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RESUMO 

O aço é uma liga metálica de ferro e carbono de vasta aplicação industrial. Os aços inoxidáveis 

são uma das principais ligas de ferro utilizadas devido a sua elevada resistência a processos 

corrosivos. A corrosão é definida como a deterioração de um material, seja ele metálico ou não, 

geralmente por processos eletroquímicos. Os processos corrosivos ocorrem naturalmente e 

causam prejuízos econômicos e ambientais, devido à substituição de peças metálicas e 

contaminação pelos subprodutos formados. O controle e combate aos processos corrosivos 

podem ocorrer pela modificação do processo, do meio, do metal ou pela adição de 

revestimentos protetores. Os inibidores de corrosão constituem um dos principais métodos de 

controle do meio corrosivo, pela adição de substâncias em pequenas concentrações que 

auxiliam na redução ou na completa eliminação da corrosão. A adição de inibidores de corrosão 

é facilitada porque não demanda alterações industriais, todavia, a maioria dos compostos 

utilizados atualmente possuem elevada toxicidade. Os estudos atuais visam diminuir o uso de 

compostos orgânicos sintéticos por produtos naturais, que são uma fonte segura e 

ambientalmente correta que podem auxiliar na gestão de resíduos. Neste sentido, este trabalho 

tem como objetivo o estudo de resíduo agroindustrial de cevada como inibidor de corrosão para 

o aço inoxidável em ácido sulfúrico. O resíduo agroindustrial de cevada foi selecionado, seco, 

moído e caracterizado por microscopia eletrônica de varredura, análise elementar e 

espectroscopia no infravermelho. Foram utilizadas diferentes metodologias para a extração dos 

componentes antioxidantes do resíduo. O extrato ácido foi preparado pela dissolução do resíduo 

diretamente em ácido sulfúrico concentrado; o extrato aquoso, pela adição do resíduo em água 

destilada aquecida e posterior filtração, e o filtrado foi utilizado para a preparação do eletrólito; 

o extrato básico foi preparado pela adição de hidróxido de sódio ao resíduo e posterior aplicação 

em meio ácido. Após seis meses de estocagem, foram preparados extratos liofilizados do 

resíduo para avaliação da biodegradabilidade do resíduo. O extrato ácido foi preparado, 

neutralizado e liofilizado. O extrato aquoso foi separado em duas frações: a primeira foi 

liofilizada e a segunda foi centrifugada em uma membrana de ultrafiltração para a obtenção da 

fração de alto peso molecular do extrato. Todos os extratos foram analisados como inibidores 

de corrosão por técnicas gravimétricas e medidas eletroquímicas de potencial de circuito aberto 

(PCA), polarização potenciodinâmica e espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). A 

morfologia da superfície metálica foi monitorada antes e após a aplicação dos extratos para a 

avaliação da inibição do processo corrosivo. Os resultados indicam que o resíduo selecionado 

possui composição antioxidante e pode ser aplicado como inibidor de corrosão. Os resultados 

dos ensaios gravimétricos e eletroquímicos indicam que os extratos ácido e aquoso obtidos 

imediatamente após a coleta do resíduo apresentam eficiências de inibição de 97,1% e 81,6%, 

respectivamente. A morfologia da superfície metálica indica que há excelente atividade 

antioxidante. Os extratos atuam principalmente em mecanismos de adsorção física na superfície 

metálica. Os resultados com os extratos obtidos após a estocagem do resíduo indicam que as 

propriedades antioxidantes são reduzidas com o passar do tempo, o que caracteriza um inibidor 

biodegradável. O resíduo agroindustrial de cevada é um promissor substituto de inibidores 

orgânicos convencionais, uma vez que é de fácil obtenção, aplicação e possui ótima atividade 

antioxidante.  

 
Palavras-chaves: Ácido sulfúrico. Agroindústria. Antioxidante. Inibidor natural. Inibição 

ácida. Sustentabilidade.   

  



 

 

ABSTRACT 

Steel is a metallic alloy of iron and carbon with industrial vast application. Stainless steel are 

one of the main iron alloys used due its high resistance to corrosive processes. Corrosion is 

defined as a material deterioration, metallic or not, generally by electrochemical processes. 

Corrosive processes occur naturally and cause economic and environmental damage, due to the 

substitution of metal parts and contamination by formed byproducts. Control and combat of 

corrosive processes can occur by process, medium or metal modification or by addition of 

protective coatings. Corrosion inhibitors are one of the main control methods of corrosive 

processes, by the addition of substances in low concentrations that help reduce or eliminate 

corrosion. The addition of corrosion inhibitors is facilitated because industrial modifications 

are not required; however, most of the currently used compounds for this purpose have high 

toxicity. Current studies aim diminish the use of synthetic compounds for natural ones. Natural 

compounds are a safe and environmental friendly source and may help the waste management. 

In this sense, this work aims to study the barley agro-industrial waste as a corrosion inhibitor 

for stainless steel in sulfuric acid. The agro-industrial waste was collected, dried, ground and 

characterized by scanning electron microscopy, elementary analysis and infrared spectroscopy. 

Different extraction methods were used to obtain the antioxidants from the agroindustrial waste. 

The acid extract was obtained from the waste dissolution directly in concentrated sulfuric acid; 

the aqueous extract, by the addition of waste in boiling water and posterior filtration, and the 

filtered was used to prepare the electrolyte; the basic extract was prepared by the addition of 

sodium hydroxide to the waste and posterior application in acid media. After six months of 

stocking, freeze-dried extracts were prepared to evaluate the waste biodegradability. The acid 

extract was prepared, neutralized and freeze-dried. The aqueous extract was separated in two 

fractions: the first was freeze-dried and the second was centrifuged in an ultrafiltration 

membrane to obtain the high molecular weigh fraction. All the extracts was analysed as 

corrosion inhibitors by gravimetric tests and electrochemical measures of open circuit potential 

(OCP), potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The 

morphology of the metallic surface was monitored by scanning electron microscopy after and 

before the extracts application to evaluation of the process inhibition. The results indicate that 

the selected waste have antioxidant composition and can be applied as a corrosion inhibitor. 

The gravimetric and electrochemical results indicate that the acid and aqueous extracts obtained 

immediately after the waste collect have 97.1% and 81.6% inhibition efficiency, respectively. 

The metallic morphology indicates that there is excellent antioxidant activity. The extracts acts 

mainly by physical adsorption onto the metallic surface. The waste loses its antioxidant 

properties with the stocking, which characterizes a biodegradable inhibitor. The barley agro-

industrial waste is a promising substitute of organic conventional inhibitors, since it is easy to 

get and application and has great antioxidant activity.  

 

Keywords: Acid inhibition. Agroindustry. Antioxidant. Natural inhibition. Sustainability. 

Sulfuric acid. 
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1. Introdução 

  

 Os aços inoxidáveis são utilizados em diferentes indústrias, por exemplo, química 

e eletroquímica, médica, nuclear, de petróleo, energia e produção de alimentos, por 

exemplo. Para a limpeza e decapagem dos aços, soluções de ácido clorídrico (HCl) e de 

ácido sulfúrico (H2SO4) são comumente utilizadas durante o processo industrial 

(FOUDA; ELLITHY, 2009; PAVLOVIC; FUCHS-GODEC, 2012).  

 Devido à grande utilização desses ácidos na indústria, são necessários métodos de 

controle e combate aos processos corrosivos de metais. Inibidores de corrosão constituem 

um dos métodos mais práticos de combate à corrosão em meio ácido (ANJOS et al., 2013; 

LI; DENG; FU, 2012). Compostos orgânicos que possuem ligações π e heteroátomos de 

oxigênio, nitrogênio ou enxofre que possuem pares de elétrons livres capazes de se 

adsorver na superfície metálica, são bons inibidores de corrosão, pois atuam bloqueando 

as reações que ocasionam os processos corrosivos (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO 

PEREIRA et al., 2012; TORRES et al., 2016; VASCONCELOS et al., 2011). 

 Embora possuam uma grande eficiência no controle dos processos corrosivos, a 

maioria dos inibidores utilizados convencionalmente possuem efeitos indesejáveis. 

Muitos das substâncias utilizadas como inibidores são tóxicas a humanos e ao ambiente, 

mesmo em pequenas concentrações, causando contaminação ambiental. Além disso, 

muitos desses compostos possuem um alto custo, o que inviabiliza a sua aplicação (DE 

ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA et al., 2012; VASCONCELOS et al., 2011).  

 Para contornar o problema da toxicidade de inibidores de corrosão, desde a década 

de 1980 são estudados compostos naturais como inibidores de corrosão, alternativamente 

a compostos orgânicos sintéticos (ZUCCHI; OMAR, 1985). Plantas e extratos de plantas 

possuem uma grande variedade de substâncias com potencial atividade inibidora: 

proteínas, polissacarídeos, ácidos policarboxílicos e alcaloides. Os extratos de plantas e 

resíduos alimentares podem ser obtidos por processos simples, de baixo custo, além de 

reduzir o volume de subprodutos descartados e melhorar a gestão de resíduos alimentares 

e agrícolas (VASCONCELOS et al., 2011; ZUCCHI; OMAR, 1985).  

 Vários estudos foram realizados utilizando métodos de extração simples por via 

ácida, aquosa ou básica. Extratos aquosos de casca de manga, laranja, maracujá e caju 

foram utilizados como inibidores para o aço carbono em HCl 1 mol L-1, apresentando 

eficiências de inibição maiores que 90%, em todos os casos (DA ROCHA; DA CUNHA 
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PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010). Extratos de borra de café e de casca de alho 

também foram estudados para o aço carbono em HCl 1 mol L-1 e obtiveram eficiências 

de 97 e 96%, respectivamente (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA et al., 2012; 

VASCONCELOS et al., 2011). 

 Extratos de casca e sementes de melancia foram empregados como inibidores de 

corrosão para o aço macio em HCl 1 mol L-1, apresentando mecanismo de inibição misto 

(ODEWUNMI; UMOREN; GASEM, 2015). Para o aço inoxidável, os exemplos de 

compostos naturais usados como inibidores de corrosão incluem a aplicação de extrato 

metanólico de folha de santolina (Santolina chamaecyparissus), que apresentaram 

eficiência de 86,9% em um eletrólito que simula a condição de maresia, cloreto de sódio 

a 3,5% (SHABANI-NOOSHABADI; GHANDCHI, 2015). Folhas de Silybum marianum 

foram extraídas com éter para a obtenção de extrato aplicado como inibidor de corrosão 

do aço inoxidável em HCl 1 mol L-1, apresentando eficiência de até 95,7% (SOLTANI et 

al., 2012).  

 A resina de gálbano (Ferula gumosa) foi aplicada como inibidor para o aço 

inoxidável AISI 304 em HCl 2 mol L-1 e apresentou eficiência de inibição de 92,7% 

(BEHPOUR et al., 2009). Extratos básicos de plantas são geralmente aplicados em 

soluções de hidróxido de sódio (NaOH). Extratos de cascas de árvores (Moringa oleifera, 

Terminalia arjura e Mangifera indica) foram aplicadas como inibidores de corrosão para 

o alumínio em NaOH 1 mol L-1. O extrato foi fisicamente adsorvido na superfície 

metálica, obtendo eficiência de até 83% (CHAUBEY; KUMAR; QURAISHI, 2017). Os 

exemplos de inibidores naturais podem incluir culturas comuns em todo o mundo, como 

milho, trigo, arroz e cevada. 

 A cevada (Hordeum vulgare L.) é uma das principais plantações mundiais, sendo 

aplicada em diversas dietas em consequência da presença de inúmeros compostos 

antioxidantes, como ácidos fenólicos e vitaminas. A utilização de extrato aquoso de 

cevada como inibidor de corrosão para o aço macio em H2SO4 promoveu eficiências de 

inibição de 83,5% com a adição de 0,49 g L-1 de extrato. Os resultados mostram que o 

extrato se adsorve na superfície do aço, bloqueando os sítios ativos (SAADAWY, 2015). 

A utilização de cevada como inibidor de corrosão é promissora, todavia, a utilização do 

grão competiria com a produção de alimentos, o que não é recomendado. 

As atividades agroindustriais produzem milhares de toneladas de resíduos, que 

possuem compostos químicos com potencial atividade inibidora. Um dos principais grãos 

da agroindústria é a cevada e os seus subprodutos podem ser aproveitados pela extração 
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dos compostos antioxidantes (MELO et al., 2011; SOUSA et al., 2011). A aplicação 

tecnológica de extratos de produtos naturais têm sido amplamente estudada visando a 

diminuição de resíduos descartados e o aumento de valor agregado nos subprodutos da 

agroindústria (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA et al., 2012).  

Esse trabalho propõe a aplicação de extratos de resíduos agroindustriais de cevada 

(RA), em diferentes concentrações, como inibidores de corrosão verde para o aço 

inoxidável AISI (American Iron and Steel Institute) 304 em H2SO4 1,5 mol L-1 visando o 

aproveitamento de um resíduo da agroindústria, aumentando a sustentabilidade do 

processo e a substituição de inibidores orgânicos convencionais.  
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2. Objetivos 

 

 O objetivo geral deste trabalho é estudar a ação dos extratos de resíduo 

agroindustrial de cevada como inibidor de corrosão para o aço inoxidável AISI 304 em 

H2SO4. 

2.1. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o resíduo agroindustrial de cevada por técnicas de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia no infravermelho (IV). 

 Identificar o extrato que possui a melhor eficiência de inibição. 

 Estudar os extratos ácido, aquoso e básico como inibidores de corrosão verde para 

o aço inoxidável AISI 304 em H2SO4 por ensaios gravimétricos e eletroquímicos. 
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3. Referencial teórico 

 

Um dos principais produtos siderúrgicos é o aço, uma liga metálica de ferro e carbono 

que contém quantidade de carbono inferior a 2,11%. Diferentes elementos metálicos 

podem ser adicionados ao aço para elevar a sua resistência. Aços com teor de cromo 

superior a 12% são conhecidos como aços inoxidáveis, que consistem em uma das formas 

de aço com maior aplicação industrial (RODRIGUES, 1993; TUSSOLINI, 2010a). 

3.1. Aço inoxidável 

  

 O aço inoxidável é uma liga metálica que contém ferro e cromo em sua 

composição. A porcentagem de cromo em qualquer liga de aço inoxidável deve ser 

superior a 10,5% (TUSSOLINI, 2010a). Muitos fatores contribuem para a importância 

do aço como material industrial. O ferro é um dos minérios mais abundantes na crosta 

terrestre e a produção de ligas torna-se relativamente de baixo custo quando comparado 

a outros processos. Além disso, o aço possui propriedades físicas e mecânicas ideais para 

aplicação nos mais diversos ramos, bem como a facilidade de reciclagem, o que torna o 

aço um material de elevada sustentabilidade (COLPAERT, 2008). 

Os elementos liga adicionados ao ferro conferem ao aço um filme passivo 

constituído de óxidos de ferro e cromo que torna o metal altamente resistente a diferentes 

ambientes corrosivos (PARDO et al., 2008; SOLTANI et al., 2014). 

 Os aços inoxidáveis podem ser classificados em ferríticos, martensíticos ou 

austeníticos. Os aços inoxidáveis ferríticos são ligas compostas por ferro e cromo, e 

algumas vezes há a adição de molibdênio para a expansão da região de passividade da 

liga e melhor resistência à corrosão localizada, sendo aplicados principalmente em 

sistemas automotivos (PARDO et al., 2008; TUSSOLINI, 2010a).  

 Aços inoxidáveis martensíticos possuem cromo em uma porcentagem maior, entre 

12 a 14%, possuindo maior dureza e resistência ao desgaste. Já os aços inoxidáveis 

austeníticos são uma combinação de ferro, cromo e níquel, tendo uma grande 

aplicabilidade devido à suas propriedades: boa resistência mecânica e química, 

formabilidade, soldabilidade, excelente dureza e acabamento superficial (HERMAS; 

MORAD, 2008; LOTO, 2015; TUSSOLINI, 2010a). São aços ideais para aplicações 

criogênicas, pois não sofrem transição dúctil-frágil, em altas temperaturas e também para 

aplicações a frio (COLPAERT, 2008; COSTA E SILVA; MEI, 1988). 
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 O aço inoxidável é aplicado particularmente nas indústrias nucleares, de petróleo, 

de energia, alimentícias, médicas, químicas e eletroquímicas, além de diversas aplicações 

cotidianas, em equipamentos metálicos como panelas, facas, etc. Entretanto, em 

determinadas condições, os aços podem estar suscetíveis a processos corrosivos 

(FOUDA; ELLITHY, 2009; PAVLOVIC; FUCHS-GODEC, 2012). 

 Um dos processos que torna o metal mais suscetível à corrosão é a sensitização, 

ou seja, a quebra do metal nas regiões de contorno de grão. Os contornos de grão são as 

regiões que possuem as maiores energias, portanto, sítios nos quais a precipitação de 

segundas fases é preferencial (COSTA E SILVA; MEI, 1988). O aquecimento do metal 

em temperaturas entre 425-815ºC, ou então o lento resfriamento nessa faixa de 

temperatura gera a precipitação de carbonetos de cromo no contorno do grão metálico, 

gerando o empobrecimento de cromo nas regiões adjacentes e tornando o metal mais 

suscetível à quebra (COLPAERT, 2008; COSTA E SILVA; MEI, 1988; ZANETIC; 

ALONSO-FALEIROS, 2001). 

 Para contornar o problema da sensitização, os aços inoxidáveis austeníticos são 

comumente tratados termicamente em temperaturas adequadas para a solubilização dos 

carbonetos precipitados, sem que haja o comprometimento do tamanho dos grãos 

metálicos. Uma alternativa ao tratamento térmico, que pode não ser eficiente caso o metal 

tenha sido conformado a frio, é a adição de elementos estabilizadores, como titânio e 

nióbio, que formam carbonetos mais estáveis que o cromo (COLPAERT, 2008). 

 O filme de óxido é formado sempre que o aço entra em contato com oxigênio. 

Esse filme é altamente protetor da superfície metálica, entretanto, defeitos localizados no 

filme podem ocasionar a corrosão rapidamente. A dissolução localizada do filme passivo 

em ambientes agressivos específicos é um dos principais motivos de falhas do metal 

(DÜDÜKCÜ; YAZICI; ERBIL, 2004; MEHDIPOUR; NADERI; MARKHALI, 2014; 

SHABANI-NOOSHABADI; GHANDCHI, 2015).  

 Para a remoção da ferrugem ou da carepa formada nos aços inoxidáveis nos 

processos industriais, os aços são tratados com soluções ácidas de ácido clorídrico ou 

ácido sulfúrico. O meio ácido proporciona condições favoráveis para a ocorrência de 

processos de corrosão metálica (PAVLOVIC; FUCHS-GODEC, 2012; SOLTANI et al., 

2014). 
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3.2. Corrosão 

 

 A corrosão é a deterioração parcial ou total de um material, metálico ou não, 

ocasionada por um meio agressivo, geralmente decorrente de um processo eletroquímico 

(PEREZ, 2004). Ligas de ferro quando expostas à atmosfera sofrem corrosão e formam a 

ferrugem, que é uma mistura de óxidos e hidróxidos de ferro hidratados. O pH e as 

quantidades de oxigênio e água presentes são determinantes da quantidade de produtos 

formados, que são, basicamente óxidos e hidróxidos de ferro, nas formas de Fe3O4/Fe2O3 

e H2O/Fe(OH)2/Fe(OH)3 (MAIA et al., 2015). 

 Diferentes formas de corrosão podem tomar parte em um sistema metálico, 

conforme representado na Figura 1 e descrito a seguir (PEREZ, 2004; UHLIG; REVIE, 

1985). 

FIGURA 1 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS PRINCIPAIS TIPOS DE CORROSÃO 

 

FONTE: Adaptado de JONES (1996). 

 Corrosão generalizada: a superfície metálica é corroída uniformemente por toda 

a extensão em ambientes como eletrólitos líquidos, gasosos ou em uma mistura 

de líquidos e gases; 

 Corrosão localizada: partes específicas do metal são corroídas, em um eletrólito 

em especial. O principal exemplo deste tipo de corrosão é a corrosão puntiforme, 

ou por pites, na qual os pites adquirem diferentes formas. Ligas de aço inoxidável 

contendo níquel são particularmente mais suscetíveis a esse tipo de corrosão; 

 Corrosão galvânica: geralmente este tipo de corrosão se processa quando dois 

metais diferentes são submetidos ao contato com um meio corrosivo. O metal com 
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potencial mais nobre está protegido, e a corrosão normalmente se processa no 

local onde há a junção dos dois metais; 

 Corrosão intergranular: a dissolução metálica ocorre entre os grãos da rede 

cristalina do metal. Impurezas da liga e o tratamento térmico inadequado geram a 

sensitização do metal, tornando-o menos resistente aos processos corrosivos; 

 Corrosão sob fadiga: ocorre devido a solicitações metálicas. O metal se desgasta, 

havendo a fratura parcial ou total.  

 Para avaliar a corrosão de um metal, o primeiro passo é a análise da tabela dos 

potenciais padrão relativos ao hidrogênio e o diagrama de Pourbaix do metal (JEGDIC; 

DRAZIC; POPIC, 2008). Para o ferro na presença de ar em uma solução aquosa, 

diferentes espécies estão presentes no meio reativo. Essas diferentes espécies podem 

reagir entre si de diferentes maneiras e o diagrama de Pourbaix é uma maneira 

conveniente de estudar o equilíbrio termodinâmico de todas as reações que podem ocorrer 

em um sistema. O diagrama do ferro é apresentado na Figura 2 (POURBAIX, 1987).  

FIGURA 2 - DIAGRAMA DE POURBAIX ADAPTADO PARA O SISTEMA FERRO-ÁGUA 

 

FONTE: Adaptado de TAKENO (2005). 

 

 A Figura 2 mostra que, dependendo das condições de potencial de eletrodo e de 

pH, a oxidação do ferro pode conduzir a produtos solúveis (íons aquosos de Fe2+, Fe3+ ou 

FeO2H
-) ou insolúveis (principalmente hidróxidos e óxidos de ferro). As linhas traçadas 
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no diagrama separam os domínios nos quais a corrosão é possível e impossível, e uma 

terceira região onde a passivação é possível. A existência dessas diferentes regiões 

permite deduzir quais condições são favoráveis para o processo corrosivo. No ferro, a 

região de dissolução metálica com formação de íons ferro (II) ocorre de forma 

generalizada e em uma ampla faixa de pH e potenciais, conforme apresentado na Figura 

2. 

 Na prática, as condições experimentais que favorecem os processos corrosivos do 

ferro são alcançadas facilmente, devido a utilização de soluções muito ácidas, gerando 

uma série de prejuízos industriais, ambientais e econômicos. Diferentes ações podem ser 

realizadas para a proteção do metal visando diminuir os efeitos dos processos corrosivos, 

dentre as quais se destacam (GENTIL, 1996):  

 Modificação do meio corrosivo: a partir da retirada do ar da solução em que o 

metal está em contato, diminuição da umidade do ar, adição de inibidores de 

corrosão; 

 Modificação do processo: utilização de proteção catódica, modificação das 

condições da superfície; 

 Modificação do metal: adição de metais resistentes à corrosão, aumento da 

pureza dos metais, tratamento térmico; 

 Utilização de revestimentos: tintas, cerâmicas, resinas, esmaltes, cimentos, etc. 

