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Resumo: O trabalho tem como principal finalidade 

investigar a eficiência da casca do cacau como um 

inibidor natural de corrosão para aço-carbono em meio 

ácido. A caracterização da corrosão foi feita por 

medidas de perda de massa segundo ASTM G1. Os 

resultados evidenciaram o efeito inibitório do resíduo 

vegetal, indicando que as moléculas presentes na casca 

do cacau se adsorvem na superfície metálica reduzindo 

a taxa de corrosão do aço. 

 

1. Introdução 
A deterioração do material metálico proveniente de 

sua interação com o meio denomina-se corrosão. Dessa 

forma, a corrosão é um dos principais motivos pelas 

perdas econômicas no setor industrial. O aço-carbono, 

pela sua resistência mecânica, capacidade de 

deformação e baixo custo, é amplamente utilizado na 

indústria em diferentes aplicações. No entanto, este 

material metálico possui baixa resistência à corrosão, o 

que reduz seu desempenho e via útil. Dentre os métodos 

de proteção contra a corrosão destacam-se a proteção 

catódica e anódica, revestimentos metálicos, inibidores 

de corrosão e revestimentos orgânicos poliméricos 

(tintas) [1]. Em virtude da necessidade de inovação na 

área, o uso de inibidores naturais de corrosão torna-se 

proeminente, principalmente pelo perfil sustentável, 

baixo custo, não-tóxico e facilidade de obtenção da 

matéria-prima. Decorrente a complexidade e a 

variedade de compostos químicos encontrados nos 

extratos orgânicos, torna-se de grande valia o aumento 

de pesquisas para um mercado com grande demanda por 

produtos com o menor impacto ambiental [2].  

 

2. Metodologia  
Em uma amostra de 25 g da casca do cacau triturado 

(em pó) foi adicionado 50 mL de etanol 99,8 %. O 

extrato foi obtido após 1 extração em etanol por 48 h. 

Os filtrados foram submetidos a rotaevaporação (70 °C), 

obtendo-se o extrato bruto. Posteriormente, foi feito um 

extrato hidroalcoólico (etanol/água, 70/30, v/v) para 

partição líquido/líquido em hexano e acetato de etila. 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:  

 
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  
Os resultados apresentados mostram redução na 

velocidade de corrosão do aço carbono ao aumentar a 

concentração do extrato da casca do cacau, 

evidenciando o aumento da eficiência do inibidor. Além 

disso, pode-se notar que o tempo de estocagem do 

extrato tem influência na taxa de corrosão, reduzindo a 

eficiência do inibidor natural. O extrato obtido por 

partição líquido/líquido em hexano revela menores 

valores de taxa de corrosão em relação ao extrato bruto 

(Tabela 1 e 2). A casca do cacau em pó adicionada ao 

meio corrosivo apresenta maior eficiência de inibição, 

60% e 68% para 0,77 g/L e 1,11 g/L, respectivamente, 

comparado ao extrato obtido da casca do cacau em pó. 

 

Tabela 1 – Eficiência média do inibidor no mesmo dia 

da extração (t= 0 dias). 
Concentração Eficiência do inibidor -  (%) 

 Bruto Hexânico 

0,77 g/L 44,9  0,7 31,8  0,1 

1,1 g/L 57,8  0,4 51,4  0,9 

 

Tabela 2 – Eficiência média do inibidor após 14 dias de 

estocagem (t = 14 dias). 
Concentração Eficiência do inibidor -  (%) 

 Bruto Hexânico 

0,77 g/L 35,4  1,0 26,2  0,7 

1,1 g/L 40,9  0,9 33,2  1,2 

 

4. Conclusões 
Os resultados mostram a redução das taxas de corrosão 

na presença da casca do cacau (extrato e pó), indicando 

que este resíduo vegetal atua como inibidor de corrosão. 

Provavelmente, as moléculas presentes na casca se 

adsorvem na superfície, inibindo a interação entre o 

metal e o meio. Estudos mais aprofundados ainda serão 

realizados para caracterizar os compostos que 

apresentam efeito de inibidor bem como a corrosão.  
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