


Sistemas 
inteligentes 
para o seu 
projeto

Empresa do segmento metalúrgico que atua no desenvolvimento de 
projetos, fabricação, montagem e acabamento de estruturas em aço, a 
Metalcon Sistemas Estruturais atua nos ramos de indústrias, centros 
comerciais, prédios de múltiplos andares, centros de distribuições, pontes, 
entre outros.

Com a mesma solidez das estruturas que produz, a Metalcon mantém uma 
forte relação de confiança com seus clientes e fornecedores. Referência de 
qualidade, preza pela excelência na execução de suas obras, investindo no 
aperfeiçoamento  de profissionais e evolução tecnológica. 

Da concepção a execução, estruturas em aço exigem constante inovação, 
transformação e experiência. Há mais de uma década  contamos com uma 
equipe de alto nível técnico, e em constante sintonia com as evoluções do 
mercado, além de ter a disposição os mais modernos softwares, máquinas 
e ferramentas para garantir qualidade, entrega no prazo e a segurança no 
desenvolvimento do seu projeto e execução de sua obra. 

Metalcon, garantia de satisfação e qualidade para o seu empreendimento!
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Ser um referencial de qualidade e fornecimento de 
estruturas em aço e destaque no relacionamento e 
comunicação com o cliente.

Disponibilizar aos nossos clientes as resoluções estruturais 
para suas obras com eficácia e modernidade, além  de 
fornecer soluções que atendam suas reais necessidades 
sempre prezando pelo meio ambiente e ética.

VISÃO

missão

A qualidade final de um produto tem ligação direta com a 
qualidade da matéria-prima, mão de obra e tecnologia 
empregadas nos processos de industrialização. Com base 
nesses fatores, a Metalcon busca constantemente o 
aprimoramento de sua mão de obra, padronização, controle 
de qualidade e uso da tecnologia adequada para cada 
etapa do processo, até a sua finalização.

E QUALIDADE
INOVAÇÃO 
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Obra [construction] - Complexo industrial Moinho de milho  Cliente [client] - Engebel Engenharia e Empreendimentos    
Cidade [city] - Guarapuava - PR   Segmento [segment] - Cooperativa
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Obra [construction] - Complexo industrial Moinho de milho  Cliente [client] - Engebel Engenharia e Empreendimentos    
Cidade [city] - Guarapuava - PR   Segmento [segment] - Cooperativa
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Obra [construction] - Indústria de abate de bovinos  Cliente [client] - Callegaro e irmãos Ltda
Cidade [city] - Santo Ângelo - RS   Segmento [segment] - Industrial
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Obra [construction] - Indústria de abate de bovinos  Cliente [client] - Callegaro e irmãos Ltda
Cidade [city] - Santo Ângelo - RS   Segmento [segment] - Industrial
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Obra [construction] - Indústria de móveis e esquadrias  Cliente [client] - IMOBAL - Indústria de móveis Baldissera  -  MADEBAL - Madeireira Baldissera Ltda   
Cidade [city] - São Miguel do Oeste - SC   Segmento [segment] - Industrial
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Obra [construction] - Indústria de móveis e esquadrias  Cliente [client] - IMOBAL - Indústria de móveis Baldissera  -  MADEBAL - Madeireira Baldissera Ltda   
Cidade [city] - São Miguel do Oeste - SC   Segmento [segment] - Industrial



Metalcon Sistemas Estruturais12

Obra [construction] - Centro de eventos Marabá  Cliente [client] - Churrascaria Marabá    
Cidade [city] - Francisco Beltrão - PR   Segmento [segment] - Feira e eventos
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Obra [construction] - Centro de eventos Marabá  Cliente [client] - Churrascaria Marabá    
Cidade [city] - Francisco Beltrão - PR   Segmento [segment] - Feira e eventos
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Obra [construction] - Super Gentil  Cliente [client] - Supermercado Marció Ltda    
Cidade [city] - Xanxerê - SC   Segmento [segment] - Supermercados
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Obra [construction] - Super Gentil  Cliente [client] - Supermercado Marció Ltda    
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Obra [construction] - Schirmann Home center  Cliente [client] - Schirmann Materiais e Soluções para Construção    
Cidade [city] - Ijuí - RS   Segmento [segment] - Comercial
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Obra [construction] - Schirmann Home center  Cliente [client] - Schirmann Materiais e Soluções para Construção    
Cidade [city] - Ijuí - RS   Segmento [segment] - Comercial
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Obra [construction] - Ampliação Fábricas de ração Cliente [client] - COPACOL - Cooperativa Agroindustrial Consolata  
Cidade [city] - Cafelândia - PR   Segmento [segment] - Industrial/Alimentício

