. 

 

Tabela 4.13 - Eficiência de inibição à corrosão e parâmetros físico-químicos para o Extrato 

hidroalcoólico de Ouratea parviflora, SME-S e SME-S-EB 

 

Inibidores utilizados em 

diferentes condições 

 

 

Melhor % de 

Inibição à corrosão 

 

 

Constante de 

adsorção (k) 

 

 

ΔG (kJ.mol-1) 

 

 

Extrato hidroalcoólico de 

Ouratea parviflora 
67,70 0,2461 -6,5894 

SME-S 77,94 0,7855 -9,5147 

SME-S-EB 85,66 0,8737 -9,7830 

Fonte: Autor, 2018 

 

O sinal negativo observado nos valores de energia livre de Gibbs (ΔGºads) mostra a 

espontaneidade do processo de adsorção do extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea 

parviflora, do sistema microemulsionado salino (SME-S) e do extrato hidroalcoólico das 

folhas de Ouratea parviflora adicionado no sistema microemulsionado (SME-S-EB) sobre a 

superfície do aço carbono. Como os valores obtidos foram inferiores, em módulo, a 20 

kJ.mol-1 sugere que a formação do filme ocorre por adsorção física, sendo consideradas 

interações, relativamente fracas; no entanto, uma característica importante é que ocorre em 

toda a superfície do material, causando uma proteção ampliada na superfície do material 

metálico (ARAÚJO, 2010b; ATKINS; PAULA, 2012).  

A constante de equilíbrio de adsorção (K) é um parâmetro importante para a 

interpretação do comportamento da adsorção, quanto maior seu valor, possivelmente, pode ser 

mais homogêneo o filme formado na superfície do metal (KAIRI; KASSIM, 2013). Sendo 

assim, se forem comparados os valores de inibição a corrosão dos inibidores com seus 

respectivos valores de K, obtém-se uma correlação diretamente proporcional. O valor mais 

elevado de K (0,8737) é visto para o SME-S-EB, o que indica a maior adsorção deste nos 

sítios ativos do aço carbono, e consequentemente, uma maior eficiência de inibição à corrosão 

observada para os inibidores analisados; confirmadas pelos resultados de eficiência de 

inibição à corrosão obtidos por meio das extrapolações da curva de Tafel. 
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4.6 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DOS INIBIDORES UTILIZADOS 

EM DIFERENTES CONDIÇÕES SOB O VIÉS DA SUSTENTABILIDADE 

 

O fato de um produto ser classificado como sustentável não significa que ele aborda 

todos os pilares da sustentabilidade, podendo não ser sustentável em sua totalidade.  

Muitas vezes, o aspecto da sustentabilidade é negligenciado na fase de 

desenvolvimento de novos produtos, sendo que é justamente nessa fase que as características 

iniciais da sustentabilidade do ciclo de vida do produto deveriam ser abordadas. 

 

4.6.1 Sustentabilidade na fase de obtenção dos inibidores de corrosão utilizados em 

diferentes condições 

 

Para obtenção dos inibidores utilizados em diferentes condições foi utilizada uma 

pequena quantidade de folhas do vegetal para o preparo do extrato hidroalcoólico devido às 

baixas concentrações escolhidas, sendo incapaz de comprometer a espécie vegetal, não 

gerando algum impacto ambiental sobre a flora.  

Quanto à preocupação na sustentabilidade a longo prazo, discutida na literatura, pelo 

uso de pequena quantidade do vegetal, particularmente não comprometeria os outros usos 

domésticos, medicinais e industriais concorrentes da espécie vegetal. 

No processo de preparo do extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora o material 

vegetal foi submetido à sucessivas extrações via percolação utilizando como solvente a 

solução etanol/água. Esta solução é recuperada durante as extrações retornando ao sistema, 

evitando desperdício. Ao final das extrações ocorre geração de dois resíduos: o sólido 

proveniente das folhas e um líquido (mistura de solventes), ambos podendo ainda ser 

reutilizados, não ocorrendo geração de rejeito no processo. 

O resíduo líquido gerado (mistura de solventes) pode ser reutilizado em processos de 

limpeza e em outros procedimentos laboratoriais. Quanto ao resíduo sólido (folhas da espécie 

vegetal) pode ser reutilizado em processos de compostagem, transformando matéria orgânica 

em adubo orgânico. 

