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RESUMO

Muitos produtos naturais, como óleos essenciais de plantas e extratos oriundos de diferentes
componentes das árvores (castas, folhas, galhos e raízes) são produzidos e estudados, na busca
constante por novas fontes e/ou insumos para suprir as diversas necessidades da indústria
química. Myracrodruon urundeuva, ou popularmente conhecida como aroeira, é uma espécie
abundante na região nordeste do Brasil e já se destaca há muitos anos com aplicações em
tratamentos de doenças dermatológicas e como agente cicatrizante natural. Levando em
consideração os diversos estudos dos extratos e óleo essenciais de Myracrodruon urundeuva, que
buscam conhecer os componentes químicos ativos dessa espécie, este trabalho relata a extração
via hidrodestilação do óleo essencial de Myracrodruon urundeuva, sua análise química via
CG/EM, que mostrou a presença majoritária de terpenos (monoterpenos e sesquiterpenos). A
utilização do óleo essencial em um sistema anticorrosivo, para observação do potencial de
inibição à corrosão, juntamente com o óleo de mamona saponificado (OMS), que a partir de
analises eletroquímicas (curvas de polarização) mostrou o óleo essencial de Myracrodruon
urundeuva com eficiência de inibição à corrosão (EI%) de 35,5%.

Palavras- Chave: Myracrodruon urundeuva; óleo essencial; inibidor de corrosão.

ABSTRACT

Many natural products, such as essential oils from plants and extracts from different tree
components (castes, leaves, branches and roots) are produced and studied in the constant search
for new sources and inputs to supply the chemical industry demand. Well known as aroeira,
Myracrodruon urundeuva is an abundant specie in the northeast of Brazil and has been used in
dermatological disease treatments as a natural healing agent. This study reports the extraction of
Myracrodruon urundeuva essential oil (through hydrodistillation), its chemical analysis
(GC/MS), which showed the majority presence of terpene compounds (monoterpenes and
sesquiterpenes). And the use of Myracrodruon urundeuva essential oil in an anticorrosive system
to observe its inhibition potential of corrosion together with the saponified castor oil (OMS),
which based on electrochemical analysis (polarization curves), the essential oil appears to have
corrosion inhibition efficiency (EI%) of 35.5%.

Key-words: Myracrodruon urundeuva; essential oil; corrosion inhibitor.
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1 INTRODUÇÃO
Óleos essenciais possuem vasta aplicação industrial, destacando-se nas industrias cosmética de
alimentos, perfumaria e de medicamentos. São comercializados na sua forma bruta ou beneficiada,
fornecendo substâncias purificadas, como o limoneno, citral, citronelal, eugenol, mentol e safrol. Seus
usos mais comuns são como aromas, fragrâncias, fixadores de fragrâncias ou ainda em composições
farmacêuticas. A principal matéria-prima empregada na sua produção são flores, folhas, cascas, rizomas e
frutos (SILVA-SANTOS et al., 2006).
Na busca por produtos com relevância biotecnológica, torna-se promissor o estudo da composição
química dos óleos de plantas nativas, como a Myracrodruon urundeuva. Popularmente conhecida como
aroeira, essa espécie é amplamente encontrada em algumas regiões do Brasil e utilizada para finalidades
diversas.

Myracrodruon urundeuva é nativa do serrado e da caatinga, podendo ser amplamente
encontrada na região nordeste do país. Essa espécie é utilizada para diversos fins madeireiros e
não madeireiros, como o popular uso medicinal no tratamento de doenças ligadas à pele.
Estudos da corrosão de metais mostram a eficiência de compostos orgânicos de fonte natural, como
inibidores não tóxicos ao meio ambiente, conhecidos como inibidores verdes. Extratos de plantas, como
romã (constituída principalmente por ácido elágico e ácido tânico), folhas de eucalipto, e até o extrato da
borra de café mostraram eficiência no processo de inibição a corrosão. Tensoativos como óleo de coco
saponificado e óleo de mamona saponificado (OMS) também são alvos de estudos relacionados à corrosão
(GUEDES, 1992). Esses compostos orgânicos naturais funcionam como filmes protetores do metal, que
adsorvidos em sua superfície, promovem a resistência do material aos efeitos corrosivos (GUEDES,
1992).

