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RESUMO 

 

Esse trabalho falara sobre a história do aço e como ele foi evoluindo e no mercado da 
construção civil. Focando no porque o aço foi inserido na construção civil verificando 
as melhorias que ele traz para a estrutura, onde tem melhor desempenho, a evolução 
do material com o passar dos anos, qual aço se enquadra melhor em pontos 
específicos na construção, os novos tipos e aplicações para o aço, e quais foram as 
principais as vantagens e as desvantagens que ele possa possuir ou se o material não 
pode ser usado em determinados ambiente, levantando também a particularidades 
alguns tipos de aços, será feito a comparação do aço com outros materiais e será 
verificado se algum material já existente pode substituir o aço mantendo a mesma 
qualidade de execução e verificar se com suas evoluções ele passou a ser usado 
como material principal, deixando de ser usado apenas em casos como no princípio 
quando ele foi implantado na construção civil. 
 

Palavras-chave: Aço, história do aço, aço na construção civil, tipos de aço, 

construção civil, principais aços, vantagens e desvantagem do aço. 
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ABSTRACT 

This work had talked about the history of steel and how it was evolving and in the 
construction market. Focusing on why steel was inserted in the construction industry 
by verifying the improvements it brings to the structure, where it performs better, the 
evolution of the material over the years, which steel fits best in specific points in 
construction, new types and and the main advantages and disadvantages that it may 
have or if the material can not be used in certain environments, also raising the 
particularities of some types of steel, the steel will be compared with other materials 
and it will be verified if any existing material can replace the steel while maintaining the 
same quality of execution and verify that with its evolutions it has been used as main 
material, not being used only in cases like in the beginning when it was implanted in 
the civil construction. 
 
 

 

Key-words: Steel, history of steel, steel in construction, types of steel, civil 
construction, main steels, advantages and disadvantages of steel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar da estrutura de alvenaria ser a preferida ainda no Brasil o aço tem se 

destacado por garantir redução no tempo de produção, por diminuir o desperdício de 

materiais e redução da mão de obra. O aço que só foi utilizado na construção civil no 

século XVIII é um material que tem que se tomar alguns cuidados com suas ligações, 

furos, soldas, etc. para não atrapalhar sua resistência, funcionalidade e desempenho, 

o que outros materiais não teriam, contudo ele vem ganhando espaço e conquistando 

cada vez mais engenheiro, arquitetos e os próprios clientes por proporcionar 

estruturas mais leves, com boa estética e que garante uma facilidade maior na sua 

execução. Porem poucas pessoas sabe quando, onde e o porquê o ele foi introduzido 

na construção civil. Sabe-se que o aço trouxe com ele benefícios e novos modos de 

construção o que vem trazendo uma evolução para construção civil, por ser um 

material que tem diversidade de tipos, uma elevada resistência, um material que 

reagem tanto à contração quanto a compressão. Com o crescimento da utilização do 

aço na construção civil foram criadas normas (como a NBR 8800) para estabelecer 

padrões para a utilização do mesmo de forma segura. O aço tem um processo rigoroso 

na sua produção e a COSIPA vem buscando colocar o Brasil no mesmo patamar dos 

demais países, e para isso vem produzindo aços com um avançado processo de 

fabricação o que garante qualidade certificada pela ISO 9001 E ISO 14001. Conhecer 

os materiais que serão utilizados na construção civil e suas normas de segurança é 

de suma importância e necessário, e com o aço não seria diferente, principalmente 

por ser um material versátil e com diversidade de tipos, sendo que cada um deles foi 

feito através de estudo e práticas especificas, destinadas a pontos específicos da 

obra. O cuidado para não se utilizar aço em lugar não apropriado tem que ser 

primordial, até porque erros de utilização desse material pode colocar a vida de 

pessoas em risco, já que ele é usado separadamente ou junto com outros materiais 

(como o concreto, por exemplo) pode comprometer a estrutura provocando sérios 

problemas que pode levar ao desabamento da obra.  