A modificação do meio corrosivo é uma das alternativas mais práticas para o controle 

dos processos corrosivos. Inibidores de corrosão são substâncias que podem ser utilizadas 

em sistemas industriais de forma prática, sem a necessidade de alteração do processo 

industrial, pois podem ser adicionados diretamente ao meio reacional em pequenas 

quantidades, reduzindo ou eliminando a corrosão metálica (GENTIL, 1996). 

 

3.2.1. Corrosão do aço inoxidável em ácido sulfúrico 

 

 A investigação dos processos corrosivos pode ocorrer por diferentes técnicas 

experimentais. Uma das principais técnicas de estudo é a polarização do metal. Nesta 

técnica, o potencial do metal é controlado por um potenciostato, que impõe um potencial 

específico ao eletrodo e mede a corrente de polarização. As curvas de polarização de um 

metal mostram a relação entre o potencial do eletrodo metálico e a corrente medida, sendo 

instrumentos úteis para o estudo de todas as reações envolvidas no processo corrosivo de 
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um determinado metal (WOLYNEC, 2003). A curva de polarização do aço inoxidável 

em ácido sulfúrico é genericamente representada na Figura 3. 

Quando uma superfície de aço inoxidável austenítico devidamente polida entra 

em contato com uma solução de ácido sulfúrico, as reações que ocorrem são a liberação 

de gás hidrogênio e a decomposição do ácido, pelas reações apresentadas em 1 e 2 (LI et 

al., 2004): 

H2SO4(aq) + 8 H+
(aq) + 8 e- → H2S(aq) + 4 H2O(l) (reação 1) 

2 H+
(aq) + 2 e- → H2(g) (reação 2) 

 

FIGURA 3 - COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DO AÇO INOXIDÁVEL EM H2SO4, OBTIDO 

POR POLARIZAÇÃO POTENCIODINÂMICA COM VELOCIDADE DE VARREDURA DE 1 mV s-1 

 

FONTE: O autor (2018). 

 A reação de evolução de hidrogênio em ferro metálico admite as etapas 

representadas nas reações 3-5 (OKAFOR et al., 2008): 

H+
(aq) + Fe(s) ↔ (FeH+)(ads) (reação 3) 

(FeH+)(ads) + e- ↔ FeH(ads) (reação 4) 

FeH(ads) + H+
(aq) + e- → H2(g) +Fe(s) (reação 5) 

 Essas reações são representadas na curva de polarização pela região catódica, A, 

na qual é observado um decréscimo da densidade de corrente em função do potencial 

aplicado.  
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 O potencial misto consequente das reações 1-5 resulta na dissolução da liga 

metálica. Íons constituintes da liga metálica se formam no seio da solução em diferentes 

estados de oxidação e em diferentes velocidades. Os íons Ni2+ podem reagir com o sulfeto 

de hidrogênio dissolvido na solução (reação 1) para a formação de sais de níquel. Esses 

sais podem ser observados na forma de filmes de cor escura na superfície do aço 

inoxidável. Após a nucleação do níquel na superfície metálica, ocorre a redução do ácido 

sulfúrico, de acordo com a reação 6 (LI et al., 2004): 

H2SO4(aq) + 2H+
(aq) + 2ē → SO2(aq) + 2 H2O(l) (reação 6) 

 Em seguida, as reações anódicas de dissolução do aço inoxidável se iniciam, 

caracterizadas no diagrama de polarização (Figura 3) pelas regiões B-E. Abdallah (2003) 

apresenta detalhadamente o estudo dessas reações. A primeira reação, observada em B é 

caracterizada pela formação dos óxidos dos elementos-liga do aço, conforme 

representado pela reação genérica 7 (ABDALLAH, 2003):  

M(s) + H2O(l) → MO(s) + 2H+
(aq) + 2 e- (reação 7) 

 A reação 7 pode ocorrer com qualquer um dos elementos constituintes da liga 

metálica, entretanto, os óxidos de cromo e níquel nessa etapa não podem ser detectados, 

uma vez que acontecem por nucleação direta. Os sulfatos de níquel formados inicialmente 

são termodinamicamente instáveis e o filme formado nas etapas anteriores é dissolvido 

devido ao potencial passivo (ABDALLAH, 2003; LI et al., 2004). A segunda região 

anódica, representada na Figura 3 pela região C, corresponde à formação de óxidos de 

valência superior, conforme as reações 8 e 9: 

FeO(s) + H2O(l) → Fe2O3(s) + 2H+
(aq) + 2 e- (reação 8) 

CrO(s) + H2O(l) → Cr2O3(s) + 2H+
(aq) + 2 e- (reação 9) 

 O óxido de cromo formado nessa etapa (Cr2O3) é considerado o principal 

responsável pela característica passiva do metal, devido a sua alta resistência a soluções 

ácidas. 

A terceira região é conhecida como região passiva (região D da Figura 3). Nesta 

etapa, as únicas reações que acontecem são a de espessamento do filme de óxidos. Na 

quarta região anódica (região E da Figura 3) ocorre a formação de hidróxidos de ferro, 

cromo e níquel, gerando uma diminuição da concentração de ferro no metal, uma vez que 

houve a dissolução do ferro nas etapas posteriores (ABDALLAH, 2003). 

 A adição de elementos como molibdênio e manganês à liga metálica foi estudada 

por Pardo (2008). O molibdênio atua principalmente na camada passiva, na forma de íons 

molibdato (MoO4
2-

(s)), que se adsorvem na superfície metálica, gerando uma barreira 
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protetora que retarda os processos corrosivos. Já o manganês não altera a resistência à 

corrosão, uma vez que tende a formar compostos solúveis em meio ácido (PARDO et al., 

2008).  

 Hermas e Morad (2008) compararam a ação do ácido sulfâmico e do ácido 

sulfúrico na corrosão do aço inoxidável. O estudo concluiu que os íons sulfato (SO4
2-) 

tendem a se adsorver na superfície metálica e se dessorvem rapidamente, aumentando a 

taxa de corrosão quando comparado a outros eletrólitos (HERMAS; MORAD, 2008). 

 Em ácido sulfúrico, o aço inoxidável é suscetível à corrosão generalizada. O 

tratamento térmico inadequado do aço pode admitir que aços sensitizados sejam 

suscetíveis a processos de corrosão intergranular. Alguns estudos também apontam que 

o aço inoxidável em ácido sulfúrico pode admitir corrosão localizada em condições 

experimentais nas quais há variação brusca de potencial (MCCOLLOUGH; SCULLY, 

1969; RODRIGUES, 1993; ZANETIC; ALONSO-FALEIROS, 2001). 

 A taxa de corrosão do aço inoxidável pode ser diminuída pela intervenção em 

diferentes processos, conforme citado anteriormente. Inibidores de corrosão constituem 

uma das formas mais práticas de controle da corrosão, uma vez que demandam 

essencialmente a compatibilidade do composto utilizado com o meio reacional, atuando 

na maioria dos casos por mecanismos simples de adsorção na superfície metálica. 

 

3.3. Inibidores de corrosão 

 

 Inibidores de corrosão são definidos como “substâncias inorgânicas ou orgânicas 

que, quando adicionadas, provocam uma acentuada diminuição dos processos de 

corrosão” (TICIANELLI; GONZALEZ, 1998). Ao serem adicionados ao meio reacional, 

os inibidores atuam diminuindo a velocidade das reações de oxidação e/ou de redução, 

alterando o processo corrosivo (RODRIGUES, 1993). 

 Existem diferentes compostos disponíveis para a aplicação como inibidores de 

corrosão. Anteriormente à aplicação desses compostos é necessária a avaliação de alguns 

aspectos, como as causas da corrosão no sistema, o custo dos inibidores em questão, as 

propriedades dos inibidores e as condições adequadas de uso e controle (GENTIL, 1996). 

Assim, os inibidores possuem diferentes classificações, que determinam as melhores 

condições de uso. 
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3.3.1. Classificação dos inibidores 

 

 Os inibidores podem ser classificados quanto à composição, como inibidores 

orgânicos ou inorgânicos e quanto ao comportamento: anódicos, catódicos, mistos, de 

adsorção e oxidantes (GENTIL, 1996; RODRIGUES, 1993). 

 Para a aplicação dos inibidores inorgânicos é necessário que esses possuam 

propriedades que possibilitem a oxidação do metal, formando um filme passivo sobre a 

superfície metálica, impedindo o processo de corrosão (FRAUCHES-SANTOS et al., 

2014). Compostos como permanganato de potássio, dicromato de sódio, fosfatos, etc. são 

utilizados com essa finalidade (RODRIGUES, 1993). 

 Inibidores orgânicos são substâncias que possuem, em sua estrutura, além de 

carbono e hidrogênio, heteroátomos como oxigênio, enxofre e nitrogênio e elétrons π, 

capazes de se adsorver na superfície metálica, provocando o bloqueio parcial da superfície 

(DA ROCHA; DA CUNHA PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010). Geralmente são 

aplicados em meio ácido, uma vez que uma ligação pode ser formada entre o par de 

elétrons disponível pelo heteroátomo e a superfície metálica, reduzindo o ataque 

corrosivo (FRAUCHES-SANTOS et al., 2014; VASCONCELOS et al., 2011). 

 Quanto ao comportamento, os inibidores podem ser classificados em: 

 Inibidores anódicos: diminuem a velocidade das reações de oxidação metálica, 

geralmente reagindo com os produtos de corrosão formando um filme insolúvel e 

aderente na superfície do metal. São exemplos dessa classe de inibidores os 

compostos organo-fosforados (GENTIL, 1996); 

 Inibidores catódicos: atuam nas reações de redução que ocorrem no metal, 

fornecendo íons metálicos que reagem formando compostos insolúveis que 

envolvem a área catódica, como os polifosfatos (GENTIL, 1996); 

 Inibidores de adsorção: substâncias orgânicas que possuem grupos polares 

capazes de se adsorver na superfície metálica, promovendo o bloqueio parcial da 

superfície do metal, protegendo contra os processos corrosivos, como os álcoois, 

aminas, mercaptanos e sais de amônio quaternário (GENTIL, 1996; 

RODRIGUES, 1993); 

 Inibidores oxidantes: substâncias inorgânicas que reagem com o metal. O 

produto dessa reação é um filme de óxido que torna a superfície metálica passiva. 

São exemplos dessa classe de inibidores os nitritos e os cromatos. (RODRIGUES, 

1993). 
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 Inibidores mistos: substâncias orgânicas que atuam principalmente por adsorção 

na superfície metálica, inibindo tanto as reações anódicas quanto as reações 

catódicas, como o benzotriazol e o benzimidazol. (RODRIGUES, 1993). 

 

3.3.2. Inibidores orgânicos convencionais 

  

Na literatura, são encontrados diversos compostos orgânicos que são 

convencionalmente utilizados como inibidores de corrosão. Compostos orgânicos 

aromáticos e heterocíclicos, como os azóis, são comumente utilizados, devido à presença 

de duplas ligações e heteroátomos (Figura 4) que facilitam a adsorção dos compostos na 

superfície metálica, principalmente em meio ácido (DÜDÜKCÜ; YAZICI; ERBIL, 

2004). 

FIGURA 4 - ESTRUTURAS MOLECULARES DO BENZOTRIAZOL, BENZIMIDAZOL E INDOL.  

   

Benzotriazol   Benzimidazol    Indol   

FONTE: O autor (2018). 

 

Os azóis foram estudados como inibidores de corrosão para o aço inoxidável AISI 

430 em ácido sulfúrico por Tussolini (2010). Benzotriazol, benzimidazol e indol (Figura 

4) foram aplicados em concentrações de 10-4 mol L-1 e os resultados indicaram que nessas 

concentrações, não há variação significativa da densidade de corrente, sugerindo que essa 

seja a concentração crítica de aplicação desses compostos como inibidores de corrosão. 

A eficiência dos compostos é maior quanto maior for o número de heteroátomos na cadeia 

carbônica, indicando que, dentre essa série de compostos, o benzotriazol possui os 

melhores resultados (TUSSOLINI, 2010b). 

A adição de derivados de azóis ao aço inoxidável AISI 304 em ácido sulfúrico 1 

mol L-1 foi estudada por Mehdipour (2014). Os autores observaram que a adição de 

inibidores não alterou o mecanismo de corrosão. Altas eficiências de inibição foram 

observadas, o que indica que os compostos são adsorvidos na superfície metálica pela 

interação do par de elétrons livres do nitrogênio e do enxofre presentes nos derivados de 

azóis com a superfície metálica (MEHDIPOUR; NADERI; MARKHALI, 2014). 
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A influência da adição de indol no comportamento corrosivo do aço inoxidável 

316L em cloreto de sódio foi estudada por Düdückcü (2004). Os autores observaram que 

a adição do inibidor promoveu o aumento dos valores de impedância eletroquímica. Este 

comportamento é observado devido a formação de um filme de inibidor na superfície do 

aço, que bloqueia a superfície metálica, retardando o processo corrosivo. A polaridade da 

molécula de indol é considerada responsável por uma interação eletrostática entre as 

moléculas de inibidor e a superfície metálica (DÜDÜKCÜ; YAZICI; ERBIL, 2004). 

O benzotriazol foi aplicado como inibidor de corrosão para o aço inoxidável AISI 

304 em mistura água/etanol por Rodrigues (1998). Os resultados indicam que o 

benzotriazol atua como inibidor anódico, entretanto, em baixas concentrações pode haver 

um efeito catalítico da corrosão do aço. Um efeito sinérgico da mistura 

etanol+benzotriazol foi observado, devido as altas eficiências de inibição em maiores 

concentrações de inibidor adicionado (RODRIGUES; ANDRADE; AGOSTINHO, 

1998). 

A adição de baixas concentrações de benzotriazol (10-5 mol L-1) ao ácido sulfúrico 

4,5 mol L-1 promove a catálise do processo corrosivo do aço inoxidável AISI 304. O 

composto foi, então, estudado para a aplicação em conjunto com o benzimidazol por 

Tussolini (2007). A adição de 10-3 mol L-1 de benzimidazol ao eletrólito também 

promoveu a catálise da corrosão do aço inoxidável em ácido sulfúrico. Todavia, quando 

o benzotriazol 10-5 mol L-1 foi misturado ao benzimidazol 10-3 mol L-1 houve um efeito 

sinérgico que promoveu a inibição da corrosão metálica (TUSSOLINI et al., 2007). 

A mistura de tolitriazol (Figura 5) e benzotriazol para o aço carbono 1008 em 

ácido sulfúrico foi estudada por Silva (2006). Os inibidores, em altas concentrações, 

promoveram a diminuição das densidades de corrente, sugerindo uma ação inibidora. A 

mistura de benzotriazol e tolitriazol apresentou maiores valores de resistência à 

polarização, indicando que também nesse caso há um efeito sinérgico inibidor (SILVA et 

al., 2006). 

FIGURA 5 – ESTRUTURA MOLECULAR DO TOLITRIAZOL.  

 

FONTE: O autor (2018). 



16 

 

A influência de benzotriazol e benzotiazol na corrosão do aço inoxidável 

austenítico em HCl 1 mol L-1 é apresentada por Markhali et al. (2013). Os compostos, 

estudados separadamente, ocasionaram a diminuição das densidades de corrente do 

processo corrosivo do aço, sem que houvesse a alteração dos mecanismos corrosivos. Os 

autores atribuem as eficiências de 90 e 93% para a adição de 300 ppm de benzotriazol e 

benzotiazol, respectivamente, à substituição de moléculas de água adsorvidas na 

superfície por moléculas de inibidor (MARKHALI et al., 2013). 

Pirazolonas substituídas também podem ser utilizadas como inibidores de 

corrosão para o aço inoxidável em ácido sulfúrico, conforme apresentado por Abdallah 

(2003). A adição de pirazolonas diminuiu o pico de corrente de corrosão do aço, 

indicando que há o efeito inibidor. O autor atribui esse comportamento à adsorção de 

inibidor na superfície metálica, em um mecanismo que inclui os pares de elétrons livres 

do heteroátomo de nitrogênio presente na amostra e/ou dos elétrons π deslocalizados pelo 

anel de pirazolonas (ABDALLAH, 2003). 

FIGURA 6 – ESTRUTURA GERAL DAS PIRAZOLONAS. 

 

Onde X representa Cl, CH3, CH2CH3 ou OCH3. 

FONTE: Abdallah, 2003.  

 

A influência de 4-feniltiazonas substituídas na corrosão do aço inoxidável 304 em 

ácido clorídrico 3 mol L-1 foi estudada por Fouda (2009). Os resultados indicam que, 

quanto maior a concentração desses derivados, maior a eficiência de inibição observada. 

Um efeito sinérgico inibidor foi observado com a adição de íons tiocianato na mistura 

reacional, pois os íons estabilizaram a adsorção dos compostos na superfície metálica, 

principalmente em concentrações mais baixas de inibidor (FOUDA; ELLITHY, 2009). 

Estudos indicam que compostos como a 2-tio-hidantoína apresentam elevada 

eficiência inibidora para o aço mole em meio ácido. A presença de dois átomos de 

nitrogênio, um de enxofre e um de oxigênio é responsável pela formação de um centro 

ativo de adsorção, que permite que a molécula seja um potente agente anticorrosivo 

(FRAUCHES-SANTOS et al., 2014). 
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Frauches-Santos (2014) apresenta uma série de outros compostos que possuem 

atividade anticorrosiva, como derivados das tiossemicarbazonas, que apresentam elevada 

eficiência em sistemas microemulsionados, atuando como inibidores de corrosão do tipo 

misto (FRAUCHES-SANTOS et al., 2014). Derivados de oxazocinas atuam como 

inibidores para o aço inoxidável AISI 304 em banhos de decapagem ácida de HCl 1 mol 

L-1 por um mecanismo misto, que envolve tanto a ação de forças eletrostáticas, como 

forças de ligação química. A adição de 0,7 mmol L-1 de inibidor proporcionou uma 

eficiência de 95,4% nessas condições. Os autores atribuem essa elevada eficiência à 

redução da área superficial disponível para a ocorrência das reações de corrosão metálica 

(ELATTAR, 2013). 

Os surfactantes, como brometo de hexadecil piridina também podem ser aplicados 

como inibidores de corrosão para o aço inoxidável em ácido sulfúrico. A formação de 

micelas desses compostos facilita a adsorção na superfície metálica. A presença de haletos 

no meio eletrolítico proporciona um efeito sinérgico, aumentando a eficiência de inibição 

dessa série de compostos. O brometo de hexadecil piridina obteve eficiências de 91,1% 

em uma concentração de 0,03 mol L-1, próxima a concentração micelar crítica do 

surfactante (HAMZA; EL; IBRAHIM, 2013). 

Dipiridinas foram testadas como inibidores para o aço inoxidável ferrítico 430 em 

ácido sulfúrico 0,5 mol L-1. Os compostos surfactantes atuam como inibidores mistos nas 

condições estudadas, atuando por mecanismos de adsorção química (OBAID et al., 2017). 

Surfactantes não-iônicos foram testados em aço inoxidável ferrítico em ácido 

sulfúrico 2 mol L-1. O composto TRITON-X-405 e iodeto de tetrametilamônio 

apresentaram um efeito sinérgico, com eficiências de até 98,7% durante ensaios de 

polarização potenciodinâmica. Os autores atribuem as elevadas eficiências de inibição à 

quimissorção dos íons I-
(aq) na superfície metálica, uma vez que esses íons possuem uma 

grande polarizabilidade e tamanho que reduz com facilidade a área superficial disponível 

para a ocorrência das reações de dissolução metálica (PAVLOVIC; FUCHS-GODEC, 

2012). 

Todos os estudos apresentados anteriormente consideram que a adsorção dos 

compostos orgânicos à superfície metálica é o mecanismo que promove a inibição do 

processo corrosivo. Para elucidar os mecanismos de inibição de corrosão, a interface 

metal/eletrólito deve ser estudada detalhadamente, conforme é apresentado a seguir.  
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3.3.3. Adsorção na interface metal/eletrólito 

  

A adsorção é o processo pelo qual átomos, moléculas ou íons ficam retidos na 

superfície de um sólido por interações físicas ou químicas. A adsorção física ocorre 

quando a interação entre o composto inibidor e a superfície metálica se dá por interações 

eletrostáticas e possuem uma baixa energia de ativação, com valores inferiores a 80 kJ 

mol-1, que é o valor limite para a adsorção química (CHAUBEY; KUMAR; QURAISHI, 

2017). Já a adsorção química ocorre quando há uma interação forte entre o inibidor e a 

superfície metálica, havendo a formação de complexos e uma energia de ativação superior 

aos processos de adsorção física (RODRIGUES, 1997). 

O mecanismo de adsorção de um composto orgânico na superfície metálica tem 

um mecanismo proposto por Bockris-Devanathan-Muller. Nesse mecanismo, a adsorção 

é considerada como uma reação de substituição entre um composto orgânico presente no 

meio reacional, em fase aquosa,  (Org(sol)) e as moléculas de água adsorvidas na superfície 

do eletrodo (H2O(ads)), conforme evidenciado pela reação 10. (FOUDA; ELLITHY, 2009; 

SOLTANI et al., 2012; TORRES et al., 2016): 

Org(sol) + x H2O(ads) → Org(ads) + x H2O(sol) (reação 10) 

Onde x é o número de moléculas de água substituídas por uma molécula de inibidor.  

 Essa reação de substituição pode ocorrer de diferentes formas: (i) por interação 

eletrostática entre moléculas carregadas e o metal carregado; (ii) por interação de pares 

de elétrons livres e a superfície metálica; (iii) por interação dos elétrons π e o metal; ou 

(iv) uma combinação entre as formas (i-iii) (TORRES et al., 2016).  

 Para a explicação do comportamento de adsorção de determinada espécie, são 

utilizados modelos de isotermas de adsorção. Diversos modelos de isotermas podem ser 

aplicados para sistemas sólidos-gás e é possível adaptá-los para sistemas aquosos. Os 

modelos mais comuns são os modelos de Langmuir, Freundlich, Temkin, Flory-Huggins, 

El-Awady e Frumkin. A fração de moléculas adsorvidas na superfície coberta (θ) é um 

parâmetro útil em estudos de adsorção e, no caso de inibidores orgânicos é diretamente 

proporcional à eficiência de inibição (E.I.), de acordo com a Equação 1 (TORRES et al., 

2016). 

𝜃 =
𝐸. 𝐼.

100
 

EQUAÇÃO 1 -  FRAÇÃO DE MOLÉCULAS ADSORVIDAS NA SUPERFÍCIE COBERTA 
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A teoria de Langmuir é uma das mais comuns em casos de adsorção de inibidores. 

