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Resumo: O projeto tem como objetivo o estudo do 

comportamento de um inibidor natural de corrosão 

obtido a partir do caroço de abacate. Por se tratar de um 

produto natural, ele pode sofrer degradação por diversos 

fatores como luz, temperatura, O2 e pH. Por este motivo, 

foi analisado o comportamento do extrato em diferentes 

pH em função da atividade antioxidante pelo método 

DPPH e teor de compostos fenólicos pelo método Folin-

Ciocalteu para que o mesmo possa ser utilizado no 

âmbito industrial como inibidor de corrosão.  

 

1. Introdução 
A corrosão vem sendo um grande obstáculo no dia a 

dia da indústria, cerca de 4% do valor do PIB de um 

país é voltado para o processo de minimização ou 

restauros dos problemas causados pela oxidação 

metálica. Por este motivo, são aplicados inibidores de 

corrosão como método de proteção contra a corrosão em 

diversas aplicações dos materiais metálicos. Os 

inibidores comumente utilizados apresentam ótima 

eficiência, mas trazem algumas desvantagens, como por 

exemplo, componentes químicos tóxicos ao meio 

ambiente e aos seres humanos. 

Visto isso, cientistas desenvolvem atualmente 

inibidores naturais de corrosão, tendo como matéria 

prima, rejeitos naturais de outros processos industriais. 

No entanto, tais inibidores sofrem com a alta 

degradação em decorrência de diversos fatores por 

conta de serem produzidos por materiais naturais. 

Pensando nesta problemática, o projeto tem como 

objetivo o estudo da degradação do inibidor de corrosão 

obtido a partir do caroço de abacate em diferentes pH.  

O inibidor de corrosão foi obtido por extração 

sólido-líquido pelo método Soxhlet em diferentes 

solventes, bem como pelo método ultrassom. O 

comportamento do extrato do caroço do abacate foi 

estudado em diferentes pH por medidas da atividade 

antioxidante pelo método DPPH e teor de compostos 

fenólicos pelo Folin-Ciocalteu para determinar o melhor 

meio de aplicação do inibidor. 

 

2. Metodologia 
Foram analisados três tipos diferentes de extratos do 

abacate (tipo 1, tipo 2 e tipo 3) em função do tipo de 

extração. Para o extrato tipo 1 pelo método de extração 

Soxhlet, foi utilizado 50 g do caroço do abacate seco e 

moído para 500ml do solvente. Os solventes usados 

para extração foram o hexano, acetato de etila e o etanol 

anidro, nesta ordem, com duração de 2 horas para cada 

solvente. Após a extração, o extrato alcoólico resultante 

foi levado para uma chapa de aquecimento para ser 

evaporado, restando apenas o extrato concentrado. 

Foram utilizados os solventes em ordem crescente de 

polaridade de modo a obter o extrato apenas com 

substâncias polares para aplicação em meios aquosos. 

Para o extrato tipo 2 pelo método de extração Soxhlet, 

foi utilizado somente o etanol como solvente. No 

extrato tipo 3, foi realizado a extração pelo método 

ultrassom, empregando o hexano, acetato de etila e o 

etanol anidro como solvente e duração de 1 hora para 

cada solvente. 

Como o extrato foi analisado em diferentes pH, 

foram preparadas soluções tampão citrato-fosfato a 

partir da solução de fosfato de sódio anidro 0,2 mol/L e 

solução de ácido cítrico 0,1 mol/L em diferentes 

proporções, obtendo-se os pH: 2,6; 3,6; 4,0; 4,6; 5,0; 

5,6; 6,6 e 7,0 (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Volume para preparo das soluções 

tampão citrato-fosfato 

pH Volume de ácido 

cítrico (mL) 

Volume de fosfato 

dissódico (mL) 

2,6 44,6 5,4 

3,6 33,9 16,1 

4,0 30,7 19,3 

4,6 26,7 23,3 

5,0 24,3 25,7 

5,6 21,0 29,0 

6,6 13,6 36,4 

7,0 6,5 43,6 

 

O estudo da degradação do extrato do caroço do 

abacate em diferentes pH foi realizado pelo método 

DPPH para a determinação da atividade antioxidante e 

pelo Folin-Ciocaulteu para análise do teor de compostos 

fenólicos. Para isto, foram preparadas soluções de 

extrato em tampão citrato-fosfato na concentração de 

3g/L para os diferentes pH.  

