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RESUMO

A utilização de materiais compósitos poliméricos como reparo de estruturas metálicas tem sido vastamente aplicada nos últimos anos em 
diferentes segmentos industriais, como na restauração da integridade de tubulações e estruturas de plataformas marítimas. Metodologias para 
dimensionamento deste tipo de reparo têm sido propostas como objeto de estudo de vários pesquisadores. A tecnologia tem se tornado mais 
importante à medida que novos adesivos estruturais são desenvolvidos, tornando eficiente a colagem de laminados de compósitos poliméricos 
em substratos metálicos. Reparos tradicionais por meio de soldagem de chapas metálicas apresentam uma série de desvantagens que podem ser 
evitadas quando se utilizam materiais compósitos poliméricos. Um material compósito é formado pela união de dois materiais de naturezas 
diferentes, resultando em um material de desempenho superior àquela de seus componentes tomados separadamente. As fibras de vidro 
possuem como base a sílica e uma variedade de óxidos metálicos. O vidro possui uma estrutura amorfa, isto é, isento de um ordenamento longo 
característico de material cristalino. As matrizes têm como função principal transferir as solicitações mecânicas às fibras e protegê-las do 
ambiente externo. Resinas termofixas (poliéster, epóxis etc) possuem uma estrutura molecular bastante rígida, que fornecem boas propriedades 
mecânicas, porém, torna o material um pouco frágil, com uma tenacidade a fratura baixa, ou seja, uma baixa resistência à propagação de trincas. 
A escolha entre um tipo de fibra e uma matriz depende fundamentalmente da aplicação ao qual será dado para o material compósito, como 
características mecânicas elevadas, resistência à alta temperatura, resistência à corrosão. Com base no desenvolvimento sustentável, é grande o 
interesse nos estudos realizados com propostas que atenuem o processo corrosivo. Dessa forma, o presente projeto apresenta como objetivo 
avaliar a eficiência na atenuação do processo corrosivo do reforço de material metálico através de ensaios mecânicos. A metodologia do trabalho 
aponta o preparo de corpos de prova com o aço ASTM A36, preparação das resinas e laminação do reforço compósito adesivo estrutural e matriz 
de fibra de vidro. Após, são realizados ensaios de perda de massa e de flexão em três pontos de acordo com a norma ASTM-D-790 em chapas de 
seção transversal quadrada em ambientes diferenciados como sem defeito e com defeito, ambos na ausência e presença de ataque corrosivo 
com ácido fosfórico (H3PO4) 85%. Além disso são realizados ensaios em meio sem reforço e com reforço. Os resultados dos ensaios indicaram 
que os corpos de prova sem defeito apresentaram comportamento com baixa dispersão entre eles. A média da força máxima obtida para estes 
CPs foi de 6264 N e a média de rigidez elástica da estrutura de 2914,5 N/mm. Os corpos de prova com perda de espessura e sem reparo 
apresentaram dispersão ainda mais baixa quando se compara os resultados entre eles. No entanto, a média do valor da força máxima é bem mais 
baixo, o que já era esperado. Os corpos de prova com perda de espessura e com reparo apresentaram uma grande dispersão entre eles, o que 
pode ser explicado pelo fato das etapas do reparo serem manuais. Entretanto, o reparo mostrou-se eficiente na restauração da força máxima e 
da rigidez da estrutura, visto que a média dos valores das forças máximas para o CP reparado foi de 7690,7N e a rigidez da estrutura 4076,9 
N/mm, apresentando valores superiores ao corpo de prova sem defeito. Os resultados dos ensaios com ataque corrosivo apresentaram 
resultados próximos ao esperado, onde a eficiência do reforço compósito foi satisfatória para inibir a corrosão do substrato. Dessa forma conclui-
se que o reforço confere uma redução no processo corrosivo e acréscimo nas propriedades mecânicas do compósito, o que demonstra a 
eficiência do processo.
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