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RESUMO
Neste  trabalho  serão  estudados  os  comportamentos  dos  materiais  metálicos,  utilizando  de  base  para  a  pesquisa
inicialmente dois metais de grande aplicabilidade em vários setores que serão o aço e o ferro, como base de estudos
iremos realizar testes laboratoriais nos metais utilizando técnicas para induzir agressões químicas e físicas, e também
analisaremos as agressões naturais sem a indução de agressões. Com os resultados podemos verificar maneiras de
proteger o metal utilizando resinas ou camadas protetoras, melhorar métodos já existentes assim como classificá-los de
acordo com sua resistência.

PALAVRA-CHAVE: Corrosão; Proteção; Resistência.

1 INTRODUÇÃO

O  projeto  se  propõe  a  estudar  os  efeitos  de  agressões  naturais,  físicas  e  químicas  em
materiais metálicos de ferro e aço, e a partir dos resultados, estudar e desenvolver medidas para
minimizar ou até mesmo anular os danos das agressões nas ligas metálicas. Segundo Moraes,
(2011) os materiais metálicos têm um período de vida útil e de uso curtos que podem resultar em
defeitos e acidentes levando a gastos com concerto, indenizações, perdas na produção e também a
poluição no meio ambiente.

As principais áreas de interesse deste projeto são a área agrícola, levando-se em conta os
silos  metálicos  que  são  compostos  em  grande  parte  pelo  aço  e  são  fundamentais  para  a
armazenagem de alimento e que de acordo com Junior, (1998) sofrem muito com a variação de
umidade e também com avarias causadas pela ação da natureza, assim como o setor de construção
civil  onde  se  têm  os  vergalhões  que  também  são  compostos  por  aço  e  que  são  estruturas
fundamentais para a sustentação das construções onde geralmente são utilizadas juntamente com
concretos  armados  e  que  quando  agentes  agressivos  naturais  penetram  o  concreto  armado
chegando aos metais pode ocorrer o início de um processo corrosivo (MENNUCCI, 2006).

Seguindo a lógica de vários autores para se resolver esses problemas, os materiais metálicos
serão  submetidos  às  agressões  naturais  assim  como  simulações  em  laboratório,  serão  feitas
observações  e  analises  dos  resultados  para  assim se  desenvolver  medidas  protetoras  para  as
mesmas e que de acordo com Pannoni, (2015) existem vários métodos de proteção ao metal e uma
delas e a pintura como forma de proteção.

Assim  como  vimos  o  material  metálico  e  suscetível  ao  desgaste  e  a  corrosão  sendo
necessário  o  uso  de  técnicas  de  proteção  das  mesmas  que  garantam a  preservação  de  suas
dimensões  iniciais  e  não  altere  suas  propriedades,  sendo  assim utilizaremos os  dados  obtidos
através de experimentos laboratoriais para formular uma resina química capaz de desacelerar ou ate
mesmo inibir as corrosões e os desgastes dos materiais metálicos.
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2 OBJETIVOS

Avaliar os comportamentos físicos e químicos de materiais metálicos expostos a agressões
naturais e induzidos. Pesquisar métodos para prevenir os desgastes naturais de materiais metálicos
aplicando resinas protetoras e adotando possíveis medidas protetoras, analisar possíveis agressões
químicas induzidas que possam prejudicar o material e métodos para prevenir e classificá-los de
acordo com seu grau de resistência.

3 JUSTIFICATIVA

Materiais metálicos possuem um tempo de vida útil relativamente curto, pensando nisso seria
interessante  o  estudo  de  uma  forma  rentável  de  prolongar  o  tempo  de  vida  destes  materiais,
principalmente quando analisamos que o desgastes destes materiais acarretam perdas financeiras
que podem ser de pequenas e largas escala, e seguindo essa linha de raciocínio, pode se pensar
em riscos para a vida humana e possível esgotamento de matéria prima no futuro.

A pesquisa irá ter foco nas áreas de construção civil, como um exemplo o vergalhão que por
terem papel fundamental na sustentação, defeitos ou desgastes nesses materiais podem resultar em
danos  de  grande  escala  que  por  consequência  são  acompanhados  de  prejuízos  de  grandes
proporções e acarretar em acidentes com possíveis vítimas. A indústria e o automobilismo que tanto
para  os  fabricantes  quanto  para  os  compradores,  danos  em  estruturas  metálicas  representam
prejuízos e possíveis acidentes e por fim o setor agrícola especificamente nos silos metálicos cuja a
justificativa também é focada no sentido de se evitar gastos desnecessários.

4 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa será montada a partir de estudos de ligas metálicas diversas, juntamente com a
submissão  destas  à  testes  variados.  Serão  escolhidas  materiais  metálicos  com  diferentes
aplicações, após feito a escolha das ligas a serem estudadas, serão realizados testes sobre estas
que consistem na exposição à influencias naturais de curto e longo prazo tais como chuva, sol,
intemperismo, poeira e as exposições a curto prazo seria induzir os materiais a forçar as ligações
químicas, expor a situações de variações de pH, aumento da condutividade elétrica e variações de
pressão. Assim como analisar os desgastes físicos tanto por colisões ou por atrito e os efeitos do
calor sobre as ligas tais como dilatação ou retração.

Após a realização dos testes e por consequência a verificação dos resultados, serão feitos
estudos para determinar possíveis formas de prevenção de danos para as ligas, dando foco para a
aplicação de resinas protetoras que prolonguem a vida útil  da liga e às projetam das situações
citadas.

A) Seleção do material metálico
A.1) Aço : Utilizado na composição de vergalhões, que por sua vez atuam na sustentação em

construções, e portanto estão sujeitos as condições climáticas tais como chuva, vento, calor e a
variação  de  pH,  e  também  presente  em  silos  aos  quais  estão  também  sujeitos  a  condições
climáticas e de variação de pH, além de vários outros equipamentos.

A.2)  Ferro:  Com grande utilização  na  indústria  em geral,  o  ferro  estando puro  ou misto,
passou a estar presente em boa parte dos equipamentos e maquinas e em motores dos automóveis,
a partir disso se observa que o ferro e utilizado em situações penosas que exigem muito do material
devido ao atrito e ao impacto.

B) Desgaste do Material
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B.1)  Desgaste natural:  Expor  os  materiais  às condições climáticas,  químicas e  físicas  de
modo natural, sem uma intervenção induzida.

B.2) Desgaste induzido: Utilizar praticas laboratoriais para simular e induzir a separação das
moléculas, variações no pH, desgaste por atrito, situações de impacto e pressão assim como induzir
condições climáticas e físicas ao extremo.

C) Métodos de proteção
C.1) Corrosão: Submeter os materiais metálicas à diversas substancias químicas ou misturas

delas para se reduzir a velocidade ou até mesmo inibir a corrosão, criando-se assim uma resina
protetora.

C.2) Resistência física: Desenvolver uma resina para recobrir a peça, que se sacrificaria para
protegê-la do desgaste causada pelo atrito, e que absorvesse impactos em peças ou estruturas que
são constantemente submetidas a esta situação.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Encontrar e melhorar métodos capazes de inibir os desgastes físicos e químicos causados a
materiais metálicos utilizando resinas protetoras.
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