A importância do estudo químico dos óleos essências e a descoberta de novas fontes não
agressivas ao meio ambiente atuantes em processos importantes industrialmente na inibição da
corrosão, direcionaram a realização desse estudo da analise química do óleo essencial das folhas
de Myracrodruon urundeuva via cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas
(CG/EM). A análise comparativa de dois sistemas anticorrosivos: o óleo de mamona saponificado
(OMS) em meio corrosivo de NaCl 0,1 mol/L e o óleo de mamona saponificado com adição do
óleo essencial de aroeira (OMS-OA) em meio corrosivo de NaCl 0,1 mol/L. A eficiência dos
sistemas como inibidores de corrosão foi analisada a partir da técnica eletroquímica de
polarização linear.
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2 OBJETIVO

Esta pesquisa objetiva o estudo químico de Myracrodruon urundeuva a partir da extração
do óleo essencial das folhas, via hidrodestilação, sua caracterização através do uso da
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG/EM) e, também, a utilização do
óleo em um sistema anticorrosivo contendo óleo de mamona saponificado (OMS).
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 MYRACRODRUON URUNDEUVA
Myracrodruon urundeuva (aroeira) é um tipo arbóreo que pertence à família Anacardiaceae.
Apresentando distribuição natural limitada a América do Sul, essa espécie pode ser encontrada
naturalmente desde o Ceará até a Argentina e Paraguai, sendo comum em formações vegetais de caatinga,
cerrado e floresta pluvial (LORENZI & MATOS, 2002).
A família Anacardiaceae apresenta uma vasta quantidade de espécies no Brasil, sendo essas de
grande importância econômica, produtoras de frutos e óleos essenciais. Muitos estudos fitoquímicos são
realizados e revelam atividades das espécies, como a antimicrobiana e fitotóxica (CORREIA et al., 2006).
No entanto, nem 7% das espécies arbóreas conhecidas desta família possuem estudos fitoquímicos, de
atividades biológicas (CORREIA et al., 2006) ou de demais funcionalidades dos componentes de seus
óleos essenciais.
Devido a suas propriedades químicas, biológicas e à presença de grandes quantidades de taninos em
sua casca, a aroeira tem sido muito explorada na indústria de couros e medicina popular no tratamento de
doenças dermatológicas e como cicatrizante natural (SOUZA et al., 2007), além de ser usada para fins
madeireiros.

Em estudo foi apresentado que o óleo essencial das folhas de aroeira de uma espécimen
selvagem apresentou como constituinte majoritário o sesquiterpeno trans-cariofileno, em
contrapartida a análise do óleo essencial de mudas cultivadas da planta, mostraram o
monoterpeno -3-careno como o principal constituinte (FLAG, 1993).
Estudos com o extrato das folhas e cascas de aroeira mostraram que os constituintes majoritários da
aroeira são: o ácido gálico, o galato de etila e o galato de metila. De forma menos abundante foi
identificado o ácido protocatecuico e ácido clorogênico (SOUZA, et al., 2007).
Figura 1: Myracrodruon urundeuva da localidade de Araruna-PB

Fonte: CHAGAS, 2015
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3.2 ÓLEOS ESSENCIAIS
Óleos essenciais são misturas complexas de metabólitos secundários voláteis, contendo até mais de
100 componentes responsáveis pelo aroma das plantas. Podem ser produzidos nos diversos órgãos das
plantas e, mesmo com caráter lipofílico, são quimicamente diferentes dos óleos fixos, que são constituídos
principalmente por triacilglicerídeos (MONTANARI, 2010). Os óleos essenciais são encontrados nas
partes aéreas (folhas e ramos finos), cascas, troncos, raízes, frutos, flores, sementes e resinas (ZOGHBI et
al. 1998b).

