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RESUMO
 
 
 A industrialização da construção civil no Brasil vem ganhando espaço para 

desenvolvimento e um dos caminhos para a sua realização é a construção em aço. O adequado 

desempenho das construções metálicas esta diretamente ligada ao sistema de cobertura e 

fechamento empregados. Encontra-se no mercado nacional uma significativa quantidade de 

sistemas de fechamentos e de telhados industrializados e nesse cenário, o aço inoxidável é 

uma das opções. Nesse contexto, em vista a necessidade de maior conhecimento desse 

material quando aplicado nessas condições e sua relação com as edificações estruturadas em 

aço, esse trabalho consiste de uma investigação acerca da produção do aço inoxidável em uma 

usina siderúrgica nacional e uma avaliação da utilização do mesmo em coberturas de edifícios 

estruturados em aço. O método de investigação consiste de um acompanhamento in loco da 

fabricação do aço inoxidável e dois estudos de casos, que têm como foco duas edificações que 

possuem cobertura em aço inoxidável. Na usina onde é fabricado o aço inoxidável é feito um 

acompanhamento desde a entrada do ferro gusa até a saída das chapas prontas para o uso, 

procurando apontar a forma com que se obtêm diferentes tipos de aços inoxidáveis e suas 

especificações técnicas. As edificações avaliadas são a Quadra Poliesportiva do Acesita 

Esporte Clube e o Ginásio do SESI Timóteo, ambas situadas na cidade de Timóteo, MG. Na 

avaliação dos estudos de casos, procura-se nas edificações encontrar quais as vantagens 

arquitetônicas, econômicas e funcionais ao se utilizar o aço inoxidável, bem como mostrar os 

métodos de manutenção recomendados para maior durabilidade desse material. Pela avaliação 

conclui-se que o aço inoxidável mostra-se como excelente material em coberturas, destacando-

se pela sua funcionalidade, uma vez que a necessidade de manutenção das telhas é quase 

inexistente, e que seu alto custo inicial é compensado pela durabilidade e continuidade de seu 

efeito estético. 

 

Palavras-chave: Aço inoxidável. Aço inox. Sistema de fechamento. Cobertura. Telha metálica 

em aço inoxidável. 
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ABSTRACT 

 
 The industrialization of civil construction in Brazil has been gaining space for 

development and one of the ways to achieve it is steel construction. The adequate performance 

of the metallic constructions is directly linked to the system of coverage and closure 

employed. There is a significant amount of closure systems and industrialized roofs on the 

national market, and in this scenario, stainless steel is one of the options. In this context, in 

view of the need for greater knowledge of this material when applied in these conditions and 

its relationship with steel structures, this work consists of an investigation about the 

production of stainless steel in a national steel mill and the use of the same in closures 

(roofing) of buildings structured in steel. The research method consists of an on-site 

monitoring of stainless steel manufacturing and two case studies, which focus on two 

buildings that have stainless steel cover. At the mill where the stainless steel is manufactured, 

it is followed from the entrance of the pig iron to the exit of the ready-to-use plates, trying to 

point out the way in which different types of stainless steels and their technical specifications 

are obtained. The buildings evaluated are the Sporty Court of the Acesita Esporte Clube and 

the Sport Gymnasium of SESI Timóteo, both located in the city of Timóteo, MG. In the 

evaluation of the case studies, buildings are sought to find the architectural, economic and 

functional advantages of using stainless steel, as well as to show the recommended 

maintenance methods for the durability of this material. The evaluation concludes that 

stainless steel is an excellent material in roofing, and is notable for its functionality, since the 

need for maintenance of the tiles is almost non-existent, and its high initial cost is 

compensated by the durability and continuity of its aesthetic effect. 

 

Keywords: Stainless steel. Inox. Roofing. Roof Tile. Closure systems. Stainless steel metal 

tile. 
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pela Aperam South America....................................................................... 
 

44 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Iniciais 

A construção em aço está em crescente desenvolvimento no Brasil, constituindo um meio 

para a industrialização da construção civil. O desempenho adequado da edificação deve-se 

também ao sistema de cobertura empregado. Segundo a Morfologia das Estruturas (do 

Grego: Morfo = Forma, e Lógia = Estudo), as coberturas são estruturas que se definem 

pela forma, observando as características de função e estilo arquitetônico das edificações. 

As coberturas têm como função principal a proteção das edificações, contra a ação das 

intempéries, atendendo a funções utilitárias, estéticas e econômicas. 

Encontra-se no mercado nacional uma significativa quantidade de coberturas 

industrializadas e nesse cenário, o aço inoxidável é uma das opções. Entretanto, em vista a 

necessidade de maior conhecimento desse material quando aplicado nessas condições e sua 

relação com as edificações estruturadas em aço, esse trabalho consiste de uma investigação 

acerca da produção do aço inoxidável em uma usina siderúrgica nacional e da utilização do 

mesmo em coberturas de edificações estruturadas em aço. 

Nos países de primeiro mundo já é comum a utilização de coberturas de metais especiais 

em edificações estruturadas em aço, como aço carbono, alumínio e também o aço 

inoxidável. A grande vantagem da utilização do aço inoxidável em coberturas é a sua 

característica anti-corrosiva e os inúmeros acabamentos superficiais que esse material pode 

receber, obtidos através da própria laminação. A construção civil no Brasil também já 

apresenta vias de se modernizar, está caminhando a passos largos no sentido de se 

industrializar por completo. 

Assim, nesse trabalho pretende-se apresentar estudos realizados por meio de um 

acompanhamento da fabricação do aço inoxidável e dois estudos de casos em edificações, 

que possuem sistema de cobertura em aço inoxidável. Na usina, onde é fabricado o aço 

inoxidável é feito um acompanhamento desde a entrada do ferro gusa até a saída das 

chapas prontas para o uso, procurando apontar a forma com que se obtêm diferentes tipos 
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de aços inoxidáveis e suas especificações técnicas. Na avaliação dos estudos de casos, 

procura-se nas edificações encontrar quais as suas vantagens arquitetônicas, econômicas e 

funcionais ao se utilizar o aço inoxidável e quais os métodos de manutenção e limpeza 

recomendados. 

Por fim, por se tratar também de um material conhecido em diversas áreas, mas pouco 

utilizado na construção civil no Brasil, pretende-se ainda, fornecer aos arquitetos e 

engenheiros dados para que possam desenvolver com mais critério novos projetos na área. 

 

1.2. Objetivos 

Esse trabalho tem por objetivo geral avaliar a aplicabilidade do aço inoxidável em 

coberturas de edificações estruturadas em aço. 

Como objetivos específicos, apresenta-se primeiramente a produção do aço inoxidável e 

como se obtêm seus diferentes tipos na Usina da Aperam South America, usina siderúrgica 

situada em Timóteo, MG (Figura 1). Depois, propõe-se apresentar, a partir de estudos de 

casos realizados em edificações estruturadas em aço, quais foram os tipos de aços 

inoxidáveis utilizados na cobertura, sua montagem e execução. Pretende-se também, 

avaliar as vantagens e desvantagens que esse material apresenta nessas condições no que 

diz respeito a arquitetura, economia e funcionalidade (Figuras 2 e 3). 

 
Figura 1. Vista aérea da planta industrial da Aperam South America, Timóteo, MG 

 

Fonte: DIÁRIO DO AÇO (2016) 
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Dessa forma, podem-se enumerar as seguintes etapas na pesquisa: 

 

1 - No acompanhamento in loco da fabricação do aço inoxidável: 

 a) apresentar a linha de produção do aço inoxidável; 

 b) expor e explicar a forma com que se obtém os diferentes tipos de aço inoxidável. 

 

2 - Nos estudos de casos: 

 a) apresentar o tipo de aço utilizado nas coberturas, a montagem e execução da mesma; 

 b) fazer a avaliação fisico construtiva das edificações. 

 

Figura 2. Vista interna da Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: PORTAL DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO (2016) 
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Figura 3. Vista externa do Ginásio do SESI Timóteo 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

1.3. Justificativa 

A industrialização da construção civil proporcionada pela estrutura metálica tem se 

apresentado como alternativa cada vez mais viável de racionalização do processo 

construtivo no que diz respeito a diminuição de desperdício de material, mão de obra, 

tempo e energia. Mas é necessário, no entanto, que haja uma industrialização de todo o 

processo e seus componentes, sejam eles estruturais, de fechamento ou de acabamento.  

O aço inoxidável integra a vida de milhões de pessoas estando presente em todos os setores 

da indústria e da construção civil. Por ser um material resistente, esteticamente agradável e 

reciclável, esse material oferece um bom desempenho, em suas inúmeras aplicações devido 

à facilidade de limpeza e higiene, baixa manutenção e alta resistência à corrosão, podendo 

ser encontrado com várias opções de coloração e acabamento superficial proporcionados 

pela própria laminação e uso de lixas abrasivas de granulações diversas (APERAM, 2016; 

RAMOS, 1997).  

Sem a necessidade de revestimento ou qualquer outra proteção contra corrosão, o aço 

inoxidável é capaz de manter sua aparência original por muito tempo, sendo esse um dos 

motivos porque há mais de 70 anos ele tem sido utilizado por arquitetos, em diferentes 

aplicações de ambientes interiores e exteriores da construção civil. Um exemplo é o 
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edifício Chrysler Building em Nova Iorque, construído em 1929. Mesmo sendo lavado 

apenas duas vezes (1961 e 1995), o prédio permanece brilhando como uma das principais 

atrações da cidade (APERAM, 2016). Entre todas as possibilidades de uso na construção 

civil e arquitetura, Ramos (1997) destaca sua utilização viável como painel de 

revestimento e fechamento não só devido às qualidades do material, mas também por causa 

do desenvolvimento crescente da tecnologia de produção do aço inoxidável. 

Entretanto, a aplicação do aço inoxidável na construção civil encontra obstáculos quanto 

ao seu custo e à necessidade de mão de obra especializada no seu processamento, com 

poucas empresas atuando nesse setor, o que torna o mercado pouco competitivo onerando a 

produção e o preço final dos produtos (RAMOS, 1997). Acrescenta-se que a falta de 

conhecimento e qualificação quanto ao uso dos painéis também constituem empecilhos 

para sua aplicação e que os estudos de casos podem se tornar uma retroalimentação em 

pesquisas permitindo o aprimoramento de novas aplicações do aço inoxidável no setor 

construtivo. 

Nesse estudo optou-se, assim, por realizar estudos de casos, pois, segundo Bastos e Souza 

(2005) e Ribas (2006), investigações e avaliações de espaços edificados em uso tendem a 

contribuir para a melhoria da qualidade na construção civil e um estudo desse tipo permite 

avaliar os sistemas construtivos empregados quanto às questões da utilização, conforto 

interno e patologias da edificação, favorecendo a evolução de futuros projetos. 

 

1.4. Metodologia 

Os estudos de caso consistem em métodos investigativos que descrevem situações 

precedentes, trazendo dados e produzindo um material descritivo que permite 

reinterpretações e releituras para novos estudos e, consequentemente, a elaboração projetos 

mais adequados (ALVES, 2011). 

Nesse contexto, o desenvolvimento desse trabalho, que investiga a aplicabilidade do uso do 

aço inoxidável em coberturas em edificações estruturadas em aço, será realizado em duas 

etapas, sendo que a primera consiste em fazer um acompanhamento minucioso na linha de 

produção de aços inoxidáveis na usina da Aperam South America, situada na cidade de 

Timóteo, MG. Esse acompanhamento tem por finalidade apontar a forma com que se 
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obtém diferentes tipos de aço inoxidáveis e quais as suas especificações técnicas. Para dar 

suporte a essa investigação são observadas as seguintes questões: 

a) qual a quantidade de aço inoxidável produzido pela Aperam South America atualmente; 

b) quais os tipos são produzidos; 

c) qual é a sua resistência; 

d) qual é a sua composição e qual a sequência de adição de componentes; 

e) qual é a quantidade de tempo e energia necessários para a produção do aço inoxidável 

desde o aço comum até a obtenção da chapa finalizada; 

f) quais são as principais patologias que esse material pode apresentar; 

g) quais são os ambientes em que esse material apresenta resistência; 

h) quais as vantagens funcionais e econômicas do aço inoxidável; 

i) em que se consiste o tratamento final das placas de aço inoxidável; 

j) quais são as dimensões das placas prontas; 

k) como é feita a estocagem dessas placas. 

A segunda etapa da pesquisa consiste em fazer uma análise de duas edificações, adotadas 

como estudos de caso: (1) Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte Clube (Quadra 

Poliesportiva Joaquim Desidério da Silva Netto) e (2) Ginásio do SESI Timóteo (Quadra 

poliesportiva Carlos Fernando Mairinck), ambas situadas na cidade de Timóteo, MG. Essa 

análise visa encontrar as vantagens arquitetônicas, econômicas e funcionais ao se utilizar o 

aço inoxidável em coberturas e quais os métodos de manutenção e limpeza utilizados. Para 

dar suporte à análise são observadas as seguintes questões. 

a) quais são as áreas das edificações, suas dimensões, tempos de construção e datas de 

finalização das obras; 

b) quais são as características das estruturas em aço (vigas, pilares, pórticos, estrutura do 

telhado etc.); 

c) quais são as características das coberturas; 



     7 

d) como são feitas as ligações entre as telhas e a estrutura; 

e) quais são os tipos de ligações estruturais; 

f) quais são e como funcionam as aberturas existentes na cobertura; 

g) quais são as patologias encontradas e quais as medidas de prevenção utilizadas para 

evitá-las. 

Quando à utilização do aço inoxidável, nos estudos de casos: 

a) abordar qual o tipo de aço inoxidável utilizado nas coberturas. 

b) abordar como foi feita a montagem e a execução das coberturas em aço inoxidável nas 

edificações. 

c) avaliar as vantagens arquitetônicas, econômicas e funcionais da utilização dessas 

coberturas. 

 

1.5. Estrutura do Trabalho 

No Capítulo I são feitas algumas considerações iniciais sobre a utilização do aço 

inoxidável na construção civil, em seguida são apresentados os objetivos da pesquisa, a 

justificatva da escolha do tema, a metodologia empregada para se atingir os objetivos, bem 

como essa estruturação do trabalho. 

No Capítulo II é apresentada a evolução do minério de ferro e seus diferentes estágios 

desde a sua extração até a transformação em aço e posteriormente em aço inoxidável. São 

apresentados também a interrelação entre o aço e a arquitetura em diversos contextos 

históricos e os tipos de aços inoxidáveis, bem como suas características, os tipos de 

corrosão a que estão sujeitos e as principais normas que tratam da fabricação desse aço. 

