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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. A utilização de inibidores de corrosão tem sido constatada, 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. 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. As tubulações de aço se 
destacam nesses estudos. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar o comportamento do aço carbono 1020 sob um meio corrosivo 
de ácido clorídrico (HCl), na ausência e presença do extrato de folhas de chá branco (Camellia sinensis) como inibidor natural de corrosão por 
meio de ensaios mecânicos de tração e de impacto (Charpy). Os corpos de prova (CP) de tração foram fabricados de acordo com a norma ASTM 
E8/E8M – 15ª. Já a fabricação dos CPs de Charpy seguiu a norma ASTM E23-12c. Para a produção dos extratos de chá branco, utilizaram-se 5,0 g 
de folhas picadas do chá com a adição de 150 mL de H2O destilada e deionizada. A mistura foi colocada em extração à 100 °C por um tempo de 
15 minutos e filtrada  após o procedimento. Para os ensaios em presença do inibidor utilizou-se um volume de extrato de 40 mL com a adição de 
HCL 1 mol L-1 a 100 mL. Os CPs de aço carbono foram imersos em solução aquosa de ácido clorídrico (HCl) 1 mol L-1, na ausência e presença do 
inibidor, à temperatura ambiente durante 4 e 48 horas. A massa dos corpos de prova foi medida antes e após a imersão em balança analítica. Os 
resultados dos ensaios preliminares apontaram uma perda de massa média de 0,0515 g para o ensaio de 4 horas e 0,1898 g para o ensaio de 48 
horas, ambos sem o inibidor. Já na presença do inibidor, houve uma perda de 0,0048 g em 4 horas e 0,0581 g em 48 horas, o que aponta uma 
minimização no processo corrosivo. Nos ensaios mecânicos de tração, os CPs sujeitos previamente à presença do inibidor 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. 
Quanto aos ensaios de Charpy, o CP sem o ataque corrosivo e o CP com inibidor, avaliado após o tempo de imersão de 4 horas, apresentaram 
energia absorvida no nível de 214 J. Como esperado, o CP sem inibidor, previamente imerso na solução ácida no mesmo tempo, apresentou um 
valor inferior de energia absorvida. No tempo de 48 horas, o CP sem inibidor alcançou energia de 74 J e o CP com inibidor, 144 J, indicando uma 
satisfatória atuação dos inibidores. Os resultados demonstraram uma minimização no processo corrosivo além da redução no decaimento das 
propriedades mecânicas nos ensaios de tração com o uso do inibidor, o que representa uma redução de custos pelas indústrias e uma perspectiva 
sustentável.
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