Com o crescimento do aço no mercado da construção civil a cada dia que passa 

ele ganha mais espaço e forca nesse ramo, com esse crescimento foi sendo 

produzidos novos tipos de aço para atender novas demandas e necessidades do 

setor, mais é de suma importância saber qual aço se enquadra melhor em cada parte 
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da obra já que existe uma grande variedade no mercado com características e 

qualidades diferentes. Sendo assim é importante destacar os principais tipos de aço 

e suas especificações, particularidades de cada um, e onde não é recomendado 

serem usados, pois, pode comprometer sua resistência e característica, é importante 

também conhecer a origem dele destacando quando ele foi inserido na construção 

civil, o porquê ele foi colocado e os benefícios que ele trouxe para área da construção, 

verificar se há no mercado um material que possa substituí-lo na construção trazendo 

pelo menos os mesmos benefícios e qualidades que ele. Com isso, esse trabalho tem 

grande importância por mostra à história do aço, pois, sabe-se que o aço é um material 

muito importante na construção civil, mais poucas pessoas conhece a verdadeira 

história de como ele foi implantado na mesma. Com isso falar sobre a sua história 

pode levar as pessoas ter mais interesse de conhecer e compreender melhor um 

material de tanta relevância e aplicações nesse ramo. 

O aço é um material que tem uma composição muito complexa, que tem o ferro 

e carbono como elementos principais e possuem outros elementos secundários 

devido ao seu processo de fabricação, é um material que possui qualidades tais com 

resistência mecânica e trabalhabilidade. O aço está presente em seguimentos como 

em equipamentos hospitalares, nas indústrias, em equipamentos doméstico, na 

construção civil e outros, com isso ele possui uma infinidade de aplicações em todos 

os seguimentos que ele está presente. O aço vem evoluindo em todos os seguimentos 

a cada ano que passa gerando novos produtos e equipamentos. Qual a aplicação do 

aço na construção civil e qual sua evolução com o passar dos anos? 

Com isso esse trabalho tem como objetivo geral apresentar a história do aço 

na construção civil, como ele vem se evoluindo com o passar dos anos e quais suas 

principais aplicações. E seus objetivos específicos serão apresentar a história do aço, 

observando o porquê ele foi implantado na construção civil, descrever as vantagens, 

desvantagens e particularidades de tipos de aço (estudando os principais benefícios 

que o material proporciona) e comparar o aço e verificar se ele pode ser substituído 

por outro material que garanta a mesma qualidade e benefícios que ele. 

O seguinte trabalho se classifica como uma revisão de literatura, definido por 

autores como Silva e Pannoni (2010) que define o aço como o mais importante e 

versátil das ligas metálicas conhecida pelo ser humano. Como será uma revisão de 

literatura as informações do trabalho serão obtidas através de acervos de livros, 
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revistas, coleta de dados através das seguintes bases de dados Google books, NBR. 

e etc. com isso será feito o levantamento de dados técnico sobre história do aço na 

construção civil no Brasil e no mundo, falando dos principais tipos de aço que estão 

presente na construção civil, observando os principais pontos levantados pelos 

autores. Feito isso o aço será comparado com outros materiais com concreto e 

madeira, observado as principais características de cada material em qual momento 

um material pode substituir o outro mantendo pelo menos os mesmos benefícios que 

o aço. A comparação entre eles se dará atrás dos dados técnicos levantados atrás de 

pesquisas. Já que cada material possui suas particularidades bem como suas funções 

na construção civil. Sendo assim esta pesquisa demonstra quais os critérios a se 

observar para a escolha do melhor aço ou por substitui-lo por outro material. Esse 

trabalho também fará a comparação entre vantagem e desvantagem do aço, 

levantando os principais aspectos que interfere no desempenho do mesmo, levando 

em consideração também o custo benéfico em relação a outros materiais. Os 

documentos pesquisados são livros, trabalhos, revistas, artigos e outros com período 

de publicação dos últimos 30 anos. 
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2. HISTORIA DO AÇO NA CONTRUÇÃO CIVIL E SUA EVOLUÇÃO  

Quando exatamente o aço surgiu não é certo já que de acordo com o de acordo 

com Braga (1998) “o vestígio mais remoto deste metal e um conjunto de quatro esferas 

de ferro, datadas de 4000 a.C., encontrada em El-Gezivat, no Egito”. Já de acordo 

com Bellei (2008, p 18) “as evidencias mais seguras da primeira obtenção de ferro 

indicam que tal fato se deu aproximadamente 6 mil anos a.C., em civilizações como 

as do Egito, babilônia e índia”. e por ser considerado um material nobre só era utilizado 

apenas para fins militares ou como elemento de enfeite nas construções.  

