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A demanda mundial  por produtos químicos obtidos de fontes renováveis tem 
crescido nos últimos anos,  e países em desenvolvimento econômico como o 
Brasil possuem variedade de matérias-primas de fontes renováveis. Os produtos 
químicos  oriundos  de  coprodutos  e  resíduos  são  os  que  possuem  maior 
potencial em agregar valor às cadeias produtivas da biomassa em função da 
participação  estratégica  da  indústria  química  no  fornecimento  de  insumos  e 
produtos  finais  a  diversos  setores  da  economia.  O  setor  de  inibidores  de 
corrosão  tem investido na utilização de biomassas, uma vez que a corrosão é 
um  problema  que  acarreta  diversos  custos  para  a  indústria,  associado  às 
operações de acidificação de poços de petróleo cujas soluções ácidas visam 
aumentar sua produtividade. Assim, as tubulações metálicas ficam susceptíveis 
à corrosão, demandando o uso de inibidores. Os inibidores verdes têm recebido 
atenção por causarem menos impactos ao meio ambiente e problemas a saúde. 
Uma fonte potencial  de obtenção destes inibidores é o Líquido da Casca da 
Castanha de Caju (LCC),  um subproduto da indústria  de caju composto por 
alquilfenóis  com cadeia  carbônica  lateral  insaturada,  cuja  elevada  densidade 
eletrônica permite a adsorção à superfície metálica. O objetivo deste trabalho foi 
o desenvolvimento de formulações inibidoras a partir do resíduo de destilação do 
LCC para  proteção  de  aço-carbono  API  P-110  em  HCl  15%.  O  resíduo  foi 
combinado  com  dois  solventes,  um  éter  e  um  álcool  de  cadeia  curta, 
desenvolvendo-se duas formulações, F1 (contendo o resíduo como ativo) e F2 
(contendo o resíduo e um álcool acetilênico). O desempenho das formulações foi 
avaliado  em ensaios  gravimétricos  a  40°C,  60°C e  80°C (2%v/v),  e  ensaios 
eletroquímicos a 60°C (0,5-6%v/v).  O resíduo foi  caracterizado por FTIR,  1H-
RMN e TGA, indicando estrutura aromática policondensada de elevada massa 
molecular.  Os ensaios gravimétricos revelaram que a 40°C e 60°C, F1 e F2 
apresentam taxas de corrosão dentro  do  critério  industrial,  enquanto  a 80°C 
somente  F2  atinge  tal  critério,  com  eficiência  de  99,5%.  Os  ensaios 
eletroquímicos  corroboraram  os  gravimétricos,  elucidando  o  mecanismo  de 
atuação dos inibidores. O filme inibidor foi confirmado por MEV-EDS e FTIR, e 
verificou-se que F1 adsorve fisicamente, e F2 adsorve física e quimicamente. 
Assim, as formulações apresentam potencial  inovador e podem ser aplicadas 
em fluidos de acidificação, sendo F1 indicada para poços até 60°C, e F2 até 
80°C.  Ressalta-se  que  tais  formulações  agregam valor  a  um subproduto  da 
indústria de caju, além de representarem menor impacto ambiental por serem 
oriundos de fonte renovável.
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