Obra [construction] - Chiller  Cliente [client] - COPACOL - Cooperativa Agroindustrial Consolata  
Cidade [city] - Cafelândia - PR   Segmento [segment] - Industrial/Alimentício
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Obra [construction] - SICOOB - São Lourenço do Oeste  Cliente [client] - SICOOB – Noroeste    
Cidade [city] - São Lourenço do Oeste - SC   Segmento [segment] - Cooperativa



www.metalcon.ind.br 21

Obra [construction] - SICOOB - São Lourenço do Oeste  Cliente [client] - SICOOB – Noroeste    
Cidade [city] - São Lourenço do Oeste - SC   Segmento [segment] - Cooperativa
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Cliente [client] - Cooperativa Regional Itaipu   
Cidade [city] - Pinhalzinho, Saudades, Modelo, Serra Alta, Sul Brasil - SC   Segmento [segment] - Cooperativa

Cliente [client] - Coopatrigo - Cooperativa Tritícola Regional São-Luizense Ltda    
Cidade [city] - São Luiz Gonzaga - RS    Segmento [segment] - Cooperativa
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Cidade [city] - Pinhalzinho, Saudades, Modelo, Serra Alta, Sul Brasil - SC   Segmento [segment] - Cooperativa

Cliente [client] - Coopatrigo - Cooperativa Tritícola Regional São-Luizense Ltda    
Cidade [city] - São Luiz Gonzaga - RS    Segmento [segment] - Cooperativa



Metalcon Sistemas Estruturais24

Obra [construction] - CEPON – Centro de Pesquisas Oncológicas   Cliente [client] - FAHECE    Cidade [city] - Florianópolis-SC   Segmento [segment] - Hospitalar

Obra [construction] - Paseo Avenida   Cliente [client] - Porto �no empreendimentos    Cidade [city] - Chapecó - SC   Segmento [segment] - Comercial

Obra [construction] - HEMOSC - Hemocentro Regional de Chapecó   Cliente [client] - FAHECE   Cidade [city] - Chapecó - SC   Segmento [segment] - Institucional

Obra [construction] - Nota 10 Stop Center   Cliente [client] - Abastecedora Perizzolo Ltda.   Cidade [city] - Chapecó - SC   Segmento [segment] - Comercial
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Obra [construction] - Passarela Halal  Cliente [client] - BRF - Brasil Foods
Cidade [city] - Videira - SC  Segmento [segment] - Industrial/Alimentício

Obra [construction] - Cobertura e Suportes para sistema de geração de energia - Laboratório UFSC  Cliente [client] - FAPEU – Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária
Cidade [city] - Florianópolis - SC   Segmento [segment] - Educacional



www.metalcon.ind.br 27

Obra [construction] - Passarela Halal  Cliente [client] - BRF - Brasil Foods
Cidade [city] - Videira - SC  Segmento [segment] - Industrial/Alimentício

Obra [construction] - Cobertura e Suportes para sistema de geração de energia - Laboratório UFSC  Cliente [client] - FAPEU – Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária
Cidade [city] - Florianópolis - SC   Segmento [segment] - Educacional



Metalcon Sistemas Estruturais28

Obra [construction] - Cobertura Casa de Força e Vigas de Rolamento Raizen Cliente [client] - Construtora FETZ Ltda
Cidade [city] - Paraguaçu Paulista - SP   Segmento [segment] - Agroindustrial

Obra [construction] - Complexo Monsanto Paracatu-MG  Cliente [client] - Construtora Fetz Ltda. 
Cidade [city] - Paracatu - MG    Segmento [segment] - Industrial