O modelo foi elaborado a partir de estudos na interface sólido/gás, mas pode ser aplicada 

em sistemas cuja interface é sólido/líquido. A teoria leva em consideração alguns fatores: 

(i) todos os sítios de adsorção são equivalentes e a superfície é uniforme; (ii) não há 

interação entre as moléculas; (iii) há a formação de uma monocamada e, para sistemas 

sólido/líquido (iv) os sítios são heterogêneos e idênticos, de um número finito. Esse 

modelo pode ser representado pela Equação 2 (ALMEIDA, 2005; TORRES et al., 2016): 

𝑐

𝜃
=

1

𝐾𝑎𝑑𝑠
+ 𝑐  

EQUAÇÃO 2 - MODELO DE ISOTERMA DE LANGMUIR 

Onde c é a concentração de adsorvente, θ é a fração de moléculas adsorvidas na superfície 

coberta e Kads é a constante de adsorção.  

 A isoterma de Freundlich foi proposta baseada em modelos empíricos, como uma 

adaptação do modelo de Langmuir. Leva em consideração que as energias são 

heterogêneas sobre a superfície, e admite adsorção infinita de um adsorbato na superfície. 

O modelo de Freundlich pode ser ajustado pelo modelo representado na Equação 3 

(ALMEIDA, 2005): 

log 𝜃 = log 𝐾𝑎𝑑𝑠 + 
1

𝑛
log 𝑐  

EQUAÇÃO 3 - MODELO DE ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Onde θ é a fração de moléculas adsorvidas na superfície coberta, Kads é a constante de 

adsorção, c é a concentração e 1/n é o expoente de Freundlich. 

 O expoente de Freundlich é um parâmetro importante para a determinação dos 

parâmetros qualitativos dos sítios energéticos. Quando n=1, todos os sítios energéticos 

são equivalentes e a equação de Freundlich se reduz ao modelo de isoterma de Langmuir. 

Quando n é diferente de 1, a distribuição dos sítios energéticos tende a variar com a 

adsorção de componentes. Quanto maior o valor de n, maior a heterogeneidade dos sítios 

de adsorção (LINHARES et al., 2008). 

 A isoterma de Temkin considera a interação intermolecular das moléculas de 

adsorvente, e pode ser representada pela Equação 4 (TORRES et al., 2016): 

𝜃 = (−
2,303

2𝑎
) log 𝐾𝑎𝑑𝑠 + (−

2,303

2𝑎
) log 𝑐  

EQUAÇÃO 4 - MODELO DE ISOTERMA DE TEMKIN 



20 

 

Onde θ é a fração de moléculas adsorvidas na superfície metálica, a é o fator de interação 

lateral das moléculas de adsorvente, Kads é a constante de adsorção e c é a concentração. 

 O modelo de Temkin admite que o calor de adsorção diminui linearmente em 

função do recobrimento, devido as interações intermoleculares. O valor do fator de 

interação lateral das moléculas é um parâmetro indicativo do tipo de forças que atuam 

durante o processo de adsorção. Valores positivos de a indicam forças atrativas, enquanto 

valores negativos de a indicam que forças repulsivas são predominantes. Já o valor da 

constante de adsorção denota a força entre adsorbato e adsorvente. Grandes valores de 

Kads indicam que a adsorção é mais eficiente (OKAFOR et al., 2008; TORRES et al., 

2016). 

 O modelo de Flory-Huggins leva em consideração que mais de uma molécula 

pode ocupar um único sítio ativo. O modelo de isoterma é representado pela Equação 5 

(TORRES et al., 2016): 

log (
𝜃

𝑐
) = log 𝐾𝑎𝑑𝑠 + 𝑥 log(1 − 𝜃)  

EQUAÇÃO 5 - MODELO DE ISOTERMA DE FLORY-HUGGINS 

Onde θ é a fração de moléculas adsorvidas na superfície metálica, x é o número de 

moléculas de água substituídas por um adsorvente, Kads é a constante de adsorção e c é a 

concentração. 

 O valor de x é o indicativo de quantas moléculas de adsorvente podem ocupar o 

mesmo sítio ativo. Valores de x maiores que uma unidade indicam que mais de uma 

molécula orgânica ocupou um mesmo sítio ativo (TORRES et al., 2016). 

 A isoterma de El-Awady admite que uma única molécula pode ocupar o mesmo 

sitio ativo devido ao seu volume. A Equação 6 possui o parâmetro y, que se relaciona 

com o número de moléculas de adsorvente em um dado sítio ativo. Valores de y menores 

que uma unidade indicam que somente uma molécula é envolvida no processo (TORRES 

et al., 2016): 

log (
𝜃

1 − 𝜃
) = log 𝐾𝑎𝑑𝑠 + 𝑦 log 𝑐   

EQUAÇÃO 6 - MODELO DE ISOTERMA DE EL-AWADY 

Onde θ é a fração de moléculas adsorvidas na superfície metálica, y é o número de 

moléculas de adsorvente em um dado sítio ativo, Kads é a constante de adsorção e c é a 

concentração. 
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 O modelo de Frumkin considera uma monocamada não-ideal, que pode admitir 

interações intermoleculares não-ideais. Esse modelo considera atrações intermoleculares 

em cadeias longas ou então repulsão devido à polaridade do adsorvente, e pode ser 

representado pela Equação 7 (SOUZA; GONÇALVES; SPINELLI, 2014; VALE, 2009): 

log (
𝜃

𝑐(1 − 𝜃)
) = log 𝐾𝑎𝑑𝑠 + 𝑔 𝜃  

EQUAÇÃO 7- MODELO DE ISOTERMA DE FRUMKIN 

Onde θ é a fração de moléculas adsorvidas na superfície metálica, g é o parâmetro de 

interação de adsorbato, Kads é a constante de adsorção e c é a concentração. 

 Os modelos apresentados nas equações 2-7, embora sejam genéricos para o caso 

da adsorção em diferentes sistemas, podem ser aplicados para o melhor entendimento dos 

mecanismos de inibição dos compostos orgânicos em superfícies metálicas. Esse 

conhecimento auxilia na escolha do inibidor a ser aplicado nos sistemas industriais. 

 

3.3.4. Toxicidade de inibidores 

  

 Os compostos orgânicos inibidores utilizados convencionalmente apresentam 

elevada eficiência, devido à presença de diferentes grupamentos funcionais doadores de 

elétrons e heteroátomos. É conhecido que a eficiência inibidora de um composto químico 

pode aumentar de acordo com o heteroátomo presente na molécula, de acordo com a 

seguinte ordem: fósforo>selênio>enxofre>nitrogênio>oxigênio (RODRIGUES, 1997). 

 Embora esses compostos apresentem elevada eficiência inibidora, a maioria 

desses compostos é tóxica para o meio ambiente e para os seres humanos (DA ROCHA; 

DA CUNHA PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010). A utilização de inibidores orgânicos 

tóxicos podem incluir consequências temporárias ou permanentes, em órgãos como rins 

e fígado, ou a perturbação bioquímica do organismo humano (KHAN et al., 2015). 

Mesmo aplicado ou sintetizado em pequenas concentrações, esses compostos podem 

ocasionar uma poluição ambiental não controlada e irreversível ao ambiente. As águas 

resultantes de processos industriais podem conter altos teores de contaminantes tóxicos, 

como inibidores de corrosão e metais pesados (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA, 

2009). 

 A toxicidade está relacionada com a capacidade que uma substância química 

possui de causar danos, sejam momentâneos ou permanentes, a um sistema orgânico. A 
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maioria dos efeitos tóxicos são temporários, mas a recuperação de um indivíduo ou de 

um ambiente pode demorar muito tempo (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA, 2009). 

 Inibidores inorgânicos, como cromatos e nitritos, são conhecidos como inibidores 

de corrosão tóxicos. O nitrito atua no transporte de oxigênio pelo organismo humano, 

levando a sintomas como diarreia, salivação e dor abdominal. Já os cromatos, embora 

apresentem eficiências de inibição consideráveis, são carcinogênicos. O contato da pele 

com cromatos leva a uma série de alergias e necrose dermal (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO 

PEREIRA, 2009).  

 A toxicidade do benzotriazol em sistemas aquosos foi avaliada por Banczek 

(2010) por ensaios de ecotoxicidade em Daphnia similis e Ceriodaphnia dubia. 

Concentrações acima de 113 mg L-1 de benzotriazol no ambiente aquático 

proporcionaram a morte de 50% das espécies. Concentrações a partir de 19 mg L-1 

resultaram na alteração do mecanismo reprodutor dos organismos. A maioria dos 

trabalhos em que o benzotriazol possui a maior atividade inibidora utiliza concentrações 

muito pequenas deste composto inibidor, cerca de 1 mmol L-1. Os autores sugerem que o 

descarte de soluções contendo benzotriazol deve ser realizado após a diluição da solução 

final, a fim de diminuir os efeitos nocivos da utilização deste composto inibidor 

(BANCZEK et al., 2010). 

 

3.3.5. Inibidores verdes 

 

 Para reduzir os efeitos da utilização de inibidores tóxicos aos humanos e ao meio 

ambiente, atualmente são estudados inibidores verdes – substâncias derivadas de produtos 

naturais que são extraídas de ervas aromáticas, especiarias, plantas ou de outros derivados 

orgânicos e que possuem ação anticorrosiva (ASSIS et al., 2015).  

 Muitos extratos de produtos naturais são estudados como inibidores de corrosão. 

Extratos ácidos, aquosos, alcoólicos, básicos e outros compostos de origem natural podem 

ser empregados como inibidores para diferentes substratos metálicos. A Tabela 1 

apresenta uma revisão dos principais extratos ácidos de produtos naturais utilizados como 

inibidores de corrosão.  

 A Tabela 1 mostra que a maioria dos extratos ácidos apresenta eficiências de 

inibição maiores que 80%, indicando que produtos naturais podem ser utilizados como 

inibidores de corrosão como substitutos de inibidores orgânicos convencionais sem que 

haja diminuição da eficiência. 
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TABELA 1 -  PRINCIPAIS ESTUDOS ENVOLVENDO EXTRATOS ÁCIDOS DE PRODUTOS 

NATURAIS COMO INIBIDORES DE CORROSÃO 

Metal Eletrólito Inibidor Eficiência Concentração 

de inibidor 

Referência 

Aço 

carbono 

HCl 1 mol 

L-1 

Sementes de 

mamão 

papaia 

78%  1000 mg L-1 (TORRES et 

al., 2016) 

Aço 

carbono 

H2SO4 0,5 

mol L-1 

Dacryodis 

edulis (pera 

africana) 

79,1%  800 mg L-1 (OGUZIE et 

al., 2010) 

Ferro 

ARMCO 

H2SO4 0,5 

mol L-1 

Triptamina 99,6%  10-2 mol L-1 (MORETTI; 

GUIDI; 

GRION, 

2004) 

Aço macio HCl 1 mol 

L-1 

Poinciana 

pulcherrima 

(flor de 

pavão) 

92%  1 g L-1 (ZUCCHI; 

OMAR, 

1985) 

Aço macio HCl 1 mol 

L-1 

Sementes de 

melancia 

85,9%  2 g L-1 (ODEWUN

MI; 

UMOREN; 

GASEM, 

2015) 

Aço macio H2SO4 1 

mol L-1 

Pimenta 

negra 

90,0% 20 ppm (RAJA; 

SETHURAM

AN, 2008) 

Aço macio H2SO4 0,1 

mol L-1 

Cafeína 88,5%  10,0 mmol L-1 (SOUZA; 

GONÇALVE

S; 

SPINELLI, 

2014) 

Aço macio H2SO4 2 

mol L-1 

Folhas de 

Phyllantus 

amarus 

(quebra-

pedra) 

88,6% 4,0 g L-1 (OKAFOR et 

al., 2008) 

Aço macio H2SO4 1 

mol L-1 

Folhas de 

Garcinia 

kola 

97,3% 50% (OGUZIE, 

2008) 

Aço 

inoxidável 

304 

HCl 1 mol 

L-1 

Thymus 

vulgaris 

(tomilho) 

49,0% 2% (EHSANI et 

al., 2017) 

  

Alguns autores atribuem as elevadas eficiências de inibição observadas a um 

efeito sinérgico, uma vez que produtos naturais apresentam uma grande variedade de 

compostos químicos que podem proporcionar atividade inibidora, como polifenois, 
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carotenoides, flavonoides, vitaminas, etc. (ABDEL-GABER et al., 2006; DA ROCHA; 

DA CUNHA PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010).  

Além dos extratos ácidos, os extratos aquosos são utilizados com frequência, pois 

ambos utilizam técnicas simples e possuem baixo custo de aplicação na indústria. A 

Tabela 2 apresenta os principais estudos envolvendo extratos aquosos de produtos 

naturais e mostra que os extratos aquosos também são promissores, principalmente 

quando aplicados em materiais ferrosos. Poucos estudos são encontrados para outros 

metais, uma vez que os aços são largamente utilizados em diferentes indústrias (FOUDA; 

ELLITHY, 2009).  

TABELA 2 - PRINCIPAIS ESTUDOS ENVOLVENDO EXTRATOS AQUOSOS DE PRODUTOS 

NATURAIS COMO INIBIDORES DE CORROSÃO 

(continua) 

Metal Eletrólito Inibidor  Eficiência Concentração 

de inibidor 

Referência 

Zinco HCl 2 mol 

L-1 

Gel de Aloe 

vera 

67%  10% (ABIOLA; 

JAMES, 2010) 

Aço 

carbono 

HCl 1 mol 

L-1 

Sementes 

de mamão 

papaia 

94%   400 mg L-1 (TORRES et 

al., 2016) 

Aço 

carbono 

HCl 1 mol 

L-1 

Casca de 

alho 

96%  1000 mg L-1 (DE 

ASSUNÇÃO 

ARAÚJO 

PEREIRA et 

al., 2012) 

Aço 

carbono 

HCl 1 mol 

L-1 

Borra de 

café 

97%  400 mg L-1 

(infusão) 

(VASCONCE

LOS et al., 

2011) 

Aço 

carbono 

HCl 1 mol 

L-1 

Casca de 

manga 

96%  400 mg L-1 (DA ROCHA; 

DA CUNHA 

PONCIANO 

GOMES; 

D’ELIA, 2010) 

Aço 

carbono  

HCl 1 mol 

L-1 

Camellia 

sinensis  

58%  200 ppm (TEIXEIRA et 

al., 2015) 

Aço 

carbono 

HCl 2 mol 

L-1 

Olea 

europaea L  

91%  900 ppm (EL-ETRE, 

2007) 

Aço 

carbono  

HCl 0,1 

mol L-1 

Eulichnia 

acida  

91,9% 1000 mg L-1 (VENEGAS et 

al., 2016) 

Aço 

carbono 

HCl 1 mol 

L-1 

Casca de 

cebola roxa  

92,6%  300 mg L-1 (FERREIRA et 

al., 2016) 
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TABELA 2 - PRINCIPAIS ESTUDOS ENVOLVENDO EXTRATOS AQUOSOS DE PRODUTOS 

NATURAIS COMO INIBIDORES DE CORROSÃO  

(Conclusão) 

Metal Eletrólito Inibidor Eficiênci

a 

Concentração 

de inibidor 

Referência 

Aço 

carbono 

HCl 1 mol 

L-1 

Bagaço de 

uva 

84% 2% de extrato 

bruto 

(ROCHA et al., 

2012) 

Aço 

carbono 

H2SO4 1 

mol L-1 

Camomila 90,2%  7,5 g L-1 (ABDEL-

GABER et al., 

2006) 

Aço macio HCl 1 mol 

L-1 

Gel de 

Aloe vera 

86,4%  200 ppm (SINGH; 

MOHAPATRA; 

PANI, 2016) 

Aço macio HCl 1 mol 

L-1 

Casca de 

Musa 

paradisica 

(banana) 

92%  300 mg L-1 (JI et al., 2015) 

Aço macio H2SO4 0,5 

mol L-1 

Murraya 

koenigii 

(curry 

indiano) 

94,6%  600 mg L-1 (QURAISHI et 

al., 2010) 

Aço macio H2SO4 2 

mol L-1 

Folhas de 

fenacho 

53,2%  10% (NOOR, 2007) 

Aço macio H2SO4 0,5 

mol L-1 

Pele de 

Litchi 

chinensis 

(lichia) 

97,8%   3,0 g L-1 (SINGH; 

GUPTA; 

GUPTA, 2015) 

Aço macio H2SO4 1 

mol L-1 

Goma de 

acácia  

16,1% 0,45 mg L-1 (ABU-DALO; 

OTHMAN; AL-

RAWASDEH, 

2012) 

Aço macio H2SO4 0,5 

mol L-1 

Hordeum 

vulgare L 

(cevada) 

83,5% 0,49 g L-1 (SAADAWY, 

2015) 

Aço 

inoxidável 

316 

HCl 2 mol 

L-1 

Ammi 

visnaga 

99,3% 300 ppm (EL-ETRE, 

2006) 

Aço 

inoxidável 

H2SO4 1 

mol L-1 

Folhas de 

Aloe vera 

98% 30% v/v (MEHDIPOUR; 

RAMEZANZA

DEH; ARMAN, 

2015) 

 

 Zucchi (1985) observou que nos casos onde foram aplicados extratos ácidos e 

aquosos, os extratos ácidos apresentaram melhores eficiências de inibição (ZUCCHI; 
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OMAR, 1985). Atualmente, além de extratos ácidos e aquosos, os extratos alcoólicos 

também estão sendo objeto de estudo, conforme apresentado na Tabela 3.  

TABELA 3 -  PRINCIPAIS ESTUDOS ENVOLVENDO EXTRATOS ALCOÓLICOS DE PRODUTOS 

NATURAIS COMO INIBIDORES DE CORROSÃO 

Metal Eletrólito Inibidor Eficiência Concentração 

de inibidor 

Referência 

Aço 

laminado a 

frio 

H2SO4  0,5 

mol L-1 

Folhas de 

Ginkgo 

82,0% 100 mg L-1 (DENG; LI, 

2012) 

Aço 

laminado a 

frio 

H2SO4  0,5 

mol L-1 

Folhas de 
Dendrocalmus 
sinicus Chia 

(bambu) 

79,4% 200 mg L-1 (LI; DENG; 

FU, 2012) 

Aço 

carbono 

HCl 1 mol 

L-1 

Retama 

monosperma 

(flor 

marroquina) 

94,4%  400 mg L-1 (HAMDAN

I et al., 

2015) 

Aço 

carbono  

NaCl 

3,5% 

Cascas de 

Anacardium 

ocidentale 

Linn  

95,7% 400 ppm (ANJOS et 

al., 2013) 

Aço 

carbono 

H2SO4 1 

mol L-1 

Cascas de 

Aniba 

canellilla  

83,8% 300 mg L-1 (ARROS et 

al., 2015) 

Aço macio H2SO4 1 

mol L-1 

Spirulina 

platensis 

(alga) 

82,6% 500 ppm (KAMAL; 

SETHURA

MAN, 

2012) 

Aço macio H2SO4 0,5 

mol L-1 

Tagetes 

erecta 

(calêndula) 

93,6%  1,0 g L-1 (MOURYA

; 

BANERJEE

; SINGH, 

2014) 

Aço 

inoxidável 

304 

HCl 6 mol 

L-1 

Santolina 

chamaecypar

issus 

93,9% 1,0 g L-1 (SHABANI

-

NOOSHAB

ADI; 

GHANDCH

I, 2015) 

 

Além dos extratos apresentados nas Tabelas 1-3, existem algumas variações para 

a utilização de produtos naturais como inibidores de corrosão. O óleo essencial de Salvia 

aucheri mesatlantica foi testado para o aço carbono em 0,5 mol L-1 de H2SO4, devido a 

sua alta solubilidade em meio ácido. Os ensaios de perda de massa apresentaram 

eficiências de 86,1% com a adição de 2,0 g L-1 de extrato, demonstrando que as partes 

aéreas dessa planta são eficientes inibidores de corrosão (ZNINI et al., 2012).  



27 

 

 O extrato obtido com éter para as folhas de cardo mariano (Silybum marianum) 

foi aplicado como inibidor de corrosão para o aço inoxidável 304 em HCl 1,0 mol L-1. A 

adição de 1,0 g L-1 de extrato promoveu eficiências de inibição de 95,7% (SOLTANI et 

al., 2014).  

 Existem poucos relatos de extratos básicos de produtos naturais como inibidores 

de corrosão. Extratos básicos são geralmente aplicados para a corrosão de alumínio em 

meios alcalinos, uma vez que o alumínio é suscetível aos processos corrosivos 

principalmente em meio básico, em virtude da camada de óxido superficial. O extrato de 

Phyllantus amarus foi aplicado como inibidor dos processos corrosivos do alumínio em 

NaOH 2 mol L-1 atingindo eficiências de inibição de até 76,0% com a adição de 20% (v/v) 

de extrato (ABIOLA et al., 2013). 

 Diferentes cascas de árvores foram testadas como inibidores de corrosão. Os 

extratos foram obtidos em meio alcalino e testados contra os processos corrosivos do 

alumínio em NaOH 1 mol L-1. As cascas de Moringa oleífera apresentaram eficiência de 

inibição de 85,3% quando adicionadas em concentrações de 0,6 g L-1 ao meio reacional, 

comprovando que produtos naturais podem apresentar elevadas eficiências de inibição 

mesmo em meio básico (CHAUBEY; KUMAR; QURAISHI, 2017). 

 Produtos que já possuem aplicação comercial, mas oriundos de produtos naturais 

também são considerados inibidores de corrosão verdes. Alguns estudos estão 

apresentados de forma resumida na Tabela 4. 

TABELA 4 - DERIVADOS DE PRODUTOS NATURAIS COMO INIBIDORES DE CORROSÃO 

VERDES 

Metal Eletrólito Inibidor Eficiência Concentração 

de inibidor 

Referência 

Aço macio H2SO4 0,1 

mol L-1 

Ácido 

cafeico 

96% 10,0 mmol L-1 (DE SOUZA; 

SPINELLI, 

2009) 

Aço macio H2SO4 0,1 

mol L-1 

Bipiridinas 91,8% 100 mg L-1 (LIU et al., 

2015) 

Aço 

inoxidável 

HCl 0,01 

mol L-1 

Vitamina C 98,4% 10-2 mol L-1 (GODEC; 

PAVLOVIĆ; 

TOMIĆ, 

2013) 

Aço 
inoxidável 

304 

H2SO4 3 
mol L-1 

Butanol 78,7% 15% (LOTO, 
2015) 

Cobre  Chuva 

ácida  

Filme 

hidrofóbico 

de vitamina 

E 

98,5% 0,5 % de filme (FUCHS-

GODEC; 

ZERJAV, 

2015) 
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 Os estudos apresentados nas Tabelas 1-4 mostram que é crescente o interesse 

científico pela utilização de inibidores sustentáveis para a substituição de produtos 

sintéticos tóxicos. No entanto, a observação cuidadosa das tabelas apresentadas 

anteriormente demonstra que poucos estudos são realizados utilizando aço inoxidável 

como substrato metálico, mesmo sendo um metal que possui inúmeras aplicações 

industriais.  

  

3.4. Resíduos industriais como inibidores 

  

 A utilização de resíduos industriais como inibidores de corrosão é muito atraente, 

porém pouco utilizada (ROCHA et al., 2012). Os estudos apresentados anteriormente nas 

Tabelas 1-3 mostram que poucos estudos utilizam sementes (rabanete, melancia, mamão 

papaia e Prosopis cineraria), cascas de alimentos (alho, manga, cebola roxa, banana, 

lichia) ou resíduos industriais (bagaço de uva).  

