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Carga horária total (em horas): 72 h 

Carga horária teórica (em horas): 72 h Carga horária 
prática (em horas): 

Carga horária de extensão (em horas, se houver): 

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(ProEC):  

Ementa:  
Corrosão e sua importância econômica e social. 
Corrosão de metais e suas ligas.  
Degradação em alta temperatura.  
Degradação de polímeros e cerâmicos.  
Proteção contra a corrosão.  

Conteúdo programático: 
A - Corrosão  
1. Princípios básicos da corrosão
2. Importância econômica e social
B - Corrosão de metais e suas ligas
1. Tipos de corrosão: generalizada, galvânica, por pite e em fresta, microbiológica, intergranular, seletiva
3. Corrosão associada a tensões mecânicas
4. Degradação em alta temperatura
5. Métodos experimentais em corrosão
C - Degradação de polímeros
1. Tipos de reações de degradação
2. Cisão de cadeias e reticulação
3. Degradação sem cisão de cadeias
4. Auto oxidação
5. Despolimerização
6. Copolímeros
D - Degradação de cerâmicos
E - Proteção contra a corrosão
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1. Revestimentos  
2. Proteção catódica  
3. Inibidores  
4. Seleção de materiais 

Objetivos:  
[descrição da contribuição da UC para a formação do/a discente] 
 
Gerais:  
 
Apresentação da durabilidade dos materiais do ponto de vista corrosivo, ou seja, da sua deterioração através da interação química 
e eletroquímica com o meio ambiente em que operam, ilustrando os principais tipos de corrosão com exemplos de falhas em 
serviço. Discussão de métodos de preservação dos materiais através do exame dos principais métodos de proteção anticorrosiva.  
 
Específicos: 
 
 -Definir a corrosão e os conceitos básicos da deterioração de um material  
-Verificar os problemas causados pelo meio ambiente nas mais variadas atividades  
-Conhecer os tipos de corrosão e exemplos  
-Conhecer os métodos de proteção contra à corrosão 

Metodologia de ensino: Aulas expositivas; apresentação de conceitos e discussão de aplicações. Estudos de casos e resolução de 
lista de exercícios. 
 

Avaliação: A será realizada de modo progressivo na forma de atividades e seminários ao longo do semestre (resolução de 
exercícios, apresentação individual ou em grupo) e avaliações somativas na forma de provas.   

Bibliografia:  
[deve ser indicada a bibliografia necessária para a UC] 
 
Básica:  
1. Gentil, Vicente. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro: Gen, 2011.  
2. Ramanathan, Lalgudi V. Corrosão e seu controle. São Paulo: Hemus.  
3. Gemelli, Enori. Corrosão de materiais metálicos e sua caracterização. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2001.  
Complementar: 
1. Jambo, Hermano Cezar Medaber; Fófano, Sócrates. Corrosão: fundamentos, monitoração e controle. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2008.  
2. Batchelor, Andrew William; Lam, Loh Nee; Chandrasekaran, Margam. Materials degradation and its control by surface 
engineering. London: Imperial College, 1999.  
3. Gersten, Joel I.; Smith, Frederick W.. The physics and chemistry of materials. Hoboken (USA): John Wiley & Sons, c2001.  
4. SHACKELFORD, James F. Ciência dos materiais. 6.ed. São Paulo: Pearson, 2008.  
5. CALLISTER JR., William D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 7.ed. 2008. 
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