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1.1 HISTÓRICO

Alguns fatos relevantes

• O primeiro material siderúrgico empregado na construção foi o ferro fundido.

• Entre 1780 e 1820 construíram-se pontes em arco ou treliçados com elementos

em ferro fundido trabalhando em compressão.



1.1 HISTÓRICO

Alguns fatos relevantes

• Primeira ponte em ferro fundido: Inglaterra, arco com vão de 30 m (1779).



1.1 HISTÓRICO

Alguns fatos relevantes

• No Brasil a ponte sobre o rio Paraíba do Sul (RJ) foi inaugurada em 1857.



1.1 HISTÓRICO

Alguns fatos relevantes

• As obras mais importantes construídas entre 1850 e 1880 foram pontes

ferroviárias em treliça de ferro forjado.

• O aço já era conhecido desde a antiguidade, porém não estava disponível a

preços competitivos por falta de um processo industrial.

• 1856: inglês Henry Bessemer inventou um forno que permitiu a produção do

aço em larga escala.

• 1864: irmãos Martin desenvolveram um forno de maior capacidade.

Rapidamente o aço substituiu o ferro fundido e o forjado na construação.



1.1 HISTÓRICO

Alguns fatos relevantes

Duas obras típicas dessa época:

• Ponte de Garabit (Sul da França):



1.1 HISTÓRICO

Alguns fatos relevantes

• Estação Ferroviária Quaid d’Orsay (Paris, 1900)



1.1 HISTÓRICO

Alguns fatos relevantes

• Até meados dos século XX: uso quase exclusivo de aço-carbono (370 Mpa) nas

construções.

• A partir de 1950: aços de maior resistência começaram a sem empregados em

escala crescente.

• Décadas de 1960/70: difundiu-se o emprego de aços de baixa liga (sem ou com

tratamento térmico)

• No Brasil a indústria siderúrgica foi implantada após a Segunda Guerra

Mundial: construção da Usina Presidente Vargas (CSN), Volta Redonda – RJ.



1.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO



1.2 PROCESSO DE FABRICAÇÃO

Veremos um vídeo para uma melhor compreensão do processo de fabricação 

do aço.



1.3 TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS

Classificação geral dos aços

• Aços-carbono (média resistência)

• Aços de alta resistência e baixa liga

• Aços tratados termicamente



1.3 TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS

Aços-carbono

• Aumento da resistência produzido pela adição de carbono e elementos de liga

em baixos teores residuais admissíveis.

• Em função do teor de carbono, são divididos em três categorias:



1.3 TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS

Resistência de alguns tipos de aço carbono



1.3 TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS

Aços de baixa liga

• São aços carbono acrescidos de elementos de liga.

• Aumentam a resistência à tração e melhoram as propriedades mecânicas do aço.

• Apresentam tensão de escoamento entre 280 e 490 MPa.



1.3 TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS

Aços tratados termicamente

• Tanto os aços-carbono quanto os de baixa liga podem ter suas resistências

aumentadas pelo tratamento térmico.

• Dificuldade de soldagem: emprego pouco usual em estruturas correntes.

• Parafusos de alta resistência (ASTM A325): aço médio-carbono tratado

termicamente.

• Barra de aço para protenção (ASTM A490): aço de baixa liga tratado

termicamente.



1.3 TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS

Padronização ABNT (NBR 7007)

• MR 250: aço média resistência (fy=250 MPa, fu=400 MPa)

• AR 350: aço alta resistência (fy=350 MPa, fu=450 MPa)

• AR-COR 415: aço alta resistência (fy=415 MPa, fu=520 MPa), resistente a

corrosão.
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Padronização ABNT (NBR 7007)
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Padronização ABNT (NBR 7007)



1.3 TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS

Nomenclatura SAE 

• Nomenclatura da Society of Automotive Engineers.

• Aços utilizados na indústria mecânica.

Designado por um número de 4 algarismos (Ex. SAE 1020)

• Primeiro: elemento de liga (aço-carbono é 1)

• Segundo: porcentagem aproximada da liga (zero é ausência de liga)

• Dois últimos: teor médio de carbono (20 significa 0,20 % médio de carbono)



1.3 TIPOS DE AÇOS ESTRUTURAIS

Nomenclatura SAE 



1.4 PROPRIEDADES DOS AÇOS

Tensões e deformações

• Nas aplicações estruturais, as grandezas mais utilizadas são as tensões (σ) e as

deformações (ε).



1.4 PROPRIEDADES DOS AÇOS

Ensaio de tração



1.4 PROPRIEDADES DOS AÇOS

Propriedades mecânicas



1.5 PRODUTOS DE AÇO PARA ESTRUTURAS

Chapas

• Elementos planos, obtidos por laminação a quente ou a frio.

• Uma dimensão é muito menor que as outras duas.



1.5 PRODUTOS DE AÇO PARA ESTRUTURAS

Chapas

• Laminação a quente:



1.5 PRODUTOS DE AÇO PARA ESTRUTURAS

Chapas

• Laminação a frio:



1.5 PRODUTOS DE AÇO PARA ESTRUTURAS

Perfis Laminados

• Obtidos diretamente dos laminadores das siderúrgicas.

• Estão disponíveis no mercado em forma de I, H, U, e T.
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Perfis Laminados



1.5 PRODUTOS DE AÇO PARA ESTRUTURAS

Perfis Soldados

• Obtidos através da soldagem de várias chapas.

• Estão disponíveis no mercado em forma de I.

• VS: altura/largura ≤ 4

• CS: altura/largura = 1

• CVS: 1 < altura/largura < 1,5



1.5 PRODUTOS DE AÇO PARA ESTRUTURAS

Perfis de chapa dobrada

• Obtidos pelo dobramento de chapas em temperatura ambiente



1.5 PRODUTOS DE AÇO PARA ESTRUTURAS

Perfis de chapa dobrada

• Exemplo de seções:



2 SISTEMAS ESTRUTURAIS EM AÇO

Próxima aula!