Inicialmente o aço veio no intuito de substituir o cobre e bronze, por ser mais 

resistente começou a ser usado no processo de fabricação de ferramentas, armas e 

objetos, através do uso dos militares o mercado metalúrgico se interessou pelo aço 

que também  que passou a ser usado para produção de maquinas e equipamentos 

pesados que antigamente eram feitos somente de madeira.  

 De acordo com Bellei (2008) o ferro fundido foi utilizado com maior importância 

pela primeira vez na construção civil no ano de 1779, quando foi construída a ponte 

sobre o rio Severn em Coalbrookdale, Inglaterra com um vão simples em formato de 

arco de 42m (ponte na qual ainda existe), em meados do século XVIII na Inglaterra 

passou a laminar pranchas de ferro e em 1830 os trilhos para as ferrovias, e em 1854 

na franca os perfis de seção I de ferro forjável (que se tornaria uma peça fundamental 

para a construção em aço), porém, somente em 1872 se teve uma edificação que foi 

devidamente projetada que foi a fábrica de chocolates de Noisiel-Sur-Name que foi 

construída perto de paris.  

Logo depois Bellei (2008) disse que depois disso o aço começou a ter uma 

maior utilização em outros países como nos Estados Unidos, França, Bélgica, Suíça, 

Alemanha, até que na década de XX o aço chega ao Brasil.  

2.1 HISTÓRIA DO AÇO NA FRANCA, BÉLGICA E SUÍÇA.   

As principais obras desses lugares na época foram a Galeria D’Orleans, no 

Jardim das plantas em Paris, em Bruxelas se destacaram Tassel (1892-1893) e a 

Casa do povo (1899) obras de Victor Horta, após a segunda guerra mundial o aço não 

foi tão utilizado quanto no começo, mas novos progressos foram realizados como o 

rebites para solda e parafusos com maior resistência.  
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2.2 HISTÓRIA DO AÇO NA ALEMANHA.  

Na Alemanha o aço para construção de múltiplos andares só ganhou espaço 

após a segunda guerra mundial, antes disso os arquitetos ainda preferiam o método 

mais convencional, ou seja, o concreto. A arquitetura alemã não se destacou por suas 

obras de grande expressão ou por seus tamanhos, mas sim pelas evoluções que foi 

criada atrás dela, mas teve grande destaque com o projeto de Mies Van der Rohe, 

que projetou um fantástico edifício em Berlim.  

2.3 HISTÓRIA DO AÇO NOS ESTADOS UNIDOS.    

Nova York no final do último século assumiu o posto lugar com maiores 

edificações e também em quantidade de edifícios, se destacando também com 

méritos arquitetônicos. Os seus grandes arranhas céus era os mais altos, tanto que 

até 1930 o Woolworth Tower era considerado o prédio mais alto do mundo com 55 

andares e 234 metros de altura.  

Depois dele ainda foram feitos os Chrysler Building, com 320 metros e 75 

andares e o Empire State, com 380 metros e 102 andares, por anos nenhum outro 

edifício chegou porto se quer do tamanho desses gigantes. Willian Le Baron foi um 

dos mais importantes construtores da época em Chicago ele também é considerado 

o percursor do aço na construção civil, de acordo com Benevolo (1989), que foi graças 

a ele que era possível fazer e sustentar todo o edifício sobre uma rede metálica 

garantindo equilíbrio, precisão e proteção contra incêndio, pois ele foi o primeiro a 

executar algo dessa grandeza.  

Foi utilizado também o sistema chamado esqueleto estrutural que ficou 

internacionalmente conhecido por possuir peças pré-fabricadas que influencio a 

linguagem arquitetônica.  

2.4 O AÇO NO BRASIL.  

Até a chegada do aço no Brasil ele teve uma grande evolução na sua utilização, 

já que de acordo com Bellei (2008) na construção de Willian Jenney, o arranha céu 

Home Insurance Builging trouxe um sistema estrutural inovador que pela primeira vez 
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transferiu o peso das paredes para uma viga de ferro e colunas embutidas na 

alvenaria, que teve como função fazer o enchimento do vão livre.  

Depois que o aço chegou ao Brasil foi constituído a comissão executiva do 

plano siderúrgico nacional e em plena a segunda guerra mundial fundou-se a 

companhia siderúrgica nacional que começou a operar em 1945. Para a consolidação 

do mercado passou a se produzir chapas e quase 3 décadas depois perfis laminados 

de abas paralelos disse Bellei (2008, p 20).  