A utilização desses rejeitos industriais é interessante, uma vez que milhões de 

toneladas de resíduos são geradas anualmente e são aproveitados na maioria das vezes 

como ração animal ou dispostos no campo (MELO et al., 2011). Dados de 2012 mostram 

que todo ano cerca de 330 milhões de toneladas de resíduos são geradas no Brasil. Esse 

resíduo pode ser proveniente do cultivo de todos os setores da indústria alimentícia e 

incluem cascas e restos de frutas e vegetais, alimentos que não atendem aos pré-requisitos 

de controle de qualidade, polpas e fibras, etc. (VIRMOND et al., 2012). 

O destino final de resíduos industriais gera um déficit econômico na cadeia 

produtiva, uma vez que constituem ricas fontes de compostos bioativos, como 

antioxidantes que podem ser utilizados como inibidores de corrosão. Melo (2011) 

realizou um estudo para a avaliação da atividade fenólica de resíduos agroindustriais. O 

estudo mostra que os resíduos agroindustriais são uma fonte de ácidos cafeico, p-

cumárico e ferúlico, Figura 7, além de ácido gálico, vanílico, reservatol e quercitina, 

compostos que são reconhecidos por possuir atividade antioxidante independente, ou por 

sinergismo com outras substâncias (MELO et al., 2011).  
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FIGURA 7 - ESTRUTURA MOLECULAR DOS ÁCIDOS CAFEICO, p-CUMÁRICO E FERÚLICO 

   
Ácido ferúlico Ácido cafeico Ácido p-cumárico 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Nesse sentido, é interessante a utilização de resíduos industriais como inibidores 

de corrosão. As vantagens do aproveitamento de resíduos incluem a recuperação da 

energia gerada pela disposição inadequada de resíduos, além de agregar valor a um 

subproduto industrial (VASCONCELOS et al., 2011; VIRMOND et al., 2012). 

 

3.4.1. Resíduo de cevada 

 

 A cevada (Hordeum vulgare L.) é um dos cereais mais cultivados atualmente, 

perdendo apenas para trigo, milho e arroz. É uma fonte importante de fibras, solúveis e 

insolúveis, proporcionando inúmeros benefícios à saúde e sendo inserida em diversas 

dietas (SAADAWY, 2015).  

O grão de cevada e de cevada malteada é uma complexa mistura de muitos 

compostos orgânicos, incluindo amidos, proteínas, água, polissacarídeos fibrosos e 

açúcares. O processo de malteação da cevada é capaz de modificar principalmente os 

níveis de proteínas e carboidratos presentes no grão nas diferentes etapas (TARR; 

DIEPEVEEN; APPELS, 2012). 

O cereal é rico em uma série de compostos químicos com atividade antioxidante, 

como compostos fenólicos derivados dos ácidos benzoico e cinâmico, flavonoides, etc. 

Os compostos que apresentam maior atividade benéfica à saúde incluem ácidos fenólicos, 

flavonoides, vitamina E, esteróis e folatos. Compostos fenólicos são responsáveis por 

funções essenciais na reprodução e crescimento da planta, atuando contra patógenos, 

parasitas e predadores, além de contribuir com a cor das plantas. Os principais compostos 

fenólicos encontrados na cevada são o ácido ferúlico (27% da matéria seca), ácido 



30 

 

vanílico (28%), ácido siríngico (17%) e ácido p-cumárico (22%). A fração do farelo de 

cevada é rica em flavonoides, enquanto a casca possui a maior parte da vitamina E 

disponível na cevada (IDEHEN; TANG; SANG, 2017; BICKA; KARKLINA; KRUMA, 

2011; LIU; YAO, 2007). Além disso, é conhecido que a cevada possui, em sua 

composição, mais de 125 espécies de aminoácidos, além de vitamina C (ácido ascórbico) 

e vitamina E (α-tocoferol) (PRÝMA; EHRENBERGEROVÁ; BELCREDIOVÁ, 2007; 

SAADAWY, 2015).  

 Um dos processos mais utilizados para a inserção da cevada nas dietas humanas é 

a malteação. Consiste na indução da germinação do grão, embebendo o grão em grandes 

reservatórios por um período de um ou dois dias. Em seguida, o grão germinado é 

encubado por três a quatro dias para a brotação. O objetivo dessa fase é a formação da 

parede celular e de enzimas capazes de degradar proteínas. Finalmente, há a secagem do 

grão germinado à 50-90ºC, para cessar os processos metabólicos ocorrentes com o grão, 

em um processo conhecido como “cozimento” (GALVIS et al., 2015). 

O uso da cevada no processamento do malte gera uma quantidade substancial de 

subproduto, geralmente referido como grãos de cevada esgotados (GCE). Na fabricação 

de cerveja, 85% dos subprodutos gerados é constituído de GCE. De todo o malte 

produzido, aproximadamente 31% do peso seco total produzido é de GCE, o que leva a 

uma discussão a respeito da reciclagem desse resíduo, que é principalmente aproveitado 

para a compostagem ou então como ração animal. A composição aproximada do GCE é 

de proteínas, lipídeos e fibras (15-26%, 3,9 a 10% e 70%, respectivamente) (NIGAM, 

2017). 

Os grãos de cevada esgotados consistem basicamente da camada exterior do 

revestimento da semente que resulta após o processo de infusão. A composição química 

do resíduo juntamente com seu alto teor de fibra permite a sua aplicação como matéria-

prima em diferentes processos comerciais. A análise da biomassa de GCE após o pré-

tratamento com hidrólise ácida revelou que o ácido diluído aumenta a quantidade de 

celulose disponível e remove consideravelmente as frações de hemiceluose 

(RAVINDRAN et al., 2018). 

 A extração de vitamina E na cevada foi realizada por Prýma (2007). Os autores 

realizaram a saponificação do grão com ácido ascórbico, etanol e KOH para a 

determinação de vitamina E no grão. Os autores encontraram uma variação de 16 e 24 

mg kg-1 de α-tocoferol na cevada (PRÝMA; EHRENBERGEROVÁ; BELCREDIOVÁ, 

2007).  
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 A presença de vitamina E e polifenóis no grão de cevada também foi avaliada por 

Dabina-Bicka (2011). Os autores concluíram que a quantidade de vitamina E nos grãos 

de cereais são influenciados pela genética das plantas e afetadas por condições 

ambientais, como muita chuva e umidade durante a colheita. A malteação do grão também 

altera a quantidade de vitamina no grão, aumentando em até 38% (BICKA; KARKLINA; 

KRUMA, 2011). 

 A acumulação de vitamina E nos grãos de cevada durante o cultivo foi verificada 

por Falk (2004). Os autores mostram que a vitamina se distribui de maneira específica na 

cevada. 80% do total de vitamina E é encontrada nas sementes do grão (FALK et al., 

2004). Compostos fenólicos como os ácidos ferúlico, p-cumárico, siríngico, cafeico, 

vanílico, p-hidoxibenzoico, gentísico e gálico foram detectados em variedades de cevada 

após a hidrólise alcalina dos grãos por Rosa (2007) (ROSA; FULCHER; FRANCISCO, 

2007).  

 Maillard (1996) realizou um estudo comparando a quantidade de compostos 

fenólicos em cevada antes e após o processo de malteação. Os resultados indicaram que 

a quantidade de compostos fenólicos em malte é superior que no grão de cevada, devido 

ao processo fermentativo. Os flavonoides são extraídos de uma forma mais eficiente após 

o processo de secagem, mas não são os únicos responsáveis pela ação antioxidante do 

malte (MAILLARD et al., 1996). 

 O pré-tratamento ácido de uma mistura de grãos e casca de cevada com H2SO4 

diluído mostrou-se eficiente para a recuperação de carboidratos (celulose e palha solúvel, 

hemicelulose solúvel, glucanas insolúveis e xilanas insolúveis). O tratamento ácido da 

cevada e posterior hidrólise enzimática possibilita a obtenção de uma quantidade 

significativa de açúcares da cevada (YANG et al., 2013). 

 Os compostos fenólicos presentes na cevada também podem ser extraídos com 

etanol, metanol ou acetona em separado ou em misturas. Os solventes afetam a quantidade 

total de compostos fenólicos extraídos dos grãos de cevada. A acetona a 70% mostrou-se 

o solvente mais eficiente na recuperação de compostos fenólicos da cevada (LIU; YAO, 

2007). 

 A maturidade dos grãos de cevada influencia diretamente na quantidade de amido 

disponível no cereal. Silagens com altas concentrações de amido foram observadas em 

cultivares com estágio avançado. O processo de malteação também reduz 

substancialmente a quantidade de moléculas de carboidratos solúveis em água 

(HARGREAVES; HILL; LEAVER, 2009).  
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 Os grãos de cevada são utilizados em processos de fermentação, enquanto as 

cascas dos grãos são subprodutos não aproveitados em nenhum beneficiamento, 

constituindo cerca de 15 a 20% do peso seco do grão. O aproveitamento das cascas como 

suplemento alimentar não é considerado, uma vez que possui uma baixa digestibilidade. 

A queima da casca é impraticável pois produz muitas cinzas. Extratos naturais de 

compostos fenólicos podem ser obtidos após a pré-hidrólise das cascas de cevada (DE 

ABREU; RODRIGUEZ; CRUZ, 2012). 

 A casca de cevada hidrolisada com solução de H2SO4 3% e deslignificadas com 

solução de NaOH 6,5% apresentam 3,31% de ácido ferúlico e 2,52% de ácido p-cumárico, 

compostos que possuem uma elevada ação antioxidante (DE ABREU; RODRIGUEZ; 

CRUZ, 2012). 

 O extrato aquoso de 10 g de cevada foi testado por Saadawy (2015) como inibidor 

de corrosão para o aço macio em 0,5 mol L-1 de H2SO4. O extrato apresentou eficiência 

de inibição de 83,5% a 0,49 g L-1 de extrato, uma vez que a cevada é rica em compostos 

antioxidantes conforme apresentado anteriormente. Os autores atribuem essa eficiência 

ao bloqueio dos sítios anódicos e catódicos da superfície metálica, por uma monocamada 

de filme de extrato adsorvido (SAADAWY, 2015).  

 Embora a cevada apresente elevada atividade antioxidante, nenhum estudo é 

encontrado na literatura utilizando os grãos de cevada esgotados como inibidor de 

corrosão, mesmo se tratando de um subproduto da indústria cerealista com conhecida 

atividade antioxidante. A utilização dos GCE como inibidor de corrosão é uma 

promissora alternativa para aproveitamento do subproduto, pois agrega valor ao resíduo 

que é essencialmente descartado.  
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4. Materiais e métodos 

 

 Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

4.1. Aço inoxidável AISI 304 

 O material metálico utilizado nos ensaios foram amostras de aço inoxidável AISI 

304, disponíveis no laboratório do Grupo de Pesquisa em Eletroquímica – GPEL®. A 

composição das amostras metálicas foi determinada por espectrometria de raios X, em 

um equipamento portátil Oxford XMET 7500. As amostras foram irradiadas por 60 s, 

utilizando uma energia de 40 keV e uma corrente de 10 μA. A composição das amostras 

de aço inoxidável é a seguinte: 18,49% Cr; 0,95% Mn; 72,43% Fe e 8,40% Ni (m/m). 

 Para a realização dos estudos, as amostras foram preparadas para a obtenção de 

uma superfície plana e polida. Para evitar a deformação excessiva, as placas metálicas 

foram lixadas em uma politriz AROTEC APL-2, com lixas de SiC de granulometria #320, 

#400, #600 e #1200. Em seguida, as amostras foram lavadas com água bidestilada e 

secadas em jato de ar quente (COLPAERT, 2008). 

 As amostras metálicas utilizadas nos ensaios de microscopia foram polidas sobre 

disco rotatório de feltro com pasta de diamante de 9 µm, 6 µm, 3 µm e 1 µm. Em seguida, 

foram lavadas com álcool etílico e água bidestilada e secas em ar quente, para evitar 

manchas (COLPAERT, 2008). 

 

4.2. Meio eletrolítico  

Como meio eletrolítico para os ensaios, foram preparadas soluções de ácido 

sulfúrico a partir de ácido sulfúrico concentrado, a 98%, de pureza analítica.  

Para a seleção da melhor concentração para a realização dos ensaios, diferentes 

concentrações de ácido sulfúrico (de 0,01 mol L-1; 0,1 mol L-1; 0,5 mol L-1; 1,0 mol L-1; 

1,5 mol L-1; 2,0 mol L-1; 2,5 mol L-1; 3,0 mol L-1; 3,5 mol L-1 e 4,5 mol L-1) foram testadas 

e a reprodutibilidade da velocidade de corrosão foi determinada para a avaliação da 

melhor concentração de ácido sulfúrico a ser utilizada nos demais ensaios. A melhor 

concentração foi a de 1,5 mol L-1, e os demais ensaios foram realizados nestas condições. 

O tempo de imersão também foi monitorado para a determinação do tempo 

mínimo de ensaio. 
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4.3. Seleção do resíduo 

 Os grãos de cevada esgotados foram selecionados a partir dos produtos 

remanescentes da produção de malte de uma cooperativa agroindustrial local. A produção 

de rejeitos de casca de cevada e cevada não germinada alcança até 3 toneladas diárias.

 O resíduo foi coletado ainda fresco, seco e moído pela própria indústria, para 

evitar a fermentação ocasionada pelo grande volume de água utilizado no processo, que 

inutilizaria o resíduo. As amostras foram armazenadas a temperatura ambiente, em potes 

de plástico (BOSCHEN, 2016).  

 

4.4. Análise do resíduo  

 O resíduo foi analisado quanto à composição química e morfologia por diferentes 

metodologias, conforme apresentado a seguir: 

4.4.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 O resíduo bruto foi metalizado em um equipamento Quorum Q150R ES e, em 

seguida, foi analisado em um equipamento de microscopia eletrônica de varredura, em 

um microscópio TESCAN VEGA3, aplicando uma tensão de 10 keV. A microanálise da 

composição elementar foi realizada por um espectrômetro Oxford X-act acoplado ao 

microscópio, com a mesma tensão aplicada para a obtenção das imagens.  

4.4.2. Análise elementar 

 A composição química por análise elementar foi realizada em um analisador 

elementar Pelkin Elmer 2400 series II, em atmosfera de oxigênio puro. As amostras foram 

submetidas à combustão, e os gases foram quantificados em um detector de condutividade 

térmica, nos laboratórios da Universidade de São Paulo.  

4.4.3. Espectroscopia no Infravermelho (IV) 

 O resíduo bruto foi analisado por um espectrômetro Bruker Alpha, com módulo 

de reflectância total atenuada, com 500 acumulações e resolução de 4 cm-1. Esses ensaios 

foram realizados na Universidade de São Paulo.  

 

 

4.5. Metodologias de extração 

 As metodologias de extração realizadas nesse estudo estão com pedido de patente 

requerido pelo processo BR 10 2016 023590-1 A2 (MATOS et al., 2016). 
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4.5.1. Extrato ácido de resíduo agroindustrial (EARA) 

 O extrato ácido de resíduo agroindustrial foi preparado de acordo com o 

procedimento descrito no fluxograma apresentado na Figura 8. 

FIGURA 8 - FLUXOGRAMA PARA A PREPARAÇÃO DO EXTRATO ÁCIDO 

 

 

 A solução estoque de 5 g L-1 de EARA foi utilizada diretamente como eletrólito 

nos ensaios de corrosão. As demais concentrações em estudo (1, 2 3 e 4 g L-1) foram 

preparadas a partir da diluição da solução estoque. 

 

4.5.2. Extrato aquoso de resíduo agroindustrial (EAqRA) 

 

 O extrato aquoso de resíduo agroindustrial foi preparado de acordo com o 

procedimento descrito no fluxograma apresentado na Figura 9. 

 

  

5 g de resíduo

Volume completo com água 
destilada até 1 L de solução

Filtração por gravidade 

Resíduo sólido

Ensaios gravimétricos e 
eletroquímicos (eletrólito)

Solução de extrato ácido 
(solução estoque)

Ácido sulfúrico 
concentrado
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FIGURA 9 - FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO PARA A PREPARAÇÃO DO EXTRATO 

AQUOSO DE RESÍDUO AGROINDUSTRIAL 

 

 

A solução de EAqRA obtida pelo procedimento de extração aquosa foi utilizada 

diretamente como eletrólito nos ensaios de corrosão (gravimétricos e eletroquímicos). 

Para a obtenção de diferentes concentrações de EAqRa, foram utilizadas diferentes 

massas iniciais de resíduo (1 g, 2 g, 3 g e 4 g).  

 

4.5.3. Extrato básico de resíduo agroindustrial (EBRA) 

 

 O procedimento para a preparação do extrato básico de resíduo agroindustrial é 

descrito pelo fluxograma apresentado na Figura 10. 

  

5 g de resíduo

Aquecimento em água 
destilada até fervura

Filtração por gravidade 

Resíduo sólido

Solução de EAqRA

Filtrado

Ácido 
sulfúrico 

concentrado
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FIGURA 10 – FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO UTILIZADO PARA A PREPARAÇÃO DO 

EBRA. 

 

A metodologia de extração básica foi adaptada dos estudos realizados por Lee 

(2012) e Abiola (2009) (ABIOLA et al., 2013; LEE et al., 2012). A partir da solução 

estoque, foram adicionadas as concentrações de 5 %, 10 %, 15 % e 20 % (v/v) diretamente 

ao eletrólito (H2SO4 1,5 mol L-1) utilizado nos ensaios gravimétricos e eletroquímicos.  

 O pH das soluções utilizadas nos ensaios foi analisado em um microprocessador 

calibrado ion pH B500. 

 

 

4.5.4. Extrato aquoso de resíduo agroindustrial liofilizado (EAqL) 

  

O procedimento para a preparação do extrato aquoso liofilizado é descrito no 

fluxograma apresentado na Figura 11. 

  

5 g de resíduo

Banho ultrassônico (16 
min)

Filtração por gravidade 

Resíduo sólido

Adição de diferentes 
concentrações ao eletrólito

Solução de extrato básico 
(solução estoque)

NaOH 0,1 mol L-1
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FIGURA 11 – FLUXOGRAMA DESCRITIVO DA PREPARAÇÃO DO EAqL. 

 

 O filtrado foi congelado posteriormente ao processo de liofilização, em um 

liofilizador disponível no laboratório 634A da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 Após a liofilização, o extrato seco foi adicionado em diferentes concentrações 

(100 a 500 mg L-1) à solução de ácido sulfúrico 1,5 mol L-1 utilizada como eletrólito nos 

ensaios de corrosão. 

 

4.5.5. Fração de alto peso molecular (FAPM) 

 A fração de alto peso molecular do extrato aquoso de resíduo agroindustrial foi 

preparada a partir do extrato aquoso, de acordo com o procedimento descrito no 

fluxograma apresentado na Figura 12. 

  

10 g de resíduo estocado

Aquecimento em 100 mL de 
água destilada até fervura

Filtração por gravidade 

Resíduo sólido

Liofilizador

Filtrado de EAqL

EAqL
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FIGURA 12 – FLUXOGRAMA DESCRITIVO DA PREPARAÇÃO DA FAPM DE EXTRATO 

AQUOSO. 

 

A membrana de ultrafiltração utilizada foi a membrana Merck, corte de 3 kDA, 

disponível no laboratório 634A da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A FAPM foi 

adicionada diretamente à solução de H2SO4 1,5 mol L-1 utilizada como eletrólito nos 

ensaios gravimétricos e eletroquímicos. 

 

4.5.6. Extrato ácido liofilizado (EAL) 

 

O extrato ácido liofilizado foi preparado de acordo com o procedimento descrito 

no fluxograma apresentado na Figura 13. 

 

 

  

Filtrado de EAqL

Centrifugação em membrana 
de ultrafiltração (40 min) 

Congelamento

Liofilização

FAPM
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FIGURA 13 – FLUXOGRAMA DESCRITIVO DA PREPARAÇÃO DO EAL. 

 

O EAL foi adicionado diretamente no eletrólito em diferentes concentrações (de 

100 a 500 mg L-1) nos ensaios gravimétricos e eletroquímicos para avaliação como 

inibidor de corrosão.  

 

4.6. Caracterização dos extratos 

 Os extratos, na forma aquosa, foram caracterizados por espectroscopia Raman, 

em um espectrômetro do modelo Advantage 532®, marca DeltaNu e software NuSpec, 

excitado em 532 nm com resolução de 8 cm-1, na Universidade de Londrina. 

 Os extratos liofilizados foram analisados em um espectrômetro de infravermelho 

AGILENT CARY 600 series com resolução de 4 cm-1, disponível no laboratório do 

Grupo de Pesquisas em Eletroquímica, GPEL®. As pastilhas foram preparadas em uma 

solução de 2% de amostra com KBr puro em uma prensa hidráulica.  

  

5 g de resíduo estocado

Volume completo com 
água destilada até 1 L de 

solução

Filtração por gravidade 

Resíduo sólido

Neutralização com 
NaOH

Liofilização

Solução de extrato ácido

Ácido sulfúrico 
concentrado

EAL
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4.7. Compostos orgânicos presentes na cevada 

 

Para a avaliação dos compostos presentes na cevada, foram realizados testes 

gravimétricos com alguns ácidos fenólicos presentes na cevada, conforme os estudos 

apresentados na literatura (IDEHEN; TANG; SANG, 2017; ROSA; FULCHER; 

FRANCISCO, 2007). Os ácidos ferúlico (AF), cumárico (ACum) e cafeico (ACaf), 

Figura 7, foram obtidos comercialmente, em grau analítico (Sigma-Aldrich) e foram 

aplicados diretamente ao meio reacional, nos ensaios gravimétricos, nas concentrações 

de 100 mg L-1, 200 mg L-1, 300 mg L-1, 400 mg L-1 e 500 mg L-1 para avaliação da 

atividade antioxidante.  

4.8. Ensaios gravimétricos 

Os ensaios gravimétricos foram realizados de acordo com a norma ASTM G-

31/72 (ASTM, 2004) pela imersão das amostras de aço inoxidável AISI 304 em H2SO4 

1,5 mol L-1, por um período de 2h em banho termostatizado TECNAL TE-2005, a 22, 32, 

42 e 52ºC. As amostras foram retiradas da imersão, lavadas com água destilada, secas em 

jato de ar quente e a perda de massa foi determinada em balança analítica com precisão 

de 0,1 mg. A velocidade de corrosão (vcorr) foi calculada de acordo com a Equação 8 

(RODRIGUES, 1997). 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟 =
Δ𝑚

𝐴. 𝑡
 

EQUAÇÃO 8 - TAXA DE CORROSÃO 

Onde Δm= massa inicial – massa final, em mg; A = área da amostra, em cm² e t = tempo, 

em horas.  

Os mesmos ensaios foram realizados na presença dos extratos para o cálculo da 

eficiência de inibição (E. I.), conforme a Equação 9 (RODRIGUES, 1997).  

