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RESUMO

A avaliação da deterioração de materiais metálicos devido ao processo de corrosão apresenta um grande interesse tecnológico devido ao elevado 
gasto relacionado com as perdas de equipamentos e produtos industriais além da degradação ao meio ambiente. Os custos referentes à 
prevenção e reposição de materiais expressam um significativo impacto econômico, ambiental e de segurança que correspondem a 
aproximadamente 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB). O aço é o material mais empregado nos segmentos de bens de produção por apresentar 
consideráveis propriedades mecânicas que permitem utilizações em engenharia e por isso assume grande importância na sociedade. Composto 
por uma liga metálica, formada essencialmente por ferro e carbono, apresenta consideráveis propriedades mecânicas que permitem relevantes 
utilizações industriais. Assim, a relevância dos processos corrosivos justifica o esforço empenhado na busca de métodos cada vez mais eficazes de 
seu controle. O uso de inibidores de corrosão vem ocorrendo a fim de limitar a corrosão do aço por processos de dissolução anódica do metal em 
ambiente industrial e marinho. Cabe salientar o interesse industrial no decréscimo do impacto ambiental causado pelo descarte dos inibidores de 
corrosão. Assim, investigações sobre a inibição da corrosão com o uso inibidores verdes têm apresentado uma expressiva importância. Estudos 
com extratos de produtos naturais como inibidores de corrosão em aço carbono em meio ácido têm se mostrado eficientes, demonstrando uma 
minimização de custos com a manutenção de tubulações desse aço pelas indústrias, além de contribuir com o reuso dos resíduos de tais produtos 
com base em uma perspectiva sustentável. Assim, o objetivo do presente trabalho é investigar o comportamento do aço carbono 1020 em meio 
ácido de HCl, corrosivo, na presença de inibidores de corrosão de extratos de folhas de chá mate (Ilex paraguariensis), através de ensaios 
mecânicos de de tração e de impacto (Charpy). A fabricação dos corpos de prova (CPs) de tração seguiu a norma ASTM E8/E8M – 15ª. Já os Cps de 
a fabricação dos CPs de Charpy foram fabricados de acordo com a norma ASTM E23-12c. Na produção dos extratos de chá mate, utilizaram-se 5,0 
g de folhas picadas do chá com a adição de 150 mL de H2O destilada e deionizada. Em seguida, colocou-se a mistura em extração à 100 °C por um 
tempo de 15 minutos com filtração após o procedimento. Os ensaios em presença do inibidor foram realizados com um volume de extrato de 40 
mL e adição de HCl 1 mol L-1 a 100 mL. Os CPs foram imersos em solução aquosa de ácido clorídrico (HCl) 1 mol L-1, na ausência e presença do 
inibidor, à temperatura de 50 °C durante 4 e 48 horas. A massa dos CPs foi medida antes e após a imersão em balança analítica. Os ensaios de 
perda de massa com os CPs de tração sem inibidor apontaram uma perda de massa de 0,3758 g em 4 horas e 5,3976 em 48 h de imersão 
enquanto que para os CPs de Charpy, a perda foi de 0,2896 g em 4 h e 6,6037 g em 48 h de imersão. Na presença do inibidor, a perda de massa 
nos CPs de tração foi de 0,0270 g no ensaio de 4 h e 0,2623 g em 48 h. Nos CPs de Charpy, a perda foi de 0,0549 g em 4 h e 0,1663 g em 48 h. Os 
resultados indicam uma satisfatória redução do processo corrosivo na presença do inibidor. Quanto aos ensaios de Charpy, o CP sem ataque 
corrosivo alcançou energia de 215 J; os CPs na ausência do inibidor apresentaram valores inferiores de140 J em 4 h e 74 J em 48 h. A energia nos 
CPs na presença do inibidor atingiu valores intermediários de 210 J em 4 h e 142 J em 48 h. Já nos ensaios mecânicos de tração, os CPs em 
presença do inibidor nos dois tempos de estudo apresentaram resultados intermediários de tensões limites de escoamento (LE) e de resistência 
(LR) entre os CPs sem corrosão e os CPs na ausência do inibidor, o que sugere uma eficiente atuação dos inibidores. Cabe salientar que todos 
resultados demonstraram uma redução tanto no processo corrosivo como no declínio das propriedades mecânica
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