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Estruturas 

metálicas 

Alta resistência do aço 

Reaproveitamento 

Menor prazo de execução 

Material homogêneo 

Produção industrial 

Fonte: livro Edifícios Múltiplos de andares em Aço , Ildony e outros 

Introdução 

As estruturas metálicas, particularmente as de aço, são imbatíveis quando 

comparadas com, por exemplo, às estruturas de concreto... 
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Então pode-se perguntar:  

 

De quem seria a culpa para um material tão valioso não ser mais aplicado? 

Introdução 

... porém, na prática, a estrutura metálica fica mais restrita a aplicações 

industriais onde não é possível aplicar as estruturas de concreto 

Arquitetos 

Governo 

Escolas 

Siderurgicas 
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Provavelmente a palavra chave é...  

Introdução 

... porém, na prática, a estrutura metálica fica mais restrita a aplicações 

industriais onde não é possível aplicar as estruturas de concreto 

E, para facilitar o entendimento das estruturas metálicas, 

vamos analisar a evolução no tempo de cada etapa de 

produção: 

Montagem Projeto Fabricação 

Etapas de produção de Estruturas metálicas 
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1950 - 1989 1990 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

1950 - 1989 

Poucos fabricantes de estruturas no Brasil 

Mercado cativo: automóveis, construção de 

fábricas, torres, siderúrgicas, etc 

Não havia necessidade de aumentar a 

produtividade 

A substituição das réguas de cálculo por 

máquinas de calcular a partir de 1972 não 

aumentou a produtividade 
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1950 - 1989 1990 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

1990 - 1999 

Popularização dos computadores pessoais e 

programas de cálculo resultaram em um salto de 

produtividade 

Iniciava também as aplicações de programas 

como o Autocad em estruturas, porém primeiro 

somente nos desenhos sendo realizado o 

detalhamento para fabricação ainda de forma 

artesanal 
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1950 - 1989 1990 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

Anos 2000 

Programas em 3D de cálculo, desenho e 

detalhamento 

Computadores de grande capacidade e são 

elaborados cada vez programas de cálculo e 

detalhamento “conversáveis” 

Já não se trabalha com linhas, mas sólidos 

representando colunas e vigas 

A visualização se torna aliado do projetista,  

inclusive interferências com as outras 

disciplinas, Concreto, Ar-condicionado, Elétrica e 

outros 
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1950 - 1989 1990 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

2019 

Quantidade expressiva de programas de cálculo 

e de detalhamento integrados 

Possibilidade dos modelos serem enviados 

eletronicamente para a Fabricação 

Detalhamento automático extraído do Modelo 
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1950 - 1989 1990 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

… 2025 

Não vejo até 2025, a aplicação de robôs em 

Projetos. Depois só o futuro vai dizer... 

Projeto futuro – trabalho com modelos  

Desafio para o Projeto – estruturas de forma 

diversas 

Arquiteto Ruy Ohtake – Aquário do Pantanal 
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1950 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

1950 - 1999 

A produtividade avança linearmente 

Para o aumento de encomendas compra-se 

mais máquinas de soldas e furação, ou contrata-

se mais operários 

A forma de trabalhar é basicamente artesanal: 

Corta-se em prensas mecânicas ou hidráulicas, 

soldas manuais, máquinas de soldas 

automáticas apenas na fabricação de perfis 

Significativo é a substituição dos rebites por 

parafusos de alta resistência 
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1950 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

Anos 2000 

Importam-se máquinas de controle numérico 

para automatizar as operações de cortes, 

furações e soldas 

Agora pensa-se não em contratar mais 

operários, mas sim comprar máquinas cada vez 

mais eficientes 

Há maquinário disponível na Itália e Estados 

Unidos a um preço razoável, além de linhas de 

crédito tipo Finame 



AETEC Fabricação 

1950 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

2019 

    Fábricas tem pequenos robôs instalados 
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1950 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

… 2025 

Haverá muitos robôs instalados (vide indústria 

automobilística), que aumentarão a 

produtividade geométricamente 

INSERIR FIGURA 
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1950 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

1950 - 1999 

A Montagem é feita de forma artesanal 

Não se fala em produtividade - equipamentos de 

montagem não estão disponíveis a um custo 

razoável 

A inventividade dos chefes de montagem é 

crucial para que a obra seja entregue no prazo 

Não há projetos de içamento 

Montagem com mastros Pavilhão Anhembi 

1968 
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1950 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

Anos 2000 

Surgem os primeiros guindastes modernos e 

gruas que aumentam a Produtividade e 

principalmente a segurança nas obras 

Surge um planejamento mais elaborado de 

Montagem, planos de içamento, etc 
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1950 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

2019 

 Montagem mais sofisticada 

  Planejamento de montagem 

  Aumento significativo da segurança 

Qualidade 
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1950 - 1999 Anos 2000 2019 … 2025 

… 2025 

  Segurança é primordial 

  Não agressão ao meio ambiente 

  Planos sofisticados de içamento 

  Treinamento  

   
INSERIR FIGURA 
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Com base ao exposto pode-se afirmar que a baixa utilização de estruturas 

metálicas no Brasil deve-se a baixa produtividade do setor de 1940 a 2000 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Linha do tempo 2025 

Evolução das Estruturas Metálicas 

Projetos Programas 3D 

PCs 

Fabricação 

Máq. Aut. 

Montagem 

Guindastes 

Modernos / 

Gruas 
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... sendo a Educação sempre necessária em todos os níveis para que não 

se reverta a curva da Produtividade 

Fonte: livro Construction Métallique, volume 10, Manfred Hirt e Rolf Bez 
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