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RESUMO

O tratamento da superfície para evitar a corrosão com poliamida, é 100% ecológico e este material é fabricado a partir de resinas vegetais, como 
o óleo de mamona. Destina-se a evitar a degradação química, principalmente em materiais metálicos que precisam manter suas propriedades 
funcionais garantindo aparência e segurança. No caso do presente estudo, trata-se da combinação das propriedades de dois tipos de grupos 
funcionais e  a possibilidade de incorporar nanopartículas de características diferentes em um único revestimento anticorrosivo. O diferencial 
dessa técnica é que as nanopartículas só entram em ação quando um agente externo ataca uma determinada região protegida pelo revestimento. 
As nanopartículas teriam uma dupla função. Enquanto uma parte das nanopartículas presentes no revestimento irá agir como inibidora da 
corrosão, outra terá compostos biocidas para impedir a proliferação de microrganismos como algas e o desenvolvimento de cracas (crustáceos 
que se fixam e proliferam em superfícies duras, como píeres e barcos) nas áreas submersas, que também colaboram para acelerar o processo de 
corrosão. Objetivos: O objetivo do projeto é caracterizar materiais para revestimentos,  que façam a liberação controlada de inibidores de 
corrosão e de agentes biocidas a partir de recipientes nanoestruturados, os chamados nanocontêiner. Justificativa : Obter um revestimento 
orgânico com poliamida que seja tão ou mais eficiente do que os cromatos, mas sem a presença de metais pesados e não agressivo ao meio 
ambiente. Resumo: Estudo do uso de nanotecnologia na produção de revestimentos anticorrosivos, combinando a capacidade de autocura com 
propriedades anti-incrustantes, para aplicações offshore. Justificativas: Tendo em vista as elevadas perdas econômicas envolvidas com a 
deterioração dos materiais sujeitos a corrosão, contribuições para o estudo de novos materiais e/ou novos métodos de produção de 
revestimentos anticorrosivos são oportunos. Aliar proteção anticorrosiva e preservação ambiental. Mais do que nunca, as empresas têm 
procurado por produtos e tratamentos que unam esses dois itens. Metas: Revisão bibliográfica sobre corrosão, proteção anticorrosiva, materiais 
poliméricos e nanotecnologia. Obtenção de amostras, caracterização de materiais por microscopias ótica e  eletrônica de varredura, ensaios de 
corrosão em água do mar. Avaliação de resultados de ensaios e elaboração de relatório técnico. Método: Revisão da literatura técnica, preparo de 
amostras, obtenção de imagens por microscopia. Resultados Esperados: Caracterização de poliamidas modificadas por meio de nanotecnologia e 
seus efeitos protetivos sobre
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