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RESUMO
A corrosão é o principal mecanismo de degradação de materiais metálicos e de suas 

ligas. Ela pode ser definida como a destruição ou deterioração de um material devido a reações 
químicas ou eletroquímicas. Seus efeitos podem ser vistos praticamente em todos os lugares 
envolvendo os materiais, sejam estes metálicos ou não. A corrosão pode ser classificada em 
diferentes tipos, sendo a corrosão puntiforme ou por pite, uma das formas mais graves e de difícil 
detecção. Assim, um plano de monitoramento da corrosão, além de possibilitar que o risco de 
corrosão seja estimado, permite ainda intervenções de prevenção e controle da mesma. Visando 
otimizar o processo, cada vez mais, a indústria faz uso de softwares especialistas, aumentando 
assim sua produtividade. Este trabalho propõe um sistema baseado na tecnologia de variação de 
foco, a qual consiste na construção de uma única imagem, de superfícies irregulares, 
completamente em foco. Com o auxílio de um microscópio, o usuário determinará uma área a ser 
analisada e em seguida o software capturará um conjunto de imagens da região, exibindo como 
resultado uma imagem tridimensional. Essa tecnologia permitirá maior acurácia e rapidez na 
caracterização de pites de corrosão.
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