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1. Resumo 

As edificações necessitam cada vez mais de tecnologia para transforma-las, 

para torna-las rápidas e acessíveis, por isso a exploração do aço vem crescendo 

cada vez mais em torno do mundo, ainda mais pela facilidade e rapidez que a 

estrutura metálica pode propor para a construção civil. A arquitetura 

consequentemente só vem ganhando com esta prática, necessitando cada vez mais 

avaliar o assunto, para novas pesquisas de uso do aço.  

Este estudo se dará por meio de revisão bibliográfica, levantamento dos dados 

pertinentes, análise comparativa e elaboração de relatório. 

O início da exploração do aço, em contexto geral, é de 3000 anos antes de 

Cristo, mas a junção da arquitetura, construção civil e o aço só acontece 

significativamente no período moderno . Junção que deu certo e faz diferença para 

muitas edificações hoje, que permite o avanço e melhora estrutural para a 

construção civil. O Brasil vem acompanhando aos poucos estes avanços, mas não 

com menos tecnologias e estudos. Cada vez mais o país vem mostrando e 

superando sua arquitetura, é um novo tempo principalmente para o Brasil. 

A evolução do aço no Brasil, comparado com o mundo, iniciou tardiamente. 

Mas apesar deste descompasso de tempos o Brasil vem avançando junto com a 

modernidade da tecnologia que propõem soluções para a construção civil e 

arquitetura.  

 Sabe-se da importância e utilização do aço no mundo, fazendo-se assim 

necessário o estudo do mesmo no Brasil, a fim de mostrar as tecnologias utilizadas 

atualmente nas construções brasileiras além de comparar com as utilizadas 

mundialmente. 

 

2. Introdução 

Existem relatos da exploração para recursos minerais desde antes de Cristo 

para o uso de ferramentas, trazendo desde então um avanço técnico para a história 

da humanidade. Desta forma até os tempos atuais o aço vem consolidando, um 

novo avanço tecnológico, permitindo o uso na construção civil com novas formas, 

conforto e estruturas exuberantes. Assim a arquitetura institui este campo em sua 

área para ser estudado e aperfeiçoado, segundo uma visão estética.  

Este trabalho fará um levantamento de algumas obras existentes e que são 

consideradas representativas para o uso mencionado, e a partir da relação das 



características verificadas, junto a análise das obras e conteúdos mencionados em 

referência bibliográfica, situar o uso do material citado nas condições construtivas 

atuais para suas possibilidades de  uso. 

 

3. Objetivos 

Entender como se dá o uso do aço na construção civil e a tecnologia presente 

no Brasil. Estudar as possibilidades de uso do material na arquitetura brasileira, de 

acordo com a realidade social econômica e tecnologia presente hoje em nosso país. 

 

4. Metodologia  

O estudo se dará por meio de revisão bibliográfica, levantamento dos dados 

pertinentes, análise comparativa e elaboração de relatório. O Processo será a partir 

estudo e pesquisa a partir das referências bibliográficas analisadas com base no 

tema em questão da pesquisa, já que se trata de um trabalho de revisão 

bibliográfica. 

 

5. Desenvolvimento 

Grandes arquitetos no final do século XIX e começo do século XX 

revolucionaram a visão de edificações, misturando o modernismo com o aço, e 

adicionando ainda uma concepção mais industrial. Desta maneira, obras importantes 

começam a ser desenvolvidas e se tornam grandes símbolos da arquitetura em aço 

como, por exemplo, a Torre Eiffel e seu impacto gerado à época, apesar de ser 

construída por um engenheiro.  

O Brasil do século XX ainda não demonstrava o melhor desempenho de 

estruturas metálicas comparados a países de primeiro mundo, mas a cada ano 

buscou mais esses estudos e atualmente existe uma vasta área usando a tecnologia 

do aço. Talvez ainda essa concepção de construção não seja a mais usada em 

cidades menores, mas em grandes centros o uso desta tecnologia esta sendo 

vastamente explorada (SEGAWA,1991 p.16). 

Foi no século XVIII que começou os estudos das técnicas com utilização do 

ferro no ocidente, por decorrência da Revolução Industrial, com isso melhorias com 

o materiais metálicos começaram a surgir. Mas a partir do século XIX que o ferro 

deu aspecto arquitetônico, alterando o modo de enfoque com a industrialização. No 

Brasil a história do aço iniciou no ano 1589, com a industrialização de ferro por 



bandeirantes, mas somente no século XIX com a vinda da família real portuguesa 

para o Brasil foi que começou a exploração mineral e a chegada de profissionais 

especializados. Primeiramente usado em construções de pontes, o material metálico 

logo abrange para novas técnicas construtivas, e é empregado em 1830 na 

construção de ferrovias.  

O século XIX foi crucial para a tecnologia do aço em relação à construção civil, 

não restando dúvidas a implantação do aço na vida social, e de certa forma começa 

a ser aceito pela população. A vida moderna que mais exigiu esse crescimento do 

aço, e os arquitetos começaram a defender essa nova ideologia, muitos deles 

consagrados como Mies van der Rohe, Peter e Alisson Smithson, Philip Jonhson e 

Louis Kahn, arquitetos estes que estabeleceram uma linguagem arquitetônica para o 

aço. 

 

6. Resultados preliminares 

 Na segunda metade do século XIX o Brasil foi marcado pelo uso do ferro com 

a chegada do trem e do desenvolvimento que chegaria junto com ele: a facilidade de 

comercio, encurtamento das distancias, modernização das cidades, e diversas 

outras vantagens. Foi no século XX que melhorou o setor industrial, com o avanço 

do processo siderúrgico. E a partir dos anos 50 que o estilo arquiteto de aço e vidro, 

de Mies chega alterando o conceito arquitetônico brasileiro.  
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