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Introdução: A crescente busca das construtoras offshore (de cidades litorâneas) por alta
produtivi-dade, redução de custos e aumento na competitividade, leva estas a
procurarem novos materiais que garantam ou promovam a melhoria na qualidade de
seus produtos.
Dentre os materiais que recentemente vêm ganhando cada vez mais espaço nesse setor,
os aços por apresentarem uma boa resistência mecânica aliada a possíveis técnicas para
aumentar a resistência à corrosão, estão sendo aplicados principalmente em estruturas
metálicas.
Sendo assim, este trabalho consiste em fazer um estudo estatístico sobre as
propriedades mecânicas do aço em condições normais e submetidos a ambientes
corrosivos.
 Objetivo: Determinar a variação das propriedades do aço quando submetido a
ambientes corrosi-vos, em relação às suas propriedades mecânicas em condições
normais, buscando como resultado:
-- Conservação, melhoria ou perda de resistência do perfil de aço;
-- Caso houver, determinar a variação da resistência do aço.
 Metodologia: -- Revisão Bibliográfica
Fizemos um estudo sobre a parte estatística a ser usada na análise dos dados
la-boratoriais, depois começamos a estudar sobre tipos de oxidação. Também
procu-ramos os normativos das práticas laboratoriais.
-- Ensaio em Laboratórios
Sempre seguindo as normas da ABNT, faremos ensaios em laboratórios, levan-tando
dados sobre as propriedades mecânicas do aço submetidos a ambientes corrosivos e
não corrosivos.
-- Análise dos Dados
Após concluir os ensaios no laboratório, utilizaremos os conceitos obtidos nos es-tudos
preliminares para analisar estatisticamente os dados levantados em labora-tório, sobre
as propriedades mecânicas do aço usando um software estatístico.

 Resultados: CORROSÃO
Corrosão é a tendência do material metálico a voltar para seu estado natural. Pode-se
dizer que a corrosão é o oposto dos processos metalúrgicos.
TIPOS
O processo de corrosão pode ser classificado de duas maneiras: corrosão eletroquímica
e corrosão química.
A corrosão eletroquímica ocorre mais facilmente na natureza. Suas principais
caracterís-ticas são: a presença de água líquida, circulação de elétrons e interação do
ferro com elementos não metálicos do meio.
A corrosão química é rara na natureza, pois geralmente ocorre em altas temperaturas,
sem a presença de água líquida e com a interação direta do metal com o meio
corrosivo.
Temos também outras classificações da corrosão quanto à sua posição (corrosão
locali-zada e em frestas), quanto ao contado do metal a outro (corrosão galvânica) e
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quando aos esforços feitos por esse metal (corrosão erosão).
A corrosão localizada ocorre em um ponto específico do metal, enquanto suas áreas
vizi-nhas permanecem inalteradas, a em frestas é caracterizada pelo acumulo de
material cor-rosivo em cavidades, a galvânica acontece quando há o contato de dois
metais com po-tenciais elétricos diferentes (corrosão eletroquímica) e a corrosão por
erosão aparece quando o metal é submetido a um meio corrosivo e a um esforço
mecânico Conclusão: A utilização do aço na construção civil vem acompanhada de
diversos benefícios, po-rém, não podemos ser descuidados. A corrosão, quando afeta
uma estrutura metálica, pode causar sérios danos, chegando até a destruir parte dela.
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