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1 RESUMO 

A utilização dos aços inoxidáveis é ampla em ambiente industrial. Atualmente, são 

feitos estudos para o tratamento do chorume e a presença de aços inoxidáveis em 

tubulações e tanques não é descartada, mesmo sendo este líquido corrosivo para 

estes materiais. Esse estudo tem por objetivo avaliar a potencialidade do extrato 

aquoso de Erva Mate (Ilex paraguariensis) como inibidor de corrosão (inibidor verde 

ou natural) para o aço AISI 430 em contato com chorume, de modo a diminuir a 

agressividade do meio. O extrato foi utilizado na concentração de 10 mL/L inserido 

diretamente no meio corrosivo e com imersão prévia de 1 hora. Foram obtidos os 

valores de potencial de circuito aberto (Eca) e potencial de corrosão (Ecorr), 

utilizando como referência um eletrodo de calomelano saturado (ECS), com os quais 

constatou-se que a utilização do extrato aquoso de Erva Mate com imersão prévia 

de 1 hora promove valores de Ecorr mais positivos, contribuindo para um aumento 

de vida útil do material metálico. 

  



2 INTRODUÇÃO 

A presença de elementos como níquel e cromo nos aços inoxidáveis promove maior 

resistência à corrosão desses materiais; entretanto, eles não estão isentos à 

corrosão, pois meios ácidos e/ou que contenham cloretos podem deteriorar este tipo 

de material. De acordo com sua composição, os aços adquirem características 

diferentes em relação à corrosão. O chorume é o líquido obtido pela degradação 

química e microbiológica da matéria orgânica, em geral, proveniente de resíduos 

sólidos urbanos. Uma pesquisa realizada em 2000 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE - indicou que o Brasil produz diariamente cerca de 

228.413,0 toneladas de lixo, das quais 105.582,0 toneladas são do Estado de São 

Paulo, equivalente a 46,2 % da produção total diária de resíduos domésticos. O 

tratamento desses resíduos ainda é estudado e a utilização de aços inoxidáveis na 

confecção de tubulações e equipamentos não é descartada; porém, Câmara (2012) 

indica que este líquido é corrosivo ao entrar em contato com pilhas de zinco-carbono 

e alcalinas, necessitando, então, de medidas de proteção. Este também pode 

promover a chamada corrosão microbiológica, caracterizada pelo ataque localizado 

do material metálico, provocado por produtos metabólicos de microrganismos 

(bactérias, fungos e leveduras) que, em geral, ocorrem em meios orgânicos.  

(ARAÚJO, 2001; GEMELLI, 2001; GENTIL, 2011; MASSAI, 2005).  

De modo a preservar o material metálico, algumas técnicas de proteção são 

estudadas: dentre elas, está o uso de inibidores que são compostos químicos que, 

ao serem adicionados a meios corrosivos, diminuem ou eliminam a agressividade do 

meio, possuindo como vantagem a facilidade de manuseio que pode ser por 

acréscimo ao meio corrosivo (fornecendo proteção anódica ou catódica), ou por 

formação de películas. Dentre as características dos inibidores, está a presença de 

átomos de nitrogênio, oxigênio ou enxofre e presença de ligações múltiplas, que 

facilitam a adsorção destes compostos na superfície metálica. A busca por 

compostos naturais ou verdes que forneçam atividade anticorrosiva é uma nova 

alternativa para a proteção de materiais metálicos além de serem mais econômicos 

e ambientalmente mais aceitos. (RAMANATHAN, 1988; NUNES, 2007; DUTRA, 

2011; TORRES et al, 2011; TANG et al, 2013; GROSSER, 2015). 

 



2 OBJETIVOS  

O presente estudo visa avaliar a eficiência de proteção ao aço AISI 430 quando 

imersa em chorume, utilizando como inibidor de corrosão o extrato aquoso de Erva 

Mate (Ilex paraguariensis).  

3 METODOLOGIA  

O chorume foi obtido através da decomposição de matéria orgânica (resíduos de 

frutas, legumes e verduras) em laboratório, em dois galões de 5L adaptados com um 

orifício na tampa (para que houvesse a liberação dos gases de decomposição). A 

Figura 1 mostra os galões com o material orgânico após a pesagem em balança 

semi-analítica: o galão 1 contendo 1659,56 g de matéria orgânica e o galão 2 

1174,66 g. O material ficou em decomposição por aproximadamente 3 meses, 

resultando cerca de 1L de chorume. Em um pHmetro, foi constatado que o pH do 

líquido era 4,7. 

Figura 1. Galão 1 e 2 para produção de chorume. 

 

Fonte: Autor. 