Grande parte dos metabólitos secundários é oriundo dos vegetais superiores, que se
encarregam da defesa natural da planta (RÊGO JUNIOR et al., 2011). Compostos fenólicos,
terpenóides e alcaloides são os constituintes dos metabólitos secundários em plantas
medicinais (EID et al., 2012).
A grande variedade de óleos essenciais possuem um ou dois componentes majoritários que lhes
conferem seus odores característicos, mas apesar disso, podem ser encontrados muitos outros compostos
minoritários. Os constituintes dos óleos essenciais estão incluídos praticamente apenas em duas classes de
compostos, os terpenos e os fenilpropanóides. Os mais abundantes são os terpenos, enquanto os principais
responsáveis pelos odor e sabor dos óleos são os fenilpropanóides (LOBO E LOURENÇO, 2007).
A maioria dos óleos essenciais comercializados é analisada quimicamente via separação por
cromatografia gasosa e sua composição química acessada, por meio da espectrometria de massas. A
identificação dos compostos é feita por meio da comparação dos espectros de massas da amostra com os
existentes no banco de dados do equipamento e também pelos índices de retenção relativos (ADAMS,
1995).

Os terpenos são um grupo extenso de compostos naturais onde se encontram grande parte
dos constituintes das plantas. Seus componentes são formados por unidades isoprênicas.
Assim tem-se os hemiterpenos, com cinco carbonos; monoterpenos, com 10 carbonos;
sesquiterpenos, com 15 carbonos; diterpenos, com 20 carbonos; triterpenos, com 30 carbonos;
tetraterpenos, com 40 carbonos; e politerpenos ou poli-isoprenóides, com inúmeras unidades de
cinco carbonos. Comumente encontrados nos óleos voláteis estão os monoterpenos e
sesquiterpenos. Os fenilpropanóides são constituídos de um anel aromático de seis carbonos com
uma cadeia lateral de três carbonos. O anel aromático pode estar substituído e a cadeia lateral
sempre contém uma dupla ligação, contendo também um grupo funcional oxigenado
eventualmente (MONTANARI, 2010). A figura 2 apresenta exemplos de terpenos constituintes
de alguns óleos essências:
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Figura 2: Exemplos de terpenos constituintes de óleos essenciais

Limoneno (monoterpeno) – Encontrado
em frutas (principalmente nas cítricas)
e vegetais.

Linalol (monoterpeno) - Usado na
indústria cosmética como fixador de
fragrância.

Cariofileno (sesquiterpeno) - Um dos
constituintes do óleo essencial de cravo
da índia.

Fonte: autor
No decorrer dos anos, devido à preocupação relacionada ao uso de substâncias potencialmente
prejudiciais à saúde (como aditivos sintéticos na alimentação), o ascendente interesse dos consumidores
em ingredientes de fontes naturais vem alavancando os estudos dos componentes e o uso dos óleos
essenciais das plantas como fonte de substâncias de aplicações industriais (REISCHE et al., 1998).

3.2.1 Obtenção de óleos essenciais
Para o processo de extração dos óleos essenciais podem ser empregados variados
métodos, como a hidrodestilação, maceração, extração por solvente, enfleuragem, gases
supercríticos e micro-ondas. O método de maior aplicação é o de hidrodestilação que se divide
em duas técnicas: arraste a vapor e coobação (SANTOS et al. 1998). O método aplicado também
pode variar com a aplicação do óleo na indústria. Além do produto sofrer variações em
quantidade, qualidade e composição, de acordo com o clima, solo, órgão da planta, idade e
estágio do ciclo vegetativo (MASOTTI et al., 2003). A figura 3 apresenta um sistema de
hidrodestilação com aparelho Clevenger.
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Figura 3: Extração de óleo essencial pelo método da hidrodestilação