Alguns edifícios que se descaram nessa época no Brasil foram o Edifício 

Garagem américa (16 andares) em São Paulo, o primeiro a ser fabricado pela FEM 

em 1957, o Edifício Avenida Central de 34 andares em estrutura metálica construído 

no rio de janeiro em 1961 e o Edifício Escritório Central da CSN (17 andares) em Volta 

Redonda/RJ em 166, o primeiro em perfis soldados.  

Entre 1884 e 1893 o aço ganhou espaço em muitas estruturas como ligações 

rebitadas, contraventamento verticais e janelas salientes. Mas Bellei (2008) ressaltou 

que o grande salto tecnológico foi à substituição das vigas de ferro fundido por vigas 

laminadas de aço doce que foi produzida por Carnegie Steel Company nos Estados 

Unidos. Teve também grande progresso no método de executar as ligações da 

estrutura de aço, já que foi feita a transição do rebite para a solda e para os parafusos 

de alta resistência.  

Nos anos 80, o Brasil atingiu um patamar de excelência quando se tratava de 

nossa siderurgia, por ter produtos com certificado de qualidade que atendia as 

exigências mundial. Com isso o crescimento da arquitetura com a utilização do aço foi 

de grande expressividade.  

São Paulo veio aderindo muito o estilo europeu de construção, exemplo dessa 

importação foi a Estação da Luz, que foi inspirada nas estações de Londres, como foi 

dito “os componentes modulados, em ferro fundindo, formava a estrutura que era 

montada com a ajuda de uns poucos parafusos. Frisos e acabamentos ornamentais 

eram acrescentados ao gosto do usuário, para criar instantaneamente um estilo” 

(COSTA, 2001).  

Depois disso o aço vem ganhando novas formar, utilização e características de 

cada tipo especifico de aço. Já que de acordo com o Chiaverini (2002, p. 75) “aço e a 

liga ferro-carbono contendo geralmente 0,008% até aproximadamente 2,11% de 
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carbono, além de certos elementos residuais, resultante dos processos de fabricação” 

com isso consegue produzi diferentes tipos de aço que são classificados como: 

● Aços de baixo teor de carbono, com C inferior a 0,2%. 

● Aços de médio carbono, com C entre 0,2% e 0,5%. 

● Aços de alto teor de carbono, com C acima de 0,5%. 

Já os aços-liga podem ser divididos em apenas dois grupos 

● Aços de baixo teor de ligas, com elementos de liga abaixo de 8%.  

● Aços de alto teor de carbono, com elementos de liga acima de 8%. 

Com isso no século XXI já existem arame recozido, barras de transferência, coluna, 

estribo, perfil estrutural, prego, tela soldada nervurada, treliças, vergalhão e outros 

produtos no mercado feitos de aço e muito utilizados nas construções.  

A produção do aço e feita através do processo siderúrgico, que aproveitam o ferro 

que contem no minério que sofre tratamentos químicos e físicos, esse processo pode 

ser dividido em 4 etapas que são: 

1º. Preparo da mateia prima; 

2º. Produção do ferro-gusa no alto forno; 

3º. Produção do aço; 

4º. Conformação mecânica.   

Mas não e só esse processo que define o tipo e qualidade do aço,  

As propriedades do aço, no entanto, não dependem apenas da sua 

composição química. Além dela, características ditas microestruturais, 

resultantes de tratamentos térmicos, de deformação mecânica e da 

velocidade de solidificação, conferem propriedades físicas, mecânicas e 

químicas adequadas às suas diversas aplicações DIAS (2002). 

Tudo é levado em consideração quando se trato do aço, já que cada tipo específico 

tem suas características e composição diferenciada. Muitas das vezes os materiais 

reciclados (sucatas) são utilizados como a própria matéria prima apesar de não ser 

tão fácil encontrar materiais de boa qualidade para poder passar novamente pelo 

processo de fabricação, quando encontrado ajuda a aumentar a reutilização do 

material e a preservar mais o meio ambiente, sem falar que diminui bastante o seu 

custo, já que a sucata e mais barata que o minério de ferro.   
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3. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO AÇO. 

 

 De acordo com Belli e os irmãos Pinho (2008, p. 23) as principais vantagens da 

estrutura de aço é: 

 Alta resistência do aço em comparação com outros materiais. 

 O aço é um material homogêneo de produção controlada. 

 As estruturas são produzidas em fabricas por processos industrializados 

seriados, cujos efeitos de escala favorecem a menores prazos e menores 

custos. 

