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Introdução: O aço, pelas muitas vantagens que apresenta, dentre as quais podemos
citar: grande potencial de produtividade, economia e aumento na competitividade; vem
sendo altamente requisitado para diferentes aplicações em distintos setores comerciais,
alcançando mercados além da construção civil. 
Como se não bastasse os aspectos positivos a favor do emprego do aço anteriormente
mencionados, ele ainda possui propriedades que lhe garantem alta resistência a
corrosão e também mecânica, o que lhe permite resistir bem a esforços progressivos.
O trabalho em questão se dedica a realizar um estudo estatístico das propriedades
mecânicas do aço em condições normais e submetidos a corrosão. Objetivo: Estudar o
aço, analisando suas propriedades mecânicas em condições normais e quando
submetido a diferentes tipos de corrosão, aplicando conceitos estatísticos na obtenção
dos resultados laboratoriais. Por fim, avaliar os danos causados ao aço devido à
corrosão e suas consequências no que diz respeito à sua aplicação na construção civil.
Metodologia: Revisão bibliográfica
Inicialmente serão realizados estudos que objetivam ampliar conhecimentos teóricos
acerca de estatística básica e normativos.
Ensaios em laboratório
Nesta etapa são realizados diversos ensaios em laboratório com a utilização de
corpos-de-prova do aço para levantar dados sobre as propriedades mecânicas do
mesmo quando submetido a ambientes corrosivos e também a condições normais.
Análise estatística
Empregar o conhecimento obtido sobre estatística em cima dos resultados obtidos em
laboratório por meio de softwares desenvolvidos para estes fins (estatísticos).
 Resultados: A corrosão pode ser definida como sendo a deterioração de materiais
devido a ação química ou eletroquímica do meio, podendo estar ou não associado a
esforços mecânicos.  No trabalho desenvolvido, o aço estará sendo submetido a estes
esforços. Os aspectos que fazem com que a corrosão tenha diferentes efeitos sobre o
aço são o tipo de aço, o ambiente a que ele está sendo submetido (o tipo de corrosão
que o aço sofre) e o motivo de sua aplicação.
Com relação aos tipos de corrosão podemos classifica-las em dois grandes grupos, a
saber: a corrosão eletroquímica e a química.
A corrosão eletroquímica ocorre em meio aquoso, o que possibilita a formação de
pilhas ou células de corrosão, o que logo permite a livre circulação de elétrons na
superfície do aço. 

Já a corrosão química se dá quando um determinado agente químico ataca diretamente
um material. Caracterizando-se por não precisar de água para acontecer e não envolver
transferência de elétrons como no caso da corrosão eletroquímica.
 Conclusão: A corrosão é muito danosa ao aço. Antes de se definir que tipo de aço será
ser empregado para determinada aplicação na construção civil deve-se pensar nos
efeitos gerados pelo ambiente na estrutura do material, pois a resistência a esforços
mecânicos deste último é afetada pela corrosão a ele submetida.
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