Fonte: autor

De modo geral, o método mais usado é da hidrodestilação, que requer maior número de
etapas de manipulação por parte do operador, em função da coleta do óleo ser feita
continuamente, pois na maioria das vezes, o processo de extração é conduzido em sistemas de
operação em circuito aberto (COMUNICADO TECNICO, 2004).
3.3 TENSOATIVOS
Tensoativos são moléculas constituídas por uma parte polar (hidrofílica) e uma parte
apolar (hidrofóbica) (DALTIN, 2011). São compostos de origem naturais ou sintéticos e possuem
ampla utilização industrial, atuando como emulsificantes, agentes farmacêuticos, lubrificantes,
cosméticos e inibidores de corrosão dentre outras utilizações (NITSCHKE e PASTORE, 2002).
Os tensoativos podem ser classificados de acordo com a natureza de seu grupo hidrofílico.
Aqueles que em solução aquosa se ionizam apresentando carga positiva na região polar da
molécula são chamados de catiônicos; os que apresentam carga negativa ao se ionizarem são
chamados aniônicos; os conhecidos como anfóteros podem atuar como catiônicos ou aniônicos,
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dependendo do pH da solução onde se encontram; e os não iônicos são aqueles que não formam
íons em meio aquoso (DALTIN, 2011).
Uma das principais propriedades das moléculas de tensoativo é sua capacidade de
formação de agregados termodinamicamente estáveis, chamados de micelas, que podem ser
diretas ou inversas. Quando o sistema apresenta o óleo como fase dispersa e a água como fase
contínua (O/A) denominam-se micelas diretas. As micelas inversas ocorrem quando a fase o óleo
é predominante (fase contínua) e a água do sistema é a fase dispersa (A/O). A figura 4 apresenta a
estrutura de micelas diretas e inversas.
Figura 4: Estruturas de micelas

Fonte: autor

3.4 CORROSÃO E INIBIDORES
O fenômeno da corrosão pode ser definido como a degradação de materiais metálicos ou
não metálicos causadas devido a ações químicas ou eletroquímicas do ambiente onde o material
se encontra (ALMEIDA, 2012). A corrosão dos metais está relacionada a variados meios como,
a corrosão em meio aquoso, oxidação em ambientes quentes e corrosão em ambientes orgânicos,
porém, o que mais se destaca é o meio aquoso, que gera a corrosão eletroquímica (WOLYNEC,
2003). A corrosão pode ocorrer de variadas formas, dependendo do ambiente e/ou do material em
questão. A determinação do tipo de corrosão é de grande importância para a explicação do
processo corrosivo ocorrido e para a busca por uma possível solução. As diferentes formas de
corrosão podem ser classificados a partir da maneira de ataque ou de como a superfície reage aos
oxidantes. Algumas delas são: corrosão morfológica, corrosão mecânica e corrosão localizada
(GENTIL, 2011).
Na busca por solucionar os problemas relacionados à corrosão, vários estudos de
compostos químicos atuantes como inibidores vem sendo desenvolvidos. Tais compostos atuam
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na superfície metálica (que se encontra em meio corrosivo) e ao serem inseridos neste ambiente,
os inibidores podem dificultar e reduzir a velocidade de reações anódicas, catódicas ou ambas
(ELACHOURI et al, 1996; HELENE, 1986). Os inibidores de corrosão são de grande
importância