 Os elementos das estruturas metálicas podem ser desmontados e substituídos 

com facilidade e permitem também reforço quando necessário. 

 A possibilidade de reaproveitamento do material que não seja mais necessário 

à construção. 

 Menor prazo de execução se comparado com outros materiais. 

De acordo com Pinheiro (2005, p 1) existe também as vantagens de:  

 Fabricação das estruturas com precisão milimétrica, possibilitando um alto 

controle de qualidade;  

 Garantia das dimensões e propriedades dos materiais; 

 Resistência a choques e vibrações. 

Tem também os ganhos do processo construtivos como, um menor custo de 

administração que se tem devido ao menor número de operários e prazo de obra e 

por ser uma hora que praticamente não se gera entulhos menos tempo de limpeza; 

gerasse também uma economia referente a fundação já que o aço e bem mais leve 

quando comparador com outros materiais, com isso o número de estacas é menor; 

menor consumo de revestimento por ter pesas mais precisas; maior rapidez na 

execução por dar a liberdade de se fazer mais de uma etapa simultaneamente e maior 

lucratividade já que o processo e bem mais rápido e por possuir estruturas de menores 

dimensões.  

Se for feito uma arquitetura também de aço os benefícios poderão ser ainda 

mais ampliados.   
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E de acordo com Pinheiro (2005, p. 1) pode-se citar as seguintes desvantagens: 

 Limitação de execução em fábrica, em função do transporte até o local de sua 

montagem final. 

 Necessidade de tratamento superficial das peças contra oxidação, devido ao 

contato com o ar atmosférico; 

 Necessário de mão-de-obra e equipamentos especializados para sua 

fabricação e montagem; 

 Limitação de fornecimento de perfis estruturais. 

O aço não é recomendável de ser usados em lugares com alto nível de maresia 

ou diretamente com a água, pois, de acordo com Pinheiro (2008) a probabilidade de 

se haver uma corrosão e do aço de deteriorar é grande, mais existem aços especiais 

que resiste melhor a esses locais, sendo assim possível utilizar sim o aço nesses 

ambientes.  

 

3.1 TIPOS DE AÇOS QUE SE DESTACAM.   

No século XXI já se consegue aços para praticamente todas as partes de uma obra 

de construção civil com uma infinidade de tipos de aço com finalidades especificas, 

de acordo com Chiaverini (2015) dentre esses aços estão:  

● Aços-carbonos e aços-liga 

Um dos pontos importantes de se destacar desse aço é quanto as propriedades 

mecânicas dos aços-carbonos elas podem ser afetadas por dois fatores: 

- Composição química  

Nos aços esfriados normalmente, isto é, em condições tais que se processe 
transformação total da austenita, o elemento predominante é o carbono que, 
como se viu, à medida que aumenta melhora as propriedades relativas à 
resistência mecânica, isto é, o limite de escoamento, o limite de escoamento, 
o limite da resistência a tração e a dureza e piora as propriedades relativas a 
ductilidade e a tenacidade, isto é, o alongamento, a estricção e a resistência 
ou choque. (CHISVERINI, 2015, p 182). 

- microestrutura “esta é inicialmente afetada pela composição química, pois sabe-se 

que os constituintes presentes são ferrita e perlita , ou perlita e cementila ou somente 

perlita, conforme se trate de aço hipoeutetóide, hipereutetóide e eutetóide.” 

(CHISVERINI, 2015, p 182). 

Já falando dos aços-ligas de acordo com o Chisverini (2015, p 178)  
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O fósforo é especificado com 0,04% no máximo em alguns casos e em outros, 
0,025% máximo. Não possui esses elementos tendência a formar carbonetos, 
mas dissolve-se na ferrita, endurecendo-a e aumentando o tamanho de grão 
do material, ocasionando a “fragilidade a frio”, representada por baixa 
resistência ao choque ou baixa tenacidade. Essa influência é tanto mais séria, 
quanto mais alto o teor de carbono no aço. 
 

● Aços para fundação 

Chisverini (2015, p 204) diz que esse aço e geralmente vazado em moldes que pode 

ser de areia ou metálico, desde que adquira uma forma exata de cavidade do molde, 

quando se trata de peças fundidas, os moldes por serem formas praticamente 

definitivas, pequenos acertos nas peças são necessários através de operações de 

usinagem para dar acabamento na mesma. Mas também existe o aço vazado em 

lingoteiras, que são aços submetidos a processos diversos de conformação mecânica 

após a solidificação, nesse caso o aço pode ser classificado de quatro formas: aços 

acalmados, aços semi-acalmados, aços efervescentes e aços semi-desoxidados que 

depende diretamente da quantidade de gás desprendido durante a solidificação ou de 

acordo com a pratica empregada na desoxidação do aço.  