𝐸. 𝐼. =
𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟,0 − 𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟,0
𝑥100 

EQUAÇÃO 9 - EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO POR ENSAIOS GRAVIMÉTRICOS 

Onde vcorr,0= velocidade de corrosão do aço inoxidável em H2SO4 1,5 mol L-1 e vcorr= 

velocidade de corrosão na presença de extrato. 
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4.9. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 Antes e após a realização dos ensaios gravimétricos, as amostras de aço inoxidável 

AISI 304 de espessura superior a 3 mm foram analisadas por MEV. Para a obtenção das 

imagens, foram analisadas três regiões distintas, com aplicação de uma tensão de 10 keV 

em um microscópio eletrônico TESCAN VEGA3, localizado nos laboratórios da 

AMBIOTEC, nas dependências da UNICENTRO, Campus CEDETEG.  

 Para a obtenção dos espectros de energia dispersiva, EDS, foi aplicada uma tensão 

de 20 keV em um espectrômetro Oxford X-act, acoplado ao microscópio, nas três regiões 

distintas em que a imagem foi obtida. 

 

4.10.  Ensaios eletroquímicos 

Os ensaios eletroquímicos foram realizados em um potenciostato AUTOLAB 

PGSTAT302N, em uma célula de três eletrodos convencional. Como eletrodos de 

trabalho foram utilizadas as amostras de aço inoxidável AISI 304; como eletrodo de 

referência foi utilizado um eletrodo de sulfato mercuroso (Hg/Hg2SO4/K2SO4 sat – ESM) 

e como contra-eletrodo um fio de platina platinizado de grande área superficial. Como 

eletrólitos foram utilizadas as amostras contendo os extratos e H2SO4 1,5 mol L-1. 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata, com a solução estagnada, 

aerada naturalmente e a 22ºC. Foram realizadas medidas de potencial de circuito aberto 

(PCA) até a estabilização do potencial, em aproximadamente 7200 s. Os ensaios de 

espectroscopia de impedância eletroquímica, EIE, foram realizados com uma perturbação 

de potencial de ±10 mV, a partir do potencial de circuito aberto, em um intervalo de 10 

kHz a 0,01 Hz, com 10 pontos por década.  

As curvas de polarização foram obtidas pela perturbação de potencial catódica de 

-1000 mV e perturbação de potencial anódica de +1800 mV, a partir do potencial de 

circuito aberto, com velocidade de varredura de 1 mV s-1. A eficiência de inibição (E.I.) 

foi calculada a partir da densidade de corrente de corrosão (jcorr), obtidas pela extrapolação 

de Tafel a partir das curvas de polarização, conforme a Equação 10 (DE ASSUNÇÃO 

ARAÚJO PEREIRA et al., 2012; TEIXEIRA et al., 2015). 

𝐸. 𝐼. =
𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟,0 − 𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟

𝑗𝑐𝑜𝑟𝑟,0
𝑥100 

EQUAÇÃO 10 - EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO POR POLARIZAÇÃO 

Onde jcorr,0 é a densidade de corrente de corrosão do aço inoxidável em H2SO4 e jcorr é a 

densidade de corrente de corrosão do aço inoxidável em H2SO4 na presença dos extratos. 
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 Os parâmetros eletroquímicos, tais como potencial de corrosão (Ecorr), densidade 

de corrente de corrosão (jcorr), inclinação catódica e anódica de Tafel (βc e βa, 

respectivamente) foram obtidas pela extrapolação de Tafel.  
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5. Resultados e discussão 

 

5.1. Caracterização do inibidor  

A imagem obtida por MEV do resíduo metalizado é apresentada na Figura 14. 

FIGURA 14 - MORFOLOGIA DO RESÍDUO AGROINDUSTRIAL, AUMENTO 500X 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

A Figura 14 mostra a morfologia heterogênea do resíduo, tipicamente fibrosa, 

alveolar e irregular, resultante do processo de moagem com granulometria fixa. A análise 

por EDX da amostra de resíduo metalizado é apresentada na Figura 9. 

A Figura 15 apresenta o mapeamento das linhas Kα1 para o carbono e para o 

oxigênio, indicando a presença desses elementos. A aplicação direta de um resíduo 

heterogêneo não é interessante em uma aplicação industrial, uma vez que as fibras podem 

se acumular em tubos, tanques, etc. causando um custo de manutenção acentuado no 

processo em geral. Para a aplicação do resíduo, torna-se necessário o pré-tratamento da 

amostra visando a sua homogeneização.  

  



45 

 

FIGURA 15 – ANÁLISE DE EDX DO RESÍDUO AGROINDUSTRIAL METALIZADO, A 10 keV 

  
6 A 6 B 

FONTE: O autor (2018). 

 

A composição elementar do resíduo, obtida por análise elementar é apresentada 

na Tabela 5. 

TABELA 5 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO RESÍDUO AGROINDUSTRIAL, OBTIDO POR ANÁLISE 

ELEMENTAR CHN 

Elemento %/ m/m 

Carbono (41,2±0,54) 

Hidrogênio (6,89±0,03) 

Nitrogênio (1,45±0,18) 

FONTE: O autor (2018). 

 

Os resultados de análise elementar, Tabela 5, comprovam a existência de grande 

quantidade de carbono e ainda confirmam a presença de hidrogênio e nitrogênio. Desta 

forma, a partir dos resultados apresentados na Figura 15 e na Tabela 5, é possível afirmar 

que a composição principal do resíduo é de C, N, O, H e N, característica de compostos 

orgânicos. 

A presença de N e O nos compostos orgânicos presentes no resíduo é uma 

potencial fonte de pares eletrônicos disponíveis para se adsorver nos metais, promovendo 

o bloqueio parcial da superfície metálica e a consequente inibição dos processos 

corrosivos em meio ácido (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA et al., 2012). Os 

compostos orgânicos abundantes nesse resíduo podem ser extraídos por diferentes 

metodologias, para a utilização dos compostos antioxidantes que podem atuar como 
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inibidores de corrosão (DA ROCHA; DA CUNHA PONCIANO GOMES; D’ELIA, 

2010). 

O espectro de infravermelho (IV) obtido para o resíduo agroindustrial bruto é 

apresentado na Figura 16, no qual são observadas algumas bandas de interesse de estudo, 

cuja atribuição está apresentada de forma resumida na Tabela 6. 

FIGURA 16 – ESPECTRO DE INFRAVERMELHO PARA O RESÍDUO AGROINDUSTRIAL 

SELECIONADO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

TABELA 6 - PICOS E BANDAS DO ESPECTRO DE INFRAVERMELHO DO RESÍDUO BRUTO 

Número de 

onda 

Atribuições Referência 

3290 cm-1 Deformação angular O-H (ABDEL-GABER et al., 2006) 

2921 cm-1 Deformação angular C-H 

em carbonos sp3 

(ABDEL-GABER et al., 2006; ROCHA 

et al., 2012) 

1642 cm-1 Deformação angular C=O (ABU-DALO; OTHMAN; AL-

RAWASDEH, 2012; ROCHA et al., 

2012) 

1458 cm-1 Ligação C=C-C em anéis 

aromáticos 

(ROCHA et al., 2012) 

1420 – 1374 

cm-1 

Deformação angular C-O (ABU-DALO; OTHMAN; AL-

RAWASDEH, 2012) 

1236 cm-1 Estiramento C-O 

característico de 

flavonoides 

(ROCHA et al., 2012) 

1030 cm-1 Ligação C-O de álcoois (ABDEL-GABER et al., 2006) 
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 Os resultados apresentados na Figura 16 e na Tabela 6 indicam que o resíduo bruto 

é rico em compostos orgânicos com compostos polares que podem atuar como sítios de 

adsorção e se adsorver facilmente na superfície metálica. A presença de duplas ligações, 

particularmente de anéis aromáticos, mostra que o resíduo possui um grande potencial de 

aplicação como inibidor de corrosão. A adsorção dos componentes do extrato pode 

ocorrer fisicamente na superfície metálica através dos heteroátomos e grupos polares, 

promovendo o bloqueio parcial ou total da superfície metálica, dificultando ou impedindo 

a ocorrência do processo corrosivo. (ABDEL-GABER et al., 2006; ABU-DALO; 

OTHMAN; AL-RAWASDEH, 2012; ROCHA et al., 2012).  

 A aplicação do resíduo bruto diretamente nas soluções em estudo é dificultada, 

uma vez que a morfologia do resíduo é principalmente fibrosa, conforme evidenciado 

pelas imagens obtidas por EDS apresentadas na Figura 16. Para a aplicação do resíduo 

como inibidor, foram aplicados somente os extratos aquosos, que viabilizam a sua 

aplicação como inibidor de corrosão, uma vez que demandam processos simples com 

reagentes comuns em laboratórios e em indústrias (DA ROCHA; DA CUNHA 

PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010). 

 

5.2. Extrato ácido (EARA) 

 

5.2.1. Caracterização do extrato 

 

 Anteriormente à aplicação do EARA no meio reacional, este foi caracterizado por 

espectroscopia Raman.  
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FIGURA 17 - ESPECTRO RAMAN DO EARA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

O espectro Raman apresentado na Figura 17, da solução de extrato ácido, 

apresenta três bandas com intensidade significativa e com interesse de estudo: em 

aproximadamente 231 cm-1, um pico de deformação CH; em 563 cm-1, referente ao 

estiramento C-CH3 e balanço de CH2; em 977 cm-1,  ao balanço de CH3 e estiramento C-

C. Na região de 1554 cm-1 é apresentado uma banda referente ao estiramento C-C em 

anéis aromáticos (BRUCKMOSER et al., 2015). 

 Os resultados apresentados pelo espectro Raman indicam que a metodologia de 

extração ácida preservou algumas características de interesse do resíduo bruto, como 

ligações orgânicas com potencial capacidade de adsorção na superfície metálica. 

5.2.2. Ensaios gravimétricos 

 Os resultados dos ensaios gravimétricos, realizados à 22ºC são apresentados na 

Tabela 7. Os resultados apresentados mostram que a velocidade de corrosão do aço 

inoxidável em H2SO4 1,5 mol L-1 é de 0,9165 mg cm-2 h-1, valor próximo aos apresentados 

na literatura para o aço inoxidável 304 em 1,0 mol L-1 de HCl, que variam entre 0,94 mg 

cm-2 h-1 e 1,25 mg cm-2 h-1  (SOLTANI et al., 2012, 2014).  
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TABELA 7 - VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL 

EM H2SO4 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EARA 

[EARA] / g L-1 vcorr / mg cm-2 h-1 E. I. / % 

0 0,9165 - 

1 0,2019 77,9 

2 0,1034 88,7 

3 0,08542 90,7 

4 0,06024 93,4 

5 0,02610 97,1 

FONTE: O autor (2018). 

 

 A adição de EARA ao meio reacional promoveu a diminuição das velocidades de 

corrosão. Maiores concentrações de extrato promoveram um melhor bloqueio da 

superfície metálica, conforme evidenciado pelo aumento da eficiência de inibição.  

A extração do resíduo bruto por ácido sulfúrico pode ter extraído diferentes 

compostos orgânicos que permaneceram em solução, como ácidos carboxílicos, 

vitaminas e compostos fenólicos com capacidade de se adsorver na superfície metálica. 

A adsorção destes diferentes compostos orgânicos é considerado o responsável pelo efeito 

inibidor observado (OGUZIE et al., 2010; ROSA; FULCHER; FRANCISCO, 2007). A 

mistura destes diferentes compostos em solução resulta em efeitos sinérgicos, que 

resultam em altas taxas de eficiência de inibição, conforme observado na Tabela 7, em 

que a maior concentração de extrato adicionado promoveu a eficiência de inibição de 

97,1% (ABDEL-GABER et al., 2006).  

 O mecanismo de adsorção das moléculas de inibidor foi avaliado por meio de 

isotermas de adsorção, conforme as equações 1-6. O ajuste dos dados experimentais aos 

modelos de isotermas de adsorção é resumido na Tabela 8. 

A Tabela 8 mostra que o melhor coeficiente de correlação (R²) foi obtido para o 

modelo de isoterma de Langmuir, com R² de 0,998 e coeficiente angular próximo de 1, 

conforme o modelo prevê. O modelo de isoterma de Langmuir admite que as moléculas 

de inibidor se adsorvem em monocamada, sem que haja a interação entre moléculas de 

extrato. Entretanto, é um modelo ideal. Os bons coeficientes de correlação observados 

para os modelos de Freundlich e Temkin (0,952 e 0,959, respectivamente) devem ser 

considerados (DA ROCHA; DA CUNHA PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010; 

TORRES et al., 2016) 
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TABELA 8 - PARÂMETROS DE ADSORÇÃO OBTIDOS COM O EARA NA INIBIÇÃO DA 

CORROSÃO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 

Isoterma R² y = a + bx 

Langmuir 0,998 y = 0,323 + 0,977 x 

Freundlich 0,952 y = -0,102 + 0,129 x 

Temkin 0,959 y = 0,788 + 0,257 x 

Flory-Huggins 0,852 y = 0,292 + 0,707 x 

El-Awady 0,878 y = 0,510 + 1,23 x 

FONTE: O autor (2018). 

 

 O modelo de Freundlich admite que o fator 1/n (Equação 3) próximo de zero é 

característica de uma superfície heterogênea. O valor obtido para os dados ajustados ao 

EARA é de 0,129, sugerindo que o extrato se adsorve na superfície metálica em um 

mecanismo heterogêneo (ALMEIDA, 2005; CHUNG et al., 2015). O modelo de Temkin 

considera as interações intermoleculares. O bom coeficiente de correlação obtido para a 

isoterma de Temkin sugere que as moléculas de EARA experimentam um desvio do 

modelo ideal proposto pela teoria de Langmuir, sugerindo que diferente do modelo 

proposto por Langmuir, pode haver interações entre as moléculas (BEHPOUR et al., 

2009; OKAFOR et al., 2008; TORRES et al., 2016). 

 O efeito da temperatura foi estudado por meio de técnicas gravimétricas e os 

resultados são apresentados na Tabela 9. Os resultados mostram que o aumento da 

temperatura promoveu o aumento das velocidades de corrosão do aço inoxidável, tanto 

na solução contendo somente ácido sulfúrico quanto na solução contendo os extratos. A 

adição dos extratos, todavia, foi eficiente na redução da velocidade de corrosão quando 

comparado com os valores na mesma temperatura da solução contendo somente ácido 

sulfúrico, indicando que a adição de extrato ácido é eficiente como inibidor mesmo 

quando há variação de temperatura.  

A eficiência de inibição diminuiu com o aumento da temperatura. Essa diminuição 

pode ser atribuída à instabilidade do equilíbrio adsorção-dessorção das moléculas de 

inibidor na superfície metálica devido ao aumento de temperatura. De outra forma, o 

aumento da temperatura também pode promover a degradação do extrato. (DA ROCHA; 

DA CUNHA PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010; OGUZIE et al., 2010). A diminuição 

da eficiência de inibição também indica que o aumento de temperatura promove a 
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diminuição do número de moléculas adsorvidas na superfície metálica, um indicativo de 

que a adsorção é física, por natureza (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA et al., 2012). 

TABELA 9 - EFEITO DA TEMPERATURA NA VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE 

INIBIÇÃO DO AO INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4, NA AUSÊNCIA E PRESENÇA 

DE EARA 

Temperatura / ºC Branco 1 g L-1 EARA 2 g L-1 EARA 

νcorr,0 

(mg cm-2 h-1) 

νcorr 

(mg cm-2 h-1) 

E. I. 

(%) 

νcorr 

(mg cm-2 h-1) 

E.I. 

(%) 

(22±2) 0,9165 0,2019 77,9 0,1034 88,7 

(32±2) 1,535 0,9157 40,3 0,4972 67,6 

(42±2) 2,338 1,674 28,4 0,8314 64,4 

(52±2) 4,445 4,312 2,99 1,937 53,4 

FONTE: O autor (2018). 

 

 A energia de ativação aparente para o processo de corrosão pode ser calculada 

ajustando os dados experimentais (Tabela 9) à Equação 11 (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO 

PEREIRA et al., 2012): 

ln 𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐸𝑎

𝑅𝑇
+ ln 𝐴 

EQUAÇÃO 11 - EQUAÇÃO DE ARRHENIUS 

 Onde vcorr é a velocidade de corrosão, Ea é a energia de ativação aparente, R é a 

constante dos gases, T é a temperatura absoluta (em kelvin) e A é o fator pré-exponencial. 

 A energia de ativação aparente pode ser calculada pelos coeficientes da reta obtida 

de um gráfico de ln vcorr vs. ln 1/T, na presença e ausência de extrato, apresentado na 

Figura 18. A energia de ativação aparente obtida para o aço inoxidável AISI 304 em 

H2SO4 é de 41,00 kJ mol-1. Esse valor aumenta para 78,25 kJ mol-1 e 74,75 kJ mol -1 na 

presença de 1 g L-1 e 2 g L-1 de EARA, respectivamente. A energia de ativação aparente 

do aço inoxidável apresenta valores próximos aos encontrados na literatura para o aço 

inoxidável AISI 304 em HCl 3,0 mol L-1 (FOUDA; ELLITHY, 2009). 

O aumento da barreira de energia de ativação aparente observada para o aço 

inoxidável em H2SO4 1,5 mol L-1 é indicativo de que a adsorção dos componentes do 

extrato na superfície do aço é física. A adsorção física das moléculas de extrato ocorre 

por interações eletrostáticas entre as moléculas de inibidor carregadas e a superfície 

metálica, e diminui a capacidade de proteção com o aumento da temperatura. Esse 

resultado é consistente com a diminuição das eficiências de inibição observadas na Tabela 
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9 (EL-ETRE, 2006; OGUZIE et al., 2010). Os extratos de Ammi visnaga, Dacryodis 

edulis e Acacia cyanophylla também apresentam esse comportamento, indicando que um 

processo de adsorção física regula o processo de inibição da corrosão em meio ácido 

(AVCI; KELES, 2011; EL-ETRE, 2006; OGUZIE et al., 2010). 

 

FIGURA 18 - CURVAS DE ARRHENIUS PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4, NA 

PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EARA 

 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

5.2.3. Análise da morfologia da superfície do aço inoxidável 

 

 

 As imagens obtidas antes e após a imersão no EARA são apresentadas na Figura 

19. 
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FIGURA 19 - IMAGENS DE MEV PARA O AÇO INOXIDÁVEL (A) SEM IMERSÃO E APÓS 

IMERSÃO POR 2 h EM (B) H2SO4; (C) 1 g L-1 EARA; (D) 2 g L-1 EARA; (E) 3 g L-1 EARA; (F) 4 g L-1 

E (G) 5 g L-1 EARA; AUMENTO 1500X 

(continua) 

  
Fig. 19 A Fig. 19 B 

 

 

  
Fig. 19 C Fig. 19 D 
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FIGURA 19 - IMAGENS DE MEV PARA O AÇO INOXIDÁVEL (A) SEM IMERSÃO E APÓS 

IMERSÃO POR 2 h EM (B) H2SO4; (C) 1 g L-1 EARA; (D) 2 g L-1 EARA; (E) 3 g L-1 EARA; (F) 4 g L-1 

E (G) 5 g L-1 EARA; AUMENTO 1500X 

(conclusão) 

  
Fig. 19 E Fig. 19 F 

 
Fig. 19 G 

  

FONTE: O autor (2018). 

 

As imagens apresentadas na Figura 19 mostram a variação da morfologia da 

superfície com a adição de diferentes concentrações de extrato adicionado. A Figura 19 

A mostra que a superfície do aço polida é uniforme com a presença de algumas ranhuras 

decorrentes do processo de preparação do substrato metálico. Após a adição de H2SO4 

1,5 mol L-1, há evidências do processo corrosivo, caracterizado pela superfície 

heterogênea observada na Figura 19 B. 
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 Conforme há a adição de extrato, a extensão do processo corrosivo é diminuída. 

A Figura 19 C apresenta evidências do processo corrosivo, entretanto, mais ameno do que 

o observado em 19 B. Nas Figuras 19 D-G é notado a presença de alguns pontos de 

corrosão localizada. A Figuras 19 C apresenta os contornos do grão da superfície do aço 

inoxidável, sugerindo que a corrosão intergranular pode estar tomando parte neste 

sistema.  

 A evidência de que o EARA atua como inibidor de corrosão para o aço inoxidável 

em H2SO4 se dá pela semelhança das imagens 19 C-F com a imagem apresentada em 19 

A. As imagens estão em concordância com os resultados dos ensaios gravimétricos, que 

indicam que a adição de extrato promove a diminuição das velocidades de corrosão do 

aço.  

 A microanálise das amostras metálicas foi analisada por espectroscopia de energia 

dispersiva, em três regiões distintas. O resultado da média destas três regiões analisadas 

é apresentado na Tabela 10.  

TABELA 10 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE AO INOXIDÁVEL OBTIDAS POR 

MAPEAMENTO EDS 

 % / m/m 

Elemento Aço 

304 

H2SO4  1 g L-1 

EARA 

2 g L-1 

EARA 

3 g L-1 

EARA 

4 g L-1 

EARA 

5 g L-1 

EARA 

C 1,98 3,33 5,65 2,85 1,81 5,55 1,32 

O 18,0 14,7 0,97 1,38 15,4 15,8 14,6 

Si 0,35 0,36 0,42 0,44 0,36 0,33 0,36 

Cr 15,5 16,0 18,2 18,6 16,1 15,3 16,3 

Mn 1,01 1,03 1,13 1,20 1,00 0,95 1,05 

Fe 56,8 58,1 66,5 67,9 58,6 55,7 59,7 

Ni 6,21 6,36 7,07 7,52 6,57 6,26 6,58 

FONTE: O autor (2018). 

 

 Quando há a adição de EARA, há o aumento na disponibilidade dos elementos 

constituintes da liga (cromo, níquel e ferro) em relação à amostra não imersa. Essa maior 

disponibilidade é relacionada com a formação da camada passiva na superfície do aço, 

em uma mistura de óxidos de cromo, níquel e ferro, o que não é observado na presença 

de EARA (PARDO et al., 2008).  
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Na presença de EARA, uma camada de moléculas adsorvidas é formada na 

superfície do aço, conforme a maior disponibilidade de carbono observada. A camada de 

moléculas adsorvidas bloqueia a superfície metálica e torna o processo corrosivo menos 

severo (ZHAO; LIANG; LI, 2005).  

5.2.4. Ensaios eletroquímicos 

 

Potencial de circuito aberto 

 

As curvas de potencial de circuito aberto obtidas para o aço inoxidável AISI 304 

em H2SO4 são apresentadas na Figura 20. 

FIGURA 20 - CURVAS DE POTENCIAL DE CIRCUITO ABERTO PARA O AÇO INOXIDÁVEL 

AISI 304 EM H2SO4 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EARA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

O potencial do aço inoxidável em H2SO4 1,5 mol L-1 inicialmente apresenta um 

deslocamento para potenciais negativos, resultantes da camada de óxido superficial. 

Posteriormente, quando há o rompimento desse óxido, há um aumento do potencial, 

havendo a estabilização em aproximadamente 2500 s de imersão em potenciais da ordem 

de -830 mV. Esses resultados indicam que nos primeiros 1000 s a superfície metálica é 

mais ativa (RODRIGUES, 1993). 