Obra [construction] - Ampliação Unidade Lages-SC, rua São Joaquim  Cliente [client] - Supermercados Myatã Ltda  Cidade [city] -  Lages - SC    Segmento [segment] - Supermercadista
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Obra [construction] -  Pepsico   Cliente [client] - ViaTerra Empreendimentos Imobiliários   Cidade [city] - Chapecó - SC   Segmento [segment] - DistribuiçãoObra [construction] - Bloco K   Cliente [client] - Unochapecó   Cidade [city] - Chapecó - SC   Segmento [segment] - Educacional

Obra [construction] - Bloco G3   Cliente [client] - Unochapecó   Cidade [city] - Chapecó - SC   Segmento [segment] - Educacional Obra [construction] - Quim unidade Panambi – Matriz   Cliente [client] - Quim e Cia Material de Construção    Cidade [city] - Panambi - RS   Segmento [segment] - Comercial
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Obra [construction] - Brasão Xanxerê   Cliente [client] - Brasão Supermercados    Cidade [city] - Xanxerê-SC   Segmento [segment] - Supermercados

Obra [construction] - Bragagnolo Papel e Embalagens   Cliente [client] - Avelino Bragagnolo S/A    Cidade [city] - Faxinal dos Guedes - SC   Segmento [segment] - Industrial

Obra [construction] - Atlas Eletrodomésticos   Cliente [client] - Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda.   Cidade [city] - Pato Branco - PR   Segmento [segment] - Industrial

Obra [construction] - Pátio da Caldeira - Cooperativa Agrária Agroindustrial    Cliente [client] - Engeman Máquinas e Equipamentos Ltda.      Cidade [city] - Guarapuava - PR   Segmento [segment] - Cooperativa 
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Obra [construction] - Brasão Xanxerê   Cliente [client] - Brasão Supermercados    Cidade [city] - Xanxerê-SC   Segmento [segment] - Supermercados
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Obra [construction] - Unidade de processamento   Cliente [client] - Sifra Nutrição Animal    Cidade [city] - Lages - SC  Segmento [segment] - Industrial

Obra [construction] - Tombadores de grãos   Cliente [client] - Marasca Comércio de Cereais Ltda    
Cidade [city] - Dom Pedrito, Bagé, São Luiz Gonzaga e Palmeira das Missões - RS   Segmento [segment] - Armazenamento de Grãos

Obra [construction] - Super Cotricampo   Cliente [client] - Cooperativa Tritícola Mista campo Novo Ltda.     
Cidade [city] - Campo Novo - RS   Segmento [segment] - Supermercados

Obra [construction] - Honda Minami Motors Ijuí   Cliente [client] - Schirmann Mat. e Soluções para Const. 
Cidade [city] - Ijuí - RS  Segmento [segment] - Comercial
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Obra [construction] - Centro administrativo e Biblioteca  Cliente [client] - FAHOR - Faculdade Horizontina
Cidade [city] - Horizontina - RS   Segmento [segment] - Educacional

Obra [construction] - Casa de Bombas - Agrária  Cliente [client] - Ribeiro e Araujo Construções Ltda.     
Cidade [city] - Guarapuava - PR   Segmento [segment] - Cooperativa 
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Obra [construction] - Supermercado COTRIJUI  Cliente [client] - COTRIJUI - Cooperativa Agropecuária & Industrial  Cidade [city] - Ijuí - RS  Segmento [segment] - Supermercados

Obra [construction] - E.E.B BOM PASTOR  Cliente [client] - ROTESMA - Indústria de pré-fabricados de concreto  Cidade [city] - Chapecó - SC  Segmento [segment] - Educacional

Obra [construction] - Centro de Distribuição   Cliente [client] - Grupo Peruzzo     
Cidade [city] - Bagé - RS   Segmento [segment] - Comercial

Obra [construction] - Felice Automóveis Ltda - Revendedora JEEP   Cliente [client] - Grupo Felice  
Cidade [city] - Pelotas - RS   Segmento [segment] - Comercial



www.metalcon.ind.br 39

Obra [construction] - Supermercado COTRIJUI  Cliente [client] - COTRIJUI - Cooperativa Agropecuária & Industrial  Cidade [city] - Ijuí - RS  Segmento [segment] - Supermercados

