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RESUMO 
 
 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE CORROSÃO EM AÇO RESUMO O Aço tem sido o 
material mais empregado na maioria dos segmentos de bens de produção básicos da 
sociedade. E, nestas últimas décadas, tem havido progressos consideráveis, tanto na 
fabricação de novas ligas ferrosas quanto no desenvolvimento de novos materiais. Uma 
Indústria Siderúrgica, que lida com grande variação de demanda por parte de seus clientes, 
verificou a oportunidade de evitar possíveis transtornos e satisfazer cada vez mais os seus 
clientes. Pela amplitude do uso do aço, é de se esperar que o campo de exposição à 
deterioração também ocorra de maneira ampla, podendo dar origem a corrosão. Corrosão é a 
deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio 
ambiente aliada ou não a esforços mecânicos. As formas ou tipos de corrosão podem ser 
apresentados considerando-se a aparência ou forma de ataque e também pelas diferentes 
causas e mecanismos. O objetivo deste trabalho é demonstrar como foi realizado o processo 
de identificação da corrosão em produtos de aço e de alguns materiais que podem ser 
utilizados para proteção das peças, além dos substanciais ganhos obtidos, a fim de reduzir 
custos e conquistar a confiança do cliente, garantindo a qualidade do produto. O presente 
trabalho foi realizado através de um estudo de caso. Os resultados descritos seguiram a 
seguinte metodologia: Caracterização dos materiais; Obtenção dos corpos-de-prova; 
Realização do ciclo de limpeza para todos os corpos-de-prova, a fim de eliminar resíduos; 
Aplicação do produto específico em cada corpo-de-prova; Envolvimento do material nos 
corpos-de-prova; Análise do potencial de corrosão com o período de tempo de exposição aos 
ensaios, bem como a identificação do mesmo. Um dos ensaios utilizados para analisar o 
processo de oxidação em aço é o de exposição em névoa salina, também conhecido como Salt 
Spray. Essa tem como objetivo duplicar perante laboratório a oxidação e corrosão de materiais 
a nela submetida. Diferentemente do processo de Salt Spray, para o estudo realizado em 
campo, os corpos-de-prova foram submetidos às condições naturais, isto é, foram separados e 
armazenados em local fechado, para igualar a condição de armazenamento. No estudo 
realizado, buscou-se contribuir com uma busca no campo da corrosão em um comparativo 
simples, porém de extrema importância para aplicações industriais entre o aço carbono comum 
e um aço ligado, utilizado em cilindros de laminação. Com a utilização do ensaio em Salt Spray, 
foi possível ranquear os produtos que poderiam ser utilizados para proteção das peças. Com o 
ensaio realizado em campo, foi confirmado o resultado analisado em laboratório. Através dos 
ensaios, além de identificado o tipo de corrosão presente, foi possível escolher o protetivo com 
maior eficiência, garantindo a qualidade superficial da peça, evitando retrabalhos, ou até 
mesmo insatisfação de clientes. Palavras-chave: Corrosão, Aço, Cilindros de laminação. 


