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Resumo: Entre os métodos de proteção contra a corrosão 

pode-se destacar o uso de inibidores, que devido a sua 

toxicidade estão sendo substituídos por inibidores 

naturais, como o composto quercetina, encontrado na 

casca da cebola roxa, que será alvo de estudo deste 

trabalho, objetivando sua caracterização quanto a 

corrosão e identificação química. Os resultados de perda 

de massa segundo ASTM G1 demostraram que o extrato 

alcoólico obtido da casca da cebola roxa apresenta efeito 

de inibidor de corrosão para aço carbono. 

 

1. Introdução 
Os inibidores de corrosão são substâncias adicionadas 

ao meio corrosivo, em quantidades ou concentrações 

adequadas, com intuito de reduzir ou até mesmo eliminar 

a corrosão por influenciarem na cinética das reações 

eletroquímicas [1]. Entretanto, os já existentes são 

tóxicos e estão sendo substituídos pelos chamados 

inibidores verdes, que são substâncias orgânicas (taninos, 

alcaloides e/ou polifenóis) encontradas em extratos 

naturais, que apresentam grupos funcionais e/ou 

heteroátomos polares em suas cadeias, os quais 

promovem melhor adsorção à superfície do metal, 

protegendo o mesmo contra a corrosão [2]. O flavonóide 

quercetina é um polifenol que pode ser encontrado, por 

exemplo, na casca da cebola roxa em quantidade de 390 a 

660 g/g e apresenta propriedades antioxidantes, o que 

torna seu estudo alvo do referido trabalho [3]. 

 

2. Metodologia 
Em uma amostra de 25 g da casca da cebola roxa em 

pó foi adicionado 50 mL de etanol 99,8 %. Foram 

preparados extratos após 1 e 3 extrações em etanol por  

48 h. Os filtrados foram submetidos a rotaevaporação  

(70 °C), obtendo-se o extrato bruto. As medidas de perda 

de massa segundo ASTM G1 foram feitas em amostras 

de aço carbono 1020. O extrato foi empregado nas 

concentrações de 0,77 g/L e 1,11 g/L em meio de HCl  

0,5 mol/l por 2h. A eficiência de um inibidor () de 

corrosão pode ser determinada segundo a expressão:  
 

 (%) =  
 𝑛𝑠 −  𝑛𝑐

𝑛𝑠
𝑥 100 

 

Onde:  = eficiência do inibidor em porcentagem,  

s = taxa de corrosão sem uso do inibidor e c = taxa de 

corrosão com uso de inibidor. Os ensaios foram 

realizados no exato momento da extração e após 14 dias 

de estocagem em triplicata.  

3. Resultados e Discussões 
É possível observar na Tabela 1 que o extrato bruto 

(alcoólico) obtido da casca da cebola roxa apresenta 

efeito de inibidor de corrosão. A taxa de corrosão média 

para o aço carbono com extrato bruto do resíduo vegetal 

(1 extração, t = 0 dias e 1,10 g/L) reduz para  

0,116 mg/cm2.h em relação a 0,203 mg/cm2.h para o aço 

carbono sem inibidor. Os resultados mostram que o 

procedimento com três extrações aumenta a eficiência do 

inibidor natural, pois favorece o isolamento dos 

constituintes químicos que inibem a corrosão. O aumento 

da concentração também diminui a velocidade de 

corrosão. Além disso, pode-se notar na Tabela 2 que o 

tempo de estocagem do extrato influencia negativamente 

na eficiência do inibidor.  

 

Tabela 1 – Eficiência do inibidor no mesmo dia da 

extração. 
Concentração Eficiência do inibidor -  (%) 

 1 extração 3 extrações 

0,77 g/L 33,2 ± 0,6 37,7 ± 1,8 

1,1 g/L 42,6 ± 1,5 47,8 ± 0,8 

 

Tabela 2 – Eficiência do inibidor após 14 dias de 

estocagem. 
Concentração Eficiência do inibidor -  (%) 

 1 extração 3 extrações 

0,77 g/L 9,8 ± 1,7 30,8 ± 0,6 

1,1 g/L 18,9 ± 0,8 36,6 ± 1,2 

 

4. Conclusões 
Até esse ponto afirma-se que os resultados são 

satisfatórios, pois há uma diminuição das taxas de 

corrosão na presença do inibidor. Assim infere-se que de 

fato há alguma substância que promove o efeito inibidor, 

porém estudos mais aprofundados serão ainda realizados 

para isolar o composto desejado e avaliar seu efeito. 
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