Obra [construction] - E.E.B BOM PASTOR  Cliente [client] - ROTESMA - Indústria de pré-fabricados de concreto  Cidade [city] - Chapecó - SC  Segmento [segment] - Educacional
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Obra [construction] - Mig-Plus Agroindustrial   Cliente [client] - Schneider Montagens Indústriais   Cidade [city] - Casca - RS   Segmento [segment] - IndustrialObra [construction] - Prédio da Caldeira - Cooperativa Agrária Agroindustrial     Cliente [client] - Ribeiro e Araujo Construções Ltda.    Cidade [city] - Guarapuava - PR   Segmento [segment] - Cooperativa

Obra [construction] - Goemil S/A Ind. de Produtos Alimentícios   Cliente [client] - ROTESMA – Indústria de Pré-fabricados de concreto  Cidade [city] - Palmeira de Goiás - GO   Segmento [segment] - Industrial / Alimentício
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Obra [construction] - Mig-Plus Agroindustrial   Cliente [client] - Schneider Montagens Indústriais   Cidade [city] - Casca - RS   Segmento [segment] - IndustrialObra [construction] - Prédio da Caldeira - Cooperativa Agrária Agroindustrial     Cliente [client] - Ribeiro e Araujo Construções Ltda.    Cidade [city] - Guarapuava - PR   Segmento [segment] - Cooperativa

Obra [construction] - Goemil S/A Ind. de Produtos Alimentícios   Cliente [client] - ROTESMA – Indústria de Pré-fabricados de concreto  Cidade [city] - Palmeira de Goiás - GO   Segmento [segment] - Industrial / Alimentício
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ESTRUTURAS
EM AÇO produtos 

metalcon

pilares

vigas

lajes

sistemas de COBERTURAs 

fechamentos

sistemas de ventilação e iluminação

ACABAMENTOS E VEDAÇÕESO aço é um elemento extremamente 
importante e por isso muito utilizado na 
vida moderna. Esta presente nos mais 
diversos segmentos: automobilístico, 
aéreo, naval, linhas de transmissão de 
energia elétrica, tubulações de água, 
redes integradas de telefonia e 
principalmente na construção civil.  Deste 
modo, �ca inconcebível qualquer 
tentativa de imaginar o mundo moderno 
sem a sua  presença.

A Metalcon, pensando sempre no futuro, 
em soluções arrojadas, com alto índice de 
industrialização e precisão,  trabalha com 
sistemas estruturais, tendo como 
principal matéria prima o aço. 

Buscamos através de projetos, com 
orientação de cronograma e etapas de 
construção, fabricação e gerenciamento 
de montagens de estruturas,  suprir as 
necessidades de todos os clientes com a 
mais moderna tecnologia em estruturas 
de aço, prezando sempre pela qualidade e 
pontualidade das obras. 
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pilares E VIGAS lajes

Placa cimentícia

acabamentos 
e vedações

As seções dos pilares e vigas em aço são 
substancialmente mais esbeltas quando 
comparadas a outros métodos construtivos, 
resultando em um melhor aproveitamento de 
espaços internos e aumento da área útil das 
edi�cações.

Vantagens:
- Flexibilidade para atender a grandes vãos.
- Redução no tempo de produção.
- Redução das cargas atuantes nas fundações.
- Tratamentos de superfície 
com alta resistência. 
- Fácil adaptação a receber novas cargas.
- Precisão milimétrica. 

Em busca de métodos construtivos 
inovadores, qualidade e agilidade 
na execução de pavimentos, 
podem ser empregadas diferentes 
soluções, algumas delas são as 
Lajes Steel Deck e Placas 
cimentícias. 

LAJE steel deck

- Facilidade e rapidez de instalação.
- Alta qualidade de acabamento da laje.
- Dispensa o escoramento e reduz o 
desperdício de material.
- Funciona como plataforma de serviço e proteção 
aos operários que trabalham nos andares inferiores, 
propiciando maior segurança.
- Facilidade de passagem de dutos de instalações.
- Pintura na face inferior dispensando o uso de forros.

A Placa Cimentícia é uma moderna solução 
para pisos de mezaninos, forros, entre outros. 
É composto de madeirit e revestido com 
placas cimentícias.
Resistências: mecânica, a fogo, impacto, 
cargas concentradas, esforços rolantes e à 
abrasão entre placas.

treliçado

laminado

A treliça pode ser descrita como um 
conjunto de triângulos formados por 
peças retas e articuladas entre si. 
Quando adequadamente projetada, 
uma treliça passa a ser um elemento 
estrutural econômico e com uma 
grande capacidade de atingir vãos. 

