
Resumo 

Com o desenvolvimento industrial verificado a partir dos meados do século XIX, o consumo de aço 

cresceu de forma vertiginosa.  

Inicialmente a construção mecânica e posteriormente o uso dos betões, na construção civil, passaram 

a absorver, grandes quantidades de aço.  

Parta satisfazer essa procura, a indústria conseguiu desenvolver as suas capacidades aumentando 

simultâneamente a produção e melhorando as propriedades do metal fabricado.  

Verifica-se assim que a produção não é específica para uma determinada aplicação antes procura 

abranger um grande número de potenciais utilizadores. Opta-se pelo fabrico de aços de baixos ou 

médios teores em carbono, susceptíveis de aliarem no estado recozido ou normalizado uma boa 

ductilidade, a uma resiliência e dureza apreciáveis. Permite-se assim que partindo da mesma matéria 

prima, o consumidor de aço possa por tratamento térmico condicionar as propriedades dentro de 

largos limites.  

Assim, por exemplo, um aço ao carbono pode apresentar valores de resistência à tracção que, para 

um conteúdo de 0,45% C vão de cerca de 1500 MPa no estado temperado até 700 MPa para um 

revenido a alta temperatura (1); o alongamento sofrerá neste caso uma variação de 6 a 19%.  

A dureza pode também ser fortemente condicionada por tratamento térmico: para o mesmo aço 

poderemos obter durezas (Vickers) tão altas como 620 ou inferiores a 200.  

E possível assim, com o mesmo aço, ou variando pouco a sua composição, fabricar peças tão 

diversas como material de cutelaria, carris para o caminho de ferro ou chapas para a construção de 

navios.  

Procura-se portanto, uma melhoria de propriedades, isto é, atingir valores de compromisso entre a 

resistência e a resiliência, entre a dureza e a ductilidade.  

O problema do peso dos equipamentos em que o aço vai ser aplicado não é crucial: o preço da 

energia utilizada (o carvão), e relativamente baixo e as velocidades atingidas pelas peças em 

movimento não são geralmente muito elevadas, pelo que o aumento das secções pode compensar 

qualquer característica mecânica mais desfavorável.  

As exigências Iaborais de pessoas progressivamente mais especializadas, lidando com equipamentos 

de aIto custo, e portanto não susceptível de funcionar com uma mão de obra flutuante, vão obter 

como resposta o aumento de produtividdde, pela racionalização dos sistemas, sofisticação dos 

processos de controlo e maximização do aproveitamento dos recursos disponíveis.  

A indústria siderúrgica tende assim a aumentar a sua dimensão, o que permite com o mesmo número 

de operários laborar quantidades crescentes de metal.  



O atraso do desenvolvimento tecnológico de grande parte dos países do Mundo, e a dependência 

político-económica em que vivem vai torná-Ios até ao fim da 2ª Guerra Mundial uns bons clientes dos 

produtos das grandes aciarias.  

Com efeito, na generalidade desses países, as indústrias que começam a dar os primeiros passos, 

vão consumir os semiprodutos fornecidos do exterior, que serão posteriormente transformados, de 

acordo com as necessidades, em alfaias agrícolas, ferramentas, construção civil e em geral na 

metalomecânica ligeira.  

Nos países produtores, há um aumento rápido da procura dos produtos ferrosos e simultâneamente o 

esenvolvimento industrial no exterior não constitui óbice à expansão das siderurgias, pelo contrário 

absorve os seus produtos.  

Chegamos assim nos inícios da década de 70, às grandes siderurgias integradas, com altos fornos 

capazes de produzirem mais de 3.10 6t/ano de aço.  

Tais colossos, quer pelo simples facto de funcionarem em contínuo, quer pelo gigantismo do 

equipamento existente a montante e a juzante, impõe ritmos de produção elevados e regulares. Os 

investimentos feitos não se compadecem com paragens; o tipo de tecnologia empregue é pouco 

flexível e adaptações ou ensaios são impensáveis de ânimo leve, dadas as consequências que 

podem vir a ter no plano económico e tecnológico.  

O desenvolvimento crescente de siderurgias em novos países industrializados acelera a 

concorrência, ocupa mercados, aumenta as normas de qualidade e absorve de forma crescente os 

capitais dos próprios Estados.  

Com um tal panorama não é de estranhar que nos anos 80 a situação da indústria siderúrgica 

Mundial seja:  

- Forte concorrência no domínio aços ao carbono  

- Implantação de grandes siderurgias em inúmeros países (Brasil, Coreia do Sul, México, Venezuela 

etc. ); a produção dos países do 3º Mundo passa de 40X106 t em 1970 para 100X106 em 1981 (4)  

- Excesso de capacidade produtiva. Fixação de cotas maximas de produção (nos EUA produziram-se 

134X106 t em 1974 e apenas 76,6X106 em 1981).  

- Recessão e desemprego no sector (em França em 1974 trabalhavam na siderurgia 158 000 

pessoas contra 95000 em 1983) (4).  

