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Introdução: Devido a diversos fatores, como a liberdade nas obras arquitetônicas,
menores prazos de execução e impacto ambiental, o aço passou a ser parte vital na
construção civil. Porém esses materiais estão expostos constantemente à
intemperismos atmosféricos e estão sujeitos à deterioração.
Os aços patináveis (tipo corten), muito utilizados na construção civil, são ligas com
propriedades anticorrosivas, por desenvolverem, ao longo do tempo, uma camada de
óxidos compacta e pouco porosa capaz de desacelerar a corrosão. Ainda assim, o
material não está livre de processos corrosivos, sendo estes, complexos e sujeitos à
ação de vários fatores e substâncias presentes no meio. Objetivo: Realizar uma
pesquisa bibliográfica sobre o processo de corrosão em aços tipo corten e seus
mecanismos de proteção.
Verificar a influência de algumas substâncias presentes na atmosfera como íons cloreto
(Cl-), nos mecanismos de corrosão.
Estudar uma técnica com resultados em curto prazo e compará-la com resultados
presentes na literatura. Metodologia: Primeiramente, realizou-se uma revisão
bibliográfica, consultando artigos e teses sobre o assunto. A busca foi realizada através
do site Science Direct e do Google Acadêmico.
Baseado na informação sobre a influência da poluição atmosférica na corrosão dos
aços estruturais, neste trabalho foi realizado um levantamento de dados relacionados a
este problema e possíveis soluções. Finalmente, fez-se uma correlação das informações
levantadas para estudar o mecanismo de corrosão em diferentes condições
estabelecidas.
Estudou-se processos que avaliem a corrosão acelerada e a viabilidade da montagem
dos mesmos nos laboratório do UnilesteMG, para análise de amostras de aços corten
fornecidos pela Usiminas. Resultados: A literatura informa que certos compostos
presentes na liga do aço, como o cromo, cobre, manganês e fósforo, podem aumentar
sua resistência à corrosão, devido a formação da camada de óxido protetora de
&#945;-FeOOH (alfa oxi-hidroxido de ferro). Também aponta para fatores externos
influentes no processo corrosivo, como temperatura e umidade, entre outros fatores
climáticos, e agentes químicos presentes na atmosfera, destacando-se os gases de
enxofre, carbono e íon cloreto. Sendo o íon cloreto o mais agressivo entre eles, e o
dióxido de enxofre atuando tanto como agente corrosivo quanto agente de proteção
facilitando a formação de &#945;-FeOOH.
Nos artigos e teses foram observados dois principais métodos de avaliação da
resistência à corrosão das amostras de aço, o teste de exposição prolongada e o teste
acelerado. Sendo o primeiro feito em diferentes condições atmosféricas (industrial,
rural, urbana e marítima) e com tempo médio de duração de 3 a 6 anos, e o segundo
feito em câmara fechada com variáveis controladas tendo tempo de duração de 60 dias.
Ao final desses períodos ambos apresentavam resultados similares. Diante disto
verificou-se que o teste acelerado otimiza o experimento, porém o custo do processo
inviabiliza sua utilização.  Conclusão: Pode-se perceber como os diferentes fatores
podem influenciar no mecanismo de corrosão. Viu-se que, o processo de corrosão
acelerada é uma alternativa interessante para a otimização desses estudos, sendo

14ª Semana de Iniciação Científica e 5ª Semana de Extensão: Ciência para o Desenvolvimento Regional

24 a 26 de setembro de 2013, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste



necessária a viabilização desta técnica. A próxima etapa visa à elaboração de um
processo acelerado a baixo custo.
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