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Introdução: As indústrias estão cada vez mais modernas, e em cada seguimento
procuram a maior competitividade possível, reduzindo seus custos através de boas
soluções. A busca dos profissionais mantenedores é por minimizar os impactos de
produção, reduzindo o tempo de parada e aumentando o tempo de produtividade dos
equipamentos. Tentando sempre almejar a capabilidade inicial de um sistema ou
equipamento, a manutenção tem trabalhado alinhando seus conhecimentos a
confiabilidade, avaliando a probabilidade de falha. Uma das falhas recorrentes é a
perda progressiva de material superficial, inclusive a remoção de particulado
submetido a forças de atrito, mais conhecida como desgaste. Objetivo: O presente
trabalho objetiva avaliar e caracterizar o comportamento de materiais, como os aços
inoxidáveis, em meio abrasivo. Além de comparar a durabilidade entre as chapas de
P304 e 410.  Metodologia: Instalou-se no equipamento "lavador de minério" uma
chapa de aço inoxidável 304, propondo melhores características físicas. Após a
instalação, a mesma foi acompanhada e fotografada durante o período de 40 dias. Em
sequência à sua retirada, instalou-se uma chapa de aço inox 410 para avaliação e
comparação da durabilidade da mesma, seguindo o mesmo critério de
acompanhamento, durante 40 dias. Ambas foram avaliadas em testes de laboratório,
sendo estes medição de espessura, ensaio de dureza, e o Microscópio Eletrônico de
Varredura (MEV). Após as realizações foram feitas as comparações entre chapas.
Resultados: A chapa de 410 demonstrou superioridade em questões de durabilidade e
desgaste superficial. Considerando o equipamento no qual foi aplicada deve ser levado
em consideração que é mais propício ao 410, pois é um meio abrasivo e corrosivo ao
mesmo tempo. A chapa de 304 realmente apresentou formação de martensita após
sofrer deformação, o que não evitou seu desgaste, porém elevou consideravelmente a
dureza.  Abre-se então caminho para novos estudos em área. Tendo em vista que a
empresa na qual o estudo foi realizado produz este tipo de material, pode ser viável a
utilização das “sucatas”, material que não atende qualidade suficiente para
comercialização, porém, possui boas propriedades mecânicas, para revestimento de
equipamentos. 
 Conclusão: O propósito da pesquisa foi atingido, apresentando o estudo e ensaios de
materiais como uma das soluções do problema de desgaste. E superioridade de uma
chapa sobre a outra em questão de durabilidade.
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