
Ciência e engenharia da corrosão e proteção na atmosfera nos tempos da indústria 4.0 
 

Quando o mundo experimenta grandes transformações na forma de fazer as coisas e vivemos mudanças 
climáticas imprevisíveis, além da transformação da sociedade como resultado de alterações no jeito como as 
pessoas se relacionam com as coisas, surgem novos tipos de problemas de corrosão de materiais expostos na 
atmosfera. Temos as chamadas mega-tendências, cambiando o mundo tudo, incluindo os efeitos sobre o 
clima e os microclimas de importância no estudo dos problemas de deterioração dos materiais de engenharia 
expostos na atmosfera. 
 
Os efeitos das mudanças climáticas, das novas arquiteturas das cidades e indústrias, da digitalização da vida, 
da exploração de recursos longe da superfície terrestre (espaço, subsolo, superfície e fundo do mar), as 
mudanças disruptivas no transporte de pessoas e coisas, além dos desafios de novos pontos de vista como a 
economia circular e os objetivos de desenvolvimento sustentável. 
 
Temos novos materiais, novos contaminantes, novas geometrias, e assim por diante. No entanto, também 
temos novas formas de estudo, novas técnicas de caracterização, novos revestimentos e novas soluções em 
geral. É importante então dar uma olhada na gama de problemas do futuro, nos desafios no estudo da nova 
corrosão atmosférica e nas possibilidades de solução. 
 
É necessário aprofundar tópicos como corrosão em eletro-elétronica, especiação do material particulado 
como poluente atmosférico, levar em conta também os poluentes "esquecidos" e os novos poluentes. Por 
outro lado, também é possível e necessário falar sobre novas técnicas de caracterização, as melhores 
possibilidades de modelagem que traz o big data, as opções da realidade aumentada no desenho de métodos 
de proteção anticorrosiva, a analítica de dados para calcular as proteções necessárias, etc. 
 
Vale a pena falar sobre o que temos de investigar, tirar proveito das novas oportunidades de estudo e 
desenvolver uma engenharia da corrosãa e proteção dos materiasis na atmosfera, de acordo com as condições 
da nova revolução industrial. 

 


