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RESUMO 

 

Este trabalho trata da comparação do desempenho de inibidores de corrosão, tendo 

como objetivo determinar a competitividade técnica dos inibidores de corrosão 

verdes frente aos inibidores de uso comercial. Neste sentido, foram escolhidos como 

representantes dos inibidores de corrosão verdes o extrato de camomila e dos 

inibidores comerciais, o molibdato de sódio. Foi realizada uma abordagem 

eletroquímica do processo corrosivo, a partir do qual os principais conceitos foram 

fundamentados, permitindo elucidar o mecanismo de atuação dos inibidores 

escolhidos como representantes. Para avaliar o desempenho destas substâncias foi 

aplicado o método da perda de massa, sendo as eficiências de inibição resultantes 

as principais variáveis empregadas na comparação. Os inibidores foram testados em 

soluções aquosas de ácido clorídrico à temperatura ambiente, sob agitação. Os 

extratos foram obtidos através de imersão em água destilada por 24h, sob agitação. 

O extrato de camomila superou o molibdato de sódio, apresentando uma eficiência 

de inibição máxima de 96,9% para um teor de 5,0 g.L-1. Além dos resultados obtidos 

experimentalmente, o desempenho da camomila superou resultados existentes na 

literatura. 

 

Palavras-chave: Corrosão; Inibidores de Corrosão Verdes; Aço Carbono; Perda de 

Massa; Eficiência de Inibição. 

  



 

ABSTRACT 

This work deals with the comparison of the performance of corrosion inhibitors, 

aiming to determine the technical competitiveness of the green corrosion inhibitors 

against the inhibitors of commercial use. In this sense, chamomile extract and, 

sodium molybdate, were chosen as representatives of the green corrosion inhibitors 

and the commercial inhibitors, respectively. An electrochemical approach of the 

corrosive process was carried out, from which the main concepts were based, 

allowing to elucidate the mechanism of action of the chosen inhibitors as 

representatives. To evaluate the performance of these substances, the mass loss 

method was applied, and the inhibition efficiencies were the main variables used in 

the comparison. The inhibitors were tested in aqueous solutions of hydrochloric acid 

at room temperature with stirring. The extracts were obtained by immersion in 

distilled water for 24 hours with stirring. Chamomile extract exceeded sodium 

molybdate, exhibiting a maximum inhibition efficiency of 96.9% at a 5.0 g.L-1 content. 

In addition to the results obtained experimentally, the performance of chamomile 

outperformed results in the literature. 

 
Key words: Corrosion; Green Corrosion Inhibitors; Carbon Steel; Mass Loss; 

Inhibition Efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A corrosão é um processo espontâneo cujos efeitos podem trazer inúmeros 

prejuízos. Industrialmente, os processos corrosivos geram impactos expressivos em 

custos (GERHARDUS et al., 2016) e representam riscos potenciais ao ser humano e 

ao ambiente. Neste sentido, o controle da corrosão em metais assume importância 

técnica, econômica e ambiental (PATNI; AGARWAL; SHAH, 2013; CAINES et al., 

2017; LUDER et al., 2018; LI et al., 2018; GROYSMAN, 2017). 

O aço carbono é uma liga metálica, constituída majoritariamente de ferro e 

carbono, de expressiva importância econômica, que tem sido empregado 

intensivamente na composição de estruturas, na confecção de tubulações industriais 

e de utensílios domésticos (DWIVEDI; LEPKOVA; BECKER, 2017). Contudo, este 

material pode estar sujeito a ambientes potencialmente corrosivos 

(BUCHWEISHAIJA, 2009). 

No geral, esta classe de aços é incapaz de ser naturalmente passivada, 

condição na qual a corrosão cessa (TALBOT, 1998; POURBAIX, 1973; 

STANSBURY; BUCHANAN, 2000). O cloreto, tipicamente presente em soluções 

aquosas, facilita a dissolução do ferro e prejudica a formação da camada passivante, 

agravando a deterioração do aço carbono (LORENZ, 1975; NOOR; AL-

MOUBARAKI, 2008). Portanto, para preservar esta liga é necessário aplicar 

estratégias de proteção anticorrosiva. 

Existem diferentes métodos para mitigar os efeitos do processo corrosivo, 

como a aplicação de proteção catódica, revestimentos e inibidores de corrosão 

(SCHWEITZER, 2010;GERGELY, 2017; DESHPANDE et al., 2014; MONTEMOR, 

2014). 

A aplicação de inibidores no combate preventivo à corrosão tem se destacado 

devido ao baixo custo e praticidade, uma vez que, quando aplicados em condições 

adequadas, estas substâncias podem até mesmo eliminar o processo corrosivo 

(SASTRI, 2011; DARIVA; GALIO, 2014). 

Uma parcela significativa dos inibidores de corrosão comercialmente 

disponíveis apresenta toxicidade elevada, o que levou à busca por inibidores 

atóxicos. Com efeito, os cromatos, muito usados como inibidores, passaram a ser 

gradativamente substituídos pelos molibdatos (VUKASOVICH; ROBITAILLE, 1977; 
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DARIVA; GALIO, 2014; MAINIER; SILVA, 2004), que podem ser aplicados na 

proteção do aço carbono em diferentes condições, como soluções salinas 

(MODESTO, 2008), ácido clorídrico (GUANNAN et al., 2006) e nitratos (TRELA; 

CHAT; SCENDO, 2015). 

Os inibidores que apresentam características atóxicas passaram a ser 

chamados de “inibidores de corrosão verdes” ou “inibidores de corrosão naturais” e 

são obtidos principalmente através de produtos vegetais (SASTRI, 2011). São 

materiais renováveis, de baixo custo e fácil aquisição, tornando esta classe de 

inibidores ainda mais promissora do ponto de vista ambiental (PATNI; AGARWAL; 

SHAH, 2013). 

Como exemplos, é possível citar os extratos de hibisco (OGUZIE, 2008; 

ABDEL-GADER et al., 2006; KHAMIS; ALANDIS; 2002) e de camomila (HMAMOU et 

al., 2012a; HMAMOU et al., 2012b; NASIBI et al., 2013), que são substâncias 

obtidas de fontes vegetais destacadas na literatura como capazes de inibir o 

processo corrosivo em aço carbono em meio ácido. 

Contudo, apesar da farta1 bibliografia sobre o uso de inibidores verdes 

(PATNI; AGARWAL; SHAH, 2013), há poucas referências comparativas na literatura 

sobre desempenho de inibidores naturais com substâncias de uso comercial e que 

permitam avaliar a competitividade desta nova categoria de inibidores. 

Este trabalho parte da premissa de que, para ser competitivo, um inibidor de 

corrosão (IC) alternativo deve apresentar desempenho similar ou melhor que os de 

uso comercial, no que tange a custo, eficiência e descarte, uma vez que a 

conjugação destes aspectos implicará a relação custo/benefício da aplicação de 

qualquer substância de características inibidoras de corrosão. 

Assim, a pesquisa aqui apresentada propõe que é possível estabelecer um 

quadro comparativo entre o desempenho de um inibidor comercial típico e inibidores 

naturais, avaliando as vantagens e desvantagens da aplicação de cada um. 

Na elaboração deste trabalho, os inibidores comerciais estão representados 

pelo molibdato de sódio e os inibidores naturais, pelo extrato de camomila. 

 

 

                                            

1Patni, Agarwal e Shah elaboraram um review sobre inibidores de corrosão verdes. 
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1.1. Objetivos 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é estabelecer uma comparação entre o 

desempenho de um inibidor de corrosão verde (ICV) e o de um inibidor de uso 

comercial, de forma a tipificar a competitividade das possíveis aplicações. 

Para garantir que esta comparação seja executada foram estabelecidos 

objetivos específicos: 

1) Introduzir a teoria acerca da corrosão em aço carbono; 

2) Elucidar os mecanismos de inibição das substâncias escolhidas como 

representantes, com base na bibliografia consultada; 

3) Preparar o extrato de camomila; 

4) Executar ensaios de avaliação de desempenho com o extrato de camomila 

e com o molibdato de sódio; 

5) Avaliar e discutir os resultados obtidos. 

 

 

1.2. Estrutura do trabalho 

 

 

Este trabalho está dividido em 5 capítulos. 

No capítulo 1 é apresentada uma breve introdução ao tema enfatizando sua 

relevância, bem como os objetivos (geral e específicos). 

O referencial teórico está detalhado no capítulo 2 e destaca os fundamentos 

do processo corrosivo em aço carbono, os mecanismos de inibição das substâncias 

inibidoras e alguns resultados disponíveis na literatura para a aplicação das 

substâncias escolhidas como inibidores de corrosão. 

No capítulo 3 são apresentados os materiais e os métodos escolhidos para a 

obtenção dos extratos e para avaliar o desempenho dos inibidores de corrosão. 

Os resultados obtidos experimentalmente são exibidos no capítulo 4, onde é 

elaborada uma discussão sobre o desempenho apresentado pelos inibidores 

testados. Estes resultados, assim como as informações contidas na literatura, são 

comparados para avaliar a competitividade dos inibidores naturais frente ao 

molibdato de sódio.  
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No capítulo 5 são apresentadas as conclusões. Além disso, são realizadas 

algumas recomendações de potenciais pesquisas e estudos a fim de refinar ou 

ampliar os resultados obtidos. 

Por fim, estão apresentadas as fontes consultadas na seção de Referências 

Bibliográficas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O problema da corrosão 

 

Os processos corrosivos geram impactos econômicos principalmente devido à 

substituição e reparos de estruturas e equipamentos (CAINES et al., 2017). 

Gerhardus et al. (2016) relatam que, no ano de 2013, o custo gerado com corrosão 

no mundo foi de aproximadamente 2,5 trilhões de dólares por ano. 

Li et al. (2018) identificaram que a qualidade da água potável pode ser 

prejudicada devido à geração de resíduos metálicos provenientes de processos 

corrosivos nos sistemas de distribuição, comprometendo a saúde dos consumidores. 

O processo corrosivo também compromete a segurança de instalações. Luder 

et al. (2018) relataram o rompimento de uma tubulação em um sistema de geração 

de vapor industrial, cuja causa raiz foi a deterioração provocada pela corrosão na 

superfície interna. 

Na indústria petroquímica, o processo corrosivo é preocupante devido às 

severas condições de processamento e à natureza inflamável e tóxica dos produtos. 

Portanto, vazamentos causados pela corrosão de materiais podem causar danos 

irreversíveis ao homem e ao meio ambiente (GROYSMAN, 2017). 

Do ponto de vista ambiental, os desdobramentos de acidentes causados por 

corrosão são fontes de poluição e ameaçam a integridade da flora e a fauna locais 

(SASTRI, 2011). 

No geral, metais podem estar sujeitos a ambientes potencialmente corrosivos 

cujos efeitos podem comprometer as aplicações (BUCHWEISHAIJA, 2009). Um 

exemplo de liga metálica suscetível à corrosão é o aço carbono. 

 

 

2.2 Aço carbono 

 

 

Os aços são ligas constituídas majoritariamente por ferro e carbono, de 

expressiva importância econômica e intensivamente utilizadas em aplicações 

industriais (DWIVEDI; LEPKOVA; BECKER, 2017). Contudo, com exceção dos aços 
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inoxidáveis, estas ligas possuem pouca resistência à corrosão na maioria dos 

ambientes (TALBOT, 1998; POURBAIX, 1973). 

O aço carbono sofre corrosão em soluções aquosas, como em ácido 

clorídrico (GUANNAN, 2006), ácido sulfúrico (SOUZA, 2008), soluções salinas 

(MODESTO, 2008) e nitratos (TRELA; CHAT; SCENDO, 2015). Devido à relevância 

comercial desta liga, é importante estabelecer condições que a protejam do 

processo corrosivo. Portanto, para fundamentar a escolha de um método de 

proteção é necessário elucidar os mecanismos da corrosão. 

 

 

2.3 Mecanismo do processo corrosivo 

 

 

A corrosão é um fenômeno de deterioração que resulta na perda de material 

por uma superfície através de mecanismos químicos ou eletroquímicos. Reações 

são consideradas eletroquímicas quando envolvem a transferência de elétrons e 

uma passagem de corrente elétrica (WOLYNEC, 2002; POPOV, 2015; 

STANSBURY; BUCHANAN, 2000). 

Portanto, o processo corrosivo eletroquímico é possível somente em materiais 

eletricamente condutores, como é o caso dos metais. Segundo Wolynec (2002), a 

corrosão metálica, na presença de água, resulta majoritariamente de reações 

eletroquímicas. 

Quando um metal (M) é imerso em uma solução aquosa naturalmente ocorre 

um equilíbrio de dissolução, conforme mostrado na Equação 1 (WOLYNEC, 2002; 

TALBOT, 1998): 

 

𝐌(𝐬) ←⃗⃗⃗ 𝐌𝐧+
(𝐚𝐪) + 𝐧𝐞−        Equação (1) 

 

Os elétrons (e-) gerados por esta reação migram livremente pela superfície 

através da condução até que sejam consumidos por íons (An+) da solução (Equação 

2)(WOLYNEC, 2002; STANSBURY; BUCHANAN, 2000): 

 

𝐀𝐧+
(𝐚𝐪) + 𝐧𝐞− → 𝐀(𝐬)        Equação (2) 
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Conforme a reação da Equação 2 acontece, o equilíbrio da reação da 

Equação 1 é desbalanceado e passa a ocorrer somente no sentido de produção de 

e-, provocando a dissolução do metal (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Corrosão eletroquímica 

Fonte: adaptado de STANSBURY; BUCHANAN (2000). 

 

Na corrosão eletroquímica, reações que produzem e- são anódicas e resultam 

na oxidação de uma espécie, como na reação da Equação 1. Por outro lado, 

reações que consomem e- são catódicas e promovem a redução de uma espécie, 

como na reação da Equação 2 (WOLYNEC, 2002; STANSBURY; BUCHANAN, 

2000). Cabe observar, então, que os elétrons podem ser considerados como 

produtos de reações anódicas e reagentes de reações catódicas. 

A participação de elétrons em reações eletroquímicas não é prevista pela 

termodinâmica química. Portanto, para que a corrosão possa ser evitada, é 

necessário elucidar este processo com base na termodinâmica eletroquímica e na 

cinética de dissolução, o que é possível através da avaliação da interface metal-

água (TALBOT, 1998; POURBAIX, 1973). 

 

 

2.4 Corrosão em soluções aquosas 

 

 

Quando um sólido entra em contato com uma solução iônica (eletrólito), é 

formada uma dupla camada elétrica (DCE), estrutura resultante da reorientação de 

íons e dipolos existentes em solução na interface (GRAHAME, 1947). No caso de 

materiais eletricamente condutores, como os metálicos, este efeito é favorecido pelo 

estabelecimento de uma diferença de potencial elétrico entre o material e o eletrólito, 
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que ocorre devido ao acúmulo de e- provenientes da reação da Equação 1 

(GRAHAME, 1947; TALBOT, 1998; HOLZE, 2007; WOLYNEC, 2002). 

A Figura 2 ilustra a DCE para um metal. 

 

 

Figura 2 - Dupla camada elétrica (DCE) 

Fonte: adaptado de WOLYNEC (2002). 
 

O conceito de potencial elétrico está associado à movimentação de cargas 

em um determinado meio. A Figura 3 ilustra o transporte de uma partícula carregada 

entre os pontos A e B, através de uma pequena distância δr na direção de uma 

carga fixa. 

 

 

Figura 3 - Transporte de carga elétrica 

Fonte: adaptado de OLDHAM; MYLAND; BONDO (2012) 

 

Para que este movimento ocorra, é necessário aplicar um trabalho WAB, que 

pode ser calculado conforme a Equação 3. 