para diversos segmentos da indústria, como, a construção civil, minerodutos,

autopeças e mais significativamente na indústria do petróleo e gás (DILLON, 1997).
Considerando a importância que os inibidores de corrosão exercem na indústria e a
crescente busca por produtos menos tóxicos ao ambiente, diversas pesquisas relacionadas a
inibidores menos agressivos vem sendo desenvolvidas. Inibidores orgânicos, como compostos de
extratos de plantas que apresentam muitos alcalóides ou terpenóides, compostos fenólicos e
biomoléculas, como lipídeos e proteínas, mostram eficiência atuando no processo de inibição à
corrosão (RAJA e SETHURAMAN, 2008). Assim, a eficiência dos inibidores orgânicos depende
de sua composição química e consequentemente da interação gerada entre eles e o material
metálico.
Almeida (2012) mostrou em seu estudo a eficiência de um sistema microemulsionado
utilizando um tensoativo verde (óleo de coco saponificado) como inibidor de corrosão,
juntamente com o extrato metanólico de Ixora coccinea Linn. Seus resultados mostraram um
poder de inibição à corrosão com eficiência de 95,32%.
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4 METODOLOGIA
4.1 COLETA DAS FOLHAS DE MYRACRODRUON URUNDEUVA
As folhas frescas de Myracrodruon Urundeuva foram coletadas, no estado do Rio Grande
do Norte, no município de São José do Mipibu. A identificação foi realizada por comparação
com a exsicata (No. 48904) depositada no Herbário Prisco Bezerra (EAC) do Departamento de
Biologia da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza , Ceará, Brasil.

4.2 OBTENÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL
O material coletado foi devidamente higienizado, foram retiradas partes indesejadas
(galhos e folhas secas), para em seguida ser pesado e direcionado para o processo de
hidrodestilação. O total de folhas utilizados foi de 927,7g.
Para a realização da hidrodestilação, a massa total de folhas foi dividido em três partes,
para facilitar o processo. Foram procedidos três processos de hidrodestilação, utilizando-se em
cada um, uma média de 309,2g de folhas e 2L de água destilada.
Foi utilizado um balão de destilação de fundo redondo de capacidade de 5L devidamente
acoplado a um aparelho Clevenger. A mistura foi aquecida em uma manta, com regulador de
temperatura, durante aproximadamente 2 horas de processo de extração do óleo. Ao final do
processo, o óleo das três hidrodestilações foi coletado, reunido em um único frasco e armazenado
sob refrigeração.
4.3 PREPARAÇÃO DOS SISTEMAS ÓLEO DE MAMONA SAPONIFICADO (OMS 10-1
mol/L) E ÓLEO DE MAMONA SAPONIFICADO COM O ÓLEO ESSENCIAL DA AROERA
(OMS-OA)
O OMS utilizado foi oriundo do Laboratório de Tecnologia de Tensoativos da UFRN,
sendo produto do processo de saponificação do óleo de mamona. Para a preparação do sistema
OMS 10-1 mol/L utilizando-se 8g do óleo de mamona saponificado (equivalente a 3,2% de massa
total do sistema) e 250 mL da solução corrosiva de NaCl 0,1 mol/L. Para a preparação do sistema
OMS-OA foi adicionado 0,04g óleo de aroeira (equivalente a 0,05% de massa total do sistema)
em 80mL do sistema inicial OMS 10 -1 mol/L.
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4.4 ANÁLISE CG/EM
Para a analise CG/EM foi utilizado um equipamento da marca Thermo Scientific, modelo
Focus GC. A coluna utilizada foi a NST-5MS com as dimensões de 30 m x 0,25 mm x 10 µm. As
condições de análise no equipamento foram: volume de injeção 1.0 µL; fluxo do gás de arraste de
1,5 mL/min, temperatura do injetor de 250 ºC; a temperatura da interface foi de 300 ºC e da fonte
de ionização foi de 250 ºC; ionização por elétrons utilizando energia de 70 eV para fragmentação
e modo de aquisição como varredura de compostos com m/z entre 35 e 500. O tempo de início da
aquisição de dados foi de 3,5 minutos. O gradiente de temperatura teve início com a manutenção
do forno a 80°C durante 5 minutos. A temperatura foi elevada a uma taxa de 5 °C/min até 260°C,
em seguida a temperatura foi elevada a uma taxa de 10 ºC/min até 280 ºC quando a temperatura
foi mantida constante por mais 5 minutos. A identificação dos compostos foi realizada através da
comparação do espectro obtido com os bancos de dados das bibliotecas NIST08s.LIB.