● Aços resistentes ao desgaste 

Quando se trata de metal sabe-se que existem três tipos de desgaste o desgaste 

gerado no contato de metal e metal (chamados de desgaste metálicos), o do metal 

em contato com uma substancia não metálicas abrasiva (chamada de desgaste 

abrasivo) e o desgaste do metal em contato com líquidos e vapores (chamado de 

erosão).  Alguns aços possuem características de composição química o que gera 

uma elevada resistência ao desgaste, dentre eles estão: 

o Aços-manganês austeníticos: O melhor meio de elevar a dureza do aço 
e, consequentemente a sua resistência ao desgaste, é pelo encruamento de 
determinados tipos de aço auteníticos onde a austenita é pouco estável e 
que, pelo encruamento, quando colocados em serviços, podem ser tornados 
martensíticos.  
o Tratamento térmico dos aços Hadfield: a estruturas fundidas ou 
laminadas do aço-manganês contem carbonetos e outros produtos de 
transformação que conferem grande fragilidade ao aço: sua resistência a 
tração é de cera de 42 a 49 kgf/mm² (410 a 480 Mpa) com alongamento e 
estricção as vezes inferiores a 1%. 
o Adição de outros elementos de liga no aço Hadfield: Cromo, níquel e 
cobre tem sido adicionado ao aço-manganês. O cromo parece melhorar a 
dureza do aço-manganês antes do encruamento; por exemplo, um aço-
manganês Hadfield sem cromo com dureza Brinell 200, antes do tratamento 
térmico apresentará dureza de 220 com 1,5% de cromo e cerca de 280 com 
2,0% de cromo (CHISVERINI, 2015). 
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● Aços resistentes à corrosão 

Sabe-se que diversas coisas causam a corrosão no aço como agua salgada e 

agua doce, o solo e atmosfera. Para proteção do metal da corrosão é feito alguns 

procedimentos dentre eles:  

Geralmente a proteção contra a corrosão é feita criando-se sobre a superfície 
do metal uma película protetora que separa o metal-base do meio corrosivo. 
Essa película protetora pode ser criada artificialmente, mediante depósito 
propositado de uma outra substancia – metálica ou orgânica- sobre a 
superfície do metal a proteger, ou naturalmente, isto é, pela produção 
espontânea da película superficial, através da formação de um composto 
químico, mantido sobre a superfície metálica por forças atômicas, como se 
mencionou, composto esse que resulta da reação de certos elementos de liga 
introduzidos no metal com o meio circunvizinho (CHISVERINI, 2015). 
 

● Aços resistentes ao calor 

De acordo com Chisverini (2015, p 426) os aços resistentes ao calor são 

aqueles que quando são expostos de modo continuo ou intermitente, a ação de altas 

temperaturas (em meios a várias naturezas tanto gasosa ou liquidas), são capazes de 

resistir às condições de serviços, química e mecânica. “A propriedade que possuem 

em certos metais e ligas de resistirem à corrosão e oxidação a temperaturas diferentes 

do ambiente deve-se à formação de uma camada de óxido sobre a superfície metal. ”  

 Aços para barras, arames e fios. 

De acordo com Chriverini (2015, p 262) são aqueles que são produzidos em 

secção transversais uniformes e seus diâmetros são entre 0,02mm e 20mm podendo 

também ultrapassar essa medida.  Esse tipo de aço é usado para molas de válvulas, 

fio de músicas, aros de pneus dentre outras aplicações que requerem uma maior 

responsabilidade do material. Esses materiais além de produzidos de aço carbono 

podem ser fabricados a partir de aços ligados, o que traz benefícios e novas 

propriedades mecânicas.  

Barras – Essas barras são produzidas semi-acabadas obtidas na laminação 
e destinadas à produção de fios e arames, através da trefilação do “fio-
máquina”. Essas operações de trefilação é realizada a frio. As barras são 
usualmente redondas, com diâmetro variáveis de 5,6 mm (7/32”) a 18,7 mm 
(43/64”).   
 