O inibidor verde foi preparado segundo a metodologia proposta por Quraishi (1999), 

obtendo-se extratos aquosos de Erva Mate (Ilex paraguariensis), empregados de 

duas maneiras: acrescentando a concentração de 10 mL/L diretamente no meio 

corrosivo chorume ou preparando-se uma solução com água destilada, na mesma 

concentração, deixando a placa imersa por 1 hora. 

1         2 



A placa de aço foi lixada manualmente (400 e 600 mesh), lavada com água destilada 

e seca à temperatura ambiente. A avaliação da resistência à corrosão foi feita com a 

imersão da placa em alíquota de chorume por 1 hora, à temperatura ambiente, 

anotando os valores do potencial de circuito aberto (Eca), utilizando eletrodo de 

calomelano saturado como referência, com determinação do potencial de corrosão 

(Ecorr). 

4 DESENVOLVIMENTO 

A utilização de métodos eletroquímicos laboratoriais indica a suscetibilidade de 

metais à corrosão, sendo práticas laboratoriais muito comuns para o estudo da 

corrosão (RAMANATHAN, 1988). Segundo Silva et al (2007), o extrato natural de 

mate apresenta potencial inibidor na corrosão do aço-carbono ASTM 1020 em meio 

de cloreto. Os extratos possuem diferentes compostos que podem proporcionar o 

efeito inibidor: o extrato aquoso de erva-mate pode conter principalmente cafeína, 

ácido tânico e outros polifenóis (BORILLE, 2004). Inicialmente, foram realizados 

testes preliminares que indicavam que o extrato aquoso de Erva Mate tinha potencial 

anticorrosivo ao ser inserido em HCl 0,1 mol.L-1 que já é um meio corrosivo para a 

placa AISI 430, no qual foi constatado que a placa obtinha valores de Ecorr mais 

positivos quando se acrescentava a concentração de 10 m/L de extrato de Erva 

Mate. Analisando o potencial de corrosão do chorume para esta placa, observou-se 

que se obtêm valores de Ecorr semelhantes ao HCl 0,1 mol.L-1; sendo assim, 

buscou-se aplicar a mesma metodologia para verificar se o extrato aquoso de erva 

mate também promoveria valores de Ecorr mais positivos para o aço AISI 430 

quando imersa em chorume.  

  



5 RESULTADOS  

A obtenção de valores mais negativos de potencial de corrosão é indicação de 

ocorrência de processos corrosivos no material metálico. Com a utilização de 

inibidores, busca-se amenizar esse feito. O gráfico 1 apresenta os valores de 

potencial de circuito aberto para a placa AISI 430 e a na Tabela 1 são apresentados 

os valores de Potenciais de Corrosão (Ecorr).  

 

 

Gráfico 1. Potencial de Circuito Aberto (mV/ECS) para a placa AISI 430, utilizando imidazol como 

inibidor de corrosão. Fonte: Autor. 

Tabela 1. Valores de Ecorr (mV/ECS) para a placa AISI 430. 

 
Ecorr 

(mV/ECS) 

Branco -449 ± 72 

Erva mate 10 mL/L -494 ± 5 

Erva mate 10 mL/L - Imersão por 1h -247 ± 1 

Fonte: Autor 
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Observa-se na Figura 1 e na tabela 1 que o extrato aquoso de Erva Mate não foi 

eficaz quando inserido diretamente no meio corrosivo, proporcionando até valores 

de Ecorr mais negativos. Porém, quando há uma imersão prévia da placa na solução 

de Erva Mate pelo período de 1 hora, obtêm-se valores de Ecorr mais positivos. A 

presença de cafeína, ácido tânico e outros polifenois (BORILLE, 2004) no extrato 

aquoso podem contribuir para o efeito inibidor com formação de película prévia, visto 

que são compostos que possuem em sua estrutura átomos de nitrogênio e oxigênio, 

além de ligações múltiplas facilitando a adsorção no material metálico.  A utilização 

desta metodologia com imersão prévia pode prolongar a durabilidade do material 

metálico em contato com chorume, podendo este ser aplicado em sistemas de 

tratamento (tubulações, tanques) deste líquido que é um problema ambiental. Além 

disso, esta metodologia é ecologicamente mais aceita, visto que a fonte de inibição é 

proveniente de um produto natural.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de aços inoxidáveis em ambiente industrial é ampla: estudos 

relacionados ao tratamento de chorume indicam que a utilização dos mesmos não é 

descartada e, para o aço AISI 430, este líquido é corrosivo. Buscou-se então uma 

metodologia para diminuir a agressividade deste meio corrosivo através do uso de 

inibidores extraídos de fontes naturais. O extrato de Erva Mate foi utilizado na 

concentração de 10mL/L com a imersão diretamente no meio corrosivo, o qual não 

promoveu diminuição da agressividade do meio; com imersão prévia de 1 hora, 

foram obtidos valores de Ecorr mais positivos, contribuindo para a preservação do 

material metálico.  
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