São estruturas laminadas que podem ser do 
tipo “I”, “H” e “T”, em virtude do seu formato 
possuem alta inércia e maior resistência 
geométrica, são produzidos com uma ampla 
variedade de dimensões de acordo com a 
norma ASTM, garantindo �exibilidade e um 
melhor aproveitamento dos espaços internos. 

tubular

Os Per�s Tubulares de aço são utilizados em 
diversas aplicações e podem ser fornecidos 
em diâmetros, espessuras e comprimentos 
diversos, conforme solicitação e necessidade 
de aplicação, na maioria das vezes possuem 
seções circulares, quadradas e retangulares.

 caixão

As vigas ou pilares com seções transversais 
em caixão são altamente e�cientes para 
estruturas em curva, devido a sua grande 
resistência a torção, e nas pontes com 
grandes vãos para evitar problemas de 
instabilidade aerodinâmica.

São elementos metálicos cuja 
função é proteger encontros de 
coberturas, paredes e 
fechamentos, evitando assim, 
problemas com in�ltrações 
decorridas de águas das chuvas em 
suas junções. A Metalcon dispõe 
dos mais variados elementos de 
vedação projetados de acordo com 
a necessidade de cada aplicação.

As Telhas Aluzinc  são formadas por 55% de alumínio, 43,4% de zinco e 1,6% de silicone, 
solidi�cados em alta temperatura, formando uma camada protetora no aço que previne a 
oxidação, são comercializadas em sua cor natural ou pré-pintadas que possuem uma película 
protetora permitindo sua per�lação sem que ocorram danos a pintura. Também podem ser 
encontradas no formato termoacústico onde são caracterizadas por um revestimento de 
duas telhas metálicas convencionais constituindo um “sanduíche” com um preenchimento 
interno oferecendo uma resistência à troca de calor externo e interno das edi�cações.

Telhas

*Peças com seções variáveis
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pilares E VIGAS lajes

Placa cimentícia

acabamentos 
e vedações
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espaços internos e aumento da área útil das 
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Vantagens:
- Flexibilidade para atender a grandes vãos.
- Redução no tempo de produção.
- Redução das cargas atuantes nas fundações.
- Tratamentos de superfície 
com alta resistência. 
- Fácil adaptação a receber novas cargas.
- Precisão milimétrica. 
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sistemas de 
COBERTURA

arco

fechamento 

sistemas de 
ventilação
e iluminação

A tecnologia empregada 
no aço permite aos 
arquitetos total liberdade 
criativa, permitindo a 
elaboração de projetos 
arrojados e de expressão 
arquitetônica marcante, 
com isto, é possível a 
elaboração de sistemas de 
cobertura que venham a 
suprir com as reais 
exigências de cada cliente.

Vantagens
- Flexibilidade para 
atender a grandes vãos.
- Flexibilidade na 
elaboração de coberturas.
- Redução no tempo 
de produção.
- Redução de cargas 
sobre fundações.
- Pinturas com alta 
resistência a ambientes 
corrosivos.
-Precisão milimétrica. 

shed

espaciais

A Cobertura Shed é um 
sistema muito utilizado 
em indústrias onde se 
obtém  um excelente 
nível de iluminação e 
ventilação do ambiente 
interno que ocorre devido 
a exaustão do ar na parte 
superior da cobertura.

Uma cobertura espacial é formada basicamente por 
treliças metálicas com formato triangular, criando um 
conjunto tridimensional de alta e�ciência estrutural. As 
barras deste sistema podem ser fabricadas a partir de 
per�s tubulares circulares, retangulares ou quadrados. 
Este sistema além de suas vantagens estruturais é 
muito utilizado pela sua beleza arquitetônica e 
�exibilidade quanto a disposição dos pilares.

As coberturas em arco apresentam grande economia, 
principalmente quando o assunto é vencer grandes vãos, neste 
sistema é possível a utilização de per�s com alma cheia, 
treliçados ou de acordo com a necessidade de cada projeto, 
proporcionando assim uma grande liberdade arquitetônica.

