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1. RESUMO: 

Analisou-se a eficiência dos extratos de hibisco (Hibiscus rosa-sinensis) e erva-mate 

(Ilex paraguariensis) como inibidores verdes para o aço AISI 316, em meio de ácido 

clorídrico a 0,10 mol.L-1. A placa do aço foi lixada com lixas d’agua de 400 e 600 mesh, 

lavada com água destilada e seca à temperatura ambiente. Os extratos foram 

preparados após fervura em água destilada por 60 minutos e filtrados a vácuo, 

medindo-se os valores de pH das soluções. Para a utilização dos extratos, aplicaram-

se duas abordagens: análise do possível inibidor diretamente no meio corrosivo e 

imersão prévia da placa na solução do extrato pelo período de 60 minutos. Empregou-

se um eletrodo de calomelano saturado como referência para anotar as medidas de 

potencial de circuito aberto (Eca) e determinação dos valores de potencial de corrosão 

(Ecorr). Os procedimentos foram realizados em duplicata. A partir dos resultados 

obtidos, verificou-se que os extratos não foram eficientes nessas concentrações e na 

concentração do meio corrosivo, além do baixo valor de pH do extrato de hibisco. 

Pretende-se prosseguir com a pesquisa neutralizando o pH da solução de hibisco, 

analisando o efeito inibidor para os aços AISI 316 e 304. 

2. INTRODUÇÃO: 

Caracteriza-se a corrosão como a deterioração de um material através de reação 

química ou eletroquímica, ocorrendo danos na durabilidade e desempenho do 

material, prejuízo econômico e perigos para a sociedade. Dentre os diversos métodos 

para diminuir e prevenir a corrosão, essa pesquisa emprega o uso de inibidores verdes 

de corrosão. Inibidores de corrosão são definidos como substâncias ou misturas de 

substâncias que, em concentrações adequadas no meio corrosivo, reduz ou elimina a 

corrosão (GENTIL, 2011). Entretanto, há preocupações na utilização de inibidores que 

são tóxicos ao meio ambiente, ocorrendo um aumento em pesquisas com inibidores 

verdes, que são compostos orgânicos extraídos de plantas, sendo compatíveis com o 

meio ambiente (KESAVAN, 2012). 

3. OBJETIVOS: 

O objetivo do trabalho é analisar a eficiência na utilização dos extratos de hibisco 

(Hibiscus rosa-sinensis) e erva-mate (Ilex paraguariensis) em solução de 10 mL/L 

cada, como inibidores orgânicos, através de imersão prévia do aço AISI 316 na 



solução do inibidor para posteriormente ser colocada em meio corrosivo de HCl 0,10 

mol.L-1. 

4. METODOLOGIA: 

Realizou-se a extração do hibisco, a partir das fontes consultadas, pesando 25g 

do material seco em uma balança semi-analítica e adicionando 250 mL de água 

destilada. Para a extração da erva-mate, fez-se a pesagem de 50g do material e 

adição de 500 mL de água destilada. As soluções foram fervidas por 60 minutos e, em 

seguida, filtradas a vácuo, concentrando a 50 mL. Os extratos foram guardados sob 

refrigeração, em frasco âmbar. Empregaram-se lixas d’agua de 400 e 600 mesh  para 

a preparação da placa de aço, sendo lavada com água destilada e seca ao ar. 

Utilizaram-se duas abordagens com os extratos obtidos: análise dos dados através da 

imersão da placa diretamente em uma alíquota de 40 ml contendo o inibidor à 10 mL/L 

e HCl 0,10 mol.L-1., em que foram anotados os valores do potencial de circuito aberto 

(Eca), com a utilização do eletrodo de calomelano saturado (ECS), a cada 1 minuto 

nos primeiros 10 minutos, a cada 2 minutos até o período de 20 min e a cada 5 min 

até o período de 60 minutos. A outra abordagem foi a imersão prévia da placa por 60 

minutos em alíquota de 40 mL das soluções à 10 mL/L do inibidor, à temperatura 

ambiente, sendo imersa em seguida no meio corrosivo por 60 minutos, anotando-se 

os valores da mesma forma que a abordagem anterior. Com os dados obtidos em 

duplicata, determinaram-se os valores dos potenciais quase-estacionários (potenciais 

de corrosão - Ecorr), medindo-se também os valores de pH das soluções aquosas dos 

extratos à 10 mL/L.  

5. DESENVOLVIMENTO: 

Observou-se, durante o desenvolvimento da pesquisa, que devido o pH baixo da 

solução de hibisco, possivelmente a solução agiria conjuntamente com o HCl 0,10 

mol.L-1. na corrosão da placa. Esse trabalho será continuado com a neutralização da 

solução de hibisco para análise do efeito inibidor em aços AISI 304 e AISI 316. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Através da tabela 1, é possível observar as medidas do potencial de corrosão: 

 

 



Ecorr (mv) 

AISI 316 em HCl 0,10 mol.L-1 

 Direto no meio Imersão prévia 

Branco (sem inibidor) -160 ± 25 

Hibisco -190±31 -180 ± 30 

Erva-mate -163±9 -185 ± 20 

Tabela 1 - Valores de Ecorr. Fonte: Autor. 

A partir dos dados obtidos, observou-se que os valores de Ecorr, com a solução 

do extrato diretamente no meio corrosivo ou com imersão prévia, foram similares ou 

mais negativos do que os valores sem os extratos, indicando que não ocorreu inibição 

com a utilização desses extratos nessas concentrações e no meio corrosivo. 

A tabela 2 apresenta os valores de pH dos extratos em soluções a 10 mL/L: 

Soluções a 10 mL/L 

pH  

Hibisco 2,74 

Erva-Mate 5,09 

Tabela 2 - pH das soluções. Fonte: Autor. 

Nota-se o baixo valor de pH do extrato de hibisco, o que pode influenciar na sua 

função como inibidor de corrosão, ao agir concomitantemente com o HCl 0,10       

mol.L-1. como meio corrosivo. 
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