A Figura 20 mostra que a adição de EARA promove a mudança do 

comportamento da curva. Há o deslocamento brusco para potenciais mais negativos em 
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relação ao potencial inicial, e em seguida é observado um deslocamento do potencial para 

valores mais positivos conforme há a formação do filme de óxido superficial. A superfície 

permanece ativa nos primeiros 3000 s, sugerindo que a adição de extrato melhora a 

superfície do aço ao longo do tempo, atuando como um inibidor de corrosão. O potencial 

de estabilização final observado também é mais positivo do que os potenciais do aço 

inoxidável em ácido sulfúrico, corroborando com essa hipótese.  

Um composto pode ser caracterizado como anódico ou catódico se a variação de 

potencial é maior que 85 mV. Como a variação de potencial foi menor que 85 mV, o 

EARA não pode ser classificado como anódico ou catódico, tendo, provavelmente, um 

mecanismo de ação misto, em que o extrato atua prevenindo tanto as reações de redução 

como de oxidação (SOLTANI et al., 2012). 

Polarização potenciodinâmica 

 

As curvas de polarização para o aço inoxidável, na presença e ausência de EARA, 

são apresentadas na Figura 21. Para o aço inoxidável, a região catódica se inicia em 

potenciais próximos a -1800 mV e há o decréscimo da densidade de corrente até -830 

mV, região na qual se inicia a região catódica. Há a presença das duas regiões anódicas 

ativas, e a quebra da camada passiva ocorre em potenciais próximos a 500 mV. 

FIGURA 21 - CURVAS DE POLARIZAÇÃO POTENCIODINÂMICA PARA O AÇO INOXIDÁVEL 

NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EARA, OBTIDAS A 1 mV s-1 

 

FONTE: O autor (2018). 
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 A adição de EARA promove o deslocamento do potencial inicial para valores mais 

positivos e menores densidades de corrente são observadas na região catódica. Na 

primeira região anódica, menores densidades de corrente foram observadas com a adição 

de EARA e a segunda região anódica foi suprimida pela adição de extrato. As correntes 

anódicas permanecem na mesma ordem de grandeza na região passiva. Os resultados de 

polarização potenciodinâmica sugerem que o extrato atua como um inibidor de tipo misto 

com predominância de ação nas reações de evolução de hidrogênio, evidenciado pela 

diminuição de densidade de corrente mais pronunciada. 

 Alguns estudos com extratos de produtos naturais apresentam o mesmo 

comportamento. Os extratos aquosos de Ilex paraguariensis, café comercial e de casca 

de alho apresentaram o mesmo comportamento, de inibição mista com controle 

predominantemente catódico (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA et al., 2012; 

SOUZA et al., 2015; VASCONCELOS et al., 2011).  

 Os resultados apresentados na Tabela 11 mostram que a adição de EARA ao meio 

reacional promove o decréscimo na densidade de corrente de corrosão (jcorr) e um 

aumento na resistência à polarização (Rp) das amostras de aço inoxidável, sugerindo que 

o processo corrosivo é inibido nessas condições, conforme o apresentado em outros 

estudos (DA ROCHA; DA CUNHA PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010; DE 

ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA et al., 2012; DE SOUZA; SPINELLI, 2009).  

TABELA 11 - PARÂMETROS ELETROQUÍMICOS OBTIDOS POR POLARIZAÇÃO 

POTENCIODINÂMICA DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 1,5 mol L-1 NA 

PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EARA 

 branco 1 g L-1 2 g L-1 3 g L-1 4 g L-1 5 g L-1 

PCA (mV) -830 -802 -788 -799 -797 -789 

βa (mV/dec) 65 33 43 41 42 51 

- βc (mV/dec) 123 160 171 165 159 175 

Ecorr, calc (mV) -787 -780 -783 -780 -792 -782 

Ecorr, obs (mV) -807 -792 -791 -790 -792 -779 

jcorr (µA/cm²) 229,0 108,4 64,76 61,71 30,48 65,97 

Taxa de corrosão (mm/ano) 2,52 1,19 0,715 0,681 0,336 0,728 

Rp (kΩ) 85,43 118,1 247,0 244,3 505,1 276,3 

E. I. (%) - 52,6 71,7 73,0 86,7 71,2 

FONTE: O autor (2018). 



59 

 

 

 Houve um aumento do coeficiente catódico de Tafel (βc) com a adição de EARA. 

O coeficiente anódico de Tafel (βa) diminuiu muito pouco, sugerindo que os compostos 

presentes no extrato ácido se adsorvem na superfície metálica promovendo a inibição por 

bloqueio parcial, o que é uma característica de inibidores do tipo misto, preferencialmente 

alterando o mecanismo catódico da reação na superfície não coberta (DE SOUZA; 

SPINELLI, 2009; DENG; LI, 2012). Os estudos com extratos de Salvia officinalis 

apresentaram eficiência de 96%, utilizando como eletrólito HCl 1 mol L-1. O EARA 

apresentou eficiência de até 86,7%, utilizando os dados de polarização, indicando que 

extratos de produtos naturais podem substituir compostos inibidores sintéticos, como os 

azóis (LI; DENG; FU, 2012). Os resultados de polarização poteciodinâmica estão de 

acordo com os resultados dos ensaios gravimétricos.  

 

Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 Os resultados de EIE são apresentados na forma de diagramas de Nyquist e 

diagramas de Bode, Figuras 22 e 23, respectivamente.  

FIGURA 22 - (A) DIAGRAMAS DE NYQUIST PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 

NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EARA. (B) AMPLIAÇÃO DA REGIÃO DE 0 A 450 Ω cm² 

(continua) 

 

Fig. 22 A 
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FIGURA 22 - (A) DIAGRAMAS DE NYQUIST PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 

NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EARA. (B) AMPLIAÇÃO DA REGIÃO DE 0 A 450 Ω cm² 

(conclusão) 

 

 

Fig. 22 B 

FONTE: O autor (2018). 

 

 A Figura 22 A-B ilustra dois arcos capacitivos bem definidos para o aço 

inoxidável AISI 304 em H2SO4 na ausência e presença de 1 e 2 g L-1 de EARA. O primeiro 

arco capacitivo em altas frequências é atribuído à constante de tempo de transferência de 

carga, e a segunda constante, em baixas frequências, é devido aos processos de relaxação 

de espécies intermediárias adsorvidas, que podem ser [FeOH]ads, da dissolução do ferro, 

ou então [FeH]ads, da reação de evolução de hidrogênio, conforme reportado na literatura 

(DA ROCHA; DA CUNHA PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010; HERMAS; 

MORAD, 2008; VASCONCELOS et al., 2011). 

 É importante observar que em soluções fortemente ácidas e em potenciais 

próximos ao potencial de circuito aberto, tanto a reação de evolução de hidrogênio quanto 

a reação de dissolução do ferro ocorrem simultaneamente na superfície do eletrodo 

(HERMAS; MORAD, 2008). As moléculas de extrato promovem o bloqueio parcial da 

superfície, induzido a dessorção dessas espécies intermediárias e diminuindo o segundo 

arco capacitivo observado em baixas frequências com o aumento da concentração de 

inibidor. Para maiores concentrações de EARA adicionadas, o primeiro arco capacitivo 



61 

 

aumenta 100 vezes enquanto que o segundo arco capacitivo é substituído por um arco 

indutivo, indicando outro processo de relaxação na dissolução do aço nessas 

concentrações (SILVA; AGOSTINHO; BARCIA, 2006). A mudança no coeficiente 

catódico de Tafel sugere que as espécies intermediárias são, predominantemente, 

[FeH]ads, produzidos na região catódica da curva de polarização. 

A interseção do semicírculo com o eixo da impedância real em altas frequências 

corresponde ao valor de resistência ôhmica (Rs) da solução. O valor da resistência à 

transferência de carga (Rtc) foi obtido pelo diâmetro do primeiro arco capacitivo e a 

capacitância da dupla camada elétrica foi obtida pelo ajuste dos dados na Equação 12. O 

valor de Rtc é uma medida da transferência de elétrons através da superfície e é 

inversamente proporcional à taxa de corrosão (DA ROCHA; DA CUNHA PONCIANO 

GOMES; D’ELIA, 2010).  

𝐶𝑑𝑐 =  
1

2𝜋𝑓𝑚𝑎𝑥𝑅𝑡𝑐
  

EQUAÇÃO 12 - CAPACITÂNCIA DA DUPLA CAMADA ELÉTRICA 

Onde fmax é o valor de frequência onde a impedância imaginária alcança o seu valor 

máximo no diagrama de Nyquist.  

É observado, pela Tabela 12, que a adição de EARA não altera os valores de Rs. 

Os valores de Rtc aumentam, indicando que a adição de extrato promove o bloqueio da 

superfície metálica, dificultando o processo de transferência de carga. A adição de EARA 

também promove o decréscimo da Cdc. Esses resultados podem ser atribuídos ao processo 

de adsorção dos componentes do extrato na superfície do aço inoxidável, promovendo a 

inibição das reações de oxidação metálica. Resultados similares foram obtidos para o aço 

carbono em HCl, conforme reportado na literatura (DA ROCHA; DA CUNHA 

PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010; DE ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA et al., 

2012; VASCONCELOS et al., 2011). 

TABELA 12 - PARÂMETROS ELETROQUÍMICOS PARA O AÇO INOXIDÁVEL EM H2SO4 NA 

PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EARA 

[EARA] / g L-1 Rs / Ω cm² Rtc / Ω cm² fmax / Hz Cdc / µF cm-2 E.I. / % 

0 5,17 165 3,98 242 - 

1 4,68 375 3,16 134 56,0 

2 4,23 376 3,16 133 56,1 

3 4,32 1654 1,25 76,9 90,0 

4 4,71 2356 1,58 42,7 92,9 

5 5,08 2289 1,25 55,6 92,8 

FONTE: O autor (2018). 



62 

 

 

 Resultados semelhantes também foram reportados para inibidores convencionais, 

como o benzotriazol em H2SO4 2 mol L-1. Assim, os extratos de produtos naturais podem 

ser utilizados como substitutos de inibidores convencionais (RODRIGUES, 1997). 

FIGURA 23 - DIAGRAMA DE BODE PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA E 

AUSÊNCIA DE EARA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 O diagrama apresentado na Figura 23 mostra que o aço inoxidável AISI 304 em 

H2SO4 apresenta uma constante de tempo bem definida, entre 10000 – 10 Hz, referente 

aos processos de transferência de carga. Esse comportamento não se altera com a adição 

de EARA, sugerindo que o mecanismo permanece o mesmo. Maiores ângulos de fase 

foram observados nas amostras em que houve a adição de extrato ácido, sugerindo que a 

camada de óxido formada nessas condições é mais protetora. Os valores de ângulo de fase 

negativos na região de mais baixas frequências está de acordo com o arco indutivo 

apresentado no diagrama de Nyquist, para maiores concentrações de EARA adicionado 

(OGUZIE et al., 2010). 
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5.3. Extrato aquoso (EAqRA) 

5.3.1. Caracterização do extrato 

  

A caracterização do EAqRA por espectroscopia Raman é apresentada na Figura 24. 

FIGURA 24 - ESPECTRO RAMAN DO EAqRA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 O espectro apresentado na Figura 24 apresenta quatro bandas de interesse de 

estudo: em 237 cm-1, atribuído à deformação C-H, em 543 cm-1, relativo à vibração e ao 

balanço de CH2 e estiramento C-CH3 e em 1086 cm-1, referente ao estiramento C-C e 

balanço CH3 (BRUCKMOSER et al., 2015). Assim como o EARA, o extrato aquoso 

também tem evidências de que os compostos orgânicos capazes de se adsorver na 

superfície metálica são preservados.  

5.3.2. Ensaios gravimétricos 

 

 Os resultados dos ensaios gravimétricos para o aço inoxidável AISI 304 na 

presença de EAqRA são apresentados na Tabela 13. Os resultados apresentados indicam 

que o extrato atua retardando a velocidade de corrosão do aço inoxidável, em um 

mecanismo de adsorção dos componentes do extrato que promove o bloqueio parcial da 

superfície metálica. A eficiência de inibição aumenta com o aumento da concentração de 
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extrato, sugerindo uma dependência do processo de inibição com a quantidade de espécies 

que possuem capacidade antioxidante em solução. (EL-ETRE, 2007; OGUZIE, 2008; 

SHARMA et al., 2016).  

TABELA 13 - VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO DO AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EAqRA 

[EAqRA] / g L-1 vcorr / mg cm-2 h-1 E. I. / % 

0 0,9165 - 

1 0,6762 26,2 

2 0,4578 50,0 

3 0,3554 61,2 

4 0,2172 76,3 

5 0,1685 81,6 

FONTE: O autor (2018). 

 

O mecanismo de adsorção das espécies em solução foi avaliado pelo ajuste dos 

dados experimentais apresentados na Tabela 13 nas equações 2-8. Os resultados são 

apresentados na Tabela 14. 

 

TABELA 14 - PARÂMETROS DE ADSORÇÃO OBTIDOS COM O EAqRA NA INIBIÇÃO DA 

ADSORÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL EM H2SO4 

Isoterma R2 y = a + bx 

Langmuir 0,9491 y = 3,05 + 0,586 x 

Freundlich 0,9716 y = -0,555 + 0,710 x 

Temkin 0,9909 y = 0,257 + 0,801 x 

Flory-Huggins 0,9110 y = -0,527 + 0,337 x 

El-Awady 0,9851 y = -0,470 + 1,56 x 

Frumkin 0,9098 y = -0,668 + 0,747 x 

FONTE: O AUTOR (2018). 

 

 Todos os modelos de isotermas testados admitiram coeficientes de correlação 

maiores que 0,90. Na literatura, valores de coeficientes de correlação entre 0,60 e 0,99 

são aceitáveis para a descrição dos modelos (DE ASSUNÇÃO ARAÚJO PEREIRA et 

al., 2012; FOUDA; ELLITHY, 2009; TORRES et al., 2016; VASCONCELOS et al., 

2011). O modelo da isoterma de Temkin obteve o melhor coeficiente de correlação 

(R2=0,9909). Esse modelo admite que o calor de adsorção das moléculas que recobrem a 
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superfície metálica diminui linearmente em função do recobrimento, devido a interações 

entre as moléculas adsorvidas. Valores positivos de a (equação 4) indicam forças 

atrativas, enquanto valores negativos de a indicam repulsão entre as moléculas. Os dados 

apresentados na Tabela 14 indicam que o extrato atua por forças repulsivas. O extrato 

aquoso de semente de rabanete e o extrato ácido de Phyllantus amarus são descritos na 

literatura como extratos que também atuam por isotermas de Temkin (ABIOLA et al., 

2013; NOOR, 2011; TORRES et al., 2016).  

 Os modelos de Freundlich e de El-Awady obtiveram bons coeficientes de 

correlação (0,9710 e 0,9851, respectivamente), o que sugere um desvio do modelo de 

Temkin.  

O modelo de Freundlich considera que as energias superficiais são heterogêneas 

durante a adsorção. O valor do expoente de Freundlich, 1/n, varia de 0 a 1. Expoentes 

próximos a zero caracterizam uma superfície heterogênea. O valor observado para o 

EAqRA é de 0,71, indicando uma superfície predominantemente homogênea 

(ALMEIDA, 2005). A isoterma de El-Awady considera o número de moléculas de água 

substituída por uma molécula orgânica durante a reação de substituição. Valores de y 

menores que 1 indicam que somente uma molécula orgânica participa do processo de 

adsorção. O valor obtido para o EAqRA de y=1,56 indica que mais de uma molécula de 

água é substituída no processo de adsorção (TORRES et al., 2016). 

 O estudo das isotermas de adsorção sugere que várias moléculas orgânicas do 

EAqRA se adsorvem na superfície do metal de forma homogênea, e que forças de 

repulsão são predominantes entre essas moléculas.  

 O efeito da temperatura foi avaliado pela realização de ensaios gravimétricos na 

presença de 5 g L-1 de EAqRA. Os resultados são apresentados na Tabela 15.  

TABELA 15 - EFEITO DA TEMPERATURA NA VELOCIDADE DE CORROSÃO DO AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 NA PRESENÇA DE 5 g L-1 DE EAqRA. 

T/ oC Branco 5 g L-1 EAqRA 

vcorr/ mg cm-2 h-1 vcorr / mg cm-2 h-1 E. I. / % 

22 0,9166 0,1685 81,6 

32 1,535 0,5597 63,5 

42 2,338 0,9145 60,9 

52 4,442 1,883 57,6 

FONTE: O autor (2018). 
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 A Tabela 15 mostra que um aumento da temperatura promove a diminuição da 

velocidade de corrosão e a diminuição da eficiência de inibição. A diminuição da 

eficiência de inibição com o aumento da temperatura é característica de um processo de 

adsorção física dos componentes do extrato, que formam uma barreira entre o metal e o 

meio corrosivo, inibindo a dissolução do aço inoxidável AISI 304 (ARROS et al., 2015; 

CHAUBEY et al., 2016). 

 O ajuste dos dados experimentais apresentados na Tabela 15 na Equação 11 é 

apresentado na Figura 25. As curvas apresentadas levam a um valor de energia de ativação 

de 41,00 kJ mol-1 e de 62,01 kJ mol-1 na ausência e presença de 5 g L-1 de EAqRA, 

respectivamente. Esses resultados corroboram com a hipótese de que a adsorção de 

componentes do extrato aquoso é física (VASCONCELOS et al., 2011). 

FIGURA 25 -CURVAS DE ARRHENIUS PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 NA 

PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EAqRA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

5.3.3. Análise da morfologia do aço inoxidável  

 

 As imagens apresentadas na Figura 26 apresentam poucas evidências de processos 

corrosivos na superfície do aço inoxidável. As Figuras 26 C, E e F apresentam evidências 

de corrosão localizada, como pequenos pontos de corrosão por toda a superfície metálica. 

Todas as imagens apresentam evidências de que há o depósito de material, provavelmente 



67 

 

orgânico na superfície metálica. Esses resultados estão de acordo com os resultados 

gravimétricos que indicam que há o depósito dos compostos presentes no EAqRA na 

superfície metálica.  

FIGURA 26 - IMAGENS DE MEV PARA O AÇO INOXIDÁVEL (A) SEM IMERSÃO E APÓS 

IMERSÃO POR 2 h EM (B) H2SO4; (C) 1 g L-1 EAqRA; (D) 2 g L-1 EAqRA; (E) 3 g L-1 EAqRA; (F) 4 g 

L-1 EAqRA E (G) 5 g L-1EAqRA. AUMENTO 1500X 

(continua) 

  
Fig. 26 A Fig. 20 B 

  

Fig. 26 C Fig. 26 D 
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FIGURA 26 - IMAGENS DE MEV PARA O AÇO INOXIDÁVEL (A) SEM IMERSÃO E APÓS 

IMERSÃO POR 2 h EM (B) H2SO4; (C) 1 g L-1 EAqRA; (D) 2 g L-1 EAqRA; (E) 3 g L-1 EAqRA; (F) 4 g 

L-1 EAqRA E (G) 5 g L-1EAqRA. AUMENTO 1500X 

(conclusão) 

 

  

Fig. 26 E Fig. 26 F 

 

Fig. 26 G 

 FONTE: O AUTOR (2018). 

 

A média dos pontos analisados por EDS são apresentadas na Tabela 16. Assim 

como para o EARA, os resultados apresentados na Tabela 16 mostram que a 

disponibilidade de cromo, ferro e níquel aumentou ligeiramente para a maioria das 

amostras durante a exposição ao EAqRA. Esses resultados podem estar relacionados com 

a formação dos óxidos metálicos que formam a camada passiva e protegem o metal contra 
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os processos corrosivos. Como as amostras analisadas apresentavam espessura superior 

a 3 mm, é possível afirmar que a energia aplicada à amostra não foi suficiente para 

atravessá-la, sendo provável que a disponibilidade de carbono apresentada pelas amostras 

de 1, 2 e 5 g L-1 de EAqRA seja devido a presença de compostos adsorvidos na superfície 

metálica. 

TABELA 16 - COMPOSIÇÃO ELEMENTAR DAS AMOSTRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, NA 

AUSÊNCIA E PRESENÇA DE EAqRA 

Elemento Aço 

304 

1 g L-1 

EAqRA 

2 g L-1 

EAqRA 

3 g L-1 

EAqRA 

4 g L-1 

EAqRA 

5 g L-1 

EAqRA 

C 1,98 4,05 3,04 1,34 1,25 6,25 

O 18,0 14,3 15,4 14,6 14,4 14,9 

Si 0,35 0,36 0,35 0,38 0,37 0,36 

Cr 15,5 15,9 15,8 16,3 16,4 15,4 

Mn 1,01 1,01 1,06 1,00 1,04 0,89 

Fe 56,8 57,8 57,7 59,7 59,9 55,9 

Ni 6,21 6,45 6,34 6,52 6,52 6,17 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

5.3.4. Ensaios eletroquímicos 

 

 

Potencial de circuito aberto 

 

 

 Os resultados de potencial de circuito aberto para o aço inoxidável na presença de 

EAqRA são apresentados na Figura 27. Os resultados mostram que a adição de extrato 

aquoso promove o deslocamento dos potenciais para valores mais positivos, sugerindo 

que o extrato torna o óxido superficial mais protetor, atuando como inibidor de corrosão 

(RODRIGUES; ANDRADE; AGOSTINHO, 1998). Variações maiores que 85 mV 

classificam um inibidor como anódico, catódico ou misto. A variação maior que 400 mV 

do potencial de circuito aberto no sentido positivo observada para o EAqRA em relação 

a amostra contendo somente ácido sulfúrico sugere a classificação do extrato como 
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inibidor predominantemente anódico (CHAUBEY; KUMAR; QURAISHI, 2017; 

SOLTANI et al., 2012).  

 

 

FIGURA 27 - CURVAS DE POTENCIAL DE CIRCUITO ABERTO PARA O AÇO INOXIDÁVEL 

AISI 304 NA PRESENÇA DE EAqRA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

Polarização potenciodinâmica 

 

 As curvas de polarização para o aço inoxidável, na presença e ausência de 

EAqRA, são apresentadas na Figura 28. Com a adição de EAqRA houve a redução da 

densidade de corrente na região catódica, indicando que o extrato atua como inibidor. 

Houve um deslocamento dos potenciais para valores mais positivos, característica de uma 

superfície mais protegida, devido a adição de EAqRA. Também houve a diminuição dos 

valores de densidade de corrente de passivação, indicando que o óxido formado na região 

ativa é mais protetor (TUSSOLINI, 2010b). 
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FIGURA 28 - CURVAS DE POLARIZAÇÃO PARA O AÇO INOXIDÁVEL EM H2SO4, NA 

PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EAqRA, OBTIDAS A 1 mV s-1. 