 

𝐖𝐀→𝐁 = −𝐐 ∗ 𝐄 ∗ 𝛅𝐫         Equação (3) 

 

Sendo “Q” a carga da partícula movimentada; e “E” a intensidade do campo 

elétrico estabelecido pela carga fixa. 
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Neste sentido, se assume que exista um potencial elétrico (∅) em cada um 

dos pontos A e B e a diferença de potencial é definida como o trabalho necessário 

para a partícula entre estes pontos, dividido pela magnitude da carga (Equação 4): 

 

∅𝐁 − ∅𝐀 =
𝐖𝐀→𝐁

𝐐
= −𝐄 ∗ 𝛅𝐫       Equação (4) 

 

As moléculas de água imediatamente em contato com o metal formam uma 

camada de hidratação chamada de plano interno de Helmholtz (PIH). Esta camada é 

seguida por uma região saturada de íons metálicos que configura o plano externo de 

Helmholtz (PEH) (TALBOT, 1998; WOLYNEC, 2002). 

Eventualmente, íons de pequeno diâmetro substituem moléculas de água na 

camada de hidratação e adsorvem (BOCKRIS; DEVANATHAN; MULLER, 1963). 

Particularmente, algumas moléculas orgânicas são capazes de formar ligações 

covalentes com o metal, provocando uma quimissorção sobre o metal base 

(SASTRI, 2011). Este fenômeno é importante para a compreensão do mecanismo de 

proteção anticorrosiva promovida por alguns tipos de IC.  

Em contrapartida, a adsorção de alguns ânions, em particular, cloretos (Cl -), 

pode favorecer a corrosão metálica (NOOR; AL-MOUBARAKI, 2008; 

MACFARLANE; SMEDLEY, 1986; CHIN; NOBE, 1972). 

A região na qual se encontram íons metálicos completamente solvatados e 

separados da superfície pela camada de hidratação, mas que permanecem sob 

efeito da diferença de potencial, é o plano externo de Helmholtz (PEH) (TALBOT, 

1998; WOLYNEC, 2002). 

Por outro lado, espécies localizadas no PEH adsorvem por interações 

exclusivamente eletrostáticas (POPOV, 2015). As interações metal-soluto diferem de 

acordo com a distância da superfície e do plano de Helmholtz onde os íons estão 

localizados. 

Imediatamente após o PEH, as espécies passam a se distribuir através de 

uma camada difusa até que, a uma distância suficientemente grande, os efeitos da 

diferença de potencial se tornem desprezíveis. O conjunto formado por um metal e 

pela DCE constitui um eletrodo (TALBOT, 1998; WOLYNEC, 2002). 

Por outro lado, os efeitos da DCE são expressivos porque alteram as taxas de 

difusão na interface, impactando diretamente na cinética de dissolução metálica 
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(HOLZE, 2007; POURBAIX, 1973; TALBOT, 1998;STANSBURY; BUCHANAN, 

2000).  

O potencial de eletrodo (∈) é usualmente expresso em valores relativos, 

medidos através do acoplamento a um eletrodo de referência (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Célula eletroquímica 

Fonte: adaptado de STANSBURY; BUCHANAN (2000). 
 

Os eletrodos, conectados através de um fio metálico, são imersos 

simultaneamente em um eletrólito, configurando uma célula eletroquímica 

(STANSBURY; BUCHANAN, 2000). 

A diferença de potencial estabelecida na célula eletroquímica provoca a 

corrosão preferencial de um dos metais. A conexão metálica e o eletrólito permitem 

a continuidade do processo corrosivo através da transferência de elétrons e íons 

entre os eletrodos (STANSBURY; BUCHANAN, 2000).  

Na Figura 4 ocorre a deterioração do metal (M) pela reação da Equação 1, 

enquanto que no eletrodo de platina, de referência, é observada a reação de 

evolução de gás hidrogênio (Equação 5). 

 

 𝟐𝐇+ (𝐚𝐪) + 𝟐𝐞− → 𝐇𝟐(𝐠)
         Equação (5) 

 

Quando em conjunto, as reações das Equações 1 e 5 representam a reação 

eletroquímica completa que ocorre no sistema (Equação 6). 

 

𝐧𝐇+
(𝐚𝐪) + 𝐌(𝐬) → 𝐧

𝟐
𝐇𝟐(𝐠)

+ 𝐌𝐧+
(𝐚𝐪)       Equação (6) 
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O eletrodo de platina é o eletrodo padrão de hidrogênio (EPH), tipicamente 

adotado como referencial para a medição de potenciais padrões2 de eletrodo (∈0) 

(TALBOT, 1998; POURBAIX, 1973). A Tabela 1 lista os valores de ∈0 e as 

respectivas semi-reações para alguns metais em solução aquosa. 

 

Tabela 1 - Potenciais Padrão de Eletrodo 

Reação de Eletrodo 
Potencial Padrão  

de Eletrodo,∈0(V) 

𝐴𝑢3+ + 3𝑒− → 𝐴𝑢 + 1,500 

𝐶𝑙2 + 2𝑒− → 2𝐶𝑙− + 1,360 

𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2𝑂 + 1,228 

𝐵𝑟2 + 2𝑒− → 2𝐵𝑟− + 1,065 

𝐴𝑔+ + 𝑒− → 𝐴𝑔 + 0,799 

𝐻𝑔2
2+ + 2𝑒− → 2𝐻𝑔 + 0,789 

𝐹𝑒2+ + 2𝑒− → 𝐹𝑒3+ + 0,771 

𝐼2 + 2𝑒− → 2𝐼− + 0,536 

𝐶𝑢+ + 𝑒− → 𝐶𝑢 + 0,520 

𝐶𝑢2+ + 2𝑒− → 𝐶𝑢 + 0,337 

2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2 0,000 

𝑃𝑏2+ + 2𝑒− → 𝑃𝑏 – 0,126 

𝑆𝑛2+ + 2𝑒− → 𝑆𝑛 – 0,136 

𝑁𝑖2+ + 2𝑒− → 𝑁𝑖 – 0,250 

𝐹𝑒2+ + 2𝑒− → 𝐹𝑒 – 0,440 

𝐶𝑟3+ + 3𝑒− → 𝐶𝑟 – 0,740 

𝑍𝑛2+ + 2𝑒− → 𝑍𝑛 – 0,763 

𝐴𝑙3+ + 3𝑒− → 𝐴𝑙 – 1,663 

𝑀𝑔2+ + 2𝑒− → 𝑀𝑔 – 2,370 

𝑁𝑎+ + 𝑒− → 𝑁𝑎 – 2,714 
Fonte: adaptado de TALBOT (1998). 

 

O potencial do EPH é arbitrariamente zero e são atribuídos valores negativos 

para os potenciais quando ocorre a oxidação do metal de forma espontânea 

(TALBOT, 1998). 

Os potenciais e as respectivas semi-reações listados na Tabela 1 podem ser 

combinados de acordo com a célula eletroquímica de interesse. A diferença de 

potencial estabelecida entre os eletrodos determina qual metal apresentará corrosão 

espontaneamente (STANSBURY; BUCHANAN, 2000). 

                                            

2Os potenciais são considerados padrão porque a reação de referência ocorre a condições 
específicas: 298K,1,0 atm e com atividade dos íons hidrogênio unitária (TALBOT, 1998; 
STANSBURY; BUCHANAN, 2000). 
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A corrosão ocorre de forma espontânea quando a variação da energia livre de 

Gibbs (ELG) para o processo é negativa. Na célula eletroquímica, a diferença de 

potencial estabelecida está diretamente relacionada com a ELG. Quando a ELG se 

iguala a zero, o equilíbrio termodinâmico é atingido e o processo corrosivo é 

interrompido (POURBAIX, 1973; POPOV, 2015). 

Cabe, no entanto, destacar que a energia livre de Gibbs aqui referida tem 

natureza eletroquímica e não deve ser confundida com a energia livre de natureza 

puramente química. 

Com base nas características das propriedades termodinâmicas de estado, a 

variação da energia livre de Gibbs pode ser expressa conforme a Equação 7 

(GLASSTONE, 1969). 

 

dG = (
𝜕G

𝜕T
)
P, ni,nj, …

dT + (
𝜕G

𝜕P
)
T, ni,nj, …

dP + ∑ (
𝜕G

𝜕ni
)
P, T,∑nj

dni𝑖    Equação (7) 

 

Onde nj representa a quantidade de matéria de todas as espécies químicas 

diferentes da espécie i; ni representa a quantidade de matéria de todas as espécies 

químicas diferentes de j; T representa a temperatura; e P representa a pressão. 

Com base nas equações fundamentais da termodinâmica, os dois primeiros 

termos do lado direito da Equação 8podem ser substituídos: 

 

dG = −SdT + VdP + ∑ (
𝜕G

𝜕ni
)
P, T,∑nj

dni𝑖       Equação (8) 

 

Fazendo  

 μi = (
𝜕G

𝜕ni
)
P, T,∑nj

        Equação (9) 

 

A Equação (8) fica  

 

dG = −SdT + VdP + ∑ μidni𝑖        Equação (10) 

 

Onde μié chamado de potencial químico da espécie i. 
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Assim, a contribuição química é dada por dG (de natureza puramente 

química). Entretanto, se uma entidade química, dotada de energia livre química G, 

for carregada eletricamente, passará a ser dotada também de uma energia elétrica 

q∅ sendo q a carga elétrica e ∅ o potencial elétrico relativo ao ponto de localização 

da carga. 

Com isso, surge uma nova quantidade de energia, a energia livre 

eletroquímica, Gel, dada por 

 

𝐺𝑒𝑙 =  G + q∅          Equação (11) 

 

Logo, considerando uma variação termodinâmica, vem: 

 

∆Gel = ∆G + q∆∅         Equação (12) 

 

A transferência de elétrons por uma reação eletroquímica resulta em um 

trabalho elétrico (𝑊𝑒𝑙), que é diretamente proporcional à diferença de potencial da 

célula (Equação13) (POPOV, 2015). 

 

Wel =  nF∆∈0          Equação (13) 

 

Sendo n a quantidade de elétrons gerados pela reação; F = 96485 C.mol-1 a 

constante de Faraday; e ∆∈0 a diferença de potencial entres as reações que ocorrem 

na célula (Equação 14) (POPOV, 2015). 

 

∆∈0 = ∈redução
0 −∈oxidação

0         Equação (14) 

 

Nesta equação, ∈𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜
0  e ∈𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎çã𝑜

0  representam, respectivamente, o potencial 

padrão para as reações de redução e oxidação. 

Assumindo que a reação eletroquímica ocorre de forma adiabática, em 

temperatura e pressão constantes e na ausência de trabalho mecânico, variações na 

ELG do sistema (ΔG) ocorrem pela variação do trabalho elétrico (ΔWel), 
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convencionalmente negativo3 (Equação 15) (POPOV, 2015; STANSBURY; 

BUCHANAN, 2000). 

 

∆G =  −∆Wel = − nF∆∈0        Equação (15) 

 

O sinal negativo da Equação 15 sugere que (ΔG) e (∆∈0) influenciem no 

processo em sentidos opostos. Enquanto a diferença da ELG entre as espécies 

M/M+ atua como força motriz na transferência de íons da superfície para a solução, a 

diferença de potencial elétrico atrai os íons da solução para a superfície 

(STANSBURY; BUCHANAN, 2000). 

Analisando as Equações 14 e 15é possível verificar a condição de 

espontaneidade do processo corrosivo; ou seja, para que a variação da ELG do 

processo assuma um valor negativo, a diferença de potencial deve ser positiva 

(TALBOT, 1998; POURBAIX, 1973).  

Contudo, os valores dos potenciais padrão da Tabela 1 são restritos às 

condições do EPH (TALBOT, 1998). Para corrigir o potencial de eletrodo com base 

nos efeitos de concentração e temperatura é possível aplicar a equação de Nernst 

(STANSBURY; BUCHANAN, 2000;HOLZE, 2007), representada pela Equação 16. 

 

∈ = ∈0+ (
RT

nF
) ln (

∏[aoxidação]zi

∏[aredução]zi
)       Equação (16) 

 

Sendo T a temperatura; R = 8,314 J*mol-1*K-1 a constante dos gases ideais; z 

o coeficiente estequiométrico da i-ésima espécie; e 𝑎𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎çã𝑜 e 𝑎𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜  as atividades 

das espécies produzidas, respectivamente, nas reações anódicas e catódicas. 

Por convenção, para espécies consumidas z<0. 

A aplicação da equação de Nernst para a reação da Equação 5, a 298K, 

resulta na Equação 17: 

∈ =  0 + 0,0128 ∗ ln (
𝑎

𝐻+
2

𝑃𝐻2

)        Equação (17) 

 

Sendo PH2 a pressão parcial de hidrogênio no sistema. 

                                            

3 Quando executado pelo sistema, o trabalho é convencionalmente negativo (POPOV, 2015). 
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Em soluções aquosas a concentração de H+ é usualmente mensurada através 

do potencial hidrogeniônico (pH), o que pode ser evidenciado ao ajustar a Equação 

17, resultando na Equação 18: 

 

∈ =  −0,059 ∗ pH − 0,03 ∗  ln(PH2
)       Equação (18) 

 

Portanto, a equação de Nernst permite a obtenção do potencial de eletrodo 

para a reação da Equação 5 em quaisquer pH e pressão parcial de hidrogênio, 

tornando os potenciais padrão aplicáveis em diversas condições.  

O pH de uma solução aquosa é importante para a avaliação da corrosividade 

do meio, considerando que influencia na dissolução do metal e na estabilidade dos 

produtos formados (STANSBURY; BUCHANAN, 2000; POPOV, 2015). Segundo 

Sastri (2011), o pH é o principal indicador da corrosividade de águas em processos 

industriais. 

Pourbaix (1973) compilou, a partir das equações de Nernst, as condições de 

equilíbrio de dissolução de metais em meio aquoso e elaborou diagramas que as 

representam graficamente conforme a dependência do pH e do potencial de 

eletrodo. Esses diagramas mostram as regiões de estabilidade dos diferentes óxidos 

num sistema de coordenadas onde o potencial eletroquímico aparece como função 

do pH. Portanto, os “Diagramas de Pourbaix” fornecem certa previsibilidade a um 

sistema metal-eletrólito, pois permitem avaliar se o processo corrosivo é 

termodinamicamente favorável em diferentes meios (TALBOT, 1998). 

Como a corrosão do aço carbono ocorre devido à dissolução do ferro, é 

importante avaliar as possíveis reações e as respectivas condições de equilíbrio 

para o sistema ferro-água. 

Com foi dito anteriormente, as linhas dos diagramas de Pourbaix são 

construídas a partir das equação de Nernst e, por esta razão, são relativamente 

simples de construir. 

 

 

2.4.1 Corrosão do ferro 
 

 

A Figura 5 mostra o Diagrama de Pourbaix para o sistema ferro-água, a 298K.  
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Figura 5 - Diagrama de Pourbaix: sistema Fe-H2O (298K) 

Adaptado de: TALBOT (1998). 
 

No Diagrama de Pourbaix, cada reta representa o equilíbrio de uma reação 

química ou eletroquímica (POURBAIX, 1973). O sistema Fe-H2O possui diversas 

reações de eletrodo, que diferem entre si pela composição do meio e pelas espécies 

geradas (HOLZE, 2007). Na Figura 5 foram destacadas reações que envolvem as 

espécies mais comuns: Fe, Fe2+, Fe3+, Fe2O3 e Fe3O4 (TALBOT, 1998).  

Regiões do diagrama compreendidas entre duas ou mais retas são condições 

em que uma espécie é termodinamicamente estável. Quando íons participam das 

reações, o equilíbrio também depende das atividades iônicas, resultando em 

conjuntos de retas paralelas (POURBAIX, 1973). 