Os sistemas microemulsionados foram constituídos pela mistura do tensoativo Tween 

80 (20%), óleo de Ouratea parviflora Batiputá (0.5%) e NaCl (79.5%). A escolha do Tween 

80 se deu por ser um tensoativo biodegradável, possuindo vantagens frente à utilização dos 

constituídos de derivados de petróleo, sendo este uma matéria prima não renovável e 
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poluente, podendo causar diversos impactos ambientais. Já em relação ao óleo das sementes 

de Ouratea Parviflora (Batiputá) foi escolhido como fase oleosa por ser proveniente de uma 

espécie vegetal, sendo oriundo de fontes renováveis. 

A solubilização do extrato vegetal nos sistemas microemulsionados foi viável do 

ponto de vista de diminuição do uso do material vegetal, além de ter melhorado a eficiência 

de inibição a corrosão.  

Todos os materiais utilizados no processo de obtenção viabilizam e comprovam a 

eficiência destes inibidores de corrosão quanto ao custo e também sustentabilidade.  

A figura 4.14 mostra o esquema do processo de obtenção dos inibidores de corrosão 

utilizados em diferentes condições. 

 

Figura 4.14 - Esquema do processo de obtenção dos inibidores de corrosão utilizados em diferentes 

condições 

 

Fonte: Autor, 2018 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho investigou a ação inibitória do extrato hidroalcoólico e óleo das 

amêndoas da espécie vegetal Ouratea parviflora na corrosão do aço carbono AISI 1020, 

utilizando técnica de Resistência de Polarização linear. O extrato hidroalcoólico foi avaliado 

de forma livre e em sistema microemulsionado contendo o óleo das amêndoas como fase 

oleosa (SME-S); para isso foi escolhido um ponto de microemulsão do tipo óleo em água 

(O/A) a partir do diagrama ternário na região de Winsor IV, com composição de 20% de 

Tween 80, 0.5% óleo de Ouratea parviflora e 79.5% de solução de NaCl 3.5%.  

Com os resultados de tensão superficial conclui-se que os sistemas 

microemulsionados, devido suas estruturas e propriedades, possuem capacidade de diminuir a 

tensão superficial, se comparados com o extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora livre. O 

diâmetro médio de gotículas apresentou valores característicos de uma microemulsão (5-100 

nm); quanto à solubilização do extrato hidroalcoólico de Ouratea parviflora no sistema 

microemulsionado aumentou o diâmetro das gotículas em relação ao SME-S. A partir dos 

dados reológicos os sistemas foram caracterizados como Binghamiano. Quanto à resistência à 

temperatura os sistemas estudados podem ser submetidos a temperaturas até 74 °C na qual 

não ocorreu quebra da microemulsão. 

A partir da avaliação dos resultados das curvas de polarização conclui-se que o extrato 

hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora, o sistema microemulsionado (SME-S) e o 

extrato hidroalcoólico das folhas de Ouratea parviflora adicionado no sistema 

microemulsionado (SME-S-EB) foram eficientes no combate a corrosão, atuaram como 

inibidores anódicos apresentando eficiências máximas de 67.70% (12,5 ppm de extrato 

hidroalcoólico de Ouratea parviflora), 77.94% (200 ppm de SEM-S) e 85,66% (SME-S-EB).  

O estudo de adsorção permitiu concluir que o mecanismo dos inibidores testados 

ajustou-se ao modelo de isoterma de Langmuir, o que os caracteriza que atuaram formando 

uma monocamada protetora sobre os sítios ativos do metal.   

A avaliação do processo de obtenção dos inibidores utilizados em diferentes condições 

sob o viés da sustentabilidade confirmou que estas formulações podem ser consideradas como 

sustentáveis, pois utilizam materiais biodegradáveis, não tóxicos e de recursos renováveis. 

Os resultados alcançados neste trabalho mostram que os materiais vegetais estão se 

tornando uma alternativa viável como inibidor sustentável, de fácil acesso e baixo custo; 
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sendo a utilização de materiais biodegradáveis, não tóxicos e de recursos renováveis fator 

chave para o desenvolvimento destas formulações de inibidores.  
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