 

 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

Os parâmetros eletroquímicos obtidos pela extrapolação de Tafel são apresentados 

na Tabela 17. Os resultados apontam que com a adição de maiores concentrações de 

extrato houve a diminuição do coeficiente anódico de Tafel (βa), indicando que o extrato 

atua alterando os mecanismos de oxidação do metal, corroborando com os resultados de 

potencial de circuito aberto. O mesmo não foi observado com os coeficientes catódicos, 

que tiveram pouca variação. O EAqRA diminuiu as densidades de corrente de corrosão 

do aço inoxidável, bem como das taxas de corrosão e promoveu o aumento da resistência 

à polarização, indicando que o extrato atua como inibidor de corrosão. As eficiências 

calculadas mostram que o extrato diminui entre 75% a 88% da oxidação metálica nas 

condições em que o eletrodo é polarizado. Resultados semelhantes foram obtidos com o 

extrato de cevada para o aço macio utilizando ácido sulfúrico 0,5 mol L-1 como eletrólito 

(SAADAWY, 2015). 
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TABELA 17 - PARÂMETROS ELETROQUÍMICOS OBTIDOS POR EXTRAPOLAÇÃO DE TAFEL 

PARA O AÇO INOXIDÁVEL NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EAqRA 

 branco 1 g L-1 2 g L-1 3 g L-1 4 g L-1 5 g L-1 

PCA (mV) -830 -272 -280 -331 -373 -243 

βa (mV/dec) 65 63 70 59 38 26 

- βc (mV/dec) 123 145 148 148 141 139 

Ecorr, calc (mV) -787 -814 -810 -787 -814 -818 

Ecorr, obs (mV) -807 -820 -800 -799 -812 -820 

jcorr (µA/cm²) 229,0 50,4 55,5 27,1 36,8 33,1 

Taxa de corrosão (mm/ano) 2,52 0,557 0,612 0,214 0,406 0,261 

Rp (kΩ) 85,43 402,1 393,6 1000 374,5 428,5 

E. I. (%) - 77,9 75,7 88,1 83,9 85,5 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

 

Espectroscopia de impedância eletroquímica 

 

Os resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica são apresentados 

nas Figuras 29 e 30. A Figura 29 apresenta os diagramas de Nyquist, na qual é possível 

observar que a adição de EAqRA promove o aumento da Rtc do aço e que o segundo arco 

capacitivo observado para a amostra onde houve a adição em H2SO4 é substituído por um 

arco indutivo, que indica os processos de relaxação em maiores concentrações, assim 

como o observado para o EARA (AVCI; KELES, 2011; TEIXEIRA et al., 2015). 
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FIGURA 29 - DIAGRAMAS DE NYQUIST PARA O AÇO INOXIDÁVEL EM H2SO4 NA PRESENÇA 

E AUSÊNCIA DE EAqRA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 A capacitância da dupla camada elétrica foi calculada pela Equação 12, e os 

parâmetros eletroquímicos obtidos pelas medidas de impedância são apresentadas na 

Tabela 18. 

 Os dados apresentados na Tabela 18 mostram que o aumento da concentração de 

EAqRA promove o aumento da Rtc, bem como uma diminuição da fmax e 

consequentemente, menores valores de Cdc são observados. Isso indica que o EAqRA se 

adsorve na superfície metálica, diminuindo a área disponível para que as reações de 

corrosão ocorram, atuando como inibidor (TEIXEIRA et al., 2015). 

TABELA 18 - PARÂMETROS ELETROQUÍMICOS DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 1,5 

mol L-1 EM EAqRA OBTIDOS A PARTIR DOS ENSAIOS DE EIE. 

[EAqRA] / g L-1 Rtc / Ω cm² fmax / Hz Cdc / µF cm-2 

0 165 3,98 242 

1 297 1,99 269 

2 332 2,51 191 

3 384 1,99 208 

4 364 1,99 220 

5 571 1,58 176 

FONTE: O autor (2018). 
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 Os resultados de impedância eletroquímica, na forma de diagramas de Bode, são 

apresentados na Figura 30. Nota-se que a adição de EAqRA não altera o comportamento 

do diagrama, apresentando somente uma constante de tempo na região de 30 Hz, referente 

aos processos de transferência de carga. Maiores valores de ângulo de fase são observados 

para as amostras contendo o extrato, sugerindo que os componentes do extrato formam 

um óxido mais protetor da superfície metálica, atuando como inibidor de corrosão. 

Valores de ângulo de fase negativos foram observados para as amostras de 4 e 5 g L-1 de 

EAqRA, indicando que a adsorção dos extratos promove a relaxação de intermediários, 

assim como observado nos diagramas de Nyquist (AVCI; KELES, 2011; DENG; LI, 

2012). 

 

FIGURA 30 - DIAGRAMAS DE BODE PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 NA 

PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EAqRA 

 

FONTE: O autor (2018). 
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5.4. Extrato básico (EBRA) 

5.4.1. Caracterização do extrato 

 O espectro Raman da solução de extrato básico é apresentado na Figura 31. Assim 

como os extratos ácido e aquoso, a metodologia de extração ainda preserva compostos 

orgânicos, como pode ser observado pelas quatro bandas: a primeira, em 232 cm-1, 

referente à vibração CH2 e deformação CH; a segunda, em 556 cm-1, devido ao 

estiramento C-CH3; em 1101 cm-1, relativo à deformação CH, estiramento C-C, balanço 

de CH2 e balanço CH3 e por fim, em 1441 cm-1, devido à deformação assimétrica de 

carbono em CH3 (BRUCKMOSER et al., 2015). 

FIGURA 31 - ESPECTRO RAMAN DO EBRA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

5.4.2. Ensaios gravimétricos 

 Diferentes concentrações, em volume, de EBRA foram adicionadas ao H2SO4 

utilizado como eletrólito nos ensaios de corrosão. O pH das amostras foi monitorado após 

a adição de extrato básico e os ensaios gravimétricos do branco foram realizados no 

mesmo pH da solução contendo o extrato. Os resultados dos ensaios gravimétricos são 

apresentados na Tabela 19. 

Os resultados apresentados na Tabela 19 mostram que a presença de extrato básico 

ao meio reacional altera o pH das amostras, gerando diferenças nos valores de velocidade 
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de corrosão do branco e não permitindo a comparação destes valores. As soluções de 

branco foram ajustadas conforme o pH da solução contendo o extrato e observou-se que 

houve a alteração das velocidades de corrosão, conforme esperado. É possível identificar 

que o extrato básico promoveu uma diminuição das velocidades de corrosão e a inibição 

dos processos corrosivos.  

TABELA 19 - VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO PARA O AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EBRA 

[EBRA] (%) pH vcorr,0 (mg cm-2 

h-1) 

vcorr,EBRA 

(mg cm-2 h-1) 

E. I. (%) 

0 -0,27 0,9165 - - 

5 -0,17 0,9330 0,4404 52,7 

10 -0,11 1,099 0,3445 68,6 

15 -0,10 1,275 0,3499 72,5 

20 -0,05 0,5398 0,2738 49,2 

FONTE: O autor (2018). 

 

 É observado um máximo de eficiência de inibição com a adição de 15% de extrato 

e, a partir desta concentração a eficiência é diminuída. A diminuição dos valores de E. I. 

observados para concentrações maiores de EBRA pode ser atribuída a muitos fatores, 

como a própria alteração do pH do meio como a mudança na composição do extrato. Os 

estudos realizados com extratos básicos de produtos naturais utilizam o mesmo meio 

reacional da preparação do extrato como eletrólito nos ensaios, diferentemente do que foi 

realizado com o EBRA, então, não é possível comparar os resultados do EBRA com o 

apresentado na literatura (ABIOLA et al., 2013; CHAUBEY; KUMAR; QURAISHI, 

2017). 

 A alteração do pH do meio também torna inviáveis os estudos de isotermas e de 

cálculo de energia de ativação aparente, uma vez que com a mudança de concentração da 

solução há a mudança do eletrólito a ser utilizado como branco.  

  

5.4.3. Análise da superfície metálica por MEV 

 A morfologia da superfície metálica após a imersão em solução de H2SO4 

contendo diferentes concentrações de EBRA é apresentada na Figura 32.  

A adição de EBRA ao sistema (Figura 32) promove a diminuição da extensão do 

processo corrosivo e da sua rugosidade, evidenciada pelas áreas em que a superfície 

permanece homogênea. Algumas áreas possuem evidências de deposição de produtos de 
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corrosão e/ou de adsorção de material orgânico, indicando que houve a proteção da 

superfície metálica e a consequente inibição do processo corrosivo. 

Essas imagens estão de acordo com os resultados dos ensaios gravimétricos. A 

amostra contendo 20% de EBRA (Figura 32F) apresenta superfície praticamente 

homogênea, corroborando com a eficiência de 70,1% obtida nessas condições. 

FIGURA 32 - IMAGENS DE MEV PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (A) ANTES E APÓS A 

IMERSÃO (B) EM H2SO4 E EM H2SO4 CONTENDO (C) 5% EBRA, (D) 10% EBRA, (E) 15% EBRA 

E (F) 20% EBRA. AUMENTO 1500X 

(continua) 

  
Fig. 32 A Fig. 32 B 

  

Fig. 32 C Fig. 32 D 
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FIGURA 32 -  IMAGENS DE MEV PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (A) ANTES E APÓS A 

IMERSÃO (B) EM H2SO4 E EM H2SO4 CONTENDO (C) 5% EBRA, (D) 10% EBRA, (E) 15% EBRA 

E (F) 20% EBRA. AUMENTO 1500X 

(conclusão) 

  
Fig. 32 E Fig. 32 F 

FONTE: O autor (2018). 

A composição elementar das amostras metálicas obtidas após a imersão em 

solução de H2SO4 contendo EBRA é apresentada na Tabela 20. Os resultados mostram 

que a adição de EBRA promove o aumento significativo da quantidade de oxigênio 

elementar disponível na superfície da liga metálica, que pode estar relacionado com a 

formação de óxidos superficiais. A maior disponibilidade de carbono está relacionada 

com as imagens, nas quais há evidência da adsorção de compostos na superfície metálica. 

Diferentemente dos demais extratos analisados, a média das três regiões em que a imagem 

foi obtida mostrou que há a diminuição de cromo, ferro e níquel disponíveis na superfície 

metálica. 

TABELA 20 - COMPOSIÇÃO ELEMENTAR DAS AMOSTRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, NA 

AUSÊNCIA E PRESENÇA DE EBRA. 

Elemento Aço 304 5% EBRA 10% EBRA 15% EBRA 20% EBRA 

C 1,98 2,43 - 4,23 2,19 

O 18,0 28,8 24,5 31,9 28,3 

Si 0,35 0,28 0,33 0,27 0,29 

Cr 15,5 13,2 14,1 12,06 13,1 

Mn 1,01 - - - - 

Fe 56,8 49,1 53,2 45,0 49,4 

Ni 6,21 5,91 6,89 5,78 6,17 

FONTE: O autor (2018). 
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5.4.4. Ensaios eletroquímicos  

Potencial de circuito aberto 

 As curvas de potencial de circuito aberto obtidas em diferentes pH, na ausência e 

presença de EBRA são apresentadas na Figura 33. Observa-se que a adição de EBRA não 

altera significativamente o comportamento da curva, entretanto, não é observado um 

padrão de deslocamento conforme os experimentos anteriores, nos quais não houve a 

alteração dos valores de pH do meio reacional. Todas as amostras contendo o extrato 

possuem um pequeno deslocamento, menor que 85 mV, do potencial final para valores 

mais positivos, sugerindo que o extrato atue como um inibidor misto das reações de 

corrosão do aço inoxidável (AMIN et al., 2009). 

FIGURA 33 - CURVAS DE POTENCIAL DE CIRCUITO ABERTO PARA O AÇO INOXIDÁVEL 

AISI 304 EM H2SO4 E EM DIFERENTES pH NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EBRA 

 

FONTE: O autor (2018). 

Polarização potenciodinâmica 

As curvas de polarização potenciodinâmica obtidas para o aço inoxidável AISI 

304 na presença de EBRA são apresentadas na Figura 34. Observa-se o mesmo padrão de 

curva obtido para os demais extratos, entretanto, as curvas contendo o extrato não 

possuem deslocamentos significativos de corrente nem de potencial aplicado. O estudo 

das curvas de polarização é melhor entendido pelos parâmetros eletroquímicos obtidos 

pela extrapolação de Tafel, apresentado na Tabela 21. 
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FIGURA 34 - CURVAS DE POLARIZAÇÃO PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 EM 

DIFERENTES pH NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EBRA, OBTIDAS COM VELOCIDADE DE 

VARREDURA DE 1 mV s-1 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Os resultados apresentados na Tabela 21 indicam que a adição de extrato básico 

promove a diminuição dos valores de jcorr, Rp e da taxa de corrosão para as amostras de 

5, 15 e 20% de EBRA, mas o mesmo não é observado para a amostra de 10% de EBRA; 

estes resultados sugerem que apenas em uma concentração de extrato estudada há a 

catálise do processo corrosivo, o que não está de acordo com o observado nos ensaios 

gravimétricos. A alteração do pH do meio pode promover mudanças na composição do 

extrato, o que pode acarretar na mudança da condutividade ou da resistência do eletrólito, 

afetando a aplicação do EBRA como inibidor de corrosão.  

Além deste fator, a alteração do pH da solução afetou a reprodutibilidade dos 

demais ensaios eletroquímicos, que não serão apresentados neste trabalho. O EBRA 

mostrou-se um extrato de difícil reprodutibilidade experimental e consequentemente de 

difícil aplicabilidade na indústria, uma vez que esta pequena mudança do pH do meio 

pode demandar uma série de adaptações em um processo industrial. 
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TABELA 21 - PARÂMETROS ELETROQUÍMICOS DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NA 

PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EBRA, OBTIDOS POR EXTRAPOLAÇÃO DE TAFEL 

 pH=-0,17 pH=-0,11 pH=-0,10 pH=-0,05 

 branco 5% 

EBRA 

branco 10% 

EBRA 

branco 15% 

EBRA 

branco 20% 

EBRA 

PCA 

(mV) 

-830 -734 -764 -818 -774 -814 -773 -814 

βa 

(mV/dec) 

65 69 77 33 124 50 104 38 

- βc 

(mV/dec) 

123 181 162 132 122 171 122 134 

Ecorr, calc 

(mV) 

-787 -814 -734 -780 -795 -803 -800 -807 

Ecorr, obs 

(mV) 

-807 -830 -759 -790 -795 -824 -802 -813 

jcorr 

(µA/cm²) 

229,0 43,5 46,6 80,2 122,7 43,4 90,1 23 

Taxa de 

corrosão 

(mm/ano) 

2,52 0,385 0,417 0,885 1,09 0,388 0,806 0,253 

Rp (kΩ) 85,43 659,8 633,9 152,5 284,4 506,0 352,3 593,4 

E. I. (%) - 81,0 - -72,1 - 64,6 - 74,4 

FONTE: O autor (2018). 
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5.5. Extrato aquoso liofilizado (EAqL) 

 

5.5.1. Caracterização do extrato 

 

O espectro no infravermelho (IV) obtido para o extrato aquoso liofilizado é 

apresentado na Figura 35. 

FIGURA 35 - ESPECTRO NO INFRAVERMELHO PARA O EXTRATO AQUOSO DE RESÍDUO 

AGROINDUSTRIAL LIOFILIZADO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 No espectro apresentado na Figura 35, é possível identificar algumas bandas e a 

atribuição de cada uma delas está apresentada de forma resumida na Tabela 22. 

Os resultados apresentados na Tabela 22 mostra que mesmo após a estocagem do 

resíduo, a extração aquosa da cevada preserva grupos funcionais que possuem 

características de auxiliar no processo de inibição de corrosão, como grupos carbonila, 

anéis aromáticos e ligações duplas e triplas, capazes de se adsorver na superfície metálica. 

(FERREIRA et al., 2016; SOLTANI et al., 2012). 
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TABELA 22 - PICOS E BANDAS DO ESPECTRO DE INFRAVERMELHO DO EXTRATO AQUOSO 

LIOFILIZADO 

Número de 

onda 

Atribuição Referência 

3381 cm-1 Estiramento O-H (ABDEL-GABER et al., 2006) 

2928 cm-1 Estiramento C-H (ABDEL-GABER et al., 2006; ROCHA et 

al., 2012) 

2345 cm-1 Estiramento C≡C  (DENG; LI, 2012) 

1630 cm-1 Estiramento C-N de 

amidas 

(ABU-DALO; OTHMAN; AL-

RAWASDEH, 2012) 

1405 cm-1 Dobramento CH2 

adjacente à carbonila 

(SINGH; GUPTA; GUPTA, 2015) 

1145-1034 

cm-1 

Estiramento C-O (ABU-DALO; OTHMAN; AL-

RAWASDEH, 2012; DENG; LI, 2012) 

855 – 761  C-C de anéis aromáticos (DENG; LI, 2012) 

574-533  -(CH2)n- para n>3 (MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

  

5.5.2. Ensaios gravimétricos 

 

 Os resultados dos ensaios gravimétricos para o extrato aquoso liofilizado (EAqL) 

são apresentados na Tabela 23. É observado que houve a diminuição da velocidade de 

corrosão do aço inoxidável, indicando que o EAqL atua como inibidor das reações de 

corrosão do metal. O aumento da concentração de extrato adicionado aumentou as 

eficiências de inibição, sugerindo que o processo de inibição é dependente da quantidade 

de espécies em solução (DÜDÜKCÜ; YAZICI; ERBIL, 2004).  

A eficiência máxima observada é de 57,6%, semelhante ao observado por Teixeira 

et al (2015), em que se obteve eficiência de 58% com extrato de Camellia sinensis 

(TEIXEIRA et al., 2015). Entretanto, este valor do extrato liofilizado está bem abaixo do 

valor máximo observado para o extrato aquoso de cevada (81,6% a 5 g L-1 de extrato). 

Essa diminuição da eficiência de inibição é esperada, pois inibidores ecológicos devem 

ter essa tendência por se tratarem de compostos biodegradáveis e pode ser atribuída ao 

tempo de estocagem do material, bem como aos tratamentos realizados anteriormente ao 

processo de estocagem, que são fatores determinantes para a manutenção das 
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propriedades antioxidantes da cevada (BANERJEE; SRIVASTAVA; SINGH, 2012; 

HARGREAVES; HILL; LEAVER, 2009).  

TABELA 23 - VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO PARA O AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 1,5 mol L-1 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE 

EAqL 

[EAqL] mg L-1 vcorr/mg cm-2 h-1 E.I. / % 

0 0,9165 - 

100 0,5818 36,5 

200 0,5336 41,6 

300 0,5223 43,0 

400 0,4648 49,2 

500 0,3883 57,6 

FONTE: O autor (2018). 

 

 O ajuste dos dados experimentais dos ensaios gravimétricos aos modelos de 

isotermas é apresentado na Tabela 24. 

TABELA 24 - AJUSTE DOS MODELOS DE ISOTERMAS AOS DADOS DOS ENSAIOS 

GRAVIMÉTRICOS PARA O EAqL 

Isoterma R2 y = a + bx 

Langmuir 0,9483 y = 170,7 + 1,52 x 

Freundlich 0,8762 y = -0,996 + 0,256 x 

Temkin 0,8304 y = 0,191 + 0,267 x 

Flory-Huggins 0,8370 y = -1,22 + 0,47 x 

El-Awady 0,6735 y = -2,09 + 2,50 x 

Frumkin 0,4817 y = -1,88 – 1,33 x 

FONTE: O autor (2018). 

 Os modelos de isotermas de adsorção para inibidores de corrosão possuem 

coeficientes de correlação aceitáveis no intervalo entre 0,60 e 0,99. Para o EAqRA, os 

modelos de Langmuir, Freundlich, El-Awady e Temkin obtiveram bons coeficientes de 

correlação, sendo o modelo de Temkin o que obteve a melhor correlação. O modelo de 

Temkin considera que as moléculas de inibidor possuem interações intermoleculares 

entre si, e os resultados experimentais sugerem que são predominantemente de repulsão. 

Para o EAqL, o melhor coeficiente de correlação obtido corresponde ao modelo 

de Langmuir, que sugere que a adsorção em monocamada se sobrepõe ao observado para 

o EAqRA, caracterizando um processo em que cada sítio ativo de adsorção é capaz de 
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comportar somente uma única molécula de inibidor. O processo de liofilização e a 

estocagem do resíduo promoveram a mudança do mecanismo adsortivo. O coeficiente 

angular obtido é, geralmente, em torno de uma unidade. O desvio da unidade observado 

para o EAqL sugere que embora a monocamada prevaleça, dois processos observados 

para o EAqRA podem tomar parte no processo de adsorção: a interação entre as moléculas 

de inibidor ou então a adsorção de mais de uma molécula em um sítio ativo. (TORRES 

et al., 2016). 

Os resultados dos ensaios com variação de temperatura são apresentados na 

Tabela 25. 

TABELA 25 - RESULTADOS GRAVIMÉTRICOS COM VARIAÇÃO DE TEMPERATURA PARA O 

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA DE EAqL 

 Branco 500 mg L-1 EAqL 

T (ºC) vcorr (mg cm-2 h-1) vcorr (mg cm-2 h-1) E. I. (%) 

22 0,9165 0,3883 57,6 

32 1,535 0,7449 51,5 

42 2,338 1,428 38,9 

52 4,445 2,854 35,8 

FONTE: O autor (2018). 

 Como com os demais extratos, para o EAqL também é observado um aumento da 

velocidade de corrosão com o aumento da temperatura. A adição de 500 mg L-1 de extrato 

ao meio reacional continuou promovendo a inibição do processo corrosivo. Menores 

eficiências de inibição foram observadas em maiores temperaturas, resultado da 

dessorção das moléculas de inibidor em altas temperaturas (CHAUBEY et al., 2016). 

A energia de ativação, obtida pelo ajuste dos dados no gráfico de Arrhenius, é 

apresentada na Figura 36. A curva apresentada na Figura 36 leva a um valor de energia 

de ativação aparente de 52,88 kJ mol-1. Para o aço inoxidável em H2SO4, esse valor é de 

41,00 kJ mol-1. O aumento da energia de ativação aparente observado na presença de 

extrato é atribuído ao processo de adsorção do inibidor na superfície metálica em um 

processo de atração eletrostática, o que indica que o processo de adsorção é físico 

(FOUDA et al., 2013). 
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FIGURA 36 – CURVA DE ARRHENIUS PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA DE 

EAqL 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

 

5.5.3. Ensaios eletroquímicos 

 

 

Potencial de circuito aberto 

 

 Os resultados de potencial de circuito aberto são apresentados na Figura 37. Os 

resultados apresentados indicam que a adição de EAqL ao meio reacional não promoveu 

mudanças significativas no processo de estabilização do potencial, ou seja, o mecanismo 

de aprimoramento da superfície metálica com o tempo permaneceu inalterado. Houve o 

deslocamento do potencial final para valores mais positivos. A variação de potencial 

menor que 85 mV sugere que o extrato atua como um inibidor misto das reações de 

oxidação do aço inoxidável (CHAUBEY et al., 2016; SOLTANI et al., 2012). 
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FIGURA 37 - AÇÃO DO EAqL NAS CURVAS DE POTENCIAL DE CIRCUITO ABERTO DO AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 EM ÁCIDO SULFÚRICO 1,5 mol L-1 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Polarização potenciodinâmica 

 

 A ação do EAqL nas curvas de polarização potenciodinâmica são apresentadas na 

Figura 38. Com a adição de EAqL, as correntes em todas as regiões obtiveram um 

decréscimo. Além disso, esse decréscimo é mais pronunciado na concentração de 100 mg 

L-1, sugerindo que o extrato é mais efetivo em baixas concentrações. Os parâmetros 

eletroquímicos obtidos pela extrapolação de Tafel são apresentados na Tabela 26, e 

mostram que as taxas de corrosão e as densidades de corrente de corrosão diminuem com 

a adição de extrato. Os coeficientes catódicos e anódicos de Tafel (βc e βa, 

respectivamente), tem um pequeno decréscimo em concentrações maiores que 200 mg L-

1, indicando que o extrato não altera o mecanismo de corrosão. Na concentração de 100 

mg L-1, esses valores tem um pequeno aumento, sugerindo que nessa concentração o 

extrato atua por um mecanismo diferente, conforme observado pelo formato da própria 

curva de polarização (BANERJEE; SRIVASTAVA; SINGH, 2012; FUCHS-GODEC; 

ZERJAV, 2015). 
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FIGURA 38 - AÇÃO DO EAqL NAS CURVAS DE POLARIZAÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 

304 EM ÁCIDO SULFÚRICO 1,5 mol L-1. VELOCIDADE DE VARREDURA 1 mV s-1 

 

FONTE: O autor (2018). 