Na Figura 5, as retas indicadas por -2, -4 e -6 representam atividades para os 

íons Fe2+ e Fe3+ de, respectivamente, 10-2, 10-4 e 10-6 g.L-1 (TALBOT, 1998). 

Reações que dependem simultaneamente do pH e do potencial formam retas 

inclinadas, como é o caso das reações de evolução de hidrogênio (Equação 5) e de 

redução do oxigênio (Equação 19), respectivamente representadas pelas linhas 

tracejadas A e B (POURBAIX, 1973). 

 

𝟏

𝟐
𝐎𝟐(𝐝𝐢𝐬𝐬𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐨)

+ 𝐇𝟐𝐎(𝐥) + 𝟐𝐞− → 𝟐𝐎𝐇−
(𝐚𝐪)      Equação (19) 

 

Na área compreendida entre as retas tracejadas, a água é 

termodinamicamente estável. Na região acima da reta A, a água se decompõe com 
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evolução de gás oxigênio e abaixo da reta B, de hidrogênio (POURBAIX, 1973; 

TALBOT, 1998). 

Reações que independem do pH geram retas horizontais (POURBAIX, 1973) 

e na Figura 5 dividem as regiões do Fe eFe2+e representam o equilíbrio da reação 

da Equação 20. 

 

𝐅𝐞𝟐+
(𝐚𝐪) + 𝟐𝐞− ↔ 𝐅𝐞(𝐬)         Equação (20) 

 

Portanto, variações no potencial do sistema provocarão o desequilíbrio desta 

reação. De acordo com a Figura 5, um aumento do potencial dentro desta região 

tornará o Fe2+ a espécie termodinamicamente mais estável e a dissolução do ferro 

será favorecida (POURBAIX, 1973; TALBOT, 1998). 

Caso as condições estejam compreendidas na região entre a reta B e o 

equilíbrio da reação da Equação20, a corrosão do ferro é termodinamicamente 

favorável e a reação eletroquímica completa será a reação da Equação 21: 

 

𝐅𝐞(𝐬) + 𝟐𝐇+
(𝐚𝐪) → 𝐅𝐞𝟐+

(𝐚𝐪) + 𝐇𝟐(𝒈)
       Equação (21) 

 

Contudo, condições que tornam a espécie metálica (Fe) mais estável 

desfavorecem a corrosão e o metal se encontrará, convencionalmente, em uma 

região de imunidade (POURBAIX, 1973). 

As reações químicas de dissolução de metais não envolvem a participação de 

elétrons e, portanto, não dependem do potencial. Estas reações dão origem às retas 

verticais do diagrama (POURBAIX, 1973) que, na Figura 5, representam a reação  

da Equação 22: 

 

𝟐𝐅𝐞𝟐+
(𝐚𝐪) + 𝟑𝐇𝟐𝐎(𝐥) → 𝟔𝐇+

(𝐚𝐪) + 𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑(𝐬)
      Equação (22) 

 

O Fe2O3 e o Fe3O4 são os produtos sólidos mais comuns provenientes da 

corrosão do ferro em soluções aquosas (TALBOT, 1998). As condições nas quais 

ocorre a formação destes sólidos caracterizam a região de passivação e o depósito 

de óxidos formado caracteriza uma camada passivante (POURBAIX, 1973). 

Para evitar o processo corrosivo é importante conhecer as regiões de 

proteção do metal: a imunidade e passivação. É possível identificar as regiões de 
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corrosão e proteção através da divisão do Diagrama de Pourbaix conforme a Figura 

6 (POURBAIX, 1973; TALBOT, 1998). 

 

 

Figura 6 - Diagrama de Pourbaix: corrosão, imunidade e passivação 

Fonte: adaptado de TALBOT (1998) 

 

Convencionalmente, as retas que delimitam a região da corrosão são 

referentes à atividade iônica de 10-6 g.L-1, acima da qual a dissolução do ferro é 

considerada plenamente estabelecida (POURBAIX, 1973; TALBOT, 1998). 

Na imunidade, a forma metálica é a espécie termodinamicamente mais 

estável e, portanto, é uma região na qual o metal base está protegido. Contudo, na 

região de passivação a corrosão do ferro é termodinamicamente favorável e a 

proteção anticorrosiva é promovida por alterações na cinética da dissolução 

(POURBAIX, 1973). 

Produtos sólidos provenientes da corrosão depositam-se sobre a superfície e, 

caso formem depósitos estáveis, a taxa de corrosão (TC) é controlada pela difusão 

iônica através da DCE, visto que a camada de hidratação e o PEH promovem 

resistência a esta transferência (TALBOT, 1998;STANSBURY; BUCHANAN, 2000). 

Quando um metal é passivado, a taxa de corrosão (TC) sofre uma brusca 

redução porque a difusão iônica passa a ocorrer através de uma fase sólida, cuja 

velocidade de transporte é expressivamente mais lenta do que em líquidos 

(STANSBURY; BUCHANAN, 2000). 

Contudo, a passivação espontânea possui aplicações limitadas porque se 

torna necessário manipular as condições (∈/pH) para que a proteção anticorrosiva 

seja promovida (TALBOT, 1998).  
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Com exceção dos aços inoxidáveis, o ferro e suas ligas são incapazes de 

alcançar a passividade na maioria dos ambientes. (TALBOT, 1998; POURBAIX, 

1973; STANSBURY; BUCHANAN, 2000). 

Um agente que agrava a corrosão do aço carbono é o íon cloreto (Cl -), que é 

capaz de substituir moléculas de água na camada de hidratação da DCE, sendo 

adsorvido sobre o metal (TALBOT, 1998; POPOV, 2015). Este contato promove 

alterações no mecanismo de dissolução do ferro e afeta a formação da camada 

passivante (LORENZ, 1965; MACFARLANE; SMEDLEY, 1986; CHIN; NOBE, 1972; 

POURBAIX, 1973). 

 

 

2.4.1.1 Efeito do ácido clorídrico 

 

 

O efeito de halogênios na corrosão do ferro foi avaliado por LORENZ (1965) 

que, através de técnicas eletroquímicas, associou a presença de Cl- com alterações 

no mecanismo de dissolução do ferro. 

Na ausência de cloreto, a reação da Equação20 ocorre através de um 

mecanismo de adsorção em três etapas (Equações23, 24 e 25), conforme proposto 

por MacFarlane e Smedley (1986). 

 

𝐅𝐞(𝐬) + 𝐇𝟐𝐎(𝐥) ↔ [𝐅𝐞𝐎𝐇]𝐚𝐝𝐬 + 𝐇+
(𝐚𝐪) + 𝐞−      Equação (23) 

 

[𝐅𝐞𝐎𝐇]𝐚𝐝𝐬 → [𝐅𝐞𝐎𝐇]+
(𝐚𝐪)

+ 𝐞−        Equação (24) 

 

[𝐅𝐞𝐎𝐇]+
(𝐚𝐪)

+ 𝐇+
(𝐚𝐪) → 𝐅𝐞𝟐+

(𝐚𝐪) + 𝐇𝟐𝐎(𝐥)         Equação (25) 

 

Onde o subscrito ads representa uma espécie adsorvida no metal. 

Em soluções contendo cloreto a reação da Equação 20 resulta do mecanismo 

proposto por Chin e Nobe (1972), cujas etapas são apresentadas nas equações 26, 

27 e 28. 

 

𝐅𝐞(𝐬) + 𝐂𝐥−(𝐚𝐪) + 𝐇𝟐𝐎(𝐥) ↔ [𝐅𝐞𝐂𝐥𝐎𝐇]𝐚𝐝𝐬
− + 𝐇+

(𝐚𝐪) + 𝐞−     Equação (26) 

 



 

 

32 

[𝐅𝐞𝐂𝐥𝐎𝐇]𝐚𝐝𝐬
− → 𝐅𝐞𝐂𝐥𝐎𝐇(𝐚𝐪) + 𝐞−        Equação (27) 

 

𝐅𝐞𝐂𝐥𝐎𝐇(𝐚𝐪) + 𝐇+
(𝐚𝐪) → 𝐅𝐞𝟐+

(𝐚𝐪) + 𝐂𝐥−(𝐚𝐪) + 𝐇𝟐𝐎(𝐥)     Equação (28) 

 

Onde o subscrito “ads” representa uma espécie adsorvida na superfície metálica. 

A cinética e o mecanismo da corrosão do aço carbono foram avaliados por 

Noor e Al-Moubaraki (2008) através de técnicas eletroquímicas para diferentes 

teores de ácido clorídrico (AC). Com base nos resultados experimentais, os autores 

identificaram que a dissolução do ferro ocorre simultaneamente através dos 

mecanismos propostos por MacFarlane e Smedley (1986) e Chin e Nobe (1972). 

Além disso, a presença destas espécies afeta a estrutura da camada 

passivante, que se torna porosa e tem a aderência prejudicada, podendo 

desencadear processos de corrosão localizada, em que ocorre o estabelecimento de 

uma grande área catódica em volta de uma pequena área anódica (POURBAIX, 

1973). 

Portanto, o AC é um potencial agravante na corrosão do aço carbono, porque 

torna possível a dissolução do ferro através de um mecanismo paralelo e dificulta o 

estabelecimento da passividade. Neste sentido, para preservar a integridade da liga 

metálica é necessário aplicar métodos de proteção. 

 

 

2.5 Métodos de proteção anticorrosiva 
 

 

Os custos oriundos da corrosão podem ser reduzidos através de métodos de 

prevenção e controle, como a aplicação de proteção catódica, revestimentos e 

inibidores de corrosão (UHLIG, 2011; GERHARDUS et al., 2016). O princípio comum 

de atuação destas técnicas é o bloqueio do contato entre a superfície e o eletrólito, 

desfavorecendo a dissolução metálica (TALBOT, 1998; SCHWEITZER, 2010). 

A proteção catódica pode ser alcançada, por exemplo, pelo uso de “metais de 

sacrifício”: quando a liga a ser protegida é acoplada a metais menos nobres, estes 

sofrem corrosão preferencialmente (TALBOT, 1998; SCHWEITZER, 2010). 
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Os revestimentos são, usualmente, tintas que podem ser empregadas na 

proteção metálica em diferentes condições de corrosividade, inclusive em ambientes 

severos, como no setor de óleo e gás (GROYSMAN, 2017; TALBOT, 1998). 

Contudo, em caso de falhas na cobertura ou perda de aderência em algum 

ponto da superfície, o metal ficará exposto e a aplicação poderá ser comprometida. 

Neste sentido, houve busca por novas tecnologias o que levou, por exemplo, aos 

revestimentos à base de grafeno (GERGELY, 2017) e poliméricos (DESHPANDE et 

al., 2014). Outra funcionalidade comum para alguns revestimentos é a presença de 

inibidores de corrosão (MONTEMOR, 2014). 

A aplicação de inibidores reprime o processo corrosivo através da formação 

de películas protetoras sobre a superfície metálica, que diminuem ou eliminam o 

contato com o eletrólito,e ganha destaque devido ao baixo custo e 

praticidade(SASTRI, 2011; DARIVA; GALIO, 2014). 

 

 

2.5.1 Inibidores de corrosão 

 

 

Os inibidores de corrosão (IC) substituem moléculas de água da camada de 

hidratação na DCE, adsorvendo preferencialmente e passando a controlar a taxa de 

difusão de íons na interface metal-eletrólito. Conseqüentemente, a transferência de 

elétrons diminui, afetando a cinética do processo corrosivo (SASTRI, 2011; TALBOT, 

1998; POPOV, 2015). 

A classificação dos inibidores é usualmente feita de acordo com a reação 

eletroquímica bloqueada pela aplicação (Figura 7) (POPOV, 2015; SCHWEITZER, 

2010). 

 

Figura 7 - Classificação de inibidores de corrosão 

Fonte: adaptado de SASTRI (2011). 
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Inibidores catódicos impedem a reação de evolução de hidrogênio (Equação 

5) em meios ácidos. Alguns exemplos são os sais de arsênico, de bismuto e 

antimônio. Além da adsorção, este tipo de inibidor também é capaz de atuar através 

da modificação do meio corrosivo ou da formação de precipitados (POPOV, 2015; 

SASTRI, 2011). 

Algumas substâncias permitem tornar o eletrólito menos agressivo, como é o 

caso dos seqüestradores de oxigênio. Um exemplo de seqüestrador é a hidrazina, 

que consome oxigênio através da Equação 29 (POPOV, 2015). 

 

𝐍𝟐𝐇𝟒(𝐥)
+ 𝐎𝟐(𝐠)

→ 𝐍𝟐(𝐠)
+ 𝟐𝐇𝟐𝐎(𝐥)       Equação (29) 

 

Como efeito, a reação de redução do oxigênio (Equação 19) se torna menos 

intensa, conseqüentemente inibindo a corrosão. Como esta é uma reação catódica, 

os seqüestradores de oxigênio também são considerados inibidores catódicos 

(POPOV, 2015). 

A reação da Equação 21 também pode ser bloqueada através da formação de 

depósitos sobre a superfície. Algumas substâncias como, por exemplo, os 

bicarbonatos, reagem com a hidroxila proveniente da redução do oxigênio, 

precipitando na forma de carbonatos insolúveis (Equação 30) (POPOV, 2015; 

DARIVA; GALIO, 2014). 

 

𝐂𝐚(𝐇𝐂𝐎𝟑)𝟐(𝐬)
+ 𝐎𝐇−

(𝐚𝐪) → 𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑(𝐬)
+ 𝐇𝐂𝐎𝟑(𝐚𝐪)

− + 𝐇𝟐𝐎(𝐥)    Equação (30) 

 

Os inibidores anódicos reprimem a reação de dissolução (Equação 1) atuando 

como facilitadores da formação de filmes passivantes. Exemplos desta classe de 

inibidores são cromatos, molibdatos e tungstanatos (TALBOT, 1998; POPOV, 2015; 

SASTRI, 2011). 

No caso do aço carbono, a aplicação destas substâncias pode promover o 

aumento da taxa de formação de Fe2O3 ou a produção de outros óxidos, como o 

óxido de cromo (III) (Equação 31), que reforça a estrutura da camada passivante 

naturalmente existente (TALBOT, 1998; POPOV,2015; SASTRI, 2011).  

 

𝟐𝐂𝐫𝐎𝟒
𝟐−

(𝐚𝐪)
+ 𝟏𝟎𝐇+

(𝐚𝐪) + 𝟔𝐞− → 𝐂𝐫𝟐𝐎𝟑(𝐬)
+ 𝟓𝐇𝟐𝐎(𝐥)     Equação (31) 
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Além disso, uma vantagem dos ânions empregados como inibidores anódicos 

é que, em sua maioria, formam de sais de sódio de grande solubilidade em água, 

mas ao reagir com o Fe3+ proveniente das reações de dissolução produzem sólidos 

pouco solúveis, precipitando sobre a superfície e bloqueando a corrosão 

(TALBOT,1998). 

Os inibidores mistos são, geralmente, substâncias orgânicas polares, que 

formam filmes sobre a superfície metálica eimpedem fisicamente as reações anódica 

(Equação 1) e catódica (Equações 5 e 19).Alguns exemplos desta classe de 

inibidores são as aminas, alcoóis, ácidos carboxílicos e sulfonatos (POPOV, 2015; 

SASTRI, 2011). 

Quando o inibidor orgânico entra na DCE, ocorre inicialmente a adsorção 

eletrostática e o adsorvato permanece separado da superfície pela camada de 

hidratação. Em seguida, heteroátomos presentes como P, S, N e O, que possuem 

elétrons disponíveis na camada de valência, formam ligações covalentes com o 

metal, promovendo a estabilização do filme protetor através da 

quimissorção(POPOV, 2015; SASTRI, 2011).  