No Capítulo III é apresentada a Aperam South America, usina siderúrgica situada na 

cidade de Timóteo/MG e sua produção de aço inoxidável a partir de uma visita técnica, 

apresentando-se de forma detalhada as características dos diferentes tipos de aços 

inoxidáveis fabricados nessa usina. 
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No Capítulo IV são apresentadas duas edificações estruturadas em aço que possuem 

cobertura em aço inoxidável; a primeira trata-se Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte 

Clube (Quadra Poliesportiva Joaquim Desidério da Silva Netto) e a segunda é o Ginásio do 

SESI Timóteo (Quadra poliesportiva Carlos Fernando Mairinck), ambas situadas na cidade 

de Timóteo/MG. 

No Capítulo V são apresentadas as avaliações fisico construtivas realizadas nas duas 

edificações no que se refere aos tipos de aços inoxidáveis utilizados na cobertura, sua 

montagem e execução, e as vantagens que esse material apresenta no sistema construtivo 

adotado quanto a arquitetura, economia e funcionalidade. 

No Capítulo VI são apresentadas as conclusões gerais do trabalho e as recomendações para 

futuras pesquisas. 

Por fim, são citadas as referências do texto e mostrados os seguintes documentos nos 

apêndices: as Orientações para a Visita à Usina da Aperam South America, a Autorização 

para a Visita à Usina da Aperam South America, o Formulário de Registro de Dados 

utilizado na visita à Usina da Aperam South America, o Formulário de Registro de Dados 

utilizado na visita ao Acesita Esporte Clube (FRD2) e o Formulário de Registro de Dados 

utilizado na visita ao SESI Timóteo (FRD3). 
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CAPÍTULO II 

DO FERRO AO AÇO INOXIDÁVEL 

 

2.1. Evolução do Minério de Ferro 

Após a chamada Idade da Pedra, a descoberta do ferro e consequentemente as invenções 

para utilizá-lo e transformá-lo provocaram um enorme salto na história do conhecimento e 

também da evolução humana. 

O primeiro contato do homem com o ferro deu-se por volta de 2.500 a.C. a 3.000 a.C., de 

acordo com artefatos encontrados no interior da Grande Pirâmide de Gizé e no Templo de 

Abidos (Figura 4). Esse contato foi por meio de meteoritos compostos de ferro, originados 

da explosão de objetos celestes e lançados em seguida ao espaço, até chegarem à orbita 

terrestre. A palavra siderurgia tem origem nesse cenário, pois o vocábulo latino sider 

significa astro. Passaram-se muitos anos até que o homem conseguisse transformar o 

minério de ferro encontrado no subsolo terrestre (ROCHA, 2014). 

 

Figura 4. Primeiras civilizações fazendo o uso do ferro para a fabricação de armas 
 

Fonte: HISTÓRIA E GEOGRAFIA (2016) 
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O registro mais antigo de um processo de redução de minério de ferro foi encontrado numa 

tumba egípcia datada aproximadamente do ano 1.500 a.C. No século XIV a.C. O império 

Hitia na região onde hoje situa-se a Turquia, introduziu o ferro no bronze em usos 

militares. No século VI a.C. portões da Babilônia foram construídos com pilares e vigas 

recobertas de cobre e reforçadas com estruturas de ferro. Por volta do século V a.C. o 

conhecido ferro-gusa começa a ser fabricado pelos chineses. 

O minério de ferro encontrado na natureza é um composto, que surge misturado com areia 

e calcário, ao qual dá-se o nome de óxido de ferro. Em uma siderúrgica, o óxido de ferro é 

colocado num alto-forno, juntamente com carvão e calcário em temperaturas de mais de 

1.500 ºC. O calcário tem a função de separar a areia presente no dito composto. Então o 

ferro-gusa, que apesar de duro, é pouco resistente para ser utilizado na construção civil. 

Para melhorar isso, no momento que a temperatura atinge o seu ponto mais alto, injeta-se 

no alto-forno uma quantidade adequada de oxigênio para queimar o excesso de carvão 

presente na mistura (Figura 5). 

 

Figura 5. Ferro-gusa 
 

Fonte: PORTAL MARANHÃO HOJE (2016) 

 

Queimando-se o excesso de carbono de forma controlada obtém-se o ferro fundido que 

passa por outro processo para chegar-se finalmente ao aço. 
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2.2. A Arquitetura e o Aço 

Desde os palácios, as construções eram de preferência postadas no alto de uma montanha, 

ou de um morro, para proporcionar aos moradores melhor visibilidade do entorno e 

consequentemente mais proteção e segurança. Porem, antes de tudo, situar-se no alto 

demonstrava poder. Estar no alto significava, e significa até os dias atuais, deter o poder 

(Figura 6). A Igreja Católica, por exemplo, construiu infinitas Igrejas no alto das cidades e 

com isso os campanários eram as construções mais altas, o que permitia aos sinos 

transmitir seu badalar por toda a cidade e região e possibilitava a visualização da Igreja por 

todos desde muito longe. Além disso, a altura também simbolizava o fato de que as 

pessoas pudessem estar mais próximas do céu e consequentemente mais próximas de Deus 

(ROCHA, 2014). 

 

Figura 6. Castelo de Neuschwahnstein, Alemanha 
 

Fonte: VIAJE NA VIAGEM (2016) 

 

Durante muitos séculos, a pedra, o tijolo e a madeira compunham a única tecnologia 

disponível para a construção. Posteriormente surgiu a combinação de pedra, madeira e 

argamassa. Mas, quando o ferro começou a ser introduzido nas construções, a arquitetura 

evoluiu nesse sentido, permitindo maior solidez e mais criatividade arquitetônica. 
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A partir do desenvolvimento do ferro e do aço, as Igrejas e Catedrais foram, até 

aproximadamente a virada do século XIX para o XX, os maiores símbolos de poder 

(Figura 7). No entanto, apesar da fé continuar como referência para a construção de 

templos, esses deixaram de ser o maior símbolo de poder e com o surgimento de grandes 

edifícios de múltiplos andares. A arquitetura começou a impor uma nova simbologia para 

indicar riqueza, tecnologia e poderio econômico (ROCHA, 2014). 

 

Figura 7. Igreja da Penha, Rio de Janeiro 
 

Fonte: TODO BRASIL IMOBILIÁRIA (2016) 

 

No final do século XIX, em decorrência de uma evolução tecnológica e do 

desenvolvimento financeiro e industrial, os Estados Unidos representavam a base da cadeia 

produtiva e financeira de todo o sistema capitalista. Com isso, as sedes das empresas 

queriam possuir um aspecto único que carregasse um significado de poder. Os arranha-

céus representavam uma solução, que, além de poder, expressavam uma âncora de 

marketing e solidez econômica. 

Por volta de 1929 e por toda a década de 30, em plena depressão econômica mundial, os 

Estados Unidos, de maneira pioneira, motivados pela concorrência em demonstração de 

poder na época, lançaram imensos arranhas-céus que puderam ser construídos com o uso 

de tecnologias que envolviam o uso do aço nas estruturas. 
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Essa foi uma época muito importante para a criação e a evolução em várias vertentes da 

construção civil, tais como: sistemas construtivos, avanços tecnológicos de cálculos e 

produtos que geraram novos materiais. Os prédios de múltiplos andares por exemplo, 

foram possíveis a partir do desenvolvimento do cálculo das estruturas modulares em aço e 

a circulação vertical entre os inúmeros andares desses edifícios foi resolvida pelo norte-

americano Elisha Otis, em 1852, com a invenção do elevador. Assim sendo, a combinação 

da criação e da evolução de técnicas e de tecnologias possibilitou a construção de edifícios 

para além do limite da época que era de no máximo cinco pavimentos (ROCHA, 2014). 

O movimento Art Déco surgiu nos Estados Unidos, ocorreu entre 1925 e 1939 e 

representou uma resposta americana ao estilo Art Noveau francês que vogou entre 1890 a 

1910. O Art Déco ditava linhas mais retas e elegantes com um traçado que expressava a 

forte interferência da era industrial sobre a vida cotidiana. Esse estilo foi retratado 

inclusive pela criação de audaciosos prédios, principalmente em Nova York, Chicago e 

Miami. Os edifícios Chrysler Building, o Empire State Building e o Rockfeller Center são 

alguns exemplos (ROCHA, 2014; Figura 8). 

O edifício Chrysler representa bem a Art Déco, posto que seu coroamento e detalhes 

externos são fortes elementos para a identificação desse estilo. O coroamento do prédio 

que equivale a sete andares é feito em aço inoxidável e vidro.  

Figura 8. Edifício Chrysler, Nova York 
 

Fonte: PORTAL NOVA YORK (2016) 
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O aço inoxidável, ou aço inox, utilizado no início do século XX pelo Arquiteto William 

van Allen no coroamento do Chrysler Building, foi marco de um símbolo estético da força 

e do poderio da indústria automobilística que a Chrysler, maior fabricante de carros do 

mundo na época, ostentava. Demonstrações semelhantes às do edifício Chrysler continuam 

a surgir como símbolos do poder empresarial e tecnológico. A torre Burj Khalifa em 

Dubai, nos Emirados Árabes, é um imponente edifício que possui toda a caixilharia externa 

em aço inoxidável (Figura 9). 

 

Figura 9. Edifício Burj Khalifa, Dubai, Emirados Árabes 
 

Fonte: TEDY TRAVEL (2016) 

 

Diante das conquistas da arquitetura e da Engenharia descritas em inúmeras obras ao redor 

do mundo, é compreensível afirmar que nenhuma delas seria possível sem o advento do 

ferro, do aço e do aço inoxidável. 

 

2.3. O Aço Inoxidável 

O aço inoxidável é conhecido especialmente por ser um material durável e versátil (Figura 

10). É utilizado em diversos segmentos de mercado, como cutelaria, bens de capital, 

cervejarias, vinícolas e usinas de açúcar e álcool e, principalmente nos países 
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desenvolvidos, cada vez mais tem sido aplicado na arquitetura e construção civil (AsBEA, 

2014). 

 

Figura 10. Chapas de aço inoxidável 
 

Fonte: AÇOSPORTE (2016) 

 

Os aços inoxidáveis são ligas de ferro, carbono e cromo, podendo conter ainda outros 

elementos como, por exemplo, níquel, molibdênio e nióbio de acordo com as operações de 

fabricação a serem empregadas e as propriedades finais desejadas. Em geral, são materiais 

caracterizados por exibirem elevada resistência à corrosão, podendo apresentar outras 

propriedades, como tenacidade e resistência mecânica, inclusive em temperaturas elevadas 

(CASTRO, 1999; SALES, 2013). 

A resistência à corrosão mencionada está associada basicamente à presença do Cromo, em 

uma quantidade mínima de 10% a 12% em peso (CHIAVERINI, 2005; SILVA; MEI, 

2010). O Cromo favorece a formação de uma camada protetora fina, resistente e invisível, 

conhecida como “camada ou filme passivo”, que protege o aço inoxidável de eventuais 

problemas de corrosão e/ou oxidação. Essa camada tem capacidade de auto-regenerar 

quando danificada por arranhões, em diferentes ambientes (CASTRO, 1999; APERAM, 

2016). 
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O ferro é conhecido pelo homem há mais de cinco mil anos, mas é apenas no século XVIII 

que os cientistas fazem uma rápida sucessão de descobertas a respeito de metais até então 

desconhecidos, por exemplo, em 1751 o cientista sueco Cronstedt Axel Frederick descobre 

o Níquel. 

Em 1778 outro sueco Wilherm Scheele Karl descobre o Molibdênio e em 1797 na França, 

Louis Vauquelin Nicolas identifica um novo metal que ele chama de Cromo. 

Por volta de 1900 vários metalurgistas realizam experiências bem sucedidas com ligas de 

ferro e cromo e, mesmo não compreendendo totalmente o fenômeno, percebem sua 

excepcional resistência a corrosão. 

Nos anos que antecederam a 1920, em menos de uma década, são criadas três famílias do 

aço inoxidável: Austeníticos, Martensíticos e Ferríticos, que continuam presentes em uma 

ampla gama de aplicações (CARDOSO, 2013; PRODWEBDIGITAL, 2016). 

Em 1912 na Alemanha, E. Maures e B. Strauss registram a primeira patente para a 

produção de Aços Inoxidáveis Cromo-Níquel e atualmente essa família de aços 

austeníticos, também chamados 18/8, é responsável por 60% da produção de aço 

inoxidável no mundo (CARDOSO, 2013; PRODWEBDIGITAL, 2016). 

Por volta de 1930, metalurgistas na Suécia, desenvolvem uma nova família de aço 

inoxidável, combinando estruturas austeníticas e ferríticas em uma liga criando os Aços 

Inoxidáveis Duplex, usados principalmente naquele tempo na indústria de papel e celulose. 

Esse material tornou-se bem sucedido em uma variedade de aplicações, como na indústria 

petroquímica e na dessalinação da água do mar, onde são exigidas alta resistência a 

corrosão e alta resistência mecânica. Têm-se até mesmo estruturas completas de pontes 

feitas com Aço Inoxidável Duplex, como a Ponte Helix, situada em Cinapura, cuja 

estrutura é em formato helicoidal (Figura 11). 