Fios e arames – Esses materiais são produzidos pela trefiliação do fio-
máquina, obtido a parti das barras. O fio-máquina, antes de ser submetido a 
“trefilação, e decapado em solução de ácido sulfúrico ou aço muriático, com 
5 a 20% de concentração, sendo normalmente os banhos aquecidos a vapor. 
(CHISVERINI, 2015). 
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Cada tipo de aço tem uma finalidade e característica para a função que ele foi 

criado. Se levarmos em consideração que o aço é um dos materiais principais da 

construção civil e possível intender o porquê, existem tantos tipos e aplicações, os 

tipos de aço são classificados e denominados por normas nacionais (NBR) e 

internacionais (ASTM) de acordo com especificações. Entre os principais elementos 

estruturais de uma construção civil segundo Pinheiro (2007) estão os pilares, vigas, 

lajes, aço CA-25, aço CA-50 e o aço CA-60.  
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4. COMPARANDO O AÇO. 

 

 

A comparação estrutural e importante para conhecer melhor os principais pontos 

para melhor avaliação do melhor material para se utilizar como por exemplo conhecer 

o peso, dimensões dos elementos da estrutura, fundação, tempo de execução, custo 

dos materiais e mão de obra, dentre outras variáveis.  

Quando se olha para o aço não se ver simplesmente uma parte da estrutura de 

uma obra, mas sim a possibilidade se construir uma estrutura inteira de aço, como por 

exemplo, o Steel Frame, sem falar na diversidade de possibilidades de utilização em 

partes isoladas da obra.  

Quando comparado o aço com o concreto e possível notar que ele possui muitas 

características que se sobressai, porém em outros aspectos ele não é tão bom quanto, 

e quando se compara o aço com a madeira, ela quase sempre será tão bem vista e 

utilizada quanto o aço. 

 Com isso tem que sempre avaliar quando será melhor usar cada material, pois 

apesar do ganho e melhoria que o aço teve em toda sua historias, como todo material 

tem seus pontos fracos e lugares que não se adapta tão bem quanto outros materiais.  

4.1 STEEL FRAME. 

Steel Frame que é uma construção que contém toda sua estrutura feita de aço 

galvanizado, sem a necessidade de se utilizar o concreto na estrutura, com isso se 

tem ganhos, de acordo com a Crasto (2005). Apesar de não ser tão utilizado no brasil 

o Steel Frame e muito utilizado nos mais países desenvolvidos (de primeiro mundo).  

O sistema light Steel frame tem despertado grande interesse no mercado nacional, 

já que com o processo da engenharia civil, a procura de estruturas mais leves e 

econômicas juntamente com a industrialização do processo construtivo, com isso os 

perfis de aço galvanizado têm ganhado espaço por se enquadrar perfeitamente. 

 Com o crescimento do mercado construtivo e com a necessidade de se construir 

com cada vez menos tempo o Steel frame se destaca muito por ser um método 

construtivo muito rápido e sem desperdício de material, o que traz ganho no tempo e 

valor da obra. Por ser um método que tem como matéria prima o ferro que é um 
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material natural, esse método construtivo tem um menor dano ao meio ambiente por 

ser mais sustentável na sua execução, e ser totalmente reaproveitado.  

 Esse método também garante uma melhor organização do canteiro de obra, já 

que a maior parte de seus componentes são feitos diretos na fábrica e somente 

montado na obra, não tendo a necessidade de se ter um grande espaço para 

armazenamento de matérias, deixando assim o local muita mais limpo e organizado, 

e solicitando assim um espaço muito menor.  

4.2 AÇO X CONCRETO ARMADO. 

Sabe que o concreto é feito de agregado miúdo, agregado graúdo, cimento e 

agua, porém, para melhorar sua resistência é necessário a implementação do aço na 

sua execução, em formato de uma armação, dando assim o nome concreto armado, 

como o próprio Carvalho (2005) disse.  

O concreto é o material mais usado nas construções até o dia de hoje, afinal os 

projetistas e clientes ainda preferem ir no material mais antigo e conhecido, que gera 

mais segurança quanto a execução, não que os outros materiais não sejam tão bons 

quantos ou melhores em alguns aspectos, mais sim pelo conservadorismo que ainda 

existe.  

O concreto se destaca mais pela facilidade de se encontrar o material e 

equipamentos, conseguisse mão de obra com mais facilidade já que não é necessário 

tanta qualificação para executar serviços desse tipo, o concreto se destaca também 

pela durabilidade já que sua resistência aumenta com o passar do tempo e sua 

manutenção é praticamente dispensável, ele tem uma grande vantagem por ser muito 

maleável (enquanto não se iniciou o processo do pega) com isso é possível colocá-lo 

em qualquer forma, além de ser um material impermeável e resistente ao fogo.  