4.5 EFICIÊNCIA DE INIBIÇÃO À CORROSÃO PELO MÉTODO DE POLARIZAÇÃO
LINEAR
Essa análise foi realizada no potenciostato/galvanostato PGSTAT302 da Autolab, no
modo de controle de potencial (potenciostato). Tal controle é exercido entre os eletrodos de
trabalho (aço-carbono API 5L X42, com área de 1 cm², suportado em resina epoxi) e de
referência (prata/cloreto de prata, na concentração de 3,5M), presentes em uma célula
eletroquímica, sendo gerenciado pelo programa General Purpose Electrochemical System v4.9 da
Eco Chemie B.V.Esse. O programa entrega como resultado as curvas de polarização, que
representam o potencial de eletrodo aplicado e a correspondente corrente de corrosão medida no
equipamento (ROBERTO et al., 2013; WANDERLEY NETO et al., 2012).
Os ensaios foram realizados numa célula eletroquímica clássica com o contra-eletrodo de
platina. Antecedendo a análise de uma amostra, o eletrodo de trabalho era polido e aferiu-se seu
potencial de circuito aberto durante 15 minutos. Fez-se então uma varredura linear em torno do
potencial obtido em ± 0,3V com velocidade de varredura de 0,01V/s. A eficiência de inibição à
corrosão (MOURA et al., 2009) foi calculada através da equação 1:
𝐼

𝐸𝐼% = ( 𝑐𝑜𝑟𝑟,0
𝐼

−𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟,𝐼

𝑐𝑜𝑟𝑟,0

) ∗ 100

(1)
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onde Icorr,0 e Icorr,I representam as correntes de corrosão na ausência e presença do inibidor,
respectivamente.

4.6 QUADRO RESUMO
A figura 5 apresenta um fluxograma com todos os processos procedidos na metodologia
desse trabalho:
Figura 5: Fluxograma da metodologia do trabalho

Folhas de aroeira

Hidrodestilação
Óleo essencial

Utilização no sistema
Anticorrosivo com OMS

Análise da eficiência de inibição à
corrosão

Fonte: autor

Analise CG/EM
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5 RESULTADOS
5.1 RENDIMENTO DO ÓLEO

O cálculo do rendimento do óleo essencial foi realizado a partir da a razão entre o volume
total (mL) de óleo obtido, pela massa (g) das folhas de Myracrodruon Urundeuva utilizadas na
hidrodestilação, multiplicada por cem. (ZENEBON et al. 2008). A tabela 1 apresenta os dados de
rendimento da amostra.
Tabela 1: rendimento do óleo essencial de aroeira

Massa de folha

Volume de óleo obtido

Rendimento

927,7 g

1 mL

0,107 %

5.1 ANALISE CG/EM DO ÓLEO ESSENCIAL DE AROEIRA
A partir da analise CG/EM foi realizada a identificação dos componentes do óleo
essencial de aroeira. A figura 6 apresenta o cromatograma da amostra de óleo:
Figura 6: Cromatograma óleo essencial de aroeira
RT: 0.00 - 53.02
31.99

100

NL:
6.87E7
TIC MS 2

95
90
85
80
75
70

41.43

Relative Abundance

65
60
55
50
45
40
48.31
35
30
25

27.14

20
15

15.70
4.03 4.49

5

4.91 9.83
6.52

15.08

51.04

34.99 36.65

26.91
18.58

10

30.83

46.47

36.96

43.78

20.81 23.07

0
0

5

10

15

20

25
30
Time (min)