Na busca por materiais de alta durabilidade e baixa manutenção, o aço inoxidável foi o 

mais utilizado na Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, no qual se mostrou 

competitivo em relação a outros materiais, como o alumínio. O aço inoxidável foi o 

material escolhido, inclusive para revestir a fachada da Estação Butantã (DUWE et al., 

2012; Figura 12).  
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Figura 11. Ponte Helix, Cingapura 
 

Fonte: PORTAL METÁLICA (2016) 

 

As vantagens básicas do aço inoxidável são (SASSDA, 2016):  

x sua alta resistência à corrosão, que propicia, com seu uso correto em produtos a 

manutenção da aparência estética e de padrões de limpeza e higiene, bem como impede 

a contaminação do produto e garante a integridade de tubulações, tanques e outros 

equipamentos de processo ser reciclável, até na sua fabricação;  

x seu custo eficaz, pois, quando usado corretamente, o ciclo de vida do produto torna 

viável seu custo;  

x sua elevada resistentência estrutural, que é semelhante aos aços convencionais;  

x sua durabilidade e exigência de pouca manutenção. 
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Figura 12. Estação Butantã, São Paulo 

 

Fonte: FERREIRA (2016) 

 

2.3.1. Classificação dos Aços Inoxidáveis 

Os aços inoxidáveis são classificados em três grupos de acordo com a sua microestrutura 

básica formada à temperatura ambiente, sendo eles os aços inoxidáveis martensíticos. 

ferríticos e austeníticos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Microestrutura básica dos aços inoxidáveis 

Microestrutura Capacidade de ser tratado 
termicamente Elementos de liga básicos Série 

Martensítica Endurecível Cromo 400 
Ferrítica  Não endurecível Cromo 400 
Austenítica Não endurecível Cromo-níquel 300 

Fonte: PIPE SYSTEM (2016) 

 

a) Aços Inoxidáveis Martensíticos 

Esses aços, após resfriamento rápido de alta temperatura, mostram uma estrutura que 

caracteriza alta dureza e fragilidade, denominada martensítica (Figura 13). 
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Contém de 12 a 17% de cromo e 0,l a 0,5% de carbono (em certos casos até 1% de 

carbono) e podem atingir diversos graus de dureza pela variação das condições de 

aquecimento e resfriamento (tratamento térmico). São ferromagnéticos, dificilmente 

atacados pela corrosão atmosférica no estado temperado e se destacam pela dureza 

(CHIAVERINI, 1990; SANTOS, 2009; PIPE SYSTEM, 2016). 

Apresentam trabalhabilidade inferior às demais classes e soldabilidade pior, especialmente 

com carbono mais elevado, devido a formação de martensita no resfriamento. 

 

Figura 13. Microestrutura martensítica do aço inoxidável ABNT 420 

 

Fonte: PIPE SYSTEM (2016) 

 

b) Aços Inoxidáveis Ferríticos 

Aços inoxidáveis ferríticos são ligas de ferro e cromo que, após resfriamento rápido de alta 

temperatura, mostram uma estrutura macia e tenaz, altamente homogênea (Figura 14). 

Segundo Miranda e Rugani (1993), contêm basicamente de 12 a 17% de cromo e baixo 

teor de carbono, 0,2% no máximo. Não podem ser endurecidos por tratamento térmico e 

são basicamente usados nas condições de recozido. 

Possuem maior trabalhabilidade e maior resistência à corrosão que os aços martensíticos 

devido ao maior teor de cromo. Também são ferromagnéticos e possuem boas 
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propriedades físicas e mecânicas e são efetivamente resistentes à corrosão atmosférica e a 

soluções fortemente oxidantes, sendo que suas aplicações principais são aquelas que 

exigem boa resistência à corrosão, ótima aparência superficial e requisitos mecânicos 

moderados. Apresentam tendência ao crescimento de grão após soldagem, particularmente 

para seções de grande espessura. 

 

Figura 14. Microestrutura ferrítica do aço inoxidável ABNT 409 

 

Fonte: PIPE SYSTEM (2016) 

 

c) Aços Inoxidáveis Austeníticos 

A melhoria nas propriedades dos aços inoxidáveis é conseguida com a introdução de 

níquel como elemento de liga, obtendo-se uma mudança na estrutura, transformando-se 

ligas ferríticas em ligas austeníticas (estrutura de alta resistência e tenacidade). 

Os aços inoxidáveis austeníticos possuem em sua composição, além do cromo (17 a 25%), 

altos níveis de níquel (7 a 20%), como elementos principais. A associação do níquel ao 

cromo aumenta a resistência à corrosão e à oxidação a temperaturas elevadas, pois o níquel 

estabiliza a fase austenítica. Os tipos mais conhecidos e populares são os que contêm 18% 

de cromo e 8% de níquel (SANTOS, 2009; Figura 15).  

Os aços inoxidáveis austeníticos são então conhecidos pela sua excelente resistência à 

corrosão em muitos meios agressivos sendo que outros elementos como molibdênio, titânio 
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e nióbio, se adicionados, podem melhorar essa característica. Entre os três grupos, esses 

aços são os que apresentam maior resistência à corrosão. Eles combinam baixo limite de 

escoamento com alta resistência a tração e bom alongamento, que são as melhores 

propriedades para conformação a frio. 

Não são ferromagnéticos e nem podem ser endurecidos por tratamento térmico, mas sua 

resistência a tração e dureza podem ser aumentadas por encruamento. Eles oferecem boa 

ductilidade e resistência a altas e/ou baixíssimas temperaturas, além de boa 

trabalhabilidade e soldabilidade. 

 

Figura 15. Microestrutura austenítica do aço inoxidável ABNT 304 

 

Fonte: PIPE SYSTEM (2016) 

 

2.3.2. Corrosão em Aços Inoxidáveis 

Corrosão é geralmente entendida como uma destruição parcial ou total de um metal ou liga 

metálica, por via química ou eletroquímica, consistindo de um processo de formação 

natural e espontânea e podendo estar ou não aliado a esforços mecânicos. É o fenômeno 

patológico de ocorrência mais comum, que acomete principalmente metais ferrosos e não 

ferrosos como zinco, manganês, alumínio, dentre outros. Acomete também metais 

considerados nobres como prata, ouro e platina. Ao atuar, essa patologia origina um 
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elemento de características diferentes daquelas do material original, modificando algumas 

de suas propriedades, tais como resistência mecânica, elasticidade, ductilidade, estética 

etc., posto que o material resultante da corrosão (óxido ou hidróxido) não possui as 

mesmas características do material original, comprometendo a durabilidade da construção 

(CÂNDIDO, 2005).  

Corrosão ainda pode ser definida, de modo simples, como sendo a tendência do metal 

produzido e conformado de reverter ao seu estado original, não metálico, de energia livre 

mais baixa, com propriedades diferentes do material original. Nesse contexto, a corrosão é 

o inverso dos processos metalúrgicos (CÂNDIDO, 2005; Figura 16).  

 

Figura 16. Metalurgia e corrosão dos materiais metálicos 

 

Fonte: CÂNDIDO (2005) 

 

Como a corrosão pode surgir em todos os metais e ligas, não há, portanto, um material para 

todas as aplicações. A maioria dos componentes metálicos se deteriora com o uso, se 

expostos a ambientes oxidantes ou corrosivos, tornando-se impraticável eliminar a 

corrosão. Dessa forma, um bom projeto de engenharia procura minimizar os efeitos e não 

eliminar a corrosão (CÂNDIDO, 2005).  

O fenômeno de corrosão desenvolve-se de maneira absolutamente espontânea. Alguns 

materiais sofrem o ataque de maneira intensa, dependendo do meio, porém outros que 

apresentam película passiva têm melhor desempenho, desde que não haja substâncias que 

desestabilizem o filme. Cita-se, por exemplo, o caso dos aços inoxidáveis ou ligas de 
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alumínio que, em meios contendo cloretos, tendem a sofrer corrosão localizada, que pode 

ser do tipo corrosão sob tensão, pites ou frestas.  

Conforme a extensão, a forma e as circunstâncias do ataque, pode-se classifcar a corrosão 

nos seguintes tipos principais, que são explicados em seguida: 

x Corrosão geral ou uniforme; 

x Corrosão intercristalina; 

x Corrosão sob tensão; 

x Corrosão galvânica; 

x Corrosão alveolar; 

x Corrosão em frestas. 

 

a) Corrosão Geral ou Uniforme 

A corrosão geral ou uniforme se desenvolve, uniformemente em toda a superfície da peça 

atacada, sendo a forma de desgaste de mais fácil acompanhamento, em especial quando se 

trata de corrosão interna em equipamentos ou instalações, tendo em vista que a perda de 

espessura é aproximadamente a mesma em toda a superfície metálica (CASTRO, 1999).  

Esse tipo de corrosão surge nas estruturas quando o aço é empregado sem proteção, com 

proteção deficiente ou inadequada, juntamente com a falta de manutenção, sendo agravada 

em decorrência de erros de projeto, tais como disposição inadequada dos perfis 

possibilitando o acúmulo de água e poeira, inexistência ou insuficiência de furos de 

drenagem, perfis semienterrados ou semisubmersos, bem como, transporte, carga, descarga 

e armazenamento inadequados das peças (CASTRO, 1999).  

 

b) Corrosão Intercristalina  

A corrosão intercristalina ocorre nos contornos dos grãos dos metais e geralmente propaga-

se pelo interior da peça, verificando-se poucos sinais visíveis na superfície. Sendo assim, 

ela representa um grande perigo, posto que pode progredir sem ser notada. Sua causa nos 
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aços inoxidáveis é a precipitação de carbonetos de cromo nos contornos de grãos 

(TEBECHERANI, 2007). 

 

c) Corrosão Sob Tensão 

A corrosão sob tensão ocorre quando o metal se encontra sob a ação simultânea de um 

meio corrosivo e de uma tensão mecânica, produzida por exemplo, por uma deformação a 

frio (CÂNDIDO, 2005). 

 

d) Corrosão Galvânica 

A corrosão galvânica ocorre quando há contato elétrico entre materiais metálicos 

diferentes. Esse tipo de corrosão é tão mais intenso, quanto maior for a diferença de 

potencial eletroquímico entre eles. Por exemplo, o contato do aço inoxidável com o cobre, 

por serem metais cujos potenciais eletroquímicos são próximos, não propicia a formação 

de corrosão galvânica (CÂNDIDO, 2005; Figura 17).  

 

Figura 17. Representação do desenvolvimento de fresta em um material devido à corrosão galvânica  
 

Fonte: CÂNDIDO (2005) 

 

No Quadro 1 apresenta-se uma escala de série galvânica em água do mar a 25oC para 

metais e ligas comerciais.  
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Quadro 1. Série galvânica em água do mar a 25ºC  

 

Fonte: NUNES; LOBO (1990), apud CASTRO (1999) 

 

A relação entre as áreas catódica e anódina deverá ser a menor possível para se obter um 

desgaste menor e mais uniforme na área anódica.  

Outro aspecto importante é a presença de íons metálicos no eletrólito, quando esses íons 

forem de materiais mais catódicos que outros materiais onde ocorre o contato, pode surgir 

corrosão devido a redução dos íons do meio com a conseqüente oxidação do metal do 

equipamento ou instalação. Segundo Cândido (2005), por exemplo, a presença de íons 

Cu++ em um eletrólito em contato com aço pode ocasionar a seguinte reação:  

Fe+ Cu2+ => Fe2+ + Cu, havendo a corrosão do ferro e a redução (deposição) de Cu.  
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A corrosão galvânica é aplicada de maneira benéfica para proteger metais da corrosão, 

sendo que o metal que funciona como catodo fica protegido, isto é, não sofre corrosão, 

estabelecendo-se assim um mecanismo de proteção catódica com ânodos de sacrifício ou 

galvânico, quando magnésio, lítio, zinco e outros, funcionam como ânodos para a proteção 

do ferro. A deterioração é desviada para o metal menos nobre, que atua como material de 

sacrifício, protegendo-se o metal principal. Esse processo de proteção catódica com ânodos 

de sacrifício é utilizado em cascos de navios, tanques de armazenamento de petróleo ou de 

navios que apresentam lastro de água salgada, estacas de plataformas marítimas etc.  

A ligação entre materiais metálicos diferentes deve ser precedida de consulta à tabela de 

potenciais de eletrodos-padrão, a fim de se prever a possibilidade de caracterização do 

anodo e do catodo da pilha possivelmente resultante. Na Figura 18 mostra-se a Estátua de 

Sun Yat Sem, instalada em 1930, em São Francisco, EUA, cujo corpo é constituído de aço 

inoxidável e as mãos e cabeça são de cobre. Como os dois metais são próximos na tabela 

da série galvânica, não há formação da corrosão galvânica (CÂNDIDO, 2005).  

 

Figura 18. Estátua de Sun Yat Sem, São Francisco, EUA  

 

Fonte: CÂNDIDO (2005) 

 



     27 

Na Figura 19 tem-se o par galvânico formado pelo aço inoxidável do tipo AISI-316 

(austenítico) e o cobre, observando-se que praticamente não há desenvolvimento de 

corrosão. Na Figura 20 mostra-se o par galvânico formado pelo aço-carbono e o cobre, 

notando-se que o produto de corrosão gerou tensão e a chapa de cobre chegou a se romper 

(CÂNDIDO, 2005).  

 

Figura 19. Par galvânico entre aço inoxidável do tipo AISI 316 (austenítico) e cobre  

 

Fonte: CÂNDIDO (2005) 

 

Figura 20. Par galvânico entre aço-carbono e cobre  

 

Fonte: CÂNDIDO (2005) 
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A corrosão galvânica também pode ocorrer no caso de metais de igual potencial imersos 

em eletrólitos diferentes ou no caso de metais diferentes em eletrólitos diferentes. Diversos 

processos são utilizados para eliminar ou reduzir a corrosão galvânica. Como regra geral, 

deve-se evitar, dentro das possibilidades do projeto e da operação, o contato galvânico 

entre metais que apresentem grande diferença de potencial eletroquímico, pelo uso de 

materiais isolantes como borracha, pela aplicação de camadas protetoras (com tintas, 

plásticos etc.) e em alguns casos por um rearranjo do projeto etc (CÂNDIDO, 2005). 

Outro sistema de medidas consiste na remoção do eletrólito, sobretudo quando de natureza 

incidental (água de chuva ou de condensação, acúmulos de agentes corrosivos etc.), mas 

em algumas aplicações é necessário o uso de proteção catódica, que é um processo 

complexo e requer a assistência de especialistas (CÂNDIDO, 2005). 

 

e) Corrosão Alveolar 

Também conhecida como corrosão localizada ou pitting, a corrosão alveolar consiste num 

ataque localizado de uma peça por um agente corrosivo. Esse tipo de corrosão caracteriza-

se por uma penetração do ataque em pontos isolados, que pode eventualmente provocar a 

perfuração da peça enquanto as regiões circunvizinhas permanecem praticamente intactas.  

Um dos casos mais freqüentes de corrosão alveolar ocorre em peças metálicas imersas em 

água do mar (TEBECHERANI, 2007). 

As causas da corrosão alveolar são muito diversas e estão geralmente ligadas ao estado de 

superfície da peça, a aeração, a composição do eletrólito etc. A adição de molibdênio aos 

aços inoxidáveis austeníticos aumenta consideravelmente sua resistência após a instalação 

da corrosão alveolar (CÂNDIDO, 2005). 