 A Tabela 26 mostra que o extrato atua aumentando a resistência à polarização 

(Rp), inibindo a corrosão. O extrato possui um máximo de E. I. a 500 mg L-1, de 85,7%, 

valor um pouco superior ao encontrado para os ensaios gravimétricos. A literatura 

apresenta diferentes exemplos em que os valores de eficiência são distintos dependendo 

da técnica empregada. Enquanto na técnica gravimétrica a amostra está no potencial de 

circuito aberto, na técnica de polarização o eletrodo é submetido à uma brusca variação 

de potencial, e as distribuições de corrente não são uniformes. Em ambos os casos, a 

mesma tendência é observada: há o aumento da eficiência de inibição com o aumento da 

concentração de extrato, indicando que a adsorção aumenta com o aumento da 

concentração de inibidor (FOUDA et al., 2013; MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014). 

Extratos aquosos são muito estudados atualmente, devido a sua facilidade de 

obtenção. Os resultados obtidos para o EAqL estão próximos a alguns valores 

encontrados na literatura, como extratos de bagaço de uva (84,0% de eficiência a 2% de 

extrato cru) e gel de Aloe vera (86,4% a 200 ppm do gel) para o aço carbono em ácido 

clorídrico; e extrato de sementes de rabanete (80,2% a 10% do extrato) para o aço carbono 

em ácido sulfúrico (NOOR, 2011; ROCHA et al., 2012; SINGH; MOHAPATRA; PANI, 

2016). 
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TABELA 26 - PARÂMETROS ELETROQUÍMICOS OBTIDOS POR EXTRAPOLAÇÃO DE TAFEL 

PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA DE EAqL 

 0 

mg/L 

100 

mg/L 

200 

mg/L 

300 

mg/L 

400 

mg/L 

500 

mg/L 

OCP/ mV -830 -820 -815 -805 -792 -804 

βa /mV dec-1 65 81 32 41 30 22 

-βc /mV dec-1 123 200 103 99 112 99 

Ec,calc /mV -787 -769 -784 -787 -777 -777 

Ec,obs /mV -807 -795 -792 -783 -772 -782 

jcorr/ µA cm-2 229 184,5 125,6 100,2 53,1 32,6 

Taxa de corrosão / 

mm ano-1 

2,52 1,69 1,15 0,920 0,488 0,300 

Rp/Ω 85,4 173,2 108,7 159,6 245,5 316,6 

E. I./% - 19,4 45,1 51,6 76,7 85,7 

FONTE: O autor (2018). 
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5.6. Fração de alto peso molecular (FAPM) 

 

5.6.1. Caracterização do extrato 

 

O espectro de infravermelho (IV) obtido para o extrato aquoso liofilizado é 

apresentado na Figura 39. As principais bandas de estudo estão apresentadas de forma 

resumida na Tabela 27. 

FIGURA 39 - ESPECTRO DE INFRAVERMELHO PARA A FAPM DO EXTRATO AQUOSO DE 

RESÍDUO AGROINDUSTRIAL 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 27 mostram que a fração de alto peso 

molecular do extrato aquoso também preserva grupos funcionais importantes para a 

inibição do processo corrosivo, tais como duplas ligações carbono-carbono, núcleos 

aromáticos e heteroátomos, que atuam no processo de adsorção de moléculas na 

superfície metálica (DA ROCHA; DA CUNHA PONCIANO GOMES; D’ELIA, 2010; 

VASCONCELOS et al., 2011). 
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TABELA 27 - PICOS E BANDAS DO ESPECTRO DE INFRAVERMELHO DA FAPM DE EXTRATO 

AQUOSO 

Número de 

onda 

Atribuição Referência 

3367 cm-1 Estiramento -OH (ABDEL-GABER et al., 2006) 

2924 cm-1 Estiramento –CH2 (ABDEL-GABER et al., 2006; ROCHA et al., 

2012) 

2360 cm-1 Estiramento C≡C  (ABU-DALO; OTHMAN; AL-RAWASDEH, 

2012) 

1646 cm-1 Estiramento C=O (MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

1542 cm-1 Núcleo aromático (MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

1245-1033 

cm-1 

Estiramento C-O (ABU-DALO; OTHMAN; AL-RAWASDEH, 

2012; MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

857 – 755  C-H de núcleos 

aromáticos  

(MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

698 – 476   Ligações –(CH2)n- 

para n>3 

(MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

 

5.6.2. Ensaios gravimétricos 

 

 Os resultados dos ensaios gravimétricos para a fração de alto peso molecular do 

extrato aquoso (FAPM) são apresentados na Tabela 28. Assim como os demais extratos, 

houve a diminuição da velocidade de corrosão do aço inoxidável com a adição da FAPM. 

Entretanto, diferentemente dos demais extratos, o aumento da concentração não 

promoveu um aumento considerável da eficiência de inibição, sugerindo que, neste caso, 

a inibição do processo corrosivo não é dependente da quantidade de espécies com 

capacidade adsorvente em solução (MORETTI; GUIDI; GRION, 2004). 
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TABELA 28 - VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO PARA O AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 1,5 MOL L-1 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DA 

FAPM 

[FAPM] mg L-1 vcorr/mg cm-2 h-1 E.I. / % 

0 0,9165 - 

100 0,5747 37,3 

200 0,5286 42,3 

300 0,5423 40,8 

400 0,4684 48,9 

500 0,5163 43,6 

FONTE: O autor (2018). 

O ajuste dos dados experimentais dos ensaios gravimétricos aos modelos de 

isotermas é apresentado na Tabela 29. A fração de alto peso molecular admite o modelo 

de isoterma de Langmuir. Seguindo o comportamento observado para as amostras em que 

houve a adição de EAqL, o desvio da unidade sugere que alguma das atribuições do 

modelo não é rigorosamente observado: as moléculas podem assumir mais que um sítio 

ativo ou então interagir umas com as outras (TORRES et al., 2016). 

TABELA 29 - AJUSTE DOS MODELOS DE ISOTERMAS AOS DADOS DOS ENSAIOS 

GRAVIMÉTRICOS PARA A FAPM 

Isoterma R2 y = a + bx 

Langmuir 0,9775 y = 57,4 + 2,10 x 

Freundlich 0,6178 y = -0,667 + 0,122 x 

Temkin 0,5850 y = 0,1416 + 0,117 x 

Flory-Huggins 0,5929 y = -0,639 + 0,210 x 

El-Awady 0,4510 y = -1,575 + 5,01 x 

Frumkin 0,3690 y = -1,18 – 3,19 x 

FONTE: O autor (2018). 

 

5.6.3. Ensaios eletroquímicos 

 

Potencial de circuito aberto 

 

 Os resultados de potencial de circuito aberto são apresentados na Figura 40. É 

possível observar que a adição de FAPM não alterou a curva. Um pequeno deslocamento 

do potencial é observado, sugerindo que o extrato atue como um inibidor misto das 
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reações de corrosão do aço (DE SOUZA; SPINELLI, 2009; VASCONCELOS et al., 

2011). 

FIGURA 40 - AÇÃO DA FAPM NAS CURVAS DE POTENCIAL DE CIRCUITO ABERTO DO AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 EM ÁCIDO SULFÚRICO 1,5 mol L-1 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Polarização potenciodinâmica 

 

 A ação da FAPM do extrato aquoso nas curvas de polarização potenciodinâmica 

são apresentadas na Figura 41. Assim como nos resultados de potencial de circuito aberto, 

as curvas apresentaram pequenos deslocamentos em relação à curva do branco. Para a 

análise da influência da FAPM na corrosão do aço inoxidável, os parâmetros 

eletroquímicos obtidos pela extrapolação de Tafel são úteis e estão apresentados na 

Tabela 30. 

Os parâmetros eletroquímicos mostram que a adição de FAPM promoveu uma 

diminuição dos coeficientes anódicos e catódicos de Tafel. Esses valores sugerem que 

pode haver uma dessorção eletroquímica do inibidor, ou então pode haver a mudança do 

mecanismo corrosivo (DE SOUZA; SPINELLI, 2009). Essa mudança foi responsável 

pela diminuição da jcorr, e pelo aumento da Rp, o que promoveu uma eficiência de inibição 
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máxima de 83,3%, valor semelhante ao observado para o extrato de cevada puro em aço 

macio (83,5% a 0,49 g L-1) (SAADAWY, 2015). 

FIGURA 41 - AÇÃO DA FAPM NAS CURVAS DE POLARIZAÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 

304 EM ÁCIDO SULFÚRICO 1,5 mol L-1, VELOCIDADE DE VARREDURA DE 1 mV s-1 

 

FONTE: O autor (2018). 

TABELA 30 - PARÂMETROS ELETROQUÍMICOS OBTIDOS POR EXTRAPOLAÇÃO DE TAFEL 

PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA DE FAPM. 

 0 

mg/L 

100 

mg/L 

200 

mg/L 

300 

mg/L 

400 

mg/L 

500 

mg/L 

OCP/ mV -830 -829 -827 -826 -825 -823 

βa /mV dec-1 65 61 34 26 25 28 

-βc /mV dec-1 123 91 94 103 104 109 

Ec,calc /mV -787 -796 -793 -782 -784 -784 

Ec,obs /mV -807 -799 -794 -784 -785 -781 

jcorr/ µA cm-2 229 177 114 71,2 55,0 38,1 

Taxa de corrosão / 

mm ano-1 

2,52 1,62 1,04 0,65 0,505 0,350 

Rp/Ω 85,4 113,7 122,9 161,7 204,8 324,7 

E. I./% - 22,6 50,2 68,9 75,9 83,3 

FONTE: O autor (2018). 
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 Os resultados de eficiência de inibição maiores para as amostras submetidas aos 

ensaios de polarização sugerem que o processo de inibição para a FAPM é fortemente 

dependente do potencial da amostra (DE SOUZA; SPINELLI, 2009) 
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5.7. Extrato ácido liofilizado (EAL) 

 

5.7.1. Caracterização do extrato 

 

O espectro de infravermelho (IV) obtido para o extrato ácido liofilizado é 

apresentado na Figura 42.  As principais bandas de estudo estão apresentadas de forma 

resumida na Tabela 31. 

FIGURA 42 - ESPECTRO DE INFRAVERMELHO PARA O EXTRATO ÁCIDO LIOFILIZADO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 31 mostram que a extração ácida do resíduo 

após um período de estocagem preserva somente alguns grupos funcionais com potencial 

atividade antioxidante. São observadas carbonilas e algumas ligações C=O, entretanto, o 

núcleo aromático observado para os demais extratos não foi preservado. Pode-se supor 

que o extrato ácido terá menor atividade inibidora pelo espectro de infravermelho, uma 

vez que é observada uma maior degradação do extrato (BANERJEE; SRIVASTAVA; 

SINGH, 2012). 
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TABELA 31 - PICOS E BANDAS DO ESPECTRO DE INFRAVERMELHO DO EAL 

Número de 

onda 

Atribuição Referência 

3445 cm-1 Estiramento –OH (ROCHA et al., 2012) 

2970-2926 

cm-1 

Estiramento C-H 

em C sp3 

(ABDEL-GABER et al., 2006; ROCHA et al., 

2012) 

2249 cm-1 Estiramento C≡C (ABU-DALO; OTHMAN; AL-RAWASDEH, 

2012) 

1626 cm-1 Estiramento C=O (MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

1142 cm-1 Estiramento C-O (ABU-DALO; OTHMAN; AL-RAWASDEH, 

2012; MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

916 cm-1  R-CH=CH2 (MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

624 – 470 

cm-1   

Ligações –(CH2)n- 

para n>3 

(MOURYA; BANERJEE; SINGH, 2014) 

 

 

5.7.2. Ensaios gravimétricos 

 

 Os resultados dos ensaios gravimétricos para o EAL são apresentados na Tabela 

32. Assim como nos demais ensaios, houve a diminuição da velocidade de corrosão com 

a adição do extrato, entretanto, essa diminuição resultou em eficiências de inibição muito 

baixas para o extrato ácido liofilizado. Conforme observado pelos espectros de 

infravermelho, a ausência de ligações características de grupos aromáticos promoveu a 

menor eficiência de inibição. Ravindran (2017) atribui as ligações C=O e C-O-C nos 

espectros de infravermelho dos grãos esgotados de cevada à presença de lignina e 

hemicelulose. Após a estocagem, o resíduo provavelmente perdeu muitas propriedades 

antioxidantes e a extração ácida rompeu essas ligações, essenciais para que ocorra o 

processo inibitório (RAVINDRAN et al., 2018). 
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TABELA 32 - VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO PARA O AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 EM H2SO4 1,5 mol L-1 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE 

EAL 

[EAL] mg L-1 vcorr/mg cm-2 h-1 E.I. / % 

0 0,9165 - 

100 0,7395 19,3 

200 0,7451 18,7 

300 0,7325 20,1 

400 0,6741 26,4 

500 0,7516 17,9 

FONTE: O autor (2018). 

O ajuste dos dados experimentais dos ensaios gravimétricos aos modelos de 

isotermas é apresentado na Tabela 33. Observa-se que as baixas eficiências de inibição 

promoveram um desajuste nos modelos de isotermas. O único modelo ajustável 

permanece como o modelo de Langmuir. O desajuste da unidade do coeficiente angular 

observado neste caso mostra que a isoterma também possui desvios do modelo ideal, o 

que, juntamente com o coeficiente de correlação baixo, pode ser indicativo de que o 

extrato não se adequa à isoterma (TORRES et al., 2016).  

 

TABELA 33 - AJUSTE DOS MODELOS DE ISOTERMAS AOS DADOS DOS ENSAIOS 

GRAVIMÉTRICOS PARA O EAL 

Isoterma R2 y = a + bx 

Langmuir 0,8852 y = 21,0 + 4,99 x 

Freundlich 0,068 y = -0,789 +0,08 x 

Temkin 0,077 y = 0,122 + 0,034 x 

Flory-Huggins 0,019 y = -3,04+ 0,605 x 

El-Awady 0,0012 y = -3,06 + 0,267 x 

Frumkin 0,065 y = -0,842 + 0,06 x 

FONTE: O autor (2018). 

 Os resultados de velocidade de corrosão com variação de temperatura são 

apresentados na Tabela 34. Conforme os demais extratos estudados, houve a diminuição 

da eficiência de inibição com o aumento da temperatura. Para temperaturas superiores à 

42ºC, houve a catálise do processo corrosivo, ou seja, o extrato deixa de ser um inibidor 

e passa a acelerar o processo corrosivo em virtude da diminuição de moléculas de extrato 

disponíveis na superfície metálica. Na literatura não são apresentados resultados 
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semelhantes, o que indica que o extrato ácido preparado após a estocagem do material 

possui restrições de aplicação.  

A energia de ativação, obtida pelo ajuste dos dados no gráfico de Arrhenius, é 

apresentada na Figura 43. O ajuste dos dados leva a uma energia de ativação aparente 

para o processo de inibição/catálise de 51,08 kJ mol-1. Esses resultados sugerem que o 

extrato atua por um mecanismo de adsorção física. Como o extrato preserva poucos 

grupos capazes de se adsorver efetivamente na superfície metálica, com o aumento da 

temperatura há a dessorção dessas moléculas, ocasionando a catálise do processo 

corrosivo. (NOOR, 2011; OKAFOR et al., 2008). 

TABELA 34 - RESULTADOS GRAVIMÉTRICOS COM VARIAÇÃO DE TEMPERATURA PARA O 

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA DE EAL 

 Branco 500 mg L-1 EAL 

T (ºC) vcorr (mg cm-2 h-1) vcorr (mg cm-2 h-1) E. I. (%) 

22 0,9165 0,7516 17,9 

32 1,535 1,327 13,5 

42 2,338 2,362 -12,5 

52 4,445 5,083 -14,4 

FONTE: O autor (2018). 

FIGURA 43 - CURVA DE ARRHENIUS PARA O AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA DE 

EAL 

 

FONTE: O autor (2018).  
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5.8.Compostos orgânicos presentes na cevada 

 

Os resultados dos ensaios gravimétricos obtidos para o ácido ferúlico são 

apresentados na Tabela 35.  

TABELA 35 – VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO PARA O AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 

ÁCIDO FERÚLICO.  

Concentração / mg L-1 vcorr/ mg cm-2h-1 E. I. / % 

0 0,9165 - 

100 0,5855 36,1 

200 0,7384 19,4 

300 0,4559 50,2 

400 2,923 -218 

500 0,9975 -8,8 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 35 indicam que a adição de ácido ferúlico 

ao meio reacional promove a diminuição da velocidade de corrosão em baixas 

concentrações, promovendo a inibição do processo corrosivo. O valor máximo de 

eficiência de inibição, de 50,2%, foi obtido com a concentração de 300 mg L-1. A partir 

desta concentração, as moléculas de AF passam a catalisar o processo corrosivo, 

aumentando a velocidade de corrosão do aço. Esse comportamento sugere que há a 

saturação de moléculas na superfície metálica, promovendo a dissolução do metal 

(RODRIGUES, 1993). 

 Os resultados dos ensaios gravimétricos obtidos para o ácido cumárico são 

apresentados na Tabela 36. Os resultados dos ensaios gravimétricos para o ácido 

cumárico, Tabela 36, apontam que em todas as concentrações de ACum adicionados há 

a diminuição da velocidade de corrosão do aço inoxidável, sugerindo que há a adsorção 

deste ácido na superfície metálica. O maior valor de E.I observado foi com a adição de 

400 mg L-1 de ácido. Não foi observado nenhum padrão de aumento da E. I. com o 

aumento da concentração de ACum, sugerindo que não há uma dependência da 

quantidade de moléculas em solução com a diminuição da velocidade de corrosão (DA 

ROCHA, 2013).  
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TABELA 36 - VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO PARA O AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 

ÁCIDO CUMÁRICO.  

Concentração / mg L-1 vcorr/ mg cm-2h-1 E. I. / % 

0 0,9165 - 

250 0,7195 21,5 

300 0,7623 16,8 

350 0,7563 17,5 

400 0,5512 39,8 

450 0,7753 15,4 

 

 A Tabela 37 apresenta os resultados de velocidade de corrosão e de eficiência de 

inibição para o aço inoxidável com a adição de diferentes concentrações de ácido cafeico 

(ACaf).  

TABELA 37 – VELOCIDADE DE CORROSÃO E EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO PARA O AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 

ÁCIDO CAFEICO.  

Concentração / mg L-1 vcorr/ mg cm-2h-1 E. I. / % 

0 0,9165 - 

100 1,075 -17,3 

200 0,6669 27,2 

300 0,7822 14,6 

400 0,8740 4,6 

500 0,7151 21,9 

 

 Assim como para o ácido cumárico (Tabela 36), os resultados para o ácido cafeico 

(Tabela 37) não apresentaram um padrão de aumento da concentração de espécies em 

solução com o aumento da eficiência de inibição. Esse comportamento sugere que o 

processo de inibição não depende da quantidade de espécies antioxidantes em solução. 

Todavia, é observado que para concentrações inferiores a 100 mg L-1 de ACaf adicionado, 

não há a inibição do processo corrosivo.  

 Os resultados apresentados nas Tabelas 35 a 37 indicam que os ácidos fenólicos 

estudados, embora estejam em quantidades significativas na cevada e apresentem 

potencial capacidade inibidora e as características ideais para a diminuição da velocidade 

de corrosão – heteroátomos e grupos contendo duplas ligações – não são os únicos 
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responsáveis pelas altas eficiências observadas para os extratos de cevada. Esses 

resultados sugerem que a presença destas moléculas em solução gera um efeito sinérgico 

inibidor, no qual são observadas elevadas eficiências de inibição.  
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6. Conclusões 

 

O extrato de resíduo de cevada apresentou potencial atividade inibidora para o aço 

inoxidável AISI 304 em ácido sulfúrico 1,5 mol L-1: 

 O resíduo bruto apresenta evidências de elementos que podem atuar como 

heteroátomos em estruturas químicas, o que possibilita a aplicação do resíduo 

como inibidor; 

 A característica morfológica heterogênea do resíduo impossibilita a aplicação 

direta como inibidor, sendo necessários métodos de extração para empregá-lo 

no meio eletrolítico. 

 O extrato ácido pode ser obtido diretamente pela reação do ácido sulfúrico 

concentrado com o resíduo, preservando grupos funcionais com capacidade 

de se adsorver na superfície metálica. O EARA apresenta a melhor eficiência, 

de 97,1%, em um mecanismo de adsorção físico das moléculas de inibidor, 

que atuam nas reações anódica e catódica. 

 O extrato aquoso, obtido com água destilada aquecida, apresenta eficiência de 

até 81,6%. As interações entre as moléculas de extrato diminuem a eficiência 

de inibição quando comparado ao EARA e o tornam um inibidor 

predominantemente anódico. 

 O extrato básico altera o pH do meio eletrolítico, o que pode mudar a natureza 

química do eletrólito. Há a redução substancial da eficiência de inibição, para 

72,5%, em um mecanismo misto de inibição. 

 Os extratos obtidos após a estocagem do resíduo preservam algumas 

propriedades antioxidantes, mas reduzem a eficiência de inibição, de acordo 

com um inibidor biodegradável. 
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7. Sugestões de trabalhos futuros 

 

 Aplicação dos extratos ácido e aquoso na forma liofilizada em sistemas 

eletroquímicos; 

 Estudo de espectroscopia de impedância eletroquímica com a aplicação de 

circuitos equivalentes; 

 Aplicação do extrato básico em um eletrólito alcalino, como hidróxido de sódio 

em alumínio; 

 Verificação do efeito dos extratos de cevada em outros metais e meios 

eletrolíticos, como cloreto de sódio, ácido clorídrico e aço carbono; 

 Comparação do extrato de resíduo de cevada com os extratos de grãos de cevada.  

 Avaliação da adição de misturas dos ácidos ferúlico, p-cumárico e cafeico na 

corrosão do aço inoxidável AISI 304 em ácido sulfúrico. 
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