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Resumo: Inibidores de corrosão são substâncias 

empregadas no meio corrosivo para prevenir o ataque de 

certos metais durante a produção, transporte, 
armazenamento ou em operações de decapagem. Neste 

trabalho o extrato da torta de palmiste (dendê), resíduo 

obtido do processamento industrial do dendê, foi 

empregado como inibidor natural de corrosão em meio 

ácido para aço carbono. A caracterização da corrosão 

feita por medidas de perda de massa mostrou redução na 

taxa de corrosão na presença do inibidor. 

 

1. Introdução 
Os inibidores de corrosão são substâncias ou mistura 

de substâncias que, quando acionadas em concentrações 

satisfatórias, no meio corrosivo, visam diminuir ou até 

mesmo eliminar as reações de oxidação que provocam a 

degradação do metal [1]. 

Em decorrência do custo e toxicidade dos inibidores 

de corrosão torna-se necessário a aplicação de 

inibidores de corrosão mais eficientes e ambientalmente 

corretos. O uso de inibidores de corrosão de origem 
vegetal desperta o interesse cientifico por se tratar de 

uma alternativa promissora no combate a corrosão. Os 

inibidores naturais são renováveis, não tóxicos, de fácil 

aquisição, economicamente viáveis e não apresentam 

metais pesados [2]. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho consiste em 

caracterizar a torta de palmiste obtida do processamento 

industrial do dendê como inibidor natural de corrosão 

para aço carbono em meio ácido. 

 

2. Procedimento experimental 
Em uma amostra de 25 g de torta de palmiste foram 

adicionados 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. Posteriormente, foi 

preparado um extrato hidroalcoólico (etanol/água, 

70/30, v/v) para partição líquido/líquido com 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 1,10 g/L em meio de HCl 0,5 mol/L. O 

tempo de imersão foi de 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 e Discussões 
É possível observar na Tabela I que o extrato de 

dendê apresenta efeito de inibidor de corrosão. A taxa 
de corrosão média para o aço carbono com inibidor  

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

0,095 mg/cm2.h comparado a 0,193 mg/cm2.h para o 

aço sem inibidor. O extrato obtido após 3 extrações 

apresenta melhor eficiência como inibidor para as 

concentrações estudadas, indicando menor velocidade 

de corrosão do aço na presença do mesmo. A taxa de 

corrosão também diminui com o aumento da 

concentração do extrato. O tempo de estocagem do 

extrato afeta negativamente a eficiência do inibidor. A 

partição líquido-líquido em hexano mostrou menor 
eficiência como inibidor para 1 extração nas diferentes 

concentrações.  

 

Tabela I – Eficiência do inibidor média no mesmo dia 

da extração (t = 0 dias). 

Concentração Eficiência do inibidor -  (%) 

 1 extração 3 extrações 

0,77 g/L 39,2 ± 1,3 45,6 ± 0,1 

1,10 g/L 48,6 ± 1,5 50,6 ± 1,6 

 

Tabela II – Eficiência do inibidor média após 14 dias de 
estocagem (t = 14 dias). 

Concentração Eficiência do inibidor -  (%) 

 1 extração 3 extrações 

0,77 g/L 29,4 ± 0,6 43,4 ± 1,1 

1,10 g/L 36,8 ± 1,8 45,8 ± 1,0 

 

4. Conclusões 
O extrato obtido da torta de palmiste atua como 

inibidor natural de corrosão para o aço carbono 1020 em 

solução de HCl 0,5 mol/L. Os resultados sugerem que 
as moléculas do inibidor se adsorvem na superfície 

metálica, reduzindo a área de contato entre o metal e o 

meio corrosivo. Portanto, o extrato do dendê diminui a 

velocidade de corrosão do aço-carbono.  
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