Em muitas aplicações é praticamente inevitável a ocorrência desse tipo de corrosão. Para 

minorar seus efeitos, recomenda-se ter a peça em bom estado de limpeza, com a superfície 

polida e livre de corpos estranhos aderentes etc. A corrosão alveolar é muitas vezes 

associada a corrosão galvânica e nesses casos torna-se necessário combater 

simultaneamente as duas formas de ataque (CÂNDIDO, 2005). 
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f) Corrosão em Frestas 

Esse tipo de corrosão ocorre em frestas, recessos, cavidades e outros espaços confinados 

onde se acumulam agente corrosivo. As frestas estão sujeitas à formação de pilhas de 

aeração diferencial e de concentração iônica diferencial (TEBECHERANI, 2007). 

Geralmente a corrosão em frestas não é percebida em seu estado inicial e, por ocorrer em 

locais de difícil manutenção e acesso, como ligações, bases de colunas e vedações, nem 

sempre há possibilidade de avaliação do estado de deterioração da peça. Quando o 

processo de corrosão encontra-se em estado inicial, recomenda-se limpeza para eliminar a 

umidade local, vedação da entrada da fresta e aplicação de revestimento protetor. Porém, 

se a corrosão estiver em estado mais avançado, procede-se ao reforço ou à substituição do 

elemento. Frestas em geral ocorrem em juntas soldadas com chapas sobrepostas, juntas 

rebitadas, ligações flangeadas, ligações rosqueadas e revestimentos com chapas 

aparafusadas, e devem ser evitadas ou eliminadas por serem regiões preferenciais de 

corrosão (CANDIDO, 2005).  

Evitar dentro do possível a criação de espaços confinados, que possam desencadear uma 

corrosão, por meio de projeto e construção adequados é a principal proteção contra essa 

deterioração. (TEBECHERANI, 2007). 

 

2.3.3. Resistência a Corrosão dos Aços Inoxidáveis 

A resistência a corrosão dos aços inoxidáveis depende basicamente de sua composição 

química e microestrutura, e normalmente os aços inoxidáveis martensíticos são os menos 

resistentes e os austeníticos os mais resistentes à corrosão. Assim, deve-se considerar cada 

tipo separadamente, analisando-se antes, de modo genérico, o fenômeno da passivação e a 

influência dos elementos de liga na resistência a corrosão (TEBECHERANI, 2007). 

A passivação nos aços inoxidáveis é obtida pela presença de uma fina película de óxido 

hidratado de metal na superfície, a qual depende da natureza do meio ambiente e sendo que 

ela condiciona o comportamento mais ou menos nobre do aço. Quando há a película de 

óxido, o comportamento do aço inoxidável se aproxima do comportamento dos metais 

nobres, caso contrário assemelha a do aço comum. A destruição da película, mesmo em 



     30 

parte, pode levar a peça a um rápido processo corrosivo por pites, frestas, intergranular e 

sob tensão (CÂNDIDO, 2005; TEBECHERANI, 2007). 

 

a) Resistência a corrosão dos aços inoxidáveis austeníticos 

Os aços inoxidáveis austeníticos são considerados como sendo os mais resistentes à 

corrosão em meios ambientes de atmosfera industrial ou ácidos, mantendo a superfície 

brilhante e praticamente isenta de produtos de corrosão generalizada. A adição de 

molibdênio em teores acima de 2% eleva a resistência desse aço à corrosão localizada e, 

em meios mais agressivos (com teor de cloretos mais elevado) os teores de níquel e 

molibdênio devem ser maiores. Também a redução do teor de carbono e a adição de nióbio 

ou titânio produz um aço mais estabilizado, aumentando sua resistência a corrosão 

intergranular (TEBECHERANI, 2007). 

 

b) Resistência a corrosão dos aços inoxidáveis ferríticos 

Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam maior resistência a corrosão no estado recozido, 

sendo que essa resistência aumenta com o teor de cromo e com o tratamento térmico de 

recozimento. A adição de, no mínimo, 23% de cromo e 2% de molibidênio tende a reduzir 

a infestação da corrosão nesse tipo de aço. Além disso, a adição de titânio e nióbio, ou a 

redução carbono e nitrogênio (um teor abaixo de 0,02% de carbono) impede a presença 

deste tipo de corrosão) ou ainda a realização de um recozimento com temperatura 

aproximada de 700oC (TEBECHERANI, 2007). 

 

c) Resistência a corrosão dos aços inoxidáveis martensíticos 

Os aços inoxidáveis martensíticos apresentam teor máximo de cromo de 14%, que permite 

a formação da martensita e são aplicados em condições ambientas não severas e em peças 

nas quais há exigência de resistência mecânica. Esses aços possuem alto teor de carbono, o 

que conduz à formação de precipitados, além de relativamente baixo teor de cromo 

carbono, o que conduz à formação de precipitados, além de relativamente baixo teor de 

cromo (TEBECHERANI, 2007). 
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d) Resistência à corrosão do aço inoxidável em meios diversos 

Para que se possa fazer uma preseleção do aço inoxidável, na Tabela 2 são mostrados os 

vários ambientes em que esse material apresenta resistência. 

 

Tabela 2. Resistência dos aços inoxidáveis em vários meios 

ABNT Tipo 
(TP) 

Atmosfera 
branda e 

água fresca 

Atmosfera 
industrial 

Atmosfera 
marinha Água salina Química 

branda 
Química 
oxidante 

Química 
redutora 

301 X X X  X X  

302 X X X  X X  

302B X X X  X X  

303 X X X  X   

304 X X X  X X  

304L X X X  X X  

305 X X X  X X  

308 X X X  X X  

309 X X X  X X  

310 X X X  X X  

314 X X X  X X  

316 X X X X X X X 
316L X X X X X X X 
317 X X X X X X X 
321 X X X  X X  

347 X X X  X X  

403 X    X   

405 X    X   

409 X    X   

410 X    X   

416 X       

420 X       

430 X X   X X  

440A X    X   

440B X       

440C X    X X  

442 X X   X X  

446 X X X  X X  

Fonte: TEBECHERANI, 2007 
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2.3.4. Normas Mais Comuns Aplicadas na Fabricação de Aço Inoxidável 

As normas brasileiras e internacionais que mais comumente são aplicadas na fabricação de 

barras, chapas, tiras e folhas de aço inoxidável estão relacionadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Normas nacionais e internacionais relaciondas ao aço inoxidável 
  

NBR 10065 
(ABNT, 2011) 

Elementos de fixação de aço inoxidável e aço resistente à corrosão - 
Especificação, que estabelece as características mecânicas de 
elementos de fixação roscados como parafusos e porcas fabricadas 
de aços inoxidáveis e aços resistentes à corrosão nas estruturas 
austenítica, ferrítica e martensítica. 

NBR 8579 
(ABNT, 1989) 

Produtos planos de aço inoxidável para aplicações estruturais - 
Especificação, que fixa as condições exigíveis para encomenda, 
fabricação e fornecimento de produtos laminados planos de aço 
inoxidável, austenítico, com diferentes níveis de resistência e 
acabamento, para aplicações estruturais. 

NBR 16373 
(ABNT, 2015) 

Telhas e painéis termoacústico - Requisitos de desempenho, que 
estabelece os requisitos de classificação de desempenho para 
especificação, encomenda, fabricação e fornecimento de telhas 
metálicas, a partir de aço galvanizado, galvalume, alumínio e aço 
inoxidável de seção ondulada ou trapezoidal, zipada ou painéis 
metálicos, camada de material isolante com características térmicas e 
acústicas e de flamabilidade. 

ABNT NBR 5601 
(ABNT, 2011) 

Aços inoxidáveis - Classificação por composição química, que 
estabelece as designações e classifica os diferentes tipos de aços 
inoxidáveis em função da composição química. 

ASTM A480/A480M 
(ASTM, 2015; ASTM 

2016) 

Standard specification for general requirements for flat-rolled 
stainless and heat-resisting steel plate, sheet, and strip, série de 
normas que tratam da especificação de chapas, folhas e tiras de aço 
inoxidável. 

ASTM A484/A484M 
(ASTM, 2016) 

Standard specification for general requirements for stainless steel 
bars, billets, and forgings, que trata da especificação de barras de aço 
inoxidável. 

JIS G 4304 
(JIS, 2012) 

Hot-rolled stainless steel plate, sheet and strip, que trata da 
especificação de chapas e tiras de aço inoxidável laminadas a quente. 

JIS G 4305 
(JIS, 2012) 

Cold-rolled stainless steel plate, sheet and strip, que trata da 
especificação de chapas e tiras de aço inoxidável laminadas a frio. 

 

 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=86215
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=86215
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=5909
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=5909
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=333317
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=353160
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=353160
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=196764
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=196764
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CAPÍTULO III 

A PRODUÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL PELA APERAM SOUTH 
AMERICA 

 

3.1. A Aperam South America 

Criada em 2011, como resultado do desmembramento da ArcelorMittal, a Aperam surgiu 

para produzir aço inoxidável, especiais elétricos e ligas de níquel, com capacidade para 

produzir 2,5 milhões de toneladas de aços planos inoxidáveis. Possui 30 escritórios de 

vendas em todo o mundo com suporte ao cliente, 19 centros de serviços, incluindo 10 

plantas e instalações de transformação, e cerca de 9.800 empregados. Também fabrica 

produtos de alto valor agregado, que são os aços ligados e especiais (APERAM, 2016). 

Sua fabricação compreende três divisões: Aços Inoxidáveis e Elétricos; Serviços e 

Soluções; Ligados e Especiais (Specialities). A indústria é concentrada em seis plantas 

principais, localizadas no Brasil, Bélgica e França, e uma rede altamente integrada de 

distribuição, processamento e serviços, bem como uma capacidade única, no caso do 

Brasil, de produzir inoxidáveis e especiais, usando biomassa de forma competitiva, que é o 

carvão vegetal (APERAM, 2016). 

O nome Aperam engloba história e herança, remetendo-se para o futuro e vem do inglês 

aperture, que significa abertura, seguido das letras “AM’, iniciais da ArcelorMittal, que 

reportam às origens, enquanto implementa novos materiais. A empresa é constituída para 

competir em um ambiente global e desafiador, em busca de um desempenho superior de 

seus produtos. Seu slogan “feito para toda a vida” é inspirado nas propriedades do aço 

inoxidável, seu principal produto (APERAM, 2016). 

A empresa, no Brasil, foi fundada em 1944 com o nome ACESITA. Em 2007 passou a se 

chamar ArcelorMittal Inox Brasil, e, em 2011, Aperam South America, tendo-se tornado 

produtora integrada de Aços Planos Inoxidáveis e Elétricos, e fabricando também Aços 

Planos Especiais ao Carbono. Com mais de 2.000 empregados, tem capacidade instalada 

de 900.000 toneladas de aço líquido. Sua planta industrial conta com dois altos-fornos que 

utilizam apenas carvão vegetal, como energia renovável, evitando a emissão de       
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700.000 toneladas de CO2 na atmosfera. O portfólio da Aperam South America conta com 

3 linhas de produção, que são: aço elétrico, aço carbono e aço inoxidável (APERAM, 

2016). 

 

3.1.1. Aço Elétrico 

A Aperam South America é produtora de aços elétricos no país desde 1957 (quando ainda 

se chamava ACESITA), sendo exclusiva na América Latina dos aços elétricos de grão 

orientado (GO) e de grão não-orientado (GNO). O silício presente na composição química 

desses aços e o rígido controle de processo em todas as etapas de produção asseguram 

propriedades magnéticas ao produto final, capazes de garantir maior eficiência dos 

equipamentos elétricos e economia de energia (APERAM, 2016). 

 

3.1.2. Aço Carbono  

A Aperam produz também aços médio carbono, alto carbono e ligados na forma de bobina 

laminada a quente (as rolled), com largura entre 980mm e 1.500mm e espessura na faixa 

de 2,00mm a 12,70mm. Aços ao carbono com garantia do atendimento à composição 

química sem adição de elementos microligantes ou propriedades mecânicas garantidas, são 

largamente empregados em construção civil e mecânica, relaminação, autopeças, indústrias 

de móveis, tubos, implementos agrícolas, aparelhos eletrodomésticos, peças com leve 

conformação ou dobramento (APERAM, 2016). 

Visando atender exigências específicas, foram desenvolvidos também aços com 

características especiais e faixas de composição química mais restrita ou diferente das 

estabelecidas por normas nacionais ou estrangeiras (APERAM, 2016). 

 

3.1.3. Aço Inoxidável 

O aço inoxidável designado por 410D (K03), fabricado pela APERAM, é ferrítico e 

indicado para aplicações estruturais e de desgaste. Sua liga é de baixo carbono com adições 

de cromo e níquel o que proporciona boa resistência em ambientes corrosivos e abrasivos, 



     35 

além de alta resistência mecânica e boa soldabilidade. Essas qualidades e um dos menores 

custos na cadeia de aços especiais fazem do inox 410D uma excelente opção para 

substituição de materiais utilizados em aplicações estruturais, tais como os aços carbono, 

galvanizados ou aluminizados. Esse aço pode ser dobrado, cortado, conformado e soldado 

pelos procedimentos tradicionais aplicados aos aços inoxidáveis e é recomendado para 

aplicações em diversos segmentos industriais, substituindo o aço carbono com chapas de 

espessuras menores em até 50% (APERAM, 2016): 

x no setor de transporte em vagões e carrocerias de ônibus e caminhões;  

x nas usinas sucroalcooleiras em equipamentos de recebimento e transporte da cana, 

difusores, evaporadores, caldeiras, chaminés e lavadores de gases; 

x outras aplicações são o processamento de minerais, tratamento de águas, colunas de 

destilação na indústria de petróleo, silos para cereais e pisos industriais. 

 

3.2. Visita Técnica na Usina da Aperam South America 

A visita Nº GCOM-21/2016 de classificação técnica foi instruída, autorizada e previamente 

agendada pela Gerência de Comunicação Empresarial da Aperam South America 

(Apêndices I e II) e realizada no mês de junho de 2016 na Usina da Aperam South 

America, situada na Praça 1º de Maio, 9, no centro da cidade de Timóteo, Minas Gerais. 

Essa visita técnica teve a finalidade de acompanhar a fabricação in loco do aço inoxidável, 

desde a entrada do ferro-gusa até a saída das chapas prontas para o uso. Na fase Aciaria são 

definidas as composições químicas dos diferentes tipos de aços inoxidáveis. As outras 

propriedades mecânicas, metalúrgicas e dimensionais são incorporadas nas fases seguintes, 

compondo ao final o conjunto de especificações técnicas de cada produto conforme sua 

aplicação no mercado consumidor. 