 

 

2.5.1.1 Inibidores para o aço carbono 

 

 

A proteção do aço carbono pode ser obtida através da aplicação de 

compostos orgânicos, como toluidinas e piridinas; e inorgânicos, como sais de 

arsênico e cromatos. Contudo, estas substâncias apresentam toxicidade elevada, o 

que levou à busca por IC atóxicos (MAINIER; SILVA; 2004). Com efeito, os 

cromatos, muito usados como inibidores, passaram a ser gradativamente 

substituídos por outros sais, como os molibdatos (VUKASOVICH; ROBITAILLE, 

1977; DARIVA; GALIO, 2014; MONTEMOR, 2014). 

A busca por inibidores atóxicos levou, também, ao desenvolvimento dos 

inibidores de corrosão verdes (ICV) ou “inibidores de corrosão naturais”, que são 

obtidos majoritariamente através de produtos vegetais. Esta classe de inibidores se 

mostra promissora do ponto de vista técnico e ambiental, porque as matérias-primas 
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são de baixo custo, fácil aquisição, renováveis e biodegradáveis (SASTRI, 2011; 

PATNI; AGARWAL; SHAH, 2013). 

Para que os benefícios ambientais da aplicação de ICV possam ser 

alcançados é necessário avaliar a viabilidade técnica e econômica desta classe de 

substâncias frente a inibidores de uso comercialmente comprovados.  

Neste sentido, é feito um detalhamento sobre alguns aspectos da aplicação 

do molibdato de sódio (MS) e de ICV para o aço carbono. 

 

 

2.5.1.1.1 Molibdato de sódio 

 

 

Os molibdatos estão presentes na formulação de IC em diversas patentes 

(SAJI, 2010) e são capazes de proteger o aço carbono em diferentes condições, 

como soluções salinas contendo cloretos (MODESTO, 2008; ABDALLAH et al., 

2016), ácido clorídrico (GUANNAN et al., 2006) e nitratos (TRELA; CHAT; SCENDO, 

2015). 

O íon molibdato é um inibidor anódico (VUKASOVICH; FERR, 1986; 

BENTLEY et al., 1986), capaz de adsorver quimicamente sobre o metal e interagir 

com o ferro através da reação da Equação 32 (ARMOUR; ROBITAILLE, 1979; 

TRELA; CHAT; SCENDO, 2015). 

 

𝐅𝐞(𝐬) + 𝐌𝐨𝐎𝟒
𝟐−

(𝐬)
→ 𝐅𝐞𝐌𝐨𝐎𝟒(𝐬)

+ 𝟐𝐞−       Equação (32) 

 

 

Figura 8 - Formação de filme passivante através do molibdato 

Fonte: adaptado de TRELA; CHAT; SCENDO (2015). 
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Além da reação com o ferro, também pode ocorrer a formação de óxido de 

molibdênio (MoO2), conforme a reação da Equação 33, que precipita sobre a 

superfície e bloqueia a difusão iônica (ABDALLAH et al., 2016). 

 

𝐌𝐨𝐎𝟒
𝟐−

(𝐬)
→ 𝐌𝐨𝐎𝟐(𝐬)

+ 𝟐𝐎−
(𝐚𝐪)        Equação (33) 

 

Através da aplicação do MS como inibidor em meio ácido, Qvarfort (1998) 

identificou a produção de uma substância azul escura na superfície metálica, 

diferente do MoO2, de cor violeta, e do trióxido de molibdênio (MO3), branco. 

Portanto, a coloração observada foi associada à presença de outras formas de 

molibdênio.  

Na presença de íons H+, o molibdênio presente no MoO3 pode sofrer 

alterações no estado de oxidação (Equação 34): a produção de uma substância azul 

escura na superfície metálica, diferente do MoO2, de cor violeta, e do trióxido de 

molibdênio (MO3), branco (BOSGSHULTE et al., 2017; PENNISI; SIMONE, 1992; 

HE; YAO, 2003). Portanto, a coloração observada foi associada à presença de 

outras formas de molibdênio: 

 

𝐌𝐨𝐎𝟑(𝐬)
+ 𝐧𝐇+

(𝐚𝐪) + 𝐧𝐞− → 𝐇𝐧𝐌𝐨𝐧
𝟓+𝐌𝐨𝟏−𝐧

𝟔+ 𝐎𝟑(𝐬)
      Equação (34) 

 

A diferença dos estados de valência do molibdato na estrutura 

HnMon
5+Mo1−n

6+ O3 promove transferências de carga entre o Mo5+ e o Mo6+, o que 

provoca um efeito óptico que torna a cor dos óxidos azul escuro (BOSGSHULTE et 

al., 2017; PENNISI; SIMONE, 1992; HE; YAO, 2003). 

Portanto, o fenômeno observado por Qvarfort (1998) foi provocado pela 

produção de gás hidrogênio no eletrodo (Equação 5), que permeia através da 

camada de óxidos (MoO2/MO3) e possibilita que a reação da Equação 34 ocorra. 

Trela e colaboradores (2015) avaliaram o desempenho do MS na proteção do 

aço carbono em solução ácida (AC 0,1 mol.L-1) para diferentes teores do IC, através 

da medição de corrente por métodos eletroquímicos. Como resultado, foi identificado 

que a eficiência de inibição (EI) aumenta conforme o inibidor é aplicado em maiores 

concentrações, conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2 - EI alcançadas por Trela, Chat e Scendo (2015) (AC 0,1 mol.L-1) 

Concentração de MS 
(mmol.L-1) 

EI (%) 

20 27 

40 39 

60 70 

80 85 

100 95 
Fonte: adaptado de TRELA; CHAT; SCENDO (2015). 

 

As eficiências de inibição são obtidas através da aplicação de métodos de 

avaliação de desempenho como, por exemplo, a perda de massa (PM). O cálculo 

das EI será apresentado no item 2.6. 

Guannan e colaboradores (2006) executaram testes de perda de massa em 

aço carbono, obtendo as EI listadas na Tabela 3 através da aplicação de 100 mg.L-1 

de MS para diferentes concentrações de AC. 

 

Tabela 3 - Eficiências de inibição alcançadas por Guannan et al. (2006) 

Concentração de AC (mol.L-1) EI (%) 

0,1 88,60 

0,3 91,07 

0,5 85,06 
Fonte: adaptado de Guannan et al. (2006). 

 

Através dos dados apresentados nas Tabelas 2 e 3 é possível verificar que o 

MS é capaz de alcançar uma EI na faixa dos 90%. Portanto, os resultados de 

Guannan et al. (2006) e Trela, Chat e Scendo (2015) foram escolhidos como 

referência para a comparação dos resultados experimentais obtidos ao longo da 

elaboração deste trabalho. 

 

 

2.5.1.1.2 Inibidores de corrosão naturais 

 

 

A proteção do aço carbono foi avaliada pela aplicação de diversos ICV, como 

os extratos da casca de melancia (ODEWUNMI; UMOREN; GASEM, 2015), da 
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casca de alho (PEREIRA et al., 2012), da folha de abacaxi (EKANEM et al., 2010), 

de hibisco (OGUZIE, 2008a) e de camomila (HMAMOU, 2012a), dentre outros. 

A capacidade de inibição promovida pela aplicação destes extratos está 

associada à presença de taninos e flavonóides (PATNI; AGARWAL; SHAH, 2013), 

substâncias encontradas, respectivamente, no hibisco (OGUZIE, 2008a; OGUZIE, 

2008b; KHAMIS; ALANDIS; 2002) e na camomila (HMAMOU, 2012a; HMAMOU, 

2012b; NASIBI et al., 2013;ABDEL-GADER et al., 2006). 

 

 

2.5.1.1.2.1 Extrato de hibisco 
 

 

Oguzie (2008a; 2008b) mostrou que o extrato de hibisco (EH) é capaz de 

inibir a corrosão do aço carbono em meio ácido, propondo que a capacidade de 

inibição do hibisco estaria relacionada à presença de espécies orgânicas complexas 

como os taninos, substâncias orgânicas que têm ganhado destaque como ICV 

(PATNI; AGARWAL; SHAH, 2013). 

Os taninos são compostos fenólicos de alto peso molecular (ROCHA et al., 

2011), podendo ser encontrados em raízes, folhas, frutos e sementes de diversos 

vegetais (BATTESTIN, 2004). 

A estrutura dos taninos possui grupos hidroxila e carboxila, que possuem 

átomos de oxigênio com elétrons disponíveis na camada de valência, permitindo a 

formação de ligações covalentes (OKI et al., 2011). A Figura 9 mostra a estrutura de 

um tanino. 

Oguzie (2008a; 2008b) testou o extrato de hibisco (EH) como inibidor de 

corrosão para o aço carbono e alcançou uma eficiência de inibição de 90,4% para 

uma concentração de 50% (v/v) do extrato em solução aquosa de AC 2,0 mol.L-1 à 

temperatura de 30ºC. 
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Figura 9 - Estrutura química genérica de um tanino 

Fonte: adaptado de NAKAMURA; TSUJI; TONOGAI (2003). 

 

Os resultados existentes para a aplicação do EH indicam que este ICV é 

capaz de alcançar eficiências na faixa dos 90%, de forma semelhante ao MS. 

Portanto, o hibisco é um potencial competidor frente ao MS e, portanto, foi escolhido 

como representante dos inibidores naturas para a execução dos ensaios. 

 

 

2.5.1.1.2.2 Extrato de camomila 

 

 

O extrato de camomila (EC) é capaz de inibir a corrosão do aço carbono em 

ácido clorídrico, atuando através de um processo de adsorção (HMAMOU et al., 

2012), que é favorecido pela formação de complexos entre os princípios ativos e os 

íons metálicos (NASIBI et al., 2013). 

A camomila é constituída majoritariamente por flavonóides, sobretudo pela 

quercetina (HARBOURNE; JACQUIER; RIORDAN, 2009). A quercetina é um 

composto polifenólico que se destaca no combate à corrosão devido à capacidade 

de formar complexos com Fe3+em pH ácido (RYAN; HYNES, 2007), o que favorece 

a adsorção (NASIBI et al., 2013). 

A Figura 10 ilustra um dos complexos entre os íons 𝐹𝑒3+ e a quercetina. 
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Figura 10 - Complexação quercetina/Fe3+ 

Fonte: adaptado de RYAN; HYNES, 2007. 

 

Nasibi et al. (2013) testaram o EC como inibidor de corrosão para o aço 

carbono e alcançaram uma eficiência de inibição de 93,28% para uma concentração 

de 7,2 g/L do inibidor em solução aquosa de HCl 1M à temperatura de 22ºC (Tabela 

4).  

Hmamou et al. (2012) preparam o EC através da imersão das flores secas em 

AC 1,0 mol.L-1 por 24h (298 K), sob agitação, seguido de filtração e o aplicaram 

como IC para o aço carbono em AC 1,0 mol.L-1 (298 K) e alcançaram as eficiências 

de inibição da Tabela 5. 

 

Tabela 4 - Eficiências de inibição obtidas por Nasibi et al. (2013) 

Concentração do extrato (g.L-1) Eficiência de inibição (%) 

1,8 85,4 

3,6 86,7 

5,4 90,7 

7,2 93,3 

Fonte: adaptado de NASIBI et al.(2013). 

 

Comparando as estruturas dos taninos e da quercetina através das Figuras 9 

e 10 e com base na afirmação de Patni, Agarwal e Shah (2013), é sugestivo que 

estas sustâncias apresentem boa capacidade de adsorção devido à presença de 

átomos de oxigênio. Além disso, de acordo com Sastri (2011), a facilidade de 

adsorção deverá refletir na maior capacidade de inibir a corrosão. 

 

 

 



 

 

42 

Tabela 5 - Eficiências de inibição obtidas por Hmamouet al. (2012) 

Concentração do EC (g.L-1) Eficiência de inibição (%) 

3,0 66,7 

4,0 70,6 

5,0 78,2 

6,0 81,1 

7,0 88,0 

Fonte: adaptado de HMAMOU et al. (2012). 

 

De acordo com os resultados existentes na literatura (Tabelas 4 e 5), o EC 

apresenta EI na faixa dos 90% para algumas condições. Portanto, de forma 

semelhante ao hibisco, a camomila foi escolhida como representante dos ICV e 

através da avaliação de desempenho será possível verificar se o EH e o EC de fato 

apresentam as EI próximas às referências. 

 

 

2.6 Método e avaliação do desempenho de inibidores de corrosão 
 

 

 

A monitoração da corrosão é a aplicação de técnicas e métodos para detectar 

e mensurar os danos provocados pelo processo corrosivo. Estas técnicas podem ser 

utilizadas para avaliar a eficiência de inibidores de corrosão (SASTRI, 2011), sendo 

principalmente empregados o método da perda de massa e as técnicas 

eletroquímicas, como as curvas de polarização e impedância (WOLYNEC, 

2002;POPOV, 2015; DARIVA; GALIO, 2014).  

O método da perda de massa (PM) ganha destaque devido à simplicidade e 

baixo custo de aplicação. Neste método um corpo de prova (CP) do metal, é exposto 

ao meio corrosivo de interesse por um tempo de imersão (TI) especificado. Em 

seguida, a PMé verificada subtraindo a massa do CP após o ensaio (M)da original 

(M0), conforme a Equação 35 (SASTRI, 2011). 

 

𝐏𝐌 = 𝐌𝟎 − 𝐌          Equação (35) 
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Os resultados da aplicação deste método podem ser insuficientes para 

representar o processo corrosivo caso se estabeleça corrosão localizada, porque a 

deterioração passa a ocorrer através de mecanismos paralelos à dissolução 

metálica. Portanto, a PM deve ser empregada, preferencialmente, na avaliação da 

corrosão uniforme (STANSBURRY; BUCHANNAN, 2000; SCHWEITZER, 2010; 

POPOV, 2015). 

A taxa de corrosão (TC) é a variável mais empregada para expressar os 

resultados da aplicação do método (SCHWEITZER, 2010) e pode ser calculada 

conforme a Equação 36. 

 

𝐓𝐂 (𝐦𝐦𝐩𝐲) =
𝐏𝐌

𝐀∗𝐓𝐈∗𝛒
         Equação (36) 

 

A unidade de medida mais comum para a TC é mmpy (milímetros de 

penetração por ano), visto que esta variável representa a profundidade do ataque 

corrosivo à superfície (SCHWEITZER, 2010). 

Neste sentido, as variáveis empregadas no cálculo da TC e suas respectivas 

unidades de medida são: perda de massa (PM), em gramas; área metálica exposta 

(A), em mm2; o tempo de imersão (TI), em anos; e a massa específica do metal (𝜌), 

em gramas por milímetro cúbico. 

Não existe tempo padrão para a exposição do cupom ao meio corrosivo, 

porém este deve ser suficientemente longo para que a perda de massa seja 

representativa (SASTRI, 2011). 

 A aplicação efetiva de inibidores de corrosão deve reprimir o processo 

corrosivo, reduzindo a PM e, conseqüentemente, a TC. Portanto, a eficiência de 

inibição (EI) pode ser calculada através destas variáveis (Equações 37 e 38) 

(SCHWEITZER, 2010). 

 

 

𝐄𝐈 (%) =  
𝐏𝐌𝟎−𝐏𝐌𝐢

𝐏𝐌𝟎
 ∗ 𝟏𝟎𝟎%        Equação (37) 

 

𝐄𝐈 (%) =  
𝐓𝐂𝟎−𝐓𝐂𝐢

𝐓𝐂𝟎
 ∗ 𝟏𝟎𝟎%        Equação (38) 

 

Nas Equações 37 e 38 os subscritos “0” e “i” representam os resultados 

alcançados na ausência e presença do inibidor de corrosão, respectivamente. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os ensaios de PM e o preparo dos extratos foram realizados no Laboratório 

de Águas e Efluentes4 (LAE) – Departamento de Engenharia Química e Petróleo da 

Universidade Federal Fluminense. 

