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Introdução 

Durante a formação acadêmica, “um dos momentos 

mais delicados e cruciais, para alunos e, também, 

para professores”, é o que envolve a produção 

textual técnica(1). Cientes da importância das 

atividades de produção textual para o 

desenvolvimento das aptidões científicas um estudo 

sobre o estado da arte do uso da semente de graviola 

como inibidor de corrosão foi desenvolvido por 

alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito 

de seu estágio docente. Os mesmos fizeram um 

estudo qualitativo, bibliográfico e dialógico para 

mapear a viabilidade e aplicabilidade desse estudo. 

Resultados e Discussão 

A corrosão é um fenômeno natural e espontâneo 

onde metais sofrem deterioração ao reagirem com o 

ambiente em que estão expostos. Esse processo 

causa um impacto significativo sobre o 

desenvolvimento de um país e para proteger esses 

materiais têm sido usados inibidores de corrosão2. 

Um inibidor de corrosão é uma substância ou mistura 

de substâncias que, quando presente em 

concentrações adequadas, no meio corrosivo, reduz 

ou elimina a corrosão3. 

Devido aos riscos que podem ser causados pela 

toxidade dos inibidores, tornou-se necessário o uso 

de inibidores verdes. Estes inibidores são derivados 

de produtos naturais e podem ser descartados de 

forma ecologicamente correta2. Haja vista que já 

apresentam estudos sobre óleos naturais que foram 

testados como uma forma de impedir o desgaste, 

com esta ênfase, pensou-se no óleo da semente de 

graviola, por ser um fruto que apresenta seu cultivo 

em grande expansão. 

Em conformidade com o levantamento bibliográfico 

realizado, verificou-se que os inibidores verdes têm 

despertado interesse cientifico por se tratarem de 

fontes renováveis e de baixo custo. A maior parte 

destes inibidores consiste de misturas orgânicas, 

possuindo uma composição química satisfatória para 

inibição da corrosão de diferentes metais e ligas, em 

diferentes meios4. 

Em um estudo realizado empregando extrato de 

folhas de graviola como inibidor de corrosão de aço 

inoxidável, em ácido clorídrico em concentração 1 

mol.dm-3, foram avaliados parâmetros convencionais 

de perda de massa, polarização eletroquímica e 

impedância eletroquímica, os quais mostraram que 

houve a formação de uma camada protetora na 

superfície do aço inoxidável, demonstrando assim a 

eficiência na inibição5. 

Iroha e Chidiebere6, analisaram o efeito inibidor do 

extrato de folhas de graviola em aço carbono em 

meio ácido clorídrico de concentração 1 mol.dm-3. Os 

resultados mostraram que conforme aumentava a 

concentração, melhorava a eficiência do extrato 

como inibidor. 

Os inibidores verdes apresentam resultados 

excelentes em ambientes corrosivos de metais. 

Apesar de possuírem diversas vantagens devido a 

sua baixa toxicidade, esses inibidores possuem um 

limite de desempenho de acordo com a sua 

concentração, no meio em que está sendo estudado. 

Conclusões 

A realização da produção textual envolveu 

discussões com sujeitos de diferentes níveis de 

formação, permitindo uma vivência rica, e uma 

experiência concreta na redação de uma ampla 

revisão bibliográfica por parte dos envolvidos. Assim 

o presente trabalho apresenta os pontos mais 

relevantes das constatações discentes sobre essa 

temática. É possível notar que ações pedagógicas 

que colocam os alunos em um papel protagonista 

favorece a autonomia discente durante o processo de 

formação profissional. 
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