Para direcionar o estudo técnico na usina foi utilizado um roteiro, o Formulário de Registro 

de Dados (FRD1; Apêndice III), previamente elaborado com os orientadores e apresentado 

anteriormente na Metodologia dessa pesquisa. 
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3.3. O Processo de Fabricação do Aço Inoxidável pela Aperam South 
America 

O processo de fabricação do aço inoxidável na usina da Aperam South America inicia-se 

com a redução físico-química do minério de ferro, pelotas, redutor (carvão) e fundentes 

(calcário e quartzo) que dão origem ao ferro-gusa. Esses componentes são processados a 

1.600ºC em dois altos-fornos (alto-forno 1 e alto-forno 2) que operam interruptamente.     

O alto-forno 2 é o maior e produz 1.200 toneladas de ferro-gusa por dia. As corridas são 

realizadas em média a cada 60 minutos. A escória do ferro-gusa (rejeito) é vendida pela 

empresa e utilizada principalmente na produção de cimento Portland.  

A sucata de aço inoxidável, o ferro-níquel e o ferro-cromo são fundidos à temperatura de 

1.700ºC, aproximadamente, em fornos elétricos da Aciaria, constituindo um pré-metal, 

que, misturado com o ferro-gusa líquido vindo dos altos-fornos, alimentam os fornos 

convertedores, que refinam essa mistura transformando-a em aço inox. Esse processo de 

refino nos convertedores da Aciaria dura aproximadamente 70 minutos por corrida e 

consiste na injeção de volumes, estequiometricamente controlados, de oxigênio, argônio e 

nitrogênio para abaixar a concentração de carbono. O aço líquido é lingotado em placas 

com comprimento de 10m a 14m, largura de até 1,6m e espessura de 20cm, pesando de 10 

a 25 toneladas, cada. 

 A meta de produção na aciaria para o mês de junho de 2016 era de 36.210 toneladas e até 

o dia 9 haviam sido produzidos 8.757 toneladas de placas de aço inoxidável. 

As placas são levadas para serem laminadas a quente, em um galpão de aproximadamente 

500m de comprimento. Antes de serem laminadas, as placas são aquecidas a 1.200ºC.       

A laminação consiste de um processo, onde a placa ainda sob alta temperatura é conduzida 

a passar entre dois cilindros, numa sequência de até 12 passes pelo laminador, que possui a 

finalidade de reduzir a sua espessura e, consequentemente, aumentar o comprimento que 

alcança centenas de metros. Após esse processo, tem-se a bobina de aço com comprimento 

de até 1200m e espessura que varia de 2mm a 4mm. Até esse momento, o material não 

possui aparência metálica de aço inoxidável. Esse processo acontece em poucos minutos e 

as placas se sucedem ao ritmo de 6 a 12 placas por hora. 
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As bobinas de aço inoxidável são levadas em carros de transferência que se movem sobre 

trilhos até um galpão de 1.000m de comprimento, onde acontece a laminação a frio. Nesse 

momento, a bobina é relaminada a frio para adquirir suas características próprias de 

comprimento, largura, espessura e acabamento, além das propriedades mecânicas e 

metalúrgicas. Para esse processo são necessários 350.000 litros de óleo para reduzir o atrito 

dos cilindros do laminador com o aço. O óleo circula pelo laminador sendo posteriormente 

resfriado, filtrado e retornando continuamente ao trabalho. 

Cada bobina recebe um código de identificação (certidão de nascimento) na Aciaria, que é  

mantido ao longo do processo até chegar ao cliente final. Após a laminação a frio, as 

bobinas passam pelo acabamento para receberem aparos nas bordas, serem cortadas em 

tiras mais estreitas ou subdivididas no comprimento. Finalmente estão prontas para serem 

embaladas e armazenadas no galpão de expedição de produtos, atendendo aos pedidos 

específicos. 

De acordo com a logística de transporte, rodoviário ou ferroviário, cada bobina é colocada 

por pontes rolantes, sobre caminhões ou vagões, sendo assim liberadas para seguirem para 

os clientes dentro e fora do Brasil. As bobinas podem ter de algumas centenas de 

kilogramas (tiras) até 25 toneladas, dependendo de sua aplicação final conforme solicitação 

dos clientes.  

No fluxograma apresentado na Figura 21, mostram-se os passos da produção do aço 

inoxidável. Nas Tabelas 3 a 7 mostram-se a nomenclatura e a composição química dos 

aços inoxidáveis austeníticos, ferríticos, austeníticos, duplex e da série 200 produzidos pela 

Aperam South America. Nos Quadros 3 a 7 mostram-se as incontáveis aplicações desses 

mesmos aços inoxidáveis. E nas Tabelas 8 a 12, encontram-se suas propriedades 

mecânicas. 
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Figura 21. Fluxograma de produção do aço inoxidável  

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Tabela 3: Nomenclatura e Composição Química dos Aços Inoxidáveis Austeníticos (% em peso) produzidos 

pela Aperam South America 

Aperam 
ASTM 

DIM C Mn Si P S Cr Ni Mo N Outros 
AISI UNS 

P301A 301 S30100 1 4310 0,05 2 1 0,45 0,02 16 a 18 6 a 8 - 0,1  

P301F 301LN S30153 - 0,03 2 1 0,45 0,03 16 a 18 6 a 8 - 
0,07 

a 
0,2 

 

P304A/B 304 S30400 1 4301 0,07 2 0,75 0,45 0,02 17,5 a 
19,5 

8 a 
10,5 - 0,1  

P304C/D 304L S30403 1 4307 0,03 2 0,75 0,45 0,02 17,5 a 
19,5 

8 a 
10,5 - 0,1  

P304T (1) 304T S30400 1 4301 0,03 2 0,75 0,45 0,02 17,5 a 
19,5 

9 a 
10,5 - 0,1  

P304N (1) 304 S30400 1 4301 0,07 2 0,75 0,45 0,02 17,5 a 
19,5 

8 a 
10,5 - 0,1  

P304H 304H S30409 - 0,04 a 
0,1 2 0,75 0,45 0,03 18 a 20 8 a 

10,5 - -  

P316A 316 S31600 1 4401 0,07 2 0,75 0,45 0,02 16,5 a 
18 

10 a 
13 

2 a 
2,5 0,1  

P316B 316L S31603 1 4404 0,03 2 0,75 0,45 0,02 16,5 a 
18 

10 a 
13 

2 a 
2,5 0,1  

P317A 317L S31703 - 0,03 2 0,75 0,45 0,03 18 a 20 11 a 
15 3 a 4 0,1  

P310A 310S/
H S31008 1 4845 0,035 

a 0,08 2 1,5 0,45 0,02 24 a 26 19 a 
22 - -  

P321A 321 S32100 1 4541 0,08 2 0,75 0,45 0,02 17 a 19 9 a 
12 - 0,1 

5(C+N)
<Ti< 
0,7 

P347A 347/H S34709 - 0,04 a 
0,08 2 0,75 0,45 0,03 17 a 19 9 a 

13 - 0,02 

Nb = 
10 C 

min 1,0 
máx. 

Fonte: APERAM (2016) 
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Tabela 4. Nomenclatura e Composição Química dos Aços Inoxidáveis Ferríticos (% em peso) produzidos 

pela Aperam South America 

Aperam 
ASTM 

DIM C Mn Si P S Cr Ni Mo N Outros 
AISI UNS 

K03 - - 1 4003 0,03 1,5 1 0,04 0,02 10,5 a 
12,5 1 - 0,03  

K09 
409 

S40910 1 4512 0,03 1 1 0,04 0,02 10,5 a 
11,7 0,5 - 0,03 

6 (C+N) 
<Ti< 0,5; 
NB=0,17 

K09M 
409 

S40900 1 4512 0,03 1 1 0,04 0,02 10,5 a 
11,7 0,5 - 0,03 

10 (C+N) 
<Ti< 0,5; 
Nb= 0,17 

K30 430 S43000 1 4016 0,08 1 1 0,04 0,02 16 a 
18 0,75 - - - 

K30MD 
(2) 

- S43000 1 4016 0,08 1 1 0,04 0,02 16 a 
18 0,75 - - Nb = 0,6 

K39MD 

- 

S43932 - 0,03 1 1 0,04 0,02 17 a 
19 0,5 - 0,03 

0,2+4(C+
N) < Ti + 
Nb< 0,75 
Al=0,15 

Al 

K41 

- 

- 1 4509 0,03 1 1 0,04 0,02 17,5 a 
18,5 0,5 - 0,03 

3C+0,3<
Nb<1; 

Ti =0,1 a 
0,6 

K44 

- 

S44400 1 4521 0,03 1 1 0,04 0,03 17,5 a 
18,5 1 1,75 

a 2,5 0,04 

0,2 + 4 
(C+N) < 
Ti + Nb 

< 0,8 
Fonte: APERAM (2016) 

 

Tabela 5.Nomenclatura e Composição Química dos Aços Inoxidáveis Martensíticos (% em peso) produzidos 

pela Aperam South America 

Aperam 
ASTM 

DIM C Mn Si P S Cr Ni Mo N Outros 
AISI UNS 

P420A 420 S42000 1 4028 0,15 
min 1 1 0,04 0,03 12 a 14 0,75 0,5 -  

P498V - - 1 4116 
0,45 

a 
0,55 

1 1 0,04 0,02 14 a 
14,5 - 0,5 a 

0,8 - V = 0,1 a 
0,2 

Fonte: APERAM (2016) 
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Tabela 6. Nomenclatura e Composição Química dos Aços Inoxidáveis Duplex (% em peso) produzidos pela 

Aperam South America 

Aperam 
ASTM 

DIM C Mn Si P S Cr Ni Mo N Outros 
AISI UNS 

P420A - S32304 1 4362 0,03 2 1 0,04 0,02 22 a 24 3,5 a 
5,5 

0,1 a 
0,6 

0,05 
a 0,2 

Cu = 0,1 a 
0,6 

P498V - S32205 / 
S31803 1 4462 0,03 2 1 0,03 0,02 22 a 23 4,5 a 

6,5 3 a 3,5 1,14 
a 0,2  

Fonte: APERAM (2016) 

 

Tabela 7. Nomenclatura e Composição Química dos Aços Inoxidáveis Série 200 (% em peso) produzidos 

pela Aperam South America 

Aperam 
ASTM 

DIM C Mn Si P S Cr Ni Mo N Outros 
AISI UNS 

P201F 201L
N 

S2015
3 

1 
4376 0,03 

6,4 
a 

7,5 

0,2 
a 

0,6 
0,05 0,02 17 a 

17,5 
4 a 
4,5 - 

0,15 
a 

0,25 
 

P298A 201 S2010
0 

1 
4618 0,1 

5,5 
a 

7,5 
1 0,06 0,03 16 a 18 3,5 a 

5,5 - 0,25  

Fonte: APERAM (2016) 

 

Quadro 3. Aplicações dos Aços Inoxidáveis Austeníticos produzidos pela Aperam South America (Continua) 

Tipo de Aço 

Aplicações 
Aperam 

ASTM 

AISI UNS 

P301A 301 S30100 

Utilizado para fins estruturais, em equipamentos para indústrias 
alimentícia, aeronáutica, ferroviária e petrolífera; na confecção de facas e 
lâminas, pias e cubas, frisos; na caldeiraria e na estampagem geral e 
profunda. 

P301F 301LN S30153 Indústria ferroviária; trens e metrô para transporte de passageiros. 

P304A/B 304 S30400 

Construção civil e arquitetura; equipamentos para a indústria aeronáutica, 
ferroviária, naval, petroquímica, de papel e celulose, têxtil e frigorífica, 
hospitalar, alimentícia, de laticínios, farmacêutica, cosmética, química, 
utensílios domésticos, instalações criogênicas, destilarias, destilaria de 
etanol, fotografias, tubos e tanques em geral, estampagem geral, profunda 
e de precisão. 

P304C/D 304L S30403 

Equipamentos para indústrias aeronáutica, ferroviária, naval, petroquímica, 
de papel e celulose, têxtil, frigorífica, hospitalar, alimentícia, de laticínios, 
farmacêutica, cosmética, química, utensílios domésticos, instalações 
criogênicas, destilarias, fotografias, tubos e tanques em geral, estampagem 
geral e profunda. 
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Quadro 3. Aplicações dos Aços Inoxidáveis Austeníticos produzidos pela Aperam South America 

(Continuação) 

Tipo de Aço 

Aplicações 
Aperam 

ASTM 

AISI UNS 

P304T 304T S30400 

Equipamentos para indústrias aeronáutica, ferroviária, naval, petroquímica, 
de papel e celulose, têxtil, frigorífica, hospitalar, alimentícia, de laticínios, 
farmacêutica, cosmética, química, utensílios domésticos, instalações 
criogênicas, destilarias, fotografias, tubos e tanques em geral, estampagem 
geral, profunda e de precisão. 

P304N 304 S30400 

Equipamentos para indústrias aeronáutica, ferroviária, naval, petroquímica, 
de papel e celulose, têxtil, frigorífica, hospitalar, alimentícia, de laticínios, 
farmacêutica, cosmética, química, utensílios domésticos, instalações 
criogênicas, destilarias, fotografias, tubos e tanques em geral, estampagem 
geral, profunda e de precisão. 

P304H 304H S30409 

Equipamentos para indústrias petroquímicas, de papel e celulose, têxtil, 
frigorífica, hospitalar, alimentícia, de laticínios, farmacêutica, cosmética, 
química; instalações criogênicas, destilarias, fotografias, tubos e tanques 
em geral. Equipamentos em que exige-se maior resistência em altas 
temperaturas aliadas a maiores exigências de soldabilidade. 

P316A 316 S31600 

Construção civil e arquitetura; equipamentos para indústrias aeronáutica, 
ferroviária, naval, química e petroquímica, farmacêutica, cosmética, têxtil, 
de borracha, de tintas, de laticínios, hospitalar; mineração e siderurgia; 
refrigeração; refinarias, fabricação de tubos e vasos de pressão, destilarias 
de álcool, destilarias de etanol e caldeiraria. 

P316B 316L S31603 

Construção civil e arquitetura; equipamentos para indústrias aeronáutica, 
ferroviária, naval, química e petroquímica, farmacêutica, cosmética, têxtil, 
de borracha, de tintas, de laticínios, hospitalar; mineração e siderurgia; 
refrigeração; refinarias, fabricação de tubos e vasos de pressão, destilarias 
de álcool, destilarias de etanol e caldeiraria. 