 

 

3.1 Materiais 

 

 

3.1.1 Materiais para ensaios de perda de massa 

 

 

Equipamentos, vidraria e acessórios: 

- Placas de agitação magnética (Fisatom©, modelo 752); 

- Béquer; 

- Agitadores magnéticos; 

- Balança analítica (Startorius©, modelo analytic); 

- Medidor de ph (WTW©, modelo pH 330i / SET) 

 

Materiais: 

- Corpos de prova metálicos(Figuras 11 e 12); 

* Composição: aço carbono 1020; 

* Dimensões: 1,9x 0,9cm e 1,9 x 0,4 cm; 

- Lixas A220; 

 

Reagentes: 

- Ácido clorídrico 1M (; 

- Extrato de camomila (preparado) 

- Extrato de hibisco (preparado); 

- Molibdato de sódio di-hidratado PA (Na2MoO4·2H2O). 

                                            

4 Universidade Federal Fluminense. Escola de Engenharia, bloco E, sala 338. Rua Passo da Pátria, 
156-209 – São Domingos, Niterói – RJ. 
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Figura 11 – CP: vista superior Figura 12 - CP: vista lateral 

 
 

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

3.1.2 Materiais para preparo do extrato 

 

Equipamentos, vidraria e acessórios: 

- Placas de agitação magnética (Fisatom©, modelo 752); 

- Béquer; 

- Agitadores magnéticos; 

- Balança analítica (Startorius©, modelo analytic); 

- Gral e pistilo; 

 

Materiais: 

- Flores de camomila, secas (Matricaria recutita) 

- Flores de hibisco, secas (Hibiscus rosa-sinensis); 

 

Reagentes: 

Água destilada. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Método para ensaios de perda de massa 

 

Preparo dos corpos de prova: 

Inicialmente, os CP foram lixados para remover quaisquer irregularidades ou 

produtos de corrosão da superfície. Em seguida, foram lavados com água destilada 



 

 

46 

e secos à temperatura ambiente. Por fim, as peças foram pesadas, em triplicata, e a 

média das massas registradas foi empregada no cálculo da PM. 

 

Preparo da solução de imersão 

 

Para o preparo das soluções de imersão foi aplicada a relação de diluição 

(Equação 39)para determinar os volumes de reagente necessários. 

 

𝐕𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 =
𝐕𝐝𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐝𝐨∗𝐂𝐝𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐝𝐚

𝐂𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨
        Equação (39) 

 

Onde Vconcentrado e Cconcentrado representam, respectivamente, o volume e a 

concentração da solução-mãe a serem diluídos para que se obtenha uma solução 

de volume Vdesejado em uma concentração menor, Cdesejada. 

O critério para escolha do Vdesejado foi que este deveria ser suficiente para 

permitir a imersão completa do CP sem que houvesse contato com o agitador 

magnético no fundo do béquer. Com base em uma avaliação visual foi determinado 

que o volume de 200 mL seria adequado. 

A solução-mãe de AC empregada tinha concentração de 1 mol.L-1 e o diluente 

utilizado em todas as soluções foi água destilada. 

As concentrações desejadas de AC e os respectivos volumes a serem 

diluídos em água destilada obtidos através da Equação 39 estão listados na Tabela 

6. 

 

Tabela 6 - Diluição de AC 

CAC (mol.L-1) VAC concentrado (mL) 

0,1 20 

0,2 40 

0,3 60 

0,5 100 

Fonte: próprio autor. 

 

Os volumes de AC foram transferidos através de pipetas graduadas para 

béqueres de 400 mL, que continham o volume de água destilada adequado para 
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totalizar 200 mL de solução. Em seguida, o conteúdo da solução foi homogeneizado 

através de agitação magnética. 

 

 

* Molibdato de sódio 

 

Para os ensaios com MS, um sólido, o cálculo da massa de IC foi feito através 

da Equação 40. 

 

𝐂𝐦𝐨𝐥𝐢𝐛𝐝𝐚𝐭𝐨 =
𝐌𝐦𝐨𝐥𝐢𝐛𝐝𝐚𝐭𝐨

𝐕𝐝𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐝𝐨
         Equação (40) 

 

Onde Cmolibdato (g.L-1) e Mmolibdato (g) são a concentração de IC desejada e a 

massa de reagente a ser adicionada à solução de imersão, respectivamente. 

O reagente disponível era o molibdato de sódio di-hidratado (Na2MoO4·2H2O). 

Portanto, a massa da água contida no reagente teve que ser levada em 

consideração ao definir a Mmolibdato. O cálculo da massa de reagente a ser 

empregada foi feito conforme a Equação 41. 

 

𝐌𝐫𝐞𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 = (𝐌𝐦𝐨𝐥𝐢𝐛𝐝𝐚𝐭𝐨) ∗ (
𝐌𝐌𝐫𝐞𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐌𝐌𝐦𝐨𝐥𝐢𝐛𝐝𝐚𝐭𝐨
)       Equação (41) 

 

Onde MMreagente = 241,96 g.mol-1 e MMmolibdato = 205,92 g.mol-1 são as massas 

moleculares do reagente e do MS, respectivamente, para obtenção de Mreagente em 

gramas. 

O reagente foi pesado através da adição sobre um vidro de relógio, cuja 

massa havia sido previamente descontada através da função TARA, que se 

encontrava em uma balança analítica. Após obtenção da massa desejada, o 

conteúdo do vidro de relógio foi transferido ao béquer contendo a solução de 

imersão com o auxílio de uma espátula, sendo homogeneizado através da agitação 

magnética. 

 

* Inibidores de corrosão verdes 
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Partindo de extratos concentrados de EH e EC (ambos a 20 g.L-1), foram 

calculados os volumes a serem empregados nas diluições com água destilada 

através da Equação 39, cujos resultados estão listados na Tabela 7. 

 

 

Tabela 7 - Diluição de ICV 

CICV desejado (g.L-1) VICV concentrado(mL) 

5 50 

7 70 

9 90 

Fonte: próprio autor. 

 

Montagem da estrutura 

 

Os CP foram previamente furados para permitir a passagem de um fio de 

teflon, que foi amarrado em uma garra fixada a um suporte universal de laboratório. 

A posição da garra foi ajustada para que o CP fosse imerso no meio corrosivo sem 

que houvesse contato com as paredes do béquer, nem com o agitador magnético. 

Ao término do TI, o CP foi retirado da solução, lavado com água destilada e seco ao 

ar. Por fim, foi realizada uma nova pesagem, em triplicata. O pH das soluções 

também foram medidos antes da imersão do CP e após a retirada do mesmo.  

A estrutura montada para execução dos ensaios de PM está representada 

pela Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Estrutura para ensaio de perda de massa 

Fonte: próprio autor 
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Avaliação dos resultados 

 

Os valores de PM registrados nos ensaios foram ajustados através do método 

dos mínimos quadrados (MMQ), que forneceu a reta capaz de promover o melhor 

ajuste dos dados experimentais. As equações de retas obtidas foram empregadas 

para calcular as PM nas respectivas nas condições de aplicação e os resultados 

obtidos foram adotados como representativos do comportamento do IC testado. 

Com base nas PM calculadas foram elaborados gráficos que permitissem a 

avaliação do desempenho dos IC, ou seja, gráficos de PM0 x PMi por concentração 

de AC; e de EI por concentração de AC. 

 

 

3.2.2 Método para preparo dos extratos 

 

 

As massas de camomila, hibisco e o volume de água destilada empregados 

foram previamente calculados para a obtenção de extratos concentrados e é 

necessário ressaltar que as concentrações de ICV apresentadas ao longo deste 

trabalho se referem à massa de flores secas por volume de água utilizados no 

preparo do extrato. 

As flores secas de camomila e hibisco foram maceradas com gral e pistilo. 

Em seguida, foram pesadas e quantidades adequadas de massa foram transferidas 

para béqueres contendo água destilada e agitadores magnéticos. 

Os béqueres foram colocados sobre placas de agitação magnética e mantidos 

sob agitação por 24h (Figuras 14 e 15). Na seqüência, os extratos foram filtrados 

para remoção de partículas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

Figura 14 – Preparo do extrato de hibisco 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 15 – Preparo do extrato de camomila 

 

Fonte: próprio autor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados experimentais obtidos pelos 

ensaios de PM.  

Através de ensaios preliminares foram definidas as concentrações de MS e 

AC. Além disso, com base nos resultados obtidos o EC foi escolhido como 

representante dos inibidores verdes por ter apresentado uma melhor eficiência de 

inibição frente ao EH. 

O desempenho dos IC adotados foi avaliado com base nas variações de PM e 

teor de inibidor, obtidas através de ensaios executados em duplicata, e comparados 

aos resultados existentes na literatura apresentados no capítulo 2. 

Também foi verificado o aspecto visual5 dos CP, fotografados após cada 

imersão, e realizada uma análise sobre a variação do pH mensurada nos ensaios. 

Embora a taxa de corrosão seja preferencialmente empregada no cálculo da 

eficiência de inibição (Equação 36), não se dispunha de instrumentos que 

permitissem uma medição precisa da área de exposição dos CP. Portanto, para 

preservar a precisão numérica dos resultados experimentais as EI foram obtidas 

diretamente através da PM (Equação 37). 

 

 

4.1 Ensaios preliminares 

 

 

Inicialmente, foram executados ensaios preliminares para verificar se o tempo 

de imersão (TI), a concentração de inibidor e o teor de AC (CAC) aplicados 

resultariam em perdas de massa de ordens de grandeza adequadas. 

Como condições iniciais para testes foram empregadas as concentrações de 

1,2 e 6,0 mol.L-1 de AC, mais severas que aquelas reportadas na literatura 

(GUANNAN et al., 2006; TRELA; CHAT; SCENDO, 2015), para avaliar o 

comportamento deste IC. 

                                            

5A avaliação realizada a olho nu 
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O MS foi aplicado a 100 mg.L-1, conforme utilizado por Guannan et al. (2006) 

e os EH e EC foram utilizados a 7,0 g.L-1, concentração que promoveu a maior EI de 

acordo com Nasibi et al. (2013). 

Para permitir a aplicação do método de PM, o TI deve ser suficiente para que 

a variação entre as massas inicial e final do CP seja detectável pela precisão da 

balança disponível. Portanto, para os testes iniciais foi especificado um tempo de 

24h de imersão. A temperatura e pressão foram mantidas em 298 K e 1,0 atm, 

respectivamente. 

Nesta série de imersões os CP cilíndricos utilizados possuíam diâmetro de 1,9 

cm e altura de 0,9 cm6. 

 

 

4.1.1 Preliminar: ensaios de branco 

 

 

Os ensaios de branco foram realizados na ausência de IC (ensaios de 

branco) e os resultados de PM estão apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Perdas de massa na ausência de inibidor: preliminar 

CAC (mol.L-1) PM (g) 

1,2 1,2605 

6,0 5,9157 

Fonte: próprio autor 
 

No início do ensaio a fase líquida era incolor (Figura 16) e após as 24h de 

imersão tornou-se amarelada (Figura 17), sendo mais intensa para o maior teor de 

AC. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

6 Dimensões aproximadas 
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Figura 17 – Ensaio de branco: final da imersão (AC 1,2 mol.L-1) 

 

Fonte: próprio autor. 

 

As fotografias dos CP após os ensaios de branco estão apresentadas a seguir 

(Figuras 18 e 19). As Figuras20 e 21 destacam a formação de uma trinca no CP 

submetido ao meio mais concentrado em AC. 

 

Figura 18 – Branco: AC 1,2 mol.L-1 Figura 19 - Branco: AC 6,0 mol.L-1 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Figura 20 – Formação de trinca (Branco / AC 

6,0 mol.L-1) 

Figura 21 - Formação de trinca: ampliado 

 

 

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Para ambos os teores de AC houve mudança na cor original do CP. Foi 

possível identificar duas formas de corrosão: a uniforme (Figura 18) e a localizada 
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(Figuras 20 e 21), possíveis de ocorrer em meios contendo cloreto (POURBAIX, 

1973). 

 

 

4.1.2 Preliminar: molibdato de sódio 

 

 

Para avaliar o desempenho do MS, foi aplicada uma concentração de 100 

mg.L-1 de inibidor, conforme adotado por Guannan et al. (2006). Os resultados de 

PM estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Perdas de massa com MS (100 mg.L-1) 

CAC(mol.L-1) PM (g) 

1,2 1,0529 

6,0 5,6908 

Fonte: próprio autor. 

 

As eficiências de inibição (EI) alcançadas pela aplicação deste IC estão 

apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Eficiências de inibição com MS (100 mg.L-1) 

CAC (mol.L-1) EI (%) 

1,2 16 

6,0 4 

Fonte: próprio autor. 

 

As eficiências atingidas foram menores que as relatadas por Guannan et al. 

(2006), provavelmente porque as condições empregadas nos ensaios não foram as 

mesmas. É possível concluir que o MS não atua como inibidor nas condições 

preliminares ensaiadas. 

A aplicação de MS não provocou alterações na coloração da solução e foi 

identificada a formação de precipitado metálico, indicando que possa ter ocorrido a 

formação de óxidos de ferro e/ou molibdênio e que parte deste material não tenha 

aderido à superfície. 
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As fotografias dos CP após os ensaios com o molibdato de sódio estão 

apresentadas nas Figuras 22 e 23. Em destaque, foi observada novamente a 

formação de uma trinca para a concentração de AC de 6,0 mol.L-1 (Figuras 24e 25). 

 

Figura 22 – MS 100 mg. L-1 (AC 1,2 mol.L-1) Figura 23 - MS 100 mg. L-1 (AC 6,0 mol.L-1) 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Figura 24 – MS 100 mg. L-1, formação de 

trinca (AC 6,0 mol.L-1) 

Figura 25 - Formação de trinca: ampliado 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Ainda que a aplicação de MS tenha promovido algum grau de inibição (Tabela 

10), a avaliação visual indica que a proteção da superfície não ocorreu de forma 

adequada (Figuras 24 e 25). A incoerência entre os resultados matemático e 

experimental é plausível, tendo em vista que a avaliação do desempenho de IC pelo 

método da PM não é recomendado para casos de corrosão localizada (SASTRI, 

2011). Portanto, nas condições empregadas, a concentração de 6,0 mol.L-1 de AC 

não se mostrou adequada para avaliar o desempenho do MS. 

 

 

 

 



 

 

56 

4.1.3 Preliminar: inibidores naturais 

 

 

Para avaliar o desempenho dos ICV os extratos de hibisco e camomila 

(Figura 26) foram empregados na concentração de 7,0 g.L-1, com base no trabalho 

de Nasibi et al. (2013). 

 

Figura 26 – Perda de massa: extratos de hibisco e camomila 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Foram executados ensaios com o EC e o EH no teor de 6,0 mol.L-1 de AC 

para verificar se o comportamento observado nos testes com MS seriam 

observados, ou seja, se ocorreria corrosão localizada. Os aspectos visuais dos CP 

estão representados pelas Figuras 27 e 28. 

 

Figura 27 – EH 7,0 g.L-1/ AC 6,0 mol.L-1: 

preliminar 

Figura 28- EC 7,0 g.L-1 / AC 6,0 mol.L-1: 

preliminar 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

De forma semelhante ao ensaio de branco e com a aplicação do MS, foram 

identificados indícios de corrosão localizada para ambos os ICV. Portanto, sob 

concentração de 6,0 mol.L-1 de AC, nenhum dos extratos utilizados se mostrou 

eficaz na proteção ao aço carbono. 



 

 

57 

Neste sentido, os valores de PM foram analisados apenas para a menor 

concentração do ácido (Tabela12). 