Para a medida do DPPH, foi preparada uma solução 

controle composta de metanol, acetona e água destilada 

como branco do espectrofotômetro. Também foi 

preparada uma solução de DPPH de concentração 60 

μM. A análise foi realizada misturando a solução de 

DPPH juntamente a amostra a ser analisada (mistura do 

extrato em tampão). A absorbância foi lida em um 

espectrofotômetro em um comprimento de onda de 515 

nm em intervalos de 30 min na ausência de luz. A 

atividade antioxidante foi determinada conforme a 

equação 1. 
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As análises do teor de compostos fenólicos pelo 

método Folin-Ciocalteu foram realizadas em um tubo de 

ensaio onde foi adicionada uma mistura contendo água 

destilada, carbonato de sódio 4% e ácido gálico com 

diferentes concentrações. A mistura foi aquecida em 

banho maria por 15 minutos. Em seguida, foi feita a 

leitura no espectrofotômetro (760nm) para obtenção de 

uma curva de calibração. A análise do extrato foi feita 

da mesma maneira, porém no lugar do ácido gálico com 

diferentes concentrações foi adicionado as amostras de 

extrato em tampão nos diferentes pH. 

 

3. Resultados 
Os resultados da atividade antioxidante pelo método 

DDPH para os diferentes extratos (tipo 1, tipo 2 e tipo 

3) em função do pH são apresentados na Tabela 2. É 

possível observar que os extratos apresentam maior 

atividade antioxidante em escala de pH ácido. Foi 

constatado maior atividade antioxidante no pH 5,0 para 

o extrato obtido pelo método Sohxlet em diferentes 

solventes (tipo 1) comparado as demais extrações. 

 

Tabela 2 – Atividade antioxidante pelo DPPH em 

diferentes pH 

pH AA% pH AA% pH AA%

2,60 19,35 2,60 15,10 2,60 7,10

3,60 23,15 3,60 16,29 3,60 9,80

4,00 49,10 4,00 12,13 4,00 9,10

4,60 44,22 4,60 22,40 4,60 5,90

5,00 55,00 5,00 30,77 5,00 12,00

5,60 50,71 5,60 29,41 5,60 3,90

6,60 27,07 6,60 13,29 6,60 4,40

7,00 31,25 7,00 8,63 7,00 3,40

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

 
 

Pelo método Folin-Ciocalteu foi feita uma curva de 

calibração de absorbância (nm) x concentração (μg/mL) 

e obtido a equação da reta (2), como apresentado na 

Figura 1, para determinação dos compostos fenólicos. 

 
Figura 1 – Curva de calibração ácido gálico 

 

 (2) 

 

Assim, é possível determinar a teor de compostos 

fenólicos presentes no extrato em diferentes pH. Os 

resultados também demostram teores mais elevados de 

compostos fenólicos em meio ácido (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Concentrações dos compostos fenólicos em 

diferentes pH 

pH C(μg/mL) pH C(μg/mL) pH C(μg/mL)

2,60 35,42 2,60 29,14 2,60 13,71

3,60 31,21 3,60 26,76 3,60 14,99

4,00 39,50 4,00 25,54 4,00 15,23

4,60 28,59 4,60 43,77 4,60 14,20

5,00 36,52 5,00 33,89 5,00 14,44

5,60 35,48 5,60 40,78 5,60 7,98

6,60 30,05 6,60 35,29 6,60 14,08

7,00 35,42 7,00 29,01 7,00 14,32

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

 
 

4. Conclusões 
A partir dos resultados nota-se que o extrato do 

caroço do abacate apresenta compostos com 

atividade antioxidante, com melhor eficiência do 

extrato obtido pelo método de extração tipo 1 e 2. 

Assim, é possível concluir também que o extrato 

apresenta melhor comportamento quanto a 

atividade antioxidante e teor de compostos 

fenólicos para meios ácidos, tendo em vista que os 

tipos de extratos se comportaram muito bem em 

pH próximo de 5, pois há maior concentração de 

compostos fenólicos neste meio. Portanto, este 

extrato apresenta maior estabilidade em pH ácido, 

indicando que o caroço do abacate favorece melhor 

a inibição da corrosão em meios corrosivos ácidos 

comparado aos meios neutros como já evidenciado 

em ensaios de corrosão. Obtendo tais informações, 

contata-se que o meio ácido é mais indicado para 

aplicação industrial deste inibidor de corrosão. 
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