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RESUMO

Os problemas relacionados à corrosão são frequentes e ocorrem na maioria dos materiais que são expostos a algum meio corrosivo (tais como água, solo e produtos químicos).

Esse fenômeno pode causar grandes prejuízos econômicos, como por exemplo perda de produto, baixa eficiência de máquinas e necessidade de reposição de peças. Os aços

SAE 1003 e 10B22 são frequentemente usados na produção de fixadores (parafusos e pregos), que muitas vezes estão em contato com meios corrosivos, o que significa que é

extremamente importante a preservação das suas propriedades mecânicas nestas condições. Neste trabalho amostras destes aços foram submersas em soluções de ácido

sulfúrico e cloreto de sódio em diferentes concentrações (3% e 4,5%). Quinzenalmente foram feitas medidas da voltagem e do pH da solução, para o acompanhamento do estado

da solução e das amostras, que foram trocadas mensalmente para garantir seus efeitos corrosivos. Como resultados até o momento tem-se que os ensaios mecânicos que foram

realizados nas amostras não sujeitas à corrosão revelaram que o aço 10B22 possui maior resistência à tração (582+/-7 kgf/mm2) em relação ao SAE 1003 (350+/-3 kgf/mm2),

além de se mostrar 76% mais duro e com menor capacidade de alongamento (23% menor). Estão em fase de análise os ensaios mecânicos nas amostras que ficaram 45 dias em

solução, para que sejam avaliados os efeitos da corrosão por sal e ácido nestes aços. Visualmente, as amostras expostas ao ácido mostraram corrosão em placas com

escavações. Outras amostras permanecem em solução e serão removidas ao final de 90 dias, para que sejam avaliados os efeitos da corrosão após um período mais longo em

solução. O desenvolvimento deste trabalho possibilitou aos alunos envolvidos desempenharem atividades de laboratório, bem como pôr em prática os conhecimentos adquiridos

ao longo do curso. Tem estimulado o questionamento e busca de informações, o que é de grande importância para a formação do profissional do segmento de Engenharia.
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