Paralelamente as fábricas de menor dimensão, laborando sucatas/ou produtos pré-reduzidos, são 

menos sensíveis às flutuações de mercado.  

Representando investimentos globais menos volumosos, podem com menos problemas diminuir os 

ritmos de produção, adaptando melhor o fabrico às necessidades do mercado.  

A mudança de escala permite encarar de forma diferente a qualidade do produto. Tal como sucedia já 

com os aços ligados, é possível diversificar a gama de fabrico de forma a dar ênfase ás propriedades 

mais importantes para cada tipo de utilizadores.  



Se meditarmos um pouco sobre este aspecto, chegaremos facilmente a conclusão de que por 

exemplo uma grande aptidão à embutidura será de somenos importância para o fabrico de painéis 

planos, e que uma elevada resistência terá interesse num elemento estrutural, mas pouco no 

revestimento de vedação dum telhado. Da mesma forma uma dureza elevada e uma grande 

resistência ao desgaste, poderão coexistir com grandes cargas de roturas, irrelevantes para muitas 

aplicações.  

Pode portanto dizer-se que muitas das propriedades dos aços ao carbono estão subaproveitadas em 

grande parte das aplica ções. Pode começar a pensar-se em reduzir o tamanho dos equipamentos, 

tornando-os mais versáteis e mais adaptados à produção de materiais com propriedades específicas, 

adequadas a cada aplicação.  

Uma simples redução de escala não poderá ter grande êxito. Embora com a evolução dos processos 

de automação, tal não representasse, um retrocesso, a verdade é que a optimização de consumos 

impõe a utilização de outros processos.  

Os pressupostos da realização deste trabalho baseiam-se portanto na necessidade de encontrar 

novos caminhos para a produção de materiais ferrosos.  

Contráriamente ao que é normal em dissertações deste tipo, o trabalho não se desenvolveu numa 

área muito restrita, tanto na pesquisa bibliográfica como no campo experimental. Pelo contrário, 

procurou abordar-se um grande número de aspectos, que vão desde a ocorrência dos minerais, aos 

aspectos económicos do seu aproveitamento, passando pelo desenvolvimento dum novo processo 

tecnológico para terminar no levantamento das propriedades dum “novo” material.  

Tal orientação não excluiu o detalhe no aprofundamento dos aspectos mais importantes para a 

explicação do comportamento do material obtido, pois as questões relacionadas com a estrutura 

foram, como se verá, detalhadamente estudadas.  

O ataque simultâneo de várias “frentes” neste estudo apesar de antecedido de uma pesquisa 

bibliográfica cuidadosa e exaustiva, (recurso a bancos de dados), permitiu levantar um grande 

número de questões que nem sempre puderam ser respondidas... Pensamos que a resposta a 

algumas delas implicaria por si só a realização dum trabalho tão extenso como o que aqui foi 

desenvolvido.  

A linha de actuação seguida, é diferente da trilhada pela siderurgia “clássica”, já que as inclusões, 

aqui consideradas como constituintes normais, são ali tidas como algo de nocivo e a evitar. Já os 

novos materiais, os compósitos, conjugam num mesmo produto materiais, os compósitos, conjugam 

num mesmo produto materiais tão diversos como uma resina poliester e uma fibra de vidro (2).  

Assim, enquanto a resina possui uma Rt de 40-90 Mpa a Rt da fibra de vidro situa-se entre 1,4 / 2,5 

GPa, isto é, cerca de 30 vezes superior. Um tal conjunto vai possuir propriedades radicalmente 

diferentes de cada componente, podendo atingir-se cargas de rotura da ordem dos 5, 6 GPa! (3).  



É evidente, sob pena de negarmos todo o desenvolvimento da aciaria, que a deliberada utilização das 

inclusões só será compatíval com uma nova tecnologia de processamento e de que os materiais 

obtidos não se destinarão, geralmente, ao mesmo tipo de aplicações.  

Consideramos que aqui reside algo de inovador neste trabalho: assumir aquilo que é considerado 

como um defeito dum aço, promovendo-o à característica mais saliente de estrutura do material.  

Veremos mais tarde que por outras vias e com outros metais os metalúrgicos tinham já, de forma 

mais complicada, caminhado na mesma direcção.  

Depois do que foi exposto não parece descabido que o repensar da tecnologia dos  produtos  

ferrosos nos tenha levado aos primórdios da metalurgia buscando aí pontos de reflexão que as 

actuais tecnologias haviam há muito enterrado.  

Tal como na habitação se voltou a encarar com maior respeito os recursos e as técnicas passadas, 

depois de um período eufórico de delapidação energética que negou a necessidade de precauções 

construtivas já solidamente testadas, também aqui nos debruçaremos sobre o passado para 

regressar a caminhos esquecidos que voltarão a ser de novo trilhados, embora não da mesma forma. 

Não encaramos a História como um arquiva morto de factos ultrapassados. Sem a arrogância 

técnico-científica que nos tem feito pagar elevados preços pelos erros cometidos, voltaremos atrás 

com a esperança de chegar mais longe.... 