 

Tabela 11 – Perdas de massa de ICV com AC 1,2 mol.L-1: preliminar 

Inibidor PM (g) 

Extrato de hibisco 0,6854 

Extrato de camomila 0,1692 

Fonte: próprio autor. 

 

O EC apresentou a menor perda de massa e, conseqüentemente, a maior 

eficiência de inibição (Tabela 12), superando o desempenho do EH de forma 

expressiva.  

 

Tabela 12 - Eficiências de inibição de ICV com AC 1,2 mol.L-1: preliminar 

Inibidor EI (%) 

Extrato de hibisco 46 

Extrato de camomila 87 

Fonte: próprio autor. 

 

Embora as EI tenham sido diferentes, o aspecto visual dos CP ao final destes 

ensaios foi semelhante, conforme ilustrado pelas Figuras 29 e 30. Não foram 

observados indícios de corrosão localizada. 

 

Figura 29 – EC 7,0 g.L-1 / AC 1,2 mol.L-1 

(preliminar) 

Figura 30 - EH 7,0 g.L-1 / AC 1,2 mol.L-1 

(preliminar) 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Com base nos resultados de branco e pela aplicação dos IC adotados, foi 

necessário descartar os resultados para 6,0 mol.L-1 de AC, pois nesta concentração 

de ácido nenhum dos inibidores estudados foi capaz de proteger o aço. 
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A PM promovida pela aplicação do MS foi bem maior que nos ensaios com 

EC e EH. Conseqüentemente, os ICV apresentaram uma maior EI. 

 

 

4.2 Resultados finais 

 

 

Através dos ensaios preliminares, o teor de AC foi ajustado para tornar as 

condições menos severas e evitar que se estabelecesse um processo de corrosão 

localizada. O EC apresentou um desempenho melhor que o EH e, portanto, foi 

escolhido como representante dos ICV na execução dos novos ensaios. 

Os teores de AC foram alterados para 0,1, 0,2 e 0,3 mol.L-1, que estão 

compreendidos em uma faixa de concentrações próxima daquela utilizada por 

Guannan et al. (2006), e os ensaios foram executados em duplicata7. As condições 

de temperatura e pressão foram mantidas. 

Para que se dispusesse de mais material para os ensaios subseqüentes, os 

CP foram cortados ao meio, passando a apresentar dimensões de 1,9 x 0,9 cm para 

1,9 x 0,4 cm (diâmetro x altura), aproximadamente.  

Para facilitar o tratamento dos resultados, foi elaborada uma identificação 

alfanumérica conforme a Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Identificação dos ensaios 

Inibidor Identificação 

Ausente B 

Extrato de Camomila C 

Molibdato de Sódio M 

Fonte: próprio autor. 

 

Portanto, ensaios empregando o EC serão identificados como C1, C2, C3 e 

assim sucessivamente. 

A concentração de MS foi aumentada em 10 vezes, para 1,0 g.L-1, tendo em 

vista que os resultados a 100 mg.L-1 de inibidor ficaram muito aquém do disponível 

                                            

7 Os desvios padrão das PM obtidas experimentalmente estão apresentados no Anexo B. 
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na literatura. Após esta definição, foram escolhidos os teores de 5,0 e 7,0 g.L-1 de 

inibidor para que fosse verificado o comportamento da EI com a variação da 

concentração do MS. 

Para o EC foram adotadas as concentrações de 5,0, 7,0 e 9,0 g.L-1, nas quais 

7,0 g.L-1 representa a referência da literatura (NASIBI et al., 2013) e as demais 

concentrações, testes de sensibilidade da EI pela variação do teor de inibidor. 

Todos os ensaios foram executados em duplicata. 

 

 

4.2.1 Ensaios de branco 

 

 

As PM promovidas pelos ensaios na ausência de inibidor estão listadas na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Perdas de massa na ausência de inibidor 

Ensaio CAC (mol.L-1) PM (g) pHinicial pHfinal 

B1 0,1 0,3397 0,710 1,074 

B2 0,1 0,3100 0,696 1,096 

B3 0,2 0,5863 0,394 0,627 

B4 0,2 0,5607 0,385 0,583 

B5 0,3 0,7543 0,189 0,373 

B6 0,3 0,7809 0,186 0,368 

Fonte: próprio autor. 

 

Durante a execução do ensaio, foi possível observar a evolução de gás da 

superfície dos CP (Figura 31) e a deposição de precipitado metálico no fundo dos 

béqueres. 
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Figura 31 – Formação de gás na superfície metálica 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A formação de gás é um indicativo de que tenha ocorrido a reação catódica 

de redução do H+ (Equação 3), formando H2(g). Além disso, o aumento do pH 

verificado experimentalmente (Tabela 14) pode ser conseqüência do consumo de 

H+. Portanto, os resultados sugerem que o ferro tenha sofrido corrosão através da 

reação da Equação 21. 

Para avaliar o comportamento da PM com a variação do teor de AC, os dados 

oriundos da Tabela 14 foram ajustados através do MMQ, fornecendo a reta 

apresentada no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 - Perdas de massa na ausência de inibidor 

 

Fonte: próprio autor. 
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A equação desta reta (Gráfico 1) é a que promove o melhor ajuste dos dados 

obtidos experimentalmente e, portanto, pôde ser empregada para o cálculo das PM 

em cada concentração de AC, cujos resultados estão listados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Perdas de massa calculadas na ausência de inibidor 

CAC (mol.L-1) PMcalculada (g) 

0,1 0,3333 

0,2 0,5546 

0,3 0,7759 

Fonte: próprio autor 

 

A partir da representação gráfica das PM calculadas com a equação ajustada 

mostrada no Gráfico 2 é possível identificar que os efeitos do processo corrosivo se 

tornam mais intensos conforme a solução se torna mais concentrada em AC. 

 

Gráfico 2 - Perdas de massa calculadas na ausência de inibidor 

 

Fonte: próprio autor 

 

Avaliando o aspecto visual dos CP após as imersões (Figuras 32, 33 e 34) 

não foram identificados indícios de que tenha ocorrido corrosão localizada. Portanto, 

as condições empregadas se mostraram adequadas para a aplicação do método de 

PM.  
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Figura 32 – Branco / AC 0,1 mol.L-1 Figura 33 - Branco / AC 0,2 mol.L-1 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Figura 34 – Branco / AC 0,3 mol.L-1 
 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Os CP adquiriram a coloração marrom, característica do Fe2O3 (WOLYNEC, 

2002), indicando que o Fe2+ gerado pela reação da Equação 21 tenha sofrido uma 

nova oxidação para Fe3+, possivelmente através da reação da Equação 22. 

Embora a passivação do metal esteja associada à formação da camada de 

óxido, é possível visualizar que a cobertura não foi uniforme em nenhum dos ensaios 

de branco, descaracterizando a proteção do aço carbono através deste mecanismo. 

 

4.2.2 Molibdato de sódio 

 

Nesta série de ensaios, foram identificadas a formação de gás e a deposição 

de partículas metálicas na solução, semelhantemente aos ensaios de branco. 

Também foi possível observar a alteração de cor da fase líquida, que passou de 

incolor para azul claro. 

O aumento do pH das soluções ao final dos ensaios indica que neste sistema 

a corrosão também tenha se estabelecido através da reação da Equação 21, 

diminuindo a concentração de H+ na solução. 
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4.2.2.1 Molibdato de sódio 1,0 g.L-1 

 

As PM resultantes da aplicação de MS a 1,0 g.L-1foram menores do que as 

registradas na ausência de inibidor estão listadas na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Perdas de massa com MS (1,0 g.L-1) 

Ensaio CAC (mol.L-1) PM (g) pHinicial pHfinal 

M1 0,1 0,2445 0,732 1,051 

M2 0,1 0,2671 0,724 1,049 

M3 0,2 0,3412 0,414 0,502 

M4 0,2 0,3935 0,418 0,508 

M5 0,3 0,4779 0,171 0,223 

M6 0,3 0,4065 0,193 0,235 

Fonte: próprio autor. 

 

As PM obtidas com o MS (Tabela 16) foram ajustadas pelo método dos 

mínimos quadrados, fornecendo uma reta de ajuste, que foi comparada à reta 

representativa dos ensaios de branco (Gráfico 1) através do Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Perdas de massa com MS (1,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor. 
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As PM calculadas empregando a reta de ajuste oriunda da aplicação do MS 

estão listadas na Tabela 17 e, em seguida, estes dados foram representados 

graficamente (Gráfico 4) junto às PM calculadas na ausência de IC. 

 

Tabela 17 - Perdas de massa calculadas com MS (1,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) PMcalculada (g) 

0,1 0,2612 

0,2 0,3544 

0,3 0,4476 

Fonte: próprio autor. 

 

Gráfico 4 - Perdas de massa calculadas com MS (1,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor 

 

Através do Gráfico 4 é possível verificar que, nesta concentração, o MS não 

foi capaz de inibir completamente a corrosão. Contudo, os efeitos da aplicação deste 

IC se tornam mais expressivos conforme a concentração de AC aumenta, visto que 

na ausência desta substância as PM atingidas são significativamente maiores. 

Para quantificar o desempenho do MS foram obtidas as EI através das PM 

calculadas na presença (Tabela 17) e ausência do inibidor (Tabela 15), cujos 

resultados estão listados na Tabela 18 e representadas pelo Gráfico 5: 
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Tabela 18 - Eficiências de inibição com MS (1,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) EI (%) 

0,1 21,6 

0,2 36,1 

0,3 42,3 

Fonte: próprio autor. 

 

Gráfico 5–Eficiências de inibição com MS 1,0 g.L-1 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Avaliando o comportamento das EI com o aumento da concentração de AC é 

possível observar que o desempenho do MS melhora conforme o meio se torna mais 

severo, o que reflete a tendência identificada para as PM (Gráfico 4). 

A EI máxima atingida pelo MS a 1,0 g.L-1, equivalente a 4,8 mmol.L-1, superou 

o resultado obtido por Trela, Chat e Scendo (2015), que alcançaram uma EI menor 

que 40% para um teor de 40 mmol.L-1 de inibidor. Contudo, nenhum resultado se 

aproximou das eficiências atingidas por Guannan et al. (2006), provavelmente 

devido à diferença dos materiais empregados.  

Avaliando o aspecto visual dos CP após esta série de imersões (Figuras 35, 

36 e 37) foi possível verificar o escurecimento da superfície e a formação de alguns 

pontos azulados sobre o metal, distribuídos de forma irregular. 
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Figura 35 – MS 1,0 g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1 Figura 36- MS 1,0 g.L-1 / AC 0,2 mol.L-1 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Figura (37) – MS 1,0 g.L-1 / AC 0,3 mol.L-1 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Os CP oriundos da aplicação de MS apresentaram cores diferentes das 

amostras empregadas na ausência de IC. Como a cor marrom não foi identificada, é 

possível que a formação de Fe2O3 tenha ocorrido em menor proporção, sendo 

imperceptível (WOLYNEC, 2002), ou apenas tenha sido formado o ferro(III)-

molibdato(VI), provocando o escurecimento da camada protetora (TRELA; CHAT; 

SCENDO, 2015). 

Além disso, a mudança na coloração da solução de incolor para azul claro é 

característica da interação entre o gás hidrogênio e os óxidos de molibdênio 

(BORGSHULTE et al., 2017; PENNISI; SIMONE, 1992; HE; YAO, 2003), servindo 

como um indicador da formação destas espécies. 

Portanto, a EI resultante da aplicação do MS pode ser atribuída à formação 

de uma camada protetora constituída de óxidos de molibdênio. 
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4.2.2.2 Molibdato de sódio 5,0 g.L-1 

 

Semelhantemente aos ensaios de branco e com MS a 1,0 g.L-1, foi observada 

a formação de gás na superfície do CP e o depósito de partículas metálicas no fundo 

do béquer, indicando que o processo corrosivo tenha ocorrido através da reação da 

Equação 21. 

As PM resultantes da aplicação do MS nesta concentração estão listadas na 

Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Perdas de massa com MS (5,0 g.L-1) 

Ensaio CAC (mol.L-1) PM (g) pHinicial pHfinal 

M7 0,1 0,3195 0,898 3,002 

M8 0,1 0,3075 0,893 2,925 

M9 0,2 0,3324 0,434 0,656 

M10 0,2 0,5235 0,475 0,871 

M11 0,3 0,4398 0,250 0,502 

M12 0,3 0,4917 0,251 0,372 

Fonte: próprio autor 

 

No Gráfico 6 estão apresentadas as retas de tendência obtidas através do 

MMQ na ausência e presença do MS. Na sequência, a reta de ajuste oriunda da 

aplicação do MS foi utilizada no cálculo das PM (Tabela 20), permitindo a construção 

do Gráfico 7: 
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Gráfico 6 - Perdas de massa com MS (5,0 g.L-1)

 

Fonte: próprio autor 

 

Tabela 20 - Perdas de massa calculadas com MS (5,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) PMcalculada(g) 

0,1 0,3261 

0,2 0,4022 

0,3 0,4783 

Fonte: próprio autor 

 

Gráfico 7 - Perdas de massa calculadas com MS (5,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor 
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O comportamento das PM na presença do MS a 5,0 g.L-1 foi semelhante ao 

obtido para o MS a 1,0 g.L-1. É possível perceber que na menor concentração de AC 

a aplicação desta substância não foi eficaz, porque a PM foi muito próxima daquela 

alcançada nas soluções isentas de inibidor. 

Para avaliar o desempenho do MS nestas condições foram calculadas as EI 

(Tabela 21) e elaborado o Gráfico 8: 

 

Tabela 21 - Eficiências de inibição com MS (5,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) EI (%) 

0,1 2,2 

0,2 27,5 

0,3 38,4 

Fonte: próprio autor 

 

Gráfico 8 - Eficiências de inibição com MS (5,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor 

 

Embora a concentração do inibidor tenha aumentado nesta série de ensaios, 

a EI máxima alcançada para cada concentração de AC ficou abaixo da obtida para o 

menor teor de MS (1,0 g.L-1). Este comportamento difere do observado por Trela, 

Chat e Scendo (2015), cujos resultados apontam que a eficiência aumenta conforme 

ocorre o aumento do teor de IC aplicado.  
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Contudo, os resultados obtidos através da elaboração deste trabalho são 

insuficientes para compreender este comportamento, aparentemente anômalo, 

sendo necessário desenvolver outras pesquisas que permitam fundamentar a 

avaliação do fenômeno. 

Durante os ensaios foi observada a mudança de cor gradual da solução, de 

incolor para azul escuro, fenômeno que foi identificado com maior clareza nesta 

concentração de MS (5,0 g.L-1). 

Antes da imersão do CP, a solução apresentava cor amarelo claro (Figura 

38). Imediatamente após a imersão do CP, o líquido começa a se tornar azul (Figura 

39). 

Cerca de 5 minutos após o início do ensaio, a cor aumenta expressivamente 

de intensidade (Figura 40), até que, em 1 hora, se torne azul escura (Figura 41) e 

não se observe mudanças expressivas. 

 

Figura 38 – Imediatamente antes da imersão 

(MS 5,0 g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1) 

Figura 39 - Imediatamente após imersão (MS 

5,0 g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1) 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Figura 40 – Após 5 minutos de imersão (MS 
5,0 g.L-1 / AC 0,1mol.L-1) 

 

Figura 41- Após 1 hora de imersão (MS 5,0 

g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1) 

 
 

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 
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Para detalhar a alteração da cor nos ensaios com MS foi executado um teste 

em paralelo, na ausência de agitação, através do qual foi possível identificar que a 

coloração tem origem na superfície metálica (Figura 42). 

