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RESUMO

O aço é um dos materiais mais utilizados nos segmentos de bens de produção por apresentar consideráveis propriedades mecânicas que 
permitem utilizações em engenharia. Análises da deterioração de materiais metálicos por processos corrosivos apresentam grande interesse 
tecnológico devido ao elevado custo relacionado com perdas de equipamentos e produtos industriais que expressam impacto econômico, 
ambiental e de segurança. Falhas de materiais metálicos por fadiga submetidos a processo de corrosão fadiga devem ser constantemente 
estudadas já que englobam a maioria das causas de fraturas em componentes estruturais.  A utilização de inibidores de corrosão tem sido 
estudada a fim de restringir a corrosão do aço por dissolução anódica em ambiente industrial. Além disso, o interesse industrial no decréscimo do 
impacto ambiental causado pelo descarte dos inibidores de corrosão vem aumentando e estudos com extratos de produtos naturais utilizados 
como inibidores de corrosão em aços submetidos a meio ácido têm se mostrado eficientes, demonstrando uma minimização da degradação 
ambiental, redução de custos com a manutenção de tubulações desse aço pelas indústrias, além da possibilidade de reuso dos resíduos dos 
produtos com base em uma perspectiva sustentável. O método dos elementos finitos (EF) é um método numérico largamente utilizado para 
simular algumas classes de problemas de engenharia, em que a solução analítica é desconhecida ou de difícil obtenção. O método permite o 
estudo de deslocamentos e tensões em peças mecânicas, barragens, minas, bem como a determinação de fluxo de calor, pressão neutra entre 
outros. Análises baseiam-se na solução de um problema em que são estabelecidas equações diferenciais parciais relacionando variáveis de campo 
fundamentais dentro de um determinado domínio, satisfazendo condições de restrições para variáveis fundamentais e suas derivadas na fronteira 
do domínio. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é estudar o comportamento e propriedades do aço API 5L, destinado a fabricação de 
tubos de condução, com ou sem costura, em HCl 1 mol L-1, na ausência e presença de extratos naturais de chás branco e verde em ensaios de 
propagação da trinca de fadiga. Corpos de prova (CPs) foram confeccionados na temperatura ambiente. A metodologia utilizada consistiu no 
preparo dos extratos aquosos das folhas de chás branco e verde, em banho-maria a 100 °C por 30 minutos para posterior realização dos ensaios. 
Os CPs foram imersos em solução de HCl 1 mol L-1 na ausência e presença dos extratos aquosos produzidos, e o efeito inibitório conferido pelos 
extratos foi avaliado por ensaios de imersão total. Nos ensaios de propagação de trinca foi aplicado um carregamento cíclico de amplitude 
variável, onde valores de Kmin, Kmáx e comprimento de trinca foram monitorados em dois CPs, CP1 ao ar, a 30 Hz e CP2 em meio corrosivo HCl 1 
mol L-1 por 48 horas, a 15  Hz. Os resultados apontaram uma redução na perda de massa do CP na presença do extrato. Os ensaios mecânicos 
mostraram que a trinca estável inicialmente propagou-se lentamente até a taxa de extensão aumentar abruptamente. A direção de propagação 
tornou-se praticamente perpendicular à tensão aplicada e a fratura final ocorreu rapidamente até a trinca atingir um tamanho crítico necessário 
para sua propagação instável. Os coeficientes da equação de Paris variaram de 4,5681 para o CP1 a 4,491 do CP2, com perda de 0,53 g de massa 
após ação ácida ao CP2. Para a validação dos procedimentos numéricos através de resultados experimentais confiáveis usou-se o Visual Studio 
com o Fortran. Os caminhos das trincas modelados via EF concordaram com os caminhos obtidos experimentalmente. Previsões numéricas e 
experimentais de vida a fadiga foram comparadas, em geral com boa concordância. Assim, propõe-se desenvolver um aplicativo em sistema 
computacional de análise numérica da propagação da trinca baseado no método dos elementos finitos.
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