35

40

45

50

Usando os picos mais intensos do cromatograma, realizou-se a comparação de seus
respectivos espectros de massa com os espectros de massa de moléculas presentes no banco de
dados NIST08s.LIB. A partir destes dados foram identificados os possíveis constituintes da
amostra. A tabela 2 apresenta os componentes majoritários, seu tempo de retenção e teor.
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Tabela 2: Componentes do óleo essencial de aroeira
Componente
Verbenona
Óxido de cariofileno
Trietil Fosfato
p-cimen-8-ol
trans-2-Caren-4-ol
Biciclo [6.1.0] nonano,9-(1metiletilideno)
1,1,2,2-Tetracloroetano
Iso alocolato de etila
(S)-cis-Verbenol
1,2:3,4-di-epoxi-p-Mentano
Dolicodial
1-Heptatriacontanol (alcohol)
3,7,7-Trimetilciclohepta-1,3,5-trieno
Crisantenona

Tempo de retenção (min)
31,99
41,43
23,04
27,14
26,91
34,99

Teor (%)
30,07
23,42
7,59
4,16
4,12
4,04

15.70
51,04
27,14
30,83
36,65
48,31
18,58
29,68

3,43
3,71
2,99
2,92
2,92
2,82
2,73
2,65

Os espetros de massa e as respectivas estruturas dos compostos citados na tabela 2 são
apresentados na tabela 3:

Tabela 3: Espetros de massa e estruturas dos componentes do óleo de aroeira

Espectro de massa

Nome
Verbenona

Estrutura
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Óxido de
cariofileno

Trietil Fosfato

p-Cimen-8-ol

trans-2-Caren-4-ol
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Biciclo [6.1.0]
nonano,9-(1metiletilideno)

1,1,2,2Tetracloroetano

Iso alocolato de
etila

(S)-cis-Verbenol

25

1,2:3,4-di-epoxi-pMentano

Dolicodial

1-Heptatriacontanol

3,7,7Trimetilciclohepta1,3,5-trieno
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Crisantenona

Os componentes da amostra do óleo essencial de aroeira diferem dos componentes
achados na literatura, como no estudo de Montanari (2010), que apresenta o monoterpeno δ-3careno como constituinte majoritário do óleo essencial das folhas da planta.
A amostra apresenta como componentes majoritários a verbenona e o óxido de
cariofileno, o primeiro um monoterpeno e o segundo um sesquiterpeno. Os demais compostos
que fazem parte da composição do óleo são em sua maioria monoterpenos, o que corresponde à
composição esperada para um óleo essencial.
Sabendo que a diversidade química de componentes voláteis dos óleos essências das
plantas pode ser influenciada por fatores, como a temperatura, umidade relativa, e exposição ao
sol, pode-se considerar que a composição química achada na análise do óleo essencial da aroeira
é um reflexo do ambiente no qual ela foi coletada.

5.2 ANÁLISE DO ÓLEO DE AROEIRA COMO INIBIDOR DE CORROSÃO POR CURVAS
DE POLARIZAÇÃO
A Figura 7 apresenta o gráfico com as curvas de polarização do logarítimo da corrente
em função do potencial.
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Figura 7: Curvas de polarização

O gráfico mostra as curvas de polarização potenciodinâmica para o NaCl 0,1 mol/L, para
o OMS e para o OMS-OA. Observa-se que ambos os sistemas, tensoativo sem o óleo e tensoativo
com o óleo (OMS e OMS-OA), influenciam as densidades de corrente anódicas. A adição apenas
do OMS causa o deslocando dos potenciais de corrosão para valores menos negativos e a adição
do OMS-OA provoca a sutil continuação do deslocamento.
O deslocamento do potencial para valores menos negativos sugere que ocorre a adsorção
do OMS na superfície do metal, bloqueando seus sítios anódicos ativos e consequentemente
resultando na proteção do metal à corrosão (ATTA et al. 2011).
Com relação ao sistema OMS-OA, pode-se inferir que o óleo de aroeira é adsorvido na
superfície do metal e também auxilia o tensoativo em seu processo de adsorção. Tal fato ocorre
devido aos compostos constituintes do óleo terem a capacidade de serem adsorvidos na parte
apolar do tensoativo, fazendo com que o filme criado sobre a superfície do metal seja mais
compacto, gerando uma efetiva impermeabilização da superfície contra o ataque dos eletrólitos.
A figura 8 ilustra os processos que ocorrem nos sistemas OMS e OMS-OA, no ambiente
corrosivo de NaCl 0,1 mol/L.
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Figura 8: Sistema OMS e sistema OMS-OA