 

Figura 42 - Formação de gás e pigmentação azul na superfície (MS 5 g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1) 

 

Fonte: próprio autor 

 

A Figura 42 comprova que o fenômeno tem origem no CP, indicando que 

tenha ocorrido a formação de óxidos de molibdênio na superfície (BORGSHULTE et 

al., 2017; PENNISI; SIMONE, 1992; HE; YAO, 2003). 

Avaliando o aspecto visual dos CP após as imersões (Figuras 43, 44 e 45) é 

possível identificar que houve escurecimento da superfície.  

 

Figura 43 – MS 5,0 g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1 Figura 44 - MS 5,0 g.L-1 / AC 0,2 mol.L-1 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 
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Figura 45 – MS 5,0g.L-1/ AC 0,3 mol.L-1 

 

Fonte: próprio autor. 

 

O escurecimento da superfície ocorreu de forma mais intensa do que nos 

ensaios com MS a 1,0 g.L-1, indicando que a camada de óxidos de molibdênio 

formada tenha alcançado um maior grau de cobertura. 

 

 

4.2.2.3 Molibdato de sódio 7,0 g.L-1 

 

 

De forma semelhante aos ensaios anteriores para o MS, foram identificados a 

formação de gás na superfície dos CP, a deposição de partículas metálicas e a 

mudança de cor das soluções de imersão para azul escuro.  

A Tabela 22 lista os resultados de PM alcançados e no Gráfico 9 é 

apresentada a reta de ajuste obtida pela aplicação do MMQ. Na seqüência, a Tabela 

23 e o Gráfico 10 ilustram as PM médias calculadas: 

 

Tabela 22 - Perdas de massa com MS (7,0 g.L-1) 

Ensaio CAC (mol.L-1) PM (g) pHinicial pHfinal 

M13 0,1 0,0972 0,953 4,164 

M14 0,1 0,0978 1,002 4,098 

M15 0,2 0,2381 0,632 1,780 

M16 0,2 0,0678 0,586 1,650 

M17 0,3 0,5124 0,352 1,225 

M18 0,3 0,0784 0,401 1,395 

Fonte: próprio autor. 
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Gráfico 9 - Perdas de massa com MS (7,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 23- Perdas de massa calculadas com MS (7,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) PMcalculada (g) 

0,1 0,0839 

0,2 0,1828 

0,3 0,2817 

Fonte: próprio autor. 

 

Gráfico 10 - Perdas de massa calculadas com MS (7,0 g.L-1) 
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O comportamento observado para as PM foi semelhante ao identificado pela 

aplicação do MS em menores concentrações, no qual a PM aumenta conforme o 

meio se torna mais agressivo. Contudo, nestas condições houve uma proteção mais 

expressiva para o menor teor de AC. As EI calculadas estão apresentadas na Tabela 

24 e no Gráfico 11: 

 

Tabela 24 - Eficiências de inibição com MS (7,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) EI (%) 

0,1 74,8 

0,2 67,0 

0,3 63,7 

Fonte: próprio autor. 

 

Gráfico 11 - Eficiências de inibição com MS (7,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor. 

 

O aumento da EI observado para esta concentração de IC está de acordo 

com o comportamento relatado por Trela, Chat e Scendo (2015), ou seja, a 

aplicação de um maior teor de MS, 7,0 g.L-1, promoveu maiores eficiências que o 

emprego de concentrações baixas (1,0 e 5,0 g.L-1). 

Contudo, as EI alcançadas pela aplicação de 7,0 g.L-1 se tornaram menores 

conforme o aumento da concentração de AC. Provavelmente, nestas condições, a 

camada de óxidos de ferro e molibdênio formada não tenha sido capaz de cobrir a 
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superfície de forma homogênea, permitindo, em alguns pontos, o contato entre o 

metal base e o eletrólito. 

Neste sentido, a baixa EI obtida no maior teor de AC é resultante da maior 

disponibilidade do íon H+ no meio corrosivo e, conseqüentemente, na DCE, o que 

agravou a corrosão nos pontos em que não houve cobertura da superfície pelo IC de 

forma eficaz. 

Avaliando os CP após a imersão (Figuras 46, 47 e 48), foi identificado o 

escurecimento da superfície conforme verificado nas aplicações de MS em menores 

concentrações. 

 

Figura 46 –MS 7,0 g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1 
 

Figura 47- MS 7,0 g.L-1 / AC 0,2 mol.L-1 

  

Fonte - próprio autor. Fonte - próprio autor. 

 

Figura 48 – MS 7,0 g.L-1 / AC 0,3mol.L-1 

 

Fonte - próprio autor. 

 

A mudança de coloração da solução indica que tenham se formado óxidos de 

molibdênio e que tenha sido gerado gás hidrogênio (BORGSHULTE et al., 2017; 

PENNISI; SIMONE, 1992; HE; YAO, 2003). Portanto, os resultados indicam que a 

corrosão tenha se estabelecido através da reação da Equação21. 

Avaliando os Gráficos 5, 8 e 11 é possível observar um comportamento 

anômalo para as EI do MS, que nas concentrações intermediárias (5,0 g.L -1) 

assumem valores menores do que os alcançados pela aplicação de 1,0 e 7,0 g.L-1. 
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Contudo, os resultados obtidos através da elaboração deste trabalho são 

insuficientes para explicar este comportamento anômalo, sendo necessários estudos 

posteriores que permitam avaliar o fenômeno. 

 

 

4.2.2.4 Reações eletroquímicas no sistema 

 

 

Em todos os ensaios de branco e com MS foi observada a formação de gás 

hidrogênio (Figuras 31 e 42), oriundo da reação da Equação5. Conforme os íons H+ 

são consumidos, o meio se torna mais alcalino, o que pode ser o motivo do aumento 

do pH da solução ao final de cada imersão. Assumindo que apenas estareação  

tenha sido responsável pela dissolução metálica, é possível estabelecer uma relação 

estequiométrica entre o íon H+ consumido e a massa de ferro perdida pelo metal.  

Para verificar esta hipótese, as PM obtidas estequiometricamente (PMteórica) 

foram comparadas às PM medidas experimentalmente (PMreal) através dos desvios 

percentuais, organizados na Tabela 25 (página 77). 

A PMteórica foi maior do que a PMreal para todos os ensaios, indicando que a 

estequiometria da reação da Equação 5 não foi atendida. Neste sentido, a hipótese 

de que a corrosão tenha ocorrido exclusivamente através da redução do H+ foi 

rejeitada. 

Nas condições de temperatura e pressão dos ensaios a água contém oxigênio 

dissolvido, permitindo a dissolução do ferro através da redução do oxigênio 

(Equação 19), que produz íons hidroxila e, conseqüentemente, torna o meio mais 

alcalino. 

Portanto, o H+ presente em solução é consumido paralelamente através da 

reação da Equação 5 e da neutralização com a hidroxila formada na reação da 

Equação 19, que são as principais reações catódicas do sistema.Contudo, não é 

possível estabelecer uma relação de proporcionalidade entre estas reações, porque 

que a redução das espécies H+/O2 provavelmente ocorreu à mesma taxa. A força 

elétrica com que o H+, iônico, é atraído pela superfície metálica é maior do que a 

experimentada pelo O2, uma espécie molecular. 
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Tabela 24 - Perdas de massa real x teórica (MS) 

Ensaio pHinicial pHfinal 
CH

+
, início 

(mol.L-1) 

CH
+

, fim 

(mol.L-1) 

PMteórica 

(g) 

PMreal 

(g) 

Desvio 

(%) 

B1 0,710 1,074 0,1950 0,0843 0,6179 0,3397 45,0312 
B2 0,696 1,096 0,2014 0,0802 0,6769 0,3100 54,1936 
B3 0,394 0,627 0,4036 0,2360 0,7324 0,5863 65,1654 
B4 0,385 0,583 0,4121 0,2612 0,9564 0,5607 5,7078 
B5 0,189 0,373 0,6471 0,4236 0,9359 0,7543 37,3541 
B6 0,186 0,368 0,6516 0,4285 0,8426 0,7809 33,4530 
M1 0,732 1,051 0,1854 0,0889 0,5385 0,2445 54,6049 
M2 0,724 1,049 0,1888 0,0893 0,5555 0,2671 51,9243 
M3 0,414 0,502 0,1845 0,0887 0,3948 0,3412 13,5945 
M4 0,418 0,508 0,3855 0,3148 0,3992 0,3935 1,4427 
M5 0,171 0,223 0,3819 0,3105 0,4251 0,4779 12,4276 
M6 0,193 0,235 0,6745 0,5984 0,3301 0,4065 23,1569 
M7 0,898 3,002 0,1265 0,0010 0,7007 0,3195 54,4073 
M8 0,893 2,925 0,1279 0,0012 0,7078 0,3075 56,5514 
M9 0,434 0,656 0,3681 0,2208 0,8228 0,3324 59,6033 

M10 0,475 0,871 0,3350 0,1346 1,1190 0,5235 53,2152 
M11 0,250 0,502 0,5623 0,3148 1,3825 0,4398 68,1893 
M12 0,251 0,372 0,5610 0,4246 0,7619 0,4917 35,4627 
M13 0,953 4,164 0,1114 0,0001 0,2488 0,0972 60,9386 
M14 1,002 4,098 0,0995 0,0001 0,2222 0,0978 55,9651 
M15 0,632 1,780 0,2333 0,0166 0,4842 0,2381 50,8168 
M16 0,586 1,650 0,2594 0,2723 0,9928 0,0678 93,1705 
M17 0,352 1,225 0,4446 0,0596 1,0752 0,5124 52,3437 
M18 0,401 1,395 0,3972 0,4592 1,4949 0,0784 94,7572 

Fonte - próprio autor 

 

Além disso, nos ensaios de branco e com MS houve formação de camadas 

protetoras (Fe2O3 e óxidos de molibdênio), desacelerando a difusão através da DCE, 

que deixa de ser através de um meio líquido e passa a ocorrer através de um sólido 

(TALBOT, 1998). 

Portanto, não é possível estabelecer uma relação bem definida entre a 

variação do pH ao final dos ensaios e a PM. 

 

 

4.2.3 Extrato de camomila 

 
 

Ao contrário dos ensaios de branco e com MS, a aplicação do EC não 

resultou na produção de gás em intensidade perceptível. Não foi observada a 
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formação de precipitado metálico no fundo do béquer e a solução manteve a mesma 

coloração durante todo tempo de imersão. 

Para todos os ensaios foi observado um aumento no pH da solução ao final 

da imersão. Neste sentido, de acordo com a análise desenvolvida para os ensaios 

de branco e com MS, a corrosão pode ter ocorrido através das reações de redução 

do H+ (Equação 5) e da redução do oxigênio (Equação 19). 

Contudo, como a geração de gás foi pouco representativa, é possível que a 

reação da Equação 5 tenha ocorrido em menor intensidade na presença deste IC. 

Portanto, os resultados sugerem que a aplicação do EC provoque a inibição 

preferencial da reação catódica de redução do hidrogênio (Equação 5). 

A quercetina (Figura 10) possui átomos de oxigênio com elétrons disponíveis 

nas camadas de valência. Neste sentido, em meio ácido os flavonóides constituintes 

da camomila podem atuar como bases de Lewis e reagir com o H+. O consumo de 

prótons através desta reação resultaria no aumento do pH do meio e, 

simultaneamente, na diminuição da disponibilidade desta espécie para participar da 

reação catódica. 

Embora esta hipótese possa explicar as observações realizadas ao longo da 

execução dos ensaios de PM, os resultados obtidos através deste trabalho são 

insuficientes para comprová-la. 

 

 

4.2.3.1 Extrato de camomila a 5,0 g.L-1 

 

 

A Tabela 26 apresenta os resultados de PM com o EC. Na seqüência, estes 

dados foram ajustados através do MMQ e representados graficamente (Gráfico 12) 

frente às PM na ausência do IC.  

Uma diferença perceptível no comportamento das PM promovidas pela 

aplicação do EC, quando comparadas ao desempenho do MS, é que a inclinação da 

reta de ajuste é expressivamente menor. Portanto, a variação do teor de AC não 

influenciou no desempenho deste inibidor de forma significativa. 

As PM calculadas estão representadas na Tabela 28 e pelo Gráfico 13: 
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Tabela 26 - Perdas de massa com EC (5,0 g.L-1) 

Ensaio CAC (mol.L-1) PM (g) pHinicial pHfinal 

C1 0,1 0,0650 0,684 0,885 

C2 0,1 0,1515 0,679 0,978 

C3 0,2 0,1967 0,418 0,606 

C4 0,2 0,0802 0,441 0,494 

C5 0,3 0,1285 0,216 0,369 

C6 0,3 0,1027 0,244 0,268 

Fonte - próprio autor 

 

Gráfico 12 - Perdas de massa para o EC (5,0 g.L-1) 

 

Fonte - próprio autor 

 

Tabela 28 - Perdas de massa calculadas com EC (5,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) PMcalculada (g) 

0,1 0,0166 

0,2 0,0202 

0,3 0,0238 

Fonte: próprio autor 
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Gráfico 13 – Perdas de massa calculadas com EC (5,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor 

 

Utilizando as PM calculadas, foram obtidas as EI (Tabela 28), representadas 

graficamente através do Gráfico14: 

 

Tabela 28 - Eficiências de inibição com EC (5,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) EI (%) 

0,1 95,0 

0,2 96,4 

0,3 96,9 

Fonte: próprio autor 

 

As de EI alcançados pelo EC superaram expressivamente os resultados da 

aplicação com MS.  
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Gráfico 14 - Eficiências de inibição com EC (5,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor 

 

As Figuras 49, 50 e 51 ilustram o aspecto dos CP após os ensaios. 

 

Figura 49 –EC 5,0 g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1 
 

Figura 50- EC 5,0 g.L-1 / AC 0,2mol.L-1 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Figura 51 – 5,0 g.L-1 / AC 0,3 mol.L-1 

 

Fonte: próprio autor. 

 

95.0 96.4 96.9

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

EI
 [%

]

Concentração de AC [mol.L-1]

EI (%) x CAC (CEC = 5,0 g.L-1)

EFF CALC



 

 

82 

Para o AC 0,1 mol.L-1 foram observadas poucas alterações no aspecto da 

superfície metálica. Em contrapartida, nos ensaios com AC a 0,2 e 0,3 mol.L -1, os 

CP empregados foram reutilizados, resultando em alguns indicativos de corrosão 

localizada. 

Contudo, o grau de deterioração do metal foi bem menos intenso que nos 

ensaios preliminares (Figuras 20 e 24) e, portanto, os resultados destes ensaios com 

EC não foram descartados. 

 

4.2.3.2 Extrato de camomila a 7,0 g.L-1 

 

A Tabela 29 apresenta os resultados obtidos pela aplicação do EC a 7,0 g.L-1, 

ajustados através do MMQ no Gráfico 15. As PM calculadas através da reta de 

ajuste estão listadas na Tabela 30 e foram representadas graficamente (Gráfico 16): 

 

Tabela 29 - Perdas de massa com EC (7,0 g.L-1) 

Ensaio CAC (mol.L-1) PM (g) pHinicial pHfinal 

C7 0,1 0,1405 0,783 0,774 

C8 0,1 0,1251 0,767 0,770 

C9 0,2 0,1216 0,367 0,368 

C10 0,2 0,1972 0,363 0,396 

C11 0,3 0,1876 0,168 0,172 

C12 0,3 0,1896 0,173 0,175 

Fonte: próprio autor. 
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Gráfico 15 - Perdas de massa para o EC (7,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 30 - Perdas de massa calculadas com EC (7,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) PMcalculada (g) 

0,1 0,1319 

0,2 0,1598 

0,3 0,1877 

Fonte: próprio autor. 