Porém o aço se sobressai quando se trato do tempo de execução já que o 

concreto necessita de um tempo de cura o que faz que a obra fique parada por um 

determinado tempo, peso já que o concreto e muito mais pesado em relação ao aço, 

canteiro de obras é necessário um espaço muito maior para armazenamento de 

material já que é executado in colo, quantidade de funcionários é necessário um 

número muito maior de funcionário na obra de concreto armado já que nesse tipo de 

obra se tem carpinteiro, armador, pedreiro, ajudante, etc., reforma a reforma e muito 
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mais trabalhosa e cara no concreto do que no aço e o concreto agride muito mais o 

meio ambiente já que possui cimento em sua composição e o mesmo consume uma 

grande quantidade de energia. 

4.3 AÇO X MADEIRA.  

A madeira que muitas das vezes têm características parecidas com o aço, 

porem por ser um material renovável e natural tem um benefício maior em relação ao 

meio ambiente já que sua produção e muito mais fácil e não gera nenhum dado ao 

meio ambiente. Apesar de a madeira ter vários aspectos que a torna um material de 

excelente categoria, ele assim como o aço a madeira ainda não é tão utilizado assim 

(no Brasil). 

A madeira se sobressai quando se fala no peso já que ela e mais leve que o 

aço e o concreto armado, e um material natural com isso e renovável e reciclável, não 

necessita de material sofisticado para execução, tem sua montagem rápida e é uma 

estrutura que fica visualmente bonita e material é de fácil acesso. 

Porem a madeira por ser um material natural (orgânico) existe diferença entre 

as peças, ela absorve e perde agua muito facilmente, deve ter um tratamento 

especifico para evitar pragas e insetos, e há dilatação do material o que causa 

alteração nas suas dimensões, problemas que não se tem quando utilizado o aço.  

4.4 MATERIAIS QUE POSSA SUBSTITUIR O AÇO.    

 Vem sendo estudado um novo material chamado grafeno (esse material é uma 

das formas cristalinas do carbono, resumidamente o grafeno é uma camada 

extremamente fina de grafite, porém, contem sua estrutura hexagonal que gera uma 

camada de carbono), que tem como proposta ter a capacidade de substituir o aço, 

pois tem maior resistência, leveza e qualidade, mais por ser um material que vem 

sendo estudado, ainda não se tem muitas informações concretas, mais e uma grande 

promessas para o mercado, provavelmente demore algum tempo ainda para chegar 

ao mercado em um preço acessível para consumo e quem sabe tomar o lugar do aço 

em parte de suas funções.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho pode mostrar que a utilização do aço na construção civil vem de 

muitos anos atrás, que foi de grande importância a sua implementação na mesma, já 

que ele trouxe diversas melhorias e novidades ao mercado já que ele possui uma 

diversidade de utilização e formas. 

Por ser um material que possui mais vantagens do que desvantagem é um 

material que vem sendo muito utilizado no meio da construção civil, suas qualidades 

e desempenho sendo motivo de destaque, já que apesar de haver desvantagens o 

aço pode ser melhorado em alguéns casos o que permite que o material possa ser 

utilizado em lugares que muitas das vezes outros materiais não poderiam.  

Quando em comparação do aço com outros materiais ver que o aço se destaca 

em diversos pontos, mais também tem algumas limitações o que faz com que os 

outros materiais possam também se sobressair em alguns pontos e determinados 

serviços dentro da construção civil.  

Com isso concluísse que o aço e um excelente material, vêm se destacando e 

tem tudo para crescer ainda mais no mercado, a partir do momento que o receio dos 

brasileiros venha diminuir em ralação a um material com tanta diversidade e benefícios 

como o aço (já que o aço e madeira e muito usado em outros países, porem no brasil 

há uma resistência grande), já que hoje o concreto e a escolha de pessoas 

conservadoras que prefere esse tipo de obra por ser mais antiga. Existem vários 

materiais no mercado cabe ao construtor escolher qual deles e melhor para a função 

na qual ele precisa, mas é importante avaliar sem qualquer preconceito ou 

conservadorismos para que se possa dar mais lugar a um material com tal potencial 

como o aço.  
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