Fonte: autor

Usando os valores de densidade de corrente de corrosão (obtidos a partir da extrapolação
′
de Tafel) sem e com a presença do OMS e do OMS-OA, 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 , 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟
respectivamente, é possível

calcular os valores do fator de cobertura do inibidor na superfície metálica ( θ). A partir da
equação 2 encontram-se os valores do fator de cobertura e então é possível calcular a eficiência
de inibição à corrosão (EI%) a partir da equação 3:

𝜃=

′
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 −𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

(2)

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟

𝐸𝐼% = 𝜃 𝑥 100

(3)

A tabela 4 apresenta a densidades da corrente (icorr), obtida a partir das análises pelo
software Nova 1.9. e a eficiência da inibição (𝐸𝐼%).
Tabela 4: Análise da eficiência de inibição (𝐸𝐼%).

Dados

NaCl 0,1
mol/L

OMS 10-1
mol/L

OMS-OA

icorr (𝜇𝐴/𝑐𝑚²)

8,1105

5,9405

5,2278

Eficiência (%)

-

26,8

35,5

Nota-se que os valores de densidades de corrente para o OMS e para o OMS-OA foram
menores que o NaCl 0,1 mol/L, demonstrando que o óleo de mamona saponificado apresenta
atuação como inibidor de corrosão e a adição do óleo de aroeira ao OMS causa a atenuação desse
valor.
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A partir dos resultados obtidos foi possível observar que o OMS apresentou uma
eficiência de 26,8% enquanto o OMS-OA apresentou um aumento de 35,5%. Comprovando
assim que o uso do óleo de aroeira como aditivo, mesmo em pequena quantidade, colabora no
aumento da eficiência de inibição à corrosão. Relacionando a eficiência de ambos os casos,
observa-se que o OMS-OA apresenta 32,5% de eficiência da inibição se comparado ao sistema
OMS.
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6 CONCLUSÕES

A partir da realização deste trabalho foi possível a obtenção do óleo essencial de
Myracrodruon urundeuva, oriundo do processo de hidrodestilação das folhas da planta. A análise
CG/EM do óleo mostra uma composição majoritária de dois terpenos oxigenados, a verbenona
(C10H14O) e o óxido de cariofileno (C15H24O).
O uso do óleo essencial de Myracrodruon urundeuva como aditivo em um inibidor verde
de corrosão (sistema OMS-OA) apresentou resultados promissores, com eficiência da inibição à
corrosão de 35,5% em testes realizados pelo método eletroquímico de polarização linear. Em
comparação com o sistema de óleo de mamona saponificado (OMS), o sistema do óleo de
mamona saponificado com a adição do óleo essencial de aroeira (OMS-OA) mostrou uma
eficiência da inibição de 32,5%.
Considerando que a quantidade de óleo de aroeira, utilizado nos testes anticorrosivos,
correspondeu a apenas 0,5% de massa do sistema OMS-OA, espera-se que com o aumento do
teor do óleo no sistema, ocorra uma melhora da eficiência da inibição, gerando resultados ainda
mais positivos.
Tais resultados nos levam a concluir que o estudo do óleo essencial de Myracrodruon
urundeuva, como aditivo em um inibidor verde de corrosão, apresentou resultados otimistas e
futuros estudos (realizados com maiores quantidade de óleo) podem apresentar resultados de
grande relevância para pesquisas na área de inibidores de corrosão menos agressivos ao ambiente.
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