P317A 317L S31703 
Indústria química e petroquímica e indústrias produtoras de papel e 
celulose; como condensadores em estações geradoras de energia à base de 
combustível fóssil e nuclear. 

P310A 310S/H S31008 

Indústria de tratamento térmico para partes de forno, tais como suporte de 
refratários, partes dos queimadores, correias transportadoras, forração de 
fornos, ventiladores, ganchos de tubo etc. Na indústria alimentícia, são 
usados em contato com o ácido cítrico e ácido acético aquecidos. 

P321A 321 S32100 Componentes termorresistentes em indústria elétrica, componentes 
soldados, indústria alimentícia, tubos e tanques em geral. 

P347A 347/H S34709 

Equipamento para a indústria aeronáutica, como anéis coletores de 
turbinas e sistemas de exaustão, juntas de expansão e também para 
equipamentos de processos químicos em alta temperatura. Também 
encontra aplicação na indústria petrolífera, especialmente durante o refino, 
em forma de tubos, conexões ou chapas planas. 

Fonte: APERAM (2016) 
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Quadro 4. Aplicações dos Aços Inoxidáveis Ferríticos produzidos pela Aperam South America 

Tipo de Aço 

Aplicações 
Aperam 

ASTM 

AISI UNS 

K03 - - 

Transportes; carros ferroviários, vagões, ônibus; usinas de açúcar e álcool; 
coletores de bagaço, lateral das mesas alimentadoras, piso e lateral de 
mesas intermediárias, condutores de cana, Shut Donelly, difusores de 
caldo; prédios, mobiliários urbanos, vigas para pontes etc. 

K09 409 S40910 Sistemas de exaustão de gases em motores de explosão e estampagem em 
geral, além de caixas de capacitores. 

K09M 409 S$0900 Sistemas de exaustão de gases em motores de explosão e estampagem em 
geral, além de caixas de capacitores. 

K30 430 S43000 

Construção civil e arquitetura; utensílios domésticos (baixelas, pias, 
talheres), eletrodomésticos (fogões, geladeiras, fornos de micro-ondas e 
lavadoras), cunhagem de moedas, balcões, frigoríficos e estampagem em 
geral. 

K30MD - S43000 Utensílios domésticos (baixelas, pias e talheres), cunhagem de moedas, 
balcões, frigoríficos, estampagem geral e profunda. 

K39MD - S43932 
Construção civil e arquitetura; usinas de açúcar, sistemas de exaustão 
(tubos silenciosos), eletrodomésticos (máquinas de lavar roupas. Fogões, 
fornos de micro-ondas) e estampagem em geral. 

K41 - - Sistema de exaustão (tubos e planos), estampagem (corpo catalisados, 
silencioso etc.) 

K44 - S44400 
Construção civil e arquitetura; usinas de açúcar, caixas d`água, 
aquecedores residenciais de água, aplicações em indústrias químicas e 
petroquímica. 

Fonte: APERAM (2016) 

 

 

Quadro 5. Aplicações dos Aços Inoxidáveis Martensíticos produzidos pela Aperam South America 

Tipo de Aço 

Aplicações 
Aperam 

ASTM 

AISI UNS 

P420A 420 S42000 

Cutelaria, instrumentos de medição, hospitalares, odontológicos e 
cirúrgicos; áreas de mineração e siderurgia, além de lâminas de corte e 
discos de freios, facas, lâminas e correntes para máquinas de lavar 
garrafas. 

P498V - - Cutelaria profissional (frigoríficos, abatedouros e açougues). 
Fonte: APERAM (2016) 
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Quadro 6. Aplicações dos Aços Inoxidáveis Duplex produzidos pela Aperam South America 

Tipo de Aço 

Aplicações 
Aperam 

ASTM 

AISI UNS 

P420A - S32304 

Digestores da indústria de papel e celulose, indústrias químicas e 
petroquímica, pontes e viadutos, trocadores de calor e tubos para manuseio 
de óleo e gás, tanques de estocagem, tanques de carga para navios e 
caminhões, sistemas de água do mar, equipamentos de processamento de 
comida. 

P498V - S32205 / 
S31803 

Digestores da indústria de papel e celulose, indústrias químicas e 
petroquímica, pontes e viadutos, trocadores de calor e tubos para manuseio 
de óleo e gás, tanques de estocagem, tanques de carga para navios e 
caminhões, sistemas de água do mar, equipamentos de processamento de 
comida. 

Fonte: APERAM (2016) 

 

Quadro 7. Aplicações dos Aços Inoxidáveis Série 200 produzidos pela Aperam South America 

Tipo de Aço 

Aplicações 
Aperam 

ASTM 

AISI UNS 

P201F 201LN S20153 Aplicações estruturais. 

P298A 201 S20100 

Pias e cubas, talheres, cestos de máquinas de lavar roupas, gabinetes de 
máquinas de lavar louças, mesa de fogões, revestimento externo de 
geladeiras, tubos para indústria moveleira, parte interna de fachadas na 
construção civil, revestimento de elevadores, restaurantes e cozinhas 
industriais, tubos para evaporadores, cozedores de usinas de açúcar, corpo 
de evaporadores, cozedores e outros equipamentos e espelhos em usinas de 
açúcar. 

Fonte: APERAM (2016) 

 

Tabela 8. Propriedades mecânicas dos Aços Inoxidáveis Austeníticos produzidos pela Aperam South 

America (Continua) 

Tipo de Aço 
Propriedades mecânicas 

Aperam 

ASTM 

AISI UNS 
Limite de 
resistência 

(MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
50mm (%) 

Dureza 
Rockwell  

B 

Dobramen-
to a frio 

Embuti- 
mento 

Erichsen 
(mm) 

P301A 301 S30100 910 320 46 86 180º 13 
P301F 301LN S30153 700 400 50 90 180º - 
P304A/B 304 S30400 720 320 57 84 180º 12 
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Tabela 8. Propriedades mecânicas dos Aços Inoxidáveis Austeníticos produzidos pela Aperam South 

America (Continuação) 

Tipo de Aço 
Propriedades mecânicas 

Aperam 

ASTM 

AISI UNS 
Limite de 
resistência 

(MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
50mm (%) 

Dureza 
Rockwell 

B 

Dobramen-
to a frio 

Embuti- 
mento 

Erichsen 
(mm) 

P304C/D 304L S30403 690 320 51 80 180º 12 
P304T  304T S30400 610 280 58 74 180º 12 
P304N 304 S30400 600 280 58 75 180º 12 
P304H 304H S30409 710 320 58 83 180º - 
P316A 316 S31600 650 340 51 82 180º 12 
P316B 316L S31603 650 340 51 82 180º 12 
P317A 317L S31703 650 330 45 87 180º - 
P310A 310S/H S31008 600 380 42 83 180º - 
P321A 321 S32100 670 260 42 78 180º 12 
P347A 347/H S34709 645 345 51 87 180º - 

Fonte: APERAM (2016) 

 

Tabela 9. Propriedades mecânicas dos Aços Inoxidáveis Ferrítico produzidos pela Aperam South America 

Tipo de Aço 
Propriedades mecânicas 

Aperam 

ASTM 

AISI UNS 
Limite de 
resistência 

(MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
50mm (%) 

Dureza 
Rockwell 

B 

Dobramen-
to a frio 

Embuti-
mento 

Erichsen 
(mm) 

K03 - - 475 280 30 80 180º - 
K09 409 S40910 420 250 40 67 180º 10 
K09M 409 S$0900 410 245 40 67 180º 10 
K30 430 S43000 520 350 30 81 180º 9 
K30MD - S43000 480 330 31 79 180º 10 
K39MD - S43932 460 305 34 76 180º 10 
K41 - - 460 295 35 77 180º 10 
K44 - S44400 520 350 31 83 180º 9 

Fonte: APERAM (2016) 
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Tabela 10. Propriedades mecânicas dos Aços Inoxidáveis Martensíticos produzidos pela Aperam South 

America 

Tipo de Aço 
Propriedades mecânicas 

Aperam 

ASTM 

AISI UNS 
Limite de 
resistência 

(MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
50mm (%) 

Dureza 
Rockwell 

B 

Dobramen-
to a frio 

Embuti-
mento 

Erichsen 
(mm) 

P420A 420 S42000 620 370 26 87 - - 
P498V - - - - - 100 - - 

Fonte: APERAM (2016) 

 

Tabela 11. Propriedades mecânicas dos Aços Inoxidáveis Duplex produzidos pela Aperam South America 

Tipo de Aço 
Propriedades mecânicas 

Aperam 

ASTM 

AISI UNS 
Limite de 
resistência 

(MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
50mm (%) 

Dureza 
Rockwell 

B 

Dobramen-
to a frio 

Embuti-
mento 

Erichsen 
(mm) 

P420A - S32304 740 560 30 96 - - 

P498V - S32205 / 
S31803 840 660 27 98 - - 

Fonte: APERAM (2016) 

 

Tabela 12. Propriedades mecânicas dos Aços Inoxidáveis Série 200 produzidos pela Aperam South America. 

Tipo de Aço 
Propriedades mecânicas 

Aperam 

ASTM 

AISI UNS 
Limite de 
resistência 

(MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
50mm (%) 

Dureza 
Rockwell 

B 

Dobramen-
to a frio 

Embuti-
mento 

Erichsen 
(mm) 

P201F 201LN S20153 700 500 45 95 - - 
P298A 201 S20100 515 260 40 - - - 

Fonte: APERAM (2016) 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDOS DE CASOS 

 

4.1. Edificações estudadas 

Para analisar a aplicabilidade do uso do aço inoxidável em cobertura de edificações 

estruturadas em aço optou-se por estudos de casos, realizados em duas edificações com 

características que são objetos desse estudo e constituem exemplares significativos para o 

interesse da dissertação.  

Para isso foram selecionadas edificações existentes estruturadas em aço, que possuem 

cobertura em telhas de aço inoxidável, localizadas na cidade de Timóteo, MG, que abriga a 

usina siderúrgica da Aperam, que são: 

1. Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte Clube (Quadra Poliesportiva Joaquim 

Desidério da Silva Netto); 

2. Ginásio do SESI Timóteo (Quadra poliesportiva Carlos Fernando Mairinck). 

 

4.2. Elaboração do Roteiro de Observações e Coleta de Dados 

Escolhidos os estudos de casos elaborou-se o seguinte roteiro de observações e coleta de 

dados: 

a) Recolher toda a documentação técnica que fosse relevante, tais como desenhos, 

detalhes, especificações, fotos, normas e outras informações. 

b) Programar a visitação às edificações e preencher os Formulários de Registro de Dados 

(FRD`s; Apêndices IV e V). 

c) Organizar a listagem dos aspectos a serem analisados. 
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4.3. Caso 1: Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

A visita, classificada como técnica, foi realizada no mês de junho de 2016, no Acesita 

Esporte Clube, situado na cidade de Timóteo, MG, tendo sido previamente autorizada e 

agendada pela sua presidência. Essa visita teve a finalidade de se conhecer e analisar a 

quadra poliesportiva, que é estruturada em aço e possui sua cobertura em telhas de aço 

inoxidável (Figuras 22 e 23). 

Para nortear o estudo técnico foi utilizado o FRD2 (Apêndice IV), previamente elaborado 

com os orientadores e apresentado na Metodologia desse trabalho. 

Essa edificação é uma quadra poliesportiva inaugurada em 2007 e possui as seguintes 

dimensões:  

x comprimento = 88m;  

x largura = 32m;  

x altura = 12m;  

x área total coberta = 2m816m2. 

Nas Figuras 24 e 25 são mostrados esquematicamente um corte e a vista superior do 

Ginásio em questão. 

 

Figura 22. Vista aérea do Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: ACESITA ESPORTE CLUBE (2016) 
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Figura 23. Vista Interna da Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 

 

Figura 24. Corte esquemático da Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: Arquivo do autor, adaptado do projeto original (2016) 
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Figura 25. Vista superior esquemática da Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: Arquivo do autor, adaptado do projeto original (2016) 
 

A quadra poliesportiva foi finalizada e inaugurada em dezembro de 2007. Sua estrutura 

metálica, em aço estrutural ASTM A572-345, que é de baixa liga e alta resistência 

mecânica (limite de escoamento e de resistência no mínimo de 345MPa e 450MPa, 

respectivamente), o que permite a utilização de perfis de seções mais leves, sendo indicado 

para construção civil (CBCA, 2014).  

Esse aço possui boa ductilidade e soldabilidade. Observa-se, entretanto, que esse aço não 

possui elevada resistência à corrosão como os aços ASTM A588 e ASTM A242 (CBCA, 

2014).  

A estrutura da quadra poliesportiva é formada a partir de arcos treliçados biarticulados, 

cujos banzos inferiores e superiores são compostos principalmente por perfis tipo U 

enrijecidos e duplos, unidos com cordão de solda intermitente, apoiados sobre bases de 

concreto. A altura máxima dos arcos treliçados, entre os banzos, é de 0,80m e a distância 

entre eles é de 6m (Figuras 24 a 28). 
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Figura 26. Arcos treliçados 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 

 

Figura 27. Estrutura metálica fixada sobre a base de concreto  

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 28. Detalhe da fixação da estrutura metálica sobre base de concreto 
 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Os arcos alinhados são intercalados quanto a fixação das telhas, ora sobre a treliça, ora sob 

a treliça, possibilitando, assim, aberturas na parte superior da edificação, proporcionando 

ventilação e iluminação natural (Figuras 29 e 30). 

 

Figura 29. Aberturas que possibilitam a iluminação e ventilação natural 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 30. Detalhe das aberturas que possibilitam a iluminação e ventilação natural 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Os montantes e as diagonais das treliças também são formados por perfis tipo U 

enrijecidos e são parafusados nas terças e soldados nos banzos das treliças. As terças da 

estrutura da cobertura são compostas também por perfis tipo U enrijecidos e parafusadas 

aos arcos treliçados. Para reforçar o conjunto foram aplicadas mãos francesas parafusadas, 

na parte superior, nas terças e, na parte inferior, nos banzos e nos montantes por meio de 

chapas goussets. Observa-se ainda a colocação de tirantes abaixo das telhas. A ligação das 

telhas de aço inoxidável com a estrutura é feita por parafusos e entre as telhas e a estrutura 

foi aplicada uma fita emborrachada para neutralizar o efeito da corrosão galvânica (Figuras 

25 e 31 a 33). 