 

Gráfico 16 - Perdas de massa calculadas para o EC (7,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor. 
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As EI alcançadas neste teor de EC foram menores que as resultantes do teor 

de 5,0 g.L-1, conforme apresentado na Tabela 31 e pelo Gráfico 17: 

 

Tabela 31– Eficiências de inibição com EC (7,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) EI (%) 

0,1 60,4 

0,2 71,2 

0,3 75,8 

Fonte: próprio autor. 

 

Gráfico 17– Eficiências de inibição com EC (7,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor. 

 

As Figuras 52, 53 e 54 ilustram os CP após os ensaios. A formação de 

material alaranjado nos CP, observado com maior clareza nas Figuras 52 e 54, 

indica que algum resíduo do EC possa ter aderido à superfície.  
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Figura 52 –EC 7,0 g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1 Figura 53- EC 7,0 g.L-1 / AC 0,2 mol.L-1 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Figura 54 – EC 7,0 g.L-1 / AC 0,3mol.L-1 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

4.2.3.3 Extrato de camomila a 9,0 g.L-1 

 

 

As PM obtidas experimentalmente estão listadas na Tabela 32. Estes dados 

foram tratados através do MMQ, fornecendo a reta do Gráfico 18: 

 

Tabela 32 - Perdas de massa com EC (9,0 g.L-1) 

Ensaio CAC (mol.L-1) PM (g) pHinicial pHfinal 

C13 0,1 0,1444 0,694 0,745 

C14 0,1 0,0557 0,701 0,706 

C15 0,2 0,1141 0,372 0,390 

C16 0,2 0,1735 0,354 0,369 

C17 0,3 0,1767 0,176 0,263 

C18 0,3 0,1812 0,194 0,284 

Fonte: próprio autor 
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Gráfico 18 - Perdas de massa para o EC (9,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor 

 

A partir da equação da reta de ajuste (Gráfico 17) foi possível calcular os 

valores de PM (Tabela 33) e representá-los graficamente (Gráfico 19): 

 

Tabela 33 - Perdas de massa calculadas com EC (9,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) PMcalculada (g) 

0,1 0,1014 

0,2 0,1408 

0,3 0,1802 

Fonte: próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3397

0.58…

0.7543

0.3100

0.5607

0.7809

0.1444

0.1141

0.1767
0.0557

0.1735

0.1812

y = 2.2137x + 0.1126
R² = 0.9893

y = 0.3947x + 0.062
R² = 0.5206

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.9000

0 0.1 0.2 0.3 0.4

P
er

d
a 

d
e 

M
as

sa
 [

g]

Concentração de AC [mol.L-1]

PM x CAC (CEC = 9,0 g.L-1) 

PM0

PMi

Linear (PM0)

Linear (PMi)



 

 

87 

Gráfico 19 - Perdas de massa calculadas para o EC (9,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor 

 

As EI calculadas estão listadas na Tabela 34, seguidas da representação 

através do Gráfico 20: 

 

Tabela 34 - Eficiências de inibição com EC (9,0 g.L-1) 

CAC (mol.L-1) EI (%) 

0,1 69,6 

0,2 74,6 

0,3 76,8 

Fonte: próprio autor 

 

De forma semelhante ao observado nas EI promovidas pelo MS, ocorre um 

comportamento anômalo para a aplicação do EC no teor intermediário (7,0 g.L-1), 

que, nestas condições, apresenta um desempenho inferior frente às demais 

concentrações empregadas nos ensaios. 

Embora este fenômeno tenha sido observado nos ensaios com ambos os 

inibidores, os resultados deste trabalho são insuficientes para comprovar alguma 

hipótese quanto ao comportamento observado. Neste sentido, é recomendável 

desenvolver estudos posteriores que avaliem o comportamento destes inibidores em 

uma faixa mais ampla de concentrações e que empreguem outros métodos de 

avaliação de desempenho, como os métodos eletroquímicos. 
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Gráfico 20 - Eficiências de inibição com EC (9,0 g.L-1) 

 

Fonte: próprio autor 

 

As Figuras 55, 56 e 57 mostram os CP após as imersões. De forma 

semelhante ao ensaio com EC a 5,0 g.L-1 (Figura 52), foi identificada a formação de 

uma película alaranjada aderida à superfície metálica. 

 

Figura 55 –EC 9,0 g.L-1 / AC 0,1 mol.L-1 Figura 56- EC 9,0 g.L-1 / AC 0,2 mol.L-1 

  

Fonte: próprio autor. Fonte: próprio autor. 

 

Figura 57 – EC 9,0 g.L-1 / AC 0,3mol.L-1 

 

Fonte: próprio autor. 
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4.2.4 Comparação dos resultados: molibdato de sódio x extrato de camomila 

 

Através do Gráfico 21 é possível observar as EI atingidas pela aplicação do 

MS. 

 

Gráfico 21 - Eficiências de inibição com MS 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A maior eficiência atingida foi de 74,8% através da aplicação de 7,0 g.L-1 de 

MS em 0,1 mol.L-1 de AC. A menor eficiência foi de 2,2%, obtida na presença do MS 

a 5,0 g.L-1 em um teor de 0,1 mol.L-1 de AC. 

As EI alcançadas pela aplicação de 7,0 g.L-1 se tornaram menores conforme o 

aumento da concentração de AC, provavelmente devido ao aumento da 

concentração de íons H+ associado às falhas na cobertura da superfície pela 

camada de óxidos de ferro e molibdênio. 

No geral, as EI alcançadas pela aplicação do MS foram expressivamente 

menores que as relatadas por Guannan et al. (2006) (Tabela 3). Em contrapartida, o 

desempenho do MS superou alguns dos resultados obtidos por Trela, Chat e 

Scendo (2015) (Tabela 2). Os desvios dos resultados obtidos frente aos da literatura 

podem ter ocorrido devido à diferença dos materiais utilizados como, por exemplo, a 

composição do aço carbono, que não foi idêntica, e a marca dos reagentes (MS e 

AC), que podem ter provocado diferença dos resultados. 
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O comportamento da EI com a concentração do IC não seguiu o padrão 

identificado na literatura, no qual o aumento do teor de inibidor promove maiores 

eficiências. Contudo, os resultados obtidos através da elaboração deste trabalho são 

insuficientes para compreender este comportamento, aparentemente anômalo, 

sendo necessário desenvolver outras pesquisas que permitam fundamentar a 

avaliação do fenômeno. 

Em todos os ensaios com MS foi possível observar a mudança de cor da 

solução, que é um indicador da formação de óxidos de molibdênio, responsáveis 

pela proteção da superfície metálica. Contudo, a intensidade da cor, que foi maior 

para os ensaios com maiores teores de inibidor, não há indícios de que este 

fenômeno possua alguma relação com bem definida com a EI. 

A formação de precipitado metálico em solução nos ensaios com MS, 

associadas às EI abaixo de 90%, indica que este IC foi capaz de amenizar os efeitos 

da corrosão, embora não a tenha eliminado. Este fenômeno pode ser explicado 

porque, durante a atuação dos inibidores anódicos, a formação de camadas 

passivantes ocorre à custa da formação dos produtos da corrosão (Fe2+/Fe3+), sendo 

impossível que se alcance uma EI de 100% (TALBOT, 1998; POPOV, 2015). 

Na metodologia aplicada nos ensaios de PM, o CP é imerso em uma solução 

contendo a mistura de IC e AC nas concentrações de interesse. Isto sugere que, no 

início do ensaio, a formação de camadas passivantes tenha ocorrido 

competitivamente às reações de corrosão, o que pode ter provocado variações na 

intensidade do processo corrosivo ao longo das 24h de imersão. 

Portanto, seria interessante avaliar o fenômeno através de uma alteração do 

método de PM aplicado. Antes do início do ensaio, o CP deveria ser imerso em uma 

solução contendo apenas o IC8 para que a formação da camada protetora sobre o 

metal ocorra sem a interferência das reações de corrosão. Em seguida, seria feita a 

transferência deste CP “pré-tratado” para a solução de AC. 

 

 

 

 

 

                                            

8 Tempo de imersão no “pré-tratamento” a ser definido experimentalmente. 
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O Gráfico 22 reúne as EI alcançadas para todos os teores de EC testados. 

 

Gráfico 22 - Eficiências de inibição com EC 

 

Fonte: próprio autor. 

 

A maior eficiência atingida foi de 96,9% através da aplicação de 5,0 g.L-1 de 

EC em 0,3 mol.L-1 de AC. A menor eficiência foi de 60,4%, obtida na presença do 

EC a 7,0 g.L-1 em um teor de 0,1 mol.L-1 de AC. 

Todas as EI alcançadas pela aplicação de 5,0 g.L-1 de EC superaram os 

resultados de Nasibi et al.(2013) (Tabela 4) e Hmamou et al. (2012) (Tabela 5). As 

diferenças entre os resultados obtidos e os valores da literatura podem estar 

associadas ao método do preparo do extrato, ao tipo de camomila empregada e ao 

processo de secagem das flores. Neste sentido, para ampliar a literatura disponível 

sobre este ICV, seria interessante avaliar diferentes tipos de camomila e diferentes 

métodos de extração, comparando as EI promovidas pela aplicação destes extratos 

com os resultados já existentes. 

O Gráfico 23 apresenta, em conjunto, os dados provenientes dos Gráficos 21 

e 22. 
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Gráfico 23 - Eficiências de inibição: EC x MS 

 

Fonte: próprio autor. 

 

O melhor desempenho apresentado pelo EC frente ao MS pode ser explicado 

pela diferença estrutural entre a camada protetora formada através da quimissorção 

das substâncias orgânicas constituintes do EC e a camada de óxidos produzida pela 

aplicação do MS. Os óxidos de molibdênio e de ferro são semicondutores, 

permitindo a transferência de elétrons, ainda que em menor incidência que o metal 

base. Portanto, a corrosão não cessa por completo, porque elétrons ainda podem 

ser consumidos por reações catódicas na superfície (POURBAIX, 1973; TABOLT, 

1998). No caso do EC, a camada protetora é orgânica e, portanto, não possui 

características condutoras. Neste sentido, o grau de proteção promovido pela 

aplicação de IC orgânicos tende a ser mais eficaz, porque ocorre a blindagem da 

superfície, cessando por completo a transferência de elétrons (NASIBI et al., 2013; 

SASTRI, 2011; POPOV, 2015). 

Diferente do MS, que é um inibidor anódico, o EC é um inibidor misto (NASIBI 

et al., 2013; SASTRI, 2011) e, portanto, a produção de películas protetoras 

independe da formação prévia dos produtos de corrosão, tendo em vista que a 

proteção é resultante da blindagem da superfície pelas moléculas orgânicas 
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quimissorvidas (TABOLT, 1998; POPOV, 2015). Neste sentido, o melhor 

desempenho do EC não está associado somente à natureza da película protetora, 

mas também à independência entre as reações de corrosão e a atuação deste tipo 

de inibidor. 

Contudo, também é recomendável avaliar o comportamento deste IC através 

da modificação do método de PM que, conforme sugerido para o MS, consistiria na 

imersão prévia do CP em uma solução contendo apenas o EC, para que não 

houvesse interferência das reações de corrosão durante a formação da película 

protetora sobre a superfície. Em seguida, o CP “pré-tratado” seria transferido para a 

solução de AC. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 
Através da execução deste trabalho foi possível verificar e comparar os 

desempenhos do extrato de camomila, que representou a classe dos inibidores de 

corrosão verdes, e do molibdato de sódio, que representou os inibidores de uso 

comercial. 

Conforme proposto, o mecanismo de inibição destas substâncias foi 

detalhado com base em fundamentos da corrosão eletroquímica. Embora estes 

inibidores atuem de forma distinta, os resultados disponíveis na literatura indicam 

que ambos os inibidores sejam capazes de promover a proteção do aço carbono e 

alcançar eficiências em uma faixa relativamente próxima. 

Através deste trabalho, foi possível validar o método de extração 

especificado, que forneceu um extrato com boas propriedades anticorrosivas, se 

mostrando adequado e cuja utilização é recomendável devido à simplicidade e 

praticidade. A partir da aplicação do método de perda de massa, o desempenho 

alcançado pelo extrato de camomila superou o do molibdato de sódio na maioria dos 

ensaios realizados e também o de alguns resultados existentes na literatura. 

Com base na pesquisa bibliográfica executada e nos fundamentos do 

processo corrosivo, foi possível discutir os resultados experimentais e propor 

explicações para os fenômenos observados ao longo dos ensaios. 

Portanto, a competitividade dos inibidores de corrosão verdes frente aos 

inibidores de uso comercial foi comprovada e o objetivo geral deste trabalho foi 

alcançado. 

Neste sentido, a comprovação da eficácia dos inibidores de corrosão verdes 

resultante do desenvolvimento deste trabalho é de grande relevância do ponto de 

vista da sustentabilidade e proteção ambiental, que são os principais aspectos a 

estimular o desenvolvimento de estudos sobre inibidores de corrosão naturais. 

Para ampliar a literatura disponível sobre o tema e reforçar a possibilidade de 

aplicação dos inibidores de corrosão naturais são feitas algumas recomendações de 

trabalhos e estudos: 

 Desenvolver um estudo adicional, tendo como objetivo esclarecer o 

comportamento anômalo apresentado pelos inibidores de corrosão 
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testados no presente trabalho, como, por exemplo, ampliar a faixa de 

concentrações de camomila (5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 e 9,0 g.L-1); 

 Aplicar métodos eletroquímicos na avaliação de desempenho do 

extrato de camomila e do molibdato de sódio; 

 Executar uma análise técnico-econômica, com objetivo de avaliar a 

relação custo x benefício da aplicação dos inibidores de corrosão 

verdes. 

 Aplicar o EC em conjunto com outros métodos de proteção 

anticorrosiva, como, por exemplo, tintas e revestimentos, a fim de 

verificar o estabelecimento de potenciais efeitos sinérgicos; 

 Testar outros inibidores de corrosão naturais com foco em 

sustentabilidade, escolhendo como representantes espécies vegetais 

de maior disponibilidade e facilidade de produção; 
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ANEXO A 

 

Especificações do molibdato de sódio dihidratado (Na2MoO4·2H2O) PA 

Componente Limite máximo de impurezas 

Insolúveis 0,005 % 
Cloretos 0,005 % 
Fosfatos 5 ppm 
Sulfatos 0,015 % 
Amônio 0,001 % 

Metais pesados 5 ppm 
Ferro 0,001 % 

Fonte: próprio autor 
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ANEXO B 

 

Desvios-padrão dos resultados de perda de massa (ensaios finais) 

Inibidor 
Concentração de 

inibidor (g.L-1) 
Concentração de 

AC (mol.L-1) 
Desvio 

padrão (g) 
Desvio padrão 

relativo (%) 

Ausente - 0,1 0,1563 34,7 
Ausente - 0,2 0,3141 59,0 
Ausente - 0,3 0,1376 20,1 

MS 1,0 0,1 0,0160 6,3 
MS 1,0 0,2 0,0370 10,1 
MS 1,0 0,3 0,0505 11,4 
MS 5,0 0,1 0,0084 2,7 
MS 5,0 0,2 0,1352 31,6 
MS 5,0 0,3 0,0367 7,9 
MS 7,0 0,1 0,0005 0,5 
MS 7,0 0,2 0,1204 78,7 
MS 7,0 0,3 0,3069 103,9 
EC 5,0 0,1 0,0612 56,5 
EC 5,0 0,2 0,0823 59,5 
EC 5,0 0,3 0,0182 15,8 
EC 7,0 0,1 0,0109 8,2 
EC 7,0 0,2 0,0534 33,5 
EC 7,0 0,3 0,0014 0,8 
EC 9,0 0,1 0,0627 62,7 
EC 9,0 0,2 0,0420 29,2 
EC 9,0 0,3 0,0032 1,8 

Fonte: próprio autor 
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