As telhas são trapezoidais e de aço inoxidável do tipo 304 (AISI) ou P304 A/B (Aperam), 

austenítico, indicado para essa a construção civil e arquitetura (Quadro 2), cujo módulo de 

elasticidade é de 193GPa (DAVIS, 1994). 

Nesse caso, no projeto foi previsto que as telhas fossem colocadas na diagonal para um 

melhor aproveitamento das mesmas, posto que se tratava de um lote que apresentava 

defeitos de fabricação em algumas partes (Figuras 34 e 35). Cada vão de telha superior 

possui 31,962m por 8,400m e cada vão de telha inferior possui 31,866m por 5,650m. 

 



     54 

Figura 31. Perfis tipo U enrijecidos 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 
 

Figura 32. Detalhe da ligação entre as telhas e os perfis 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 33. Fita emborrachada entre as telhas e os perfis 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 

Figura 34. Telhas colocadas na diagonal 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 35. Corte das telhas previsto no projeto executivo  

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 
Os elementos das treliças, numerados de 1 a 6, que são os banzos, montantes e diagonais, 

formados por perfis U enrijecidos de chapas dobradas, cujas larguras da alma (h), largura 

das abas (b), altura do elemento enrijecido (d) e espessura da chapa (e), estão mostrados e 

detalhados na Figura 36 e Tabela 13, inclusive o elemento 7, que trata-se de uma chapa 

colocada na ligação das extremidades dos banzos. 

 
Figura 36. Esquema da estrutura das treliças dos arcos da cobertura 

 
Fonte: Arquivo do autor, adaptado do projeto original (2016) 
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Tabela 13. Dimensões dos perfis U enrijecidos 

 

Elemento 
da treliça 

Dimensões (mm) 

h b d e Compri- 
mento 

1 (Ue) 100 50 17 2,28 2.732 
2 (Ue) 100 50 17 2,28 2.626 
3 (Ue) 50 25 10 2,28 775 
4 (Ue) 50 25 10 2,28 1.400 
5 (Ue) 50 25 10 2,28 768 
6 (Ue) 50 25 10 2,28 1.364 
7 (chapa) 110 110 - 9,5 - 

Fonte: Arquivo do autor, adaptado do projeto original (2016) 

 

4.4. Caso 2: Ginásio do SESI Timóteo 

A visita, também classificada como técnica, foi realizada no mês de junho de 2016, no 

Ginásio do SESI, situado na cidade de Timóteo, MG, tendo sido previamente autorizada e 

agendada pela presidência do SESI. Essa visita técnica teve a finalidade de se conhecer e 

analisar o ginásio poliesportivo, que também é estruturado em aço com cobertura em telhas 

de aço inoxidável (Figuras 37 a 39). 

Para nortear o estudo técnico foi utilizado FRD3 (Apêndice V), também previamente 

elaborado com os orientadores e apresentado anteriormente na Metodologia. 

Essa edificação é uma quadra poliesportiva inaugurada em 2009 e possui as seguintes 

dimensões:  

x comprimento = 54m;  

x largura = 39m;  

x altura = 16m;  

x área total coberta = 2.106m2. 

Nas Figuras 40 e 41 são mostrados esquematicamente um corte e a vista superior do 

Ginásio em questão. 
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Figura 37. Vista aérea do Ginásio do SESI Timóteo 

 

Fonte: SESI TIMÓTEO (2016) 

 

 

Figura 38. Vista externa do Ginásio do SESI Timóteo 
 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 39. Vista interna do Ginásio do SESI Timóteo 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Figura 40. Corte esquemático do Ginásio do SESI Timóteo 

 

Fonte: Arquivo do autor, adaptado do projeto original (2016) 
 

 

 

 

 

 



     60 

Figura 41. Vista superior esquemática do Ginásio do SESI Timóteo 

 

Fonte: Arquivo do autor, adaptado do projeto original (2016) 
 

A quadra poliesportiva foi finalizada e inaugurada em agosto de 2009. Sua estrutura 

metálica é formada a partir de arcos treliçados biarticulados, cujos banzos inferiores e 

superiores são compostos principalmente por perfis tipo U enrijecidos e duplos, unidos 

com cordão de solda intermitente, apoiados sobre bases de concreto. A distância entre os 

arcos treliçados é de 5,4m (Figuras 42 a 44). 

 

Figura 42. Arcos treliçados    

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 43. Estrutura metálica fixada sobre a base de concreto 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 
 

Figura 44. Detalhe da estrutura metálica fixada sobre a base de concreto 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Os arcos treliçados alinhados, a exemplo do Caso 1, também são intercalados quanto a 

fixação das telhas, ora sobre a treliça, ora sob a treliça, possibilitando assim, aberturas na 

parte superior da edificação, proporcionando ventilação e iluminação natural (Figuras 45 e 

46). 
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Figura 45. Aberturas que possibilitam a iluminação e ventilação natural 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 
 

Figura 46. Detalhe das aberturas  

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Os montantes e as diagonais das treliças também são formados por perfis tipo U 

enrijecidos e são parafusados nas terças e soldados nos banzos das treliças. As terças da 

estrutura da cobertura são compostas também por perfis tipo U enrijecidos e parafusadas 

aos arcos treliçados. Para reforçar o conjunto foram aplicadas mãos francesas parafusadas, 

na parte superior, nas terças e, na parte inferior, nos banzos e nos montantes por meio de 
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chapas goussets. Conta-se ainda com a colocação de tirantes abaixo das telhas (Figuras 41 

e 47).  

 

Figura 47. Arcos formados por perfis tipo U enrijecidos 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 

Além das telhas, as calhas e os condutores de água pluvial são de aço inoxidável. A ligação 

das telhas com a estrutura é feita por meio de parafusos, tendo sido aplicada a fita 

emborrachada entre as telhas e a estrutura para evitar corrosão galvânica. As telhas 

também são trapezoidais e de aço inoxidável do tipo 304 (AISI) ou P304 A/B (Aperam), 

austenítico. Nesse caso, elas não foram colocadas na diagonal (Figuras 48 e 49). 

 
Figura 48. Detalhe das calhas em aço inoxidável 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 49. Detalhe dos condutores de água pluvial em aço inoxidável 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Existe nessa edificação a presença de brises horizontais colocados nas duas extremidades 

da quadra, estruturados em perfis metálicos e cobertos também por telhas de aço 

inoxidável, que, além de reter a insolação, contribuem para evitar respingos de chuva 

dentro do ginásio (Figuras 50 e 51). 

 

Figura 50. Brises horizontais 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 51. Detalhe dos brises horizontais 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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CAPÍTULO V 

AVALIAÇÃO FÍSICO CONSTRUTIVA DAS EDIFICAÇÕES 

 

5.1. Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte Clube e Ginásio do SESI 
Timóteo 

O sistema construtivo das duas edificações avaliadas, que são estruturadas em aço com 

cobertura em aço inoxidável, atribui a elas um caráter industial, onde se buscou 

racionalidade, aproveitamento do espaço, rapidez de execução, utilização de material 

disponível na região (devido à proximidade com a usina siderúrgica da Aperam), aumento 

de vida útil da edificação, baixo custo de manutenção e preservação ambiental. 

Para a avaliação físico-construtiva das edificações, foram realizadas uma análise dos 

projetos e uma investigação exploratória na estrutura e na cobertura, ou seja, uma inspeção 

visual do estado da estrutura e das ligações entre os elementos estruturais e entre esses 

elementos com o telhado, visando avaliar a concepção estrutural e suas interferências no 

processo construtivo e na utilização da edificação. Essa avaliação qualitativa das 

construções visa também identificar as patologias existentes e suas causas, expondo o 

estado de manutenção das edificações, bem como indicar medidas de prevenção das 

patologias. 

 

5.1.1. Avaliação da Concepção Estrutural  

O conceito estrutural das coberturas dessas edificações, em arcos treliçados, contribui para 

uma melhor utilização do espaço, principalmente em se tratando de quadras poliesportivas, 

posto que a prática de esportes exige amplo espaço disponível, para que se tenha facilidade 

de mobilidade, visibilidade e acessibilidade de atletas e público. A aplicação da estrutura 

metálica é recomendada nesse caso pois permite, ao mesmo tempo, que se tenha grandes 

vãos na edificação, reduzindo a quantidade de pilares, vigas, tirantes e estruturas auxiliares, 

proporcionando grandes áreas livres, e possibilita uma altura considerável entre o piso e a 

cobertura. Nessas edificações isso foi primordial, destacando-se que a altura, nos pontos 
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mais altos das coberturas, é de 12m para a Quadra Poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

e de 16m para o Ginásio do SESI Timóteo.  

A similaridade da estruturação metálica das duas edificações, formada a partir dos arcos 

treliçados rotulados nas extremidades, cuja união desses arcos com a base de concreto 

ocorre fora dos limites das quadras onde são praticados os esportes, justifica-se por ser essa 

concepção estrutural ideal para vencer grandes vãos, com peso próprio relativamente 

pequeno quando comparada a outros tipos de estruturas, o que gera economia de material. 

Entretanto, a estrutura em arco apresenta uma grande flexibilidade, podendo ocorrer 

problemas de instabilidade tanto locais quanto globais.  

Nas edificações analisadas, a forma treliçada adotada, os perfis tipo U enrijecidos duplos, 

compondo os banzos inferiores e superiores, bem como a distância adequada entre os 

elementos de travamento (diagonais e montantes), contribuiram para a estabilização do 

sistema estrutural e a não ocorrência de patologias estruturais, tendo-se registrado que as 

estruturas das quadras não apresentam deformações que devessem ser consideradas. 

Aliadas aos recursos citados foram observados outros elementos de estabilização, como 

tirantes e mãos francesas (Figura 52).  

 

Figura 52. Tirante da estrutura do ginásio do SESI Timóteo 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 53. Detalhe de fixação do tirante da estrutura do ginásio do SESI Timóteo 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

5.1.2. Avaliação das Ligações Estruturais 

Quanto às ligações entre o sistema estrutural, foram aplicadas ligações rígidas (soldas) e 

ligações flexíveis (parafusos). Tanto as ligações parafusadas quanto as soldadas foram 

executadas adequadamente, aparentemente sem erros de fabricação, projeto ou montagem, 

de modo que apresentam desempenho previsto em projeto. Não foram encontrados 

problemas de dimensionamento ou de ajuste das peças, que comprometam sua função 

estrutural.  

As peças soldadas possuem cortes regulares. Os cordões de solda não apresentam defeitos 

como porosidades, trincas ou outros. Os conjuntos soldados possuem encaixes adequados e 

compatibilidade de dimensões. Nas ligações parafusadas, não foram detectados problemas 

como rasgamento ou esmagamento das chapas ou indícios de cisalhamento ou dobramento 

de parafusos.  

Para compor a união entre os vários perfis tipo U enrijecidos dos banzos das treliças foram 

soldadas chapas de aço de 9,5mm de espessura, conforme pode ser visto na Figura 36 e 

Tabela 13, como o elemento 7 da treliça. Também, na interface entre estrutura e fundação, 

as extremidades das treliças foram fixadas em bases de concreto, utilizando-se nesse 



     69 

contato uma chapa de aço ASTM A36, com espessura de 25mm, unida ao concreto por 

quatro barras rosqueadas (Figuras 54 e 55). 

 
Figura 54. Ligação da extremidade da treliça com a base de concreto da quadra poliesportiva do 

 Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 
 
 

Figura 55. Ligação da extremidade da treliça com a base de concreto do ginásio do SESI Timóteo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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5.1.3. Avaliação do Sistema de Cobertura 

O sistema de cobertura das duas edificações constituído por telhas de aço inoxidável 

mostra mais uma aplicação desse material, que, dentre outras vantagens, possui elevada 

resistência às intempéries. Essa característica é notada devido ao estado de conservação 

das telhas. Além disso, destacam-se a boa soldabilidade e estampabilidade desse material 

O valor do módulo de elasticidade do aço inoxidável utilizado para a fabricação das telhas, 

que é de 193GPa, é bem próximo do valor dessa propriedade física dos aços estruturais em 

geral, que é de 200GPa.  

As edificações são relativamente novas, possuindo a Quadra Poliesportiva do Acesita 

Esporte Clube nove anos e o Ginásio do SESI Timóteo sete anos, e a estrutura metálica já 

apresenta deterioração, enquanto as telhas em aço inoxidável mantêm-se visualmente 

intactas, destacando-se que, devido a sua textura lisa e brilho, tanto interna quanto 

externamente, parece que elas foram colocadas recentemente.  

Esse estado de conservação pode ser visto nas Figuras 56 e 57, que mostram a face interna 

da cobertura da quadra poliesportiva do Acesita Esporte Clube, ressaltando-se sua 

aparência espelhada, e a face externa da cobertura do ginásio do SESI Timóteo, 

respectivamente. 

 

Figura 56. Face interna da cobertura da quadra poliesportiva do Acesita Esporte Clube  

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 57. Face externa da cobertura do ginásio do SESI Timóteo 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

5.1.4. Patologias Identificadas e Estado de Manutenção das Edificações 

Na avaliação qualitativa das edificações, algumas patologias são identificadas e aqui 

apresentadas, mostrando-se sua condição de manutenção e as causas dos problemas 

encontrados, propondo-se soluções para sua correção e uma melhor manutenção. 

A utilização do aço inoxidável nas coberturas reduziu a incidência de patologias nessa 

parte das construções, devido a alta durabilidade e facilidade de manutenção desse 

material. A disposição das telhas, que possibilitou vazados interessantes, contribui para o 

aproveitamento de iluminação e ventilação natural. Entretanto, em dias de chuva, a 

cobertura fica vulnerável podendo deixar passar respingos de água, molhando os ocupantes 

e compremetendo a estanqueidade da cobertura da edificação (Figuras 29, 39 e 58). 

Apesar das coberturas estarem bastante conservadas, a estrutura metálica, principalmente 

do ginásio do Acesita Esporte Clube apresenta patologias relacionadas à corrosão. A outra 

edificação, o ginásio do SESI Timóteo, encontra-se em melhor estado de conservação 

nesse aspecto. Foram identificados, principalmente na primeira edificação, processos 

corrosivos, em alguns casos já avançados, do tipo uniforme, alveolar (pitting) e em frestas 

na estrutura dos arcos treliçados e nas terças (Figuras 59 a 62). 
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Figura 58. Interior da quadra poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: Arquivo do Autor (2016) 
 
Esse problema é agravado pelo uso do perfil U enrijecido, principalmente nas terças, onde, 

devido a seu posicionamento, tornou-se um local vulnerável exposto à umidade e 

sujidades, que facilitam a instalação da corrosão deixando as peças estruturais bastante 

deterioradas em pontos específicos. Também, a falta de manutenção, traduzida pelo 

desgaste da pintura dos perfis metálicos, compromete a estética e colabora para o 

desenvolvimento dessa patologia (Figuras 63 e 64). 

 
Figura 59. Corrosão uniforme na estrutura metálica 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 60. Pontos de corrosão alveolar (pitting) 

 

Fonte: Arquivo do Autor (2016) 
 
 
 
 

Figura 61. Pontos de corrosão em frestas  

 

Fonte: Arquivo do Autor (2016) 
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Figura 62. Detalhe de elemento da treliça atingido por corrosão 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 

A corrosão eletroquímica, favorecida pela presença da umidade, ocorre em vários perfis 

tipo U enrijecidos, cujo escoamento da água não é propiciado pela própria configuração do 

perfil. Assim, mesmo o ambiente não sendo corrosivo e os elementos estrutrais sendo 

pintados, tem-se a formação de processos corrosivos avançados em várias peças que 

sustentam a cobertura, enfatizando que são, em sua maioria, em locais de difícil acesso. 

 

Figura 63. Detalhe de processo corrosivo avançado em perfis tipo U enrijecidos 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 64. Detalhe de processo corrosivo avançado em terça da cobertura 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 
Os banzos dos arcos treliçados, contituídos perfis tipo U enrijecidos duplos, são unidos por 

cordão de solda intermitente, formado frestas susceptíveis à corrosão localizada, que às 

vezes não é percebida em estado inicial e não sendo possível uma avaliação do estado de 

deterioração da peça, atentando-se para a necessidade de vedação das frestas antes do 

avanço da corrosão. Devido aos processos corrosivos que atingem também as ligações 

soldadas da estrutura, é necessário um controle de qualidade de solda em alguns pontos 

(Figuras 61 e 62). 

Na ligação das telhas com a estrutura, feita por meio de parafusos, a corrosão galvânica 

não foi detectada, tendo-se aplicado a fita emborrachada entre as telhas e a estrutura, 

protegendo-se tanto os perfis quanto as telhas dessa patologia. 

As bases de concreto, que constituem a interface entre estrutura e fundação, possuem a 

função de receber e transmitir à infraestrutura os esforços dos arcos treliçados e, por serem 

elevadas em relação ao terreno em sua maioria, protegem essas estruturas do contato com o 

solo e consequentemente da corrosão (Figuras 55 e 59). 

O sistema de captação das águas pluviais das edificações, constituído por calhas, canaletas 

e condutores, mostra-se adequado. No caso da quadra poliesportiva do Acesita Esporte 

Clube, no lado da edificação onde existe um muro de contenção, canaletas de concreto 

recolhem a água do telhado conduzindo-a até caixas coletoras aparentes de concreto e 
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direcionado-a para a rede pluvial. No lado oposto dessa edificação, a água de chuva é 

recolhida por calhas metálicas e também são conduzidas a caixas coletoras aparentes de 

concreto atingindo a rede pluvial. No ginásio do SESI Timóteo a água é captada pelas 

calhas e desce pelos condutores diretamente para a rede pluvial. Na primeira edificação, as 

calhas são de aço inoxidável e na segunda edificação tanto as calhas quanto os condutores 

são de aço inoxidável (Figuras 65 a 68).     

 
Figura 65. Calha e condutor de água pluvial da quadra poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Figura 66. Condutor e caixa coletora de água pluvial da quadra poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Figura 67. Canaleta e caixa coletora de água pluvial da quadra poliesportiva do Acesita Esporte Clube 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Figura 68. Calha e condutor do sistema coletor de água pluvial do ginásio do SESI Timóteo 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Apesar do sistema de coleta de água mostrar-se eficiente, destaca-se que a falta de 

manutenção pode comprometer a coleta da água pluvial do telhado devido ao 

congestionamento das calhas decorrente principalmente de folhas que caem das árvores 

próximas (Figura 69).  
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Figura 69. Calha congestionada por folhas de árvores dos arredores 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

5.2. Indicação de Medidas de Prevenção e Recuperação das Patologias  

O ginásio do SESI Timóteo foi construído dois anos após a quadra poliesportiva do Acesita 

Esporte Clube, tendo um aprimoramento na sua execução, tais como a colocação de 

condutores de aço inoxidável e dos brises para controlar a insolação em seu interior.  

As edificações em estudo não apresentam nenhum inconveniente de ordem estrutural, mas 

concepções de projeto trouxeram problemas patológicos, que surgiram em detrimento do 

uso e da posição do perfil tipo U enrijecido em parte da estrutura, que tende a acumular 

água de chuva, facilitando a corrosão em diversos perfis. Uma vez que esses perfis estão 

em locais de difícil acesso e sua manutenção é mais complicada, uma adequação da 

estrutura metálica nas edificações avaliadas pode evitar problemas patológicos 

relacionados à corrosão. Uma medida mais simples que poderia contornar essa patologia 

seria a adoção de furos de drenagem em quantidade e tamanho suficientes nas abas dos 

perfis.  

A ocorrência de processos corrosivos avançados, observados com maior intensidade na 

quadra poliesportiva do Acesita Esporte Clube, denota a necessidade de um urgente 

tratamento da estrutura e aplicação de pintura anticorrosiva de todo o conjunto indicada 
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para esse tipo de estrutura, acompanhado de manutenção periódica por se tratar de 

estruturas e componentes expostos às intempéries.  

Dentre as medidas a serem adotadas para a recuperação da estrutura e manutenção das 

edificações destacam-se: 

x A remoção da corrosão, por lixamento ou outro processo mecânico. Mas se a peça 

estiver sujeita a um nível de corrosão mais avançado, procede-se ao seu reforço ou até 

mesmo à sua substituição, o que pode ser viável pois uma das vantagens da construção 

metálica é a facilidade de substituir elementos estruturais por perfis de mesmo material 

e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais.  

x Pintura das peças metálicas com tinta apropriada resistente ao intemperismo, sem perda 

de brilho e cor, que possa ser aplicada sobre a pintura antiga. O esquema de pintura 

deve abranger a aplicação de primer epóxi e acabamento em poliuretano alifático sobre 

perfis expostos ao sol;  

x Limpeza periódica das calhas e colocação de telas protetoras sobre elas para evitar seu 

congestionamento e dos tubos coletores de água ocasionado por folhas e flores de 

árvores. 

 
O sistema de coleta de águas pluviais poderia ser otimizado com o armazenamento dessas 

águas permitindo asssim que houvesse um reaproveitamento das mesmas em instalações 

sanitárias, em serviços de limpeza de pisos em geral e irrigação dos jardins dos clubes. 
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

6.1. Conclusões 

Nesse trabalho pode-se observar o processo de fabricação do aço inoxidável e com isso 

entender o porquê de sua resistência e durabilidade. A localização de uma usina siderúrgica 

de aço inoxidável em um determinado local pode contribuir para a escolha desse material, 

além das diversas aplicações já conhecidas, também como sistema de fechamento vertical 

e coberturas de edificações próximas, tirando-se partido das inúmeras vantagens aqui 

apresentadas.  

Foram também realizados estudos in loco de detalhes da cobertura feita em aço inoxidável 

e da estrutura de duas edificações estruturadas em aço. A partir dessa investigação pode-se 

concluir que o aço inoxidável apresenta ser um excelente material também em coberturas.  

Em ambos os casos nota-se nitidamente a conservação das telhas, principalmente se 

comparada à estrutura. As edificações têm menos de uma década de existência e, enquanto 

a estrutura já apresenta sinais do tempo, as telhas em aço inoxidável mantêm-se em bom 

estado de conservação.  

Uma desvantagem do uso desse tipo de cobertura é o seu custo, que é aproximadamente 

quatro vezes maior do que as telhas de aço galvanizado. No entanto, considera-se que, a 

médio e longo prazo, o investimento inicial de aquisição das telhas em aço inoxidável é 

vantajoso frente à sua durabilidade e continuidade do efeito estético ao longo do tempo. 

Também esse tipo de cobertura se destaca pela sua funcionalidade, uma vez que a 

manutenção das telhas quase não existe e, do ponto de vista arquitetônico, seu acabamento 

natural confere um ar de modernidade e sofisticação à edificação. 

Os problemas patológicos detectados, caracterizados primordialmente pela corrosão da 

estrutura metálica e de seus componentes, que se tornou acentuado em uma das 

edificações, são passíveis de serem sanados e evitados. A investigação realizada mostra 

que, qualquer que seja o sistema estrutural e material escolhido, devem ser programadas e 
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realizadas manutenções periódicas adequadas, independente da finalidade da edificação. 

Um tratamento anti-corrosivo adotado em projeto e durante o uso de uma edificação tende 

a proporcionar um maior tempo de vida útil à estrutura metálica. 

 

6.2. Recomendações para Futuras Pesquisas 

Finalmente, resta sugerir alguns temas a serem pesquisados em complementação ao 

trabalho aqui desenvolvido, que são: 

x Análise do desempenho térmico e acústico de edificações que possuem coberturas em 

telhas de aço inoxidável; 

x Avaliação do uso do aço inoxidável como fechamento em outras tipologias de 

edificações. 

x Análise do desempenho estrutural das edificações estudadas nessa dissertação por meio 

de modelagem computacional; 

x Proposição de adequação da estrutura metálica nas edificações avaliadas para evitar 

problemas patológicos; 

x Estudo da viabilidade de aplicação de perfis de aço estrutural em aço inoxidável;  

x Estudo da viabilidade e aplicação de estruturas de perfis leves em aço inoxidável. 
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http://www.todobrasilimobiliaria.com/%20inc/igreja-de-nossa-senhora-da-penha-rio-de-janeiro.asp
http://www.todobrasilimobiliaria.com/%20inc/igreja-de-nossa-senhora-da-penha-rio-de-janeiro.asp
http://www.viajenaviagem.com/2012/09/munique-bate-volta-garmisch-neuschwanstein
http://www.viajenaviagem.com/2012/09/munique-bate-volta-garmisch-neuschwanstein
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Apêndice I 

 

Orientações para a Visita à Usina da Aperam South America 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 
 
 
 
 



     87 

Apêndice II 

 
 

Autorização para a Visita à Usina da Aperam South America 

 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Apêndice III 

 
Formulário de Registro de Dados utilizado na visita à Usina da Aperam South America 

- FRD1 (Continua) 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DADOS (FRD1) 

 

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

 

Aperam South America  Coordenador da Visita 

 

__________________ 

Acompanhante 

 

__________________ 

 

Usina Data da 

Visita 

 

__/__/__ 

Praça 1º de Maio, 9 – Centro 35.180-

018 – Timóteo, Minas Gerais 

 

 

1. QUANTIDADE DE AÇO PRODUZIDO ATUALMENTE 

 

 

 

 
2. TIPO 

 

 

 

 

3. RESISTÊNCIA 
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Formulário de Registro de Dados utilizado na visita à Usina da Aperam South America 
- FRD1 (Continuação, Continua) 

 

4. COMPOSIÇÃO 

 

 

 

 

5. TEMPO E ENERGIA PARA A PRODUÇÃO 

 

 

 

 

6. PATOLOGIAS 

 

 

 

 

7. AMBIENTE MAIS AGRESSÍVEL 

 

 

 

 

8. VANTAGENS FUNCIONAIS E ECONÔMICAS 

 

 

 

 

9. TRATAMENTO FINAL DAS PLACAS 
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Formulário de Registro de Dados utilizado na visita à Usina da Aperam South America 
- FRD1 (Continuação) 

 
10. DIMENSÕES DAS PLACAS PRONTAS / ESTOCAGEM 
 

 

 

 

11. DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE 

 

 

 

 

12. OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo do autor (2016) 
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Apêndice IV 

Formulário de Registro de Dados utilizado na visita ao Acesita Esporte Clube 
 - FRD2 (Continua) 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DADOS (FRD2) 

 

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

 
Clube Campestre de Timóteo/MG 

ACESITA ESPORTE CLUBE 

 Coordenador da Visita 

 

__________________ 

Acompanhante 

 

__________________ 

 

Quadra Poliesportiva 

Joaquim Desidério da Silva Netto 

Data da 

Visita 

 

__/__/__ 
Rua José Cirênio Pires Guerra, nº33 – 

Funcionários – Timóteo – Minas Gerais 

 
 

1. ÁREA DA EDIFICAÇÃO. DIMENSÕES. TEMPO DE CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 
2. CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA EM AÇO 

 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA 
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Formulário de Registro de Dados utilizado na visita ao Acesita Esporte Clube 
 - FRD2 (Continuação) 

 

4. LIGAÇÕES ENTRE AS TELHAS E A COBERTURA 

 

 

 

 

5. TIPOS DE LIGAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

 

 

 

6. ABERTURAS EXISTENTES NA COBERTURA  

 

 

 

 

7. PATOLOGIAS EXISTENTES 

 

 

 

 

8. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE RECUPERAÇÃO DAS PATOLOGIAS 

 

 

 

 

9. OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo do Autor (2016) 
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Apêndice V 
 

Formulário de Registro de Dados utilizado na visita ao SESI Timóteo - FRD3 (Continua) 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE DADOS (FRD3) 

 

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

 

SESI Timóteo 

Clube Sebastião Eulálio de Oliveira 

 Coordenador da Visita 

 

__________________ 

Acompanhante 

 

__________________ 

 

Quadra Poliesportiva 

Carlos Fernando Mairinck 

Data da 

Visita 

 

__/__/__ 
Rua Rua Efigênia Pereira Bittencourt 7, 

Timirim – Timóteu – MG  

 

 

1. ÁREA DA EDIFICAÇÃO. DIMENSÕES. TEMPO DE CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 
2. CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA EM AÇO 

 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA COBERTURA 
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Formulário de Registro de Dados utilizado na visita ao SESI Timóteo - FRD3  
(Continuação) 

 

4. LIGAÇÕES ENTRE AS TELHAS E A COBERTURA 

 

 

 

 

5. TIPOS DE LIGAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

 

 

 

6. ABERTURAS EXISTENTES NA COBERTURA  

 

 

 

 

7. PATOLOGIAS EXISTENTES 

 

 

 

 

8. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE RECUPERAÇÃO DAS PATOLOGIAS 

 

 

 

 

9. OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo do autor (2016) 