O uso de treliças em duas 
águas, também 
denominadas de tesouras é 
outro mecanismo capaz de 
vencer grandes vãos, quando 
comparadas aos arcos 
apresentam um peso 
superior mas permitem uma 
cobertura com uma altura 
menor, resultando em 
edi�cações mais baixas.

Painéis TermoWall com núcleo isolante em PUR/PIR são ideais para fechamentos laterais ou 
fachadas de construções comerciais, industriais e residenciais. Possuem sistema de �xação 
embutido para junção horizontal com efeito pingadeira, que resulta em uma excelente vedação 
e acabamento à edi�cação, dentre suas qualidades este sistema  oferece uma grande resistência 
nas trocas de calor externo e interno das edi�cações possibilitando uma redução na utilização de 
equipamentos para refrigeração, redução em problemas de acidentes por fadiga e melhoria no 
ambiente de trabalho. Oferecem uma construção rápida, com alto padrão estético e sem 
desperdício de materiais, mantendo o canteiro de obras limpo e seguro.

Quando os espaços cobertos são consideráveis, a ventilação e 
iluminação do ambiente feita apenas pelas laterais torna-se 
insu�ciente. Neste caso, ventilações e iluminações devem ser previstas 
através do uso de trocadores de calor, que são estruturas secundárias 
sobre a principal. Trocadores de calor conhecidos também como 
lanternins, podem ser dispostos longitudinalmente e de forma 
contínua ou transversalmente e descontínuo. Este se faz funcional 
devido a diferença de pressão que provoca a circulação do ar através 
das aberturas presentes na edi�cação, do exterior para o interior e 
vice-versa, é ocasionada pela diferença de peso entre as colunas de ar 
de mesma altura, mas com temperaturas diferentes se as duas 
aberturas estiverem abertas, uma localizada na parte mais alta da 
edi�cação e a outra na parte mais baixa, o ar frio �uirá para o interior 
do edifício, através da abertura inferior, e o ar quente �uirá para o 
exterior da edi�cação, através da abertura superior.

Cobertura em 
duas águas
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vantagens  
estruturas em aço

As estruturas em aço são projetadas para fabricação industrial e seriada, de preferência, levando a um menor 
tempo de fabricação e montagem. Possui maior facilidade de transporte e manuseio em função da maior 
resistência do material, as peças de aço são menores, com menor peso relativo, facilitando assim o 
carregamento, transporte e manipulação, agilizando todo o processo.

MENOR TEMPO DE EXECUÇÃO 

MAIOR CONFIABILIDADE
Devido ao fato do material ser único e homogêneo, com limites de escoamento e ruptura e módulo de 
elasticidade bem de�nidos, além de ser uma estrutura fabricada e montada por pro�ssionais quali�cados.

Devido à ausência de entulhos, como escoramento e fôrmas.  

MAIOR LIMPEZA DE OBRA

É bastante frequente a necessidade de ampliação de estruturas industriais, ocasião em que a expansão deve 
ser executada sem interferir nas outras atividades: isto só é possível devido à precisão e menores dimensões 
das peças e à fabricação fora do local da obra. A estrutura de aço feita em regime de fabricação industrial, a 
equipe montadora já recebe as peças nos tamanhos de�nidos, com as extremidades preparadas para 
soldagem ou aparafusamento durante a montagem; esta é rápida e e�ciente, feita com mão de obra 
quali�cada e equipamentos leves.

MAIOR FACILIDADE DE AMPLIAÇÃO E MONTAGEM

A estrutura de aço tem a seu crédito o valor residual que não é perdido com a execução da obra, pois ela pode 
ser desmontada e transferida para outro local sem maiores problemas

FACILIDADE DE DESMONTAGEM E REAPROVEITAMENTO

A maior resistência do aço, conduz à melhoria das condições para vencer grandes vãos, com menores dimensões das peças e menores pesos.
Facilidade de vencer grandes vãos 

Precisão das dimensões dos componentes estruturais
Como a fabricação obedece a rigorosas especi�cações dimensionais, pode-se encomendar todos os acessórios antecipadamente, sejam portas, janelas, basculantes e outros. Menores são 
também os gastos com alvenarías e argamassas; no caso de prédios, após a montagem da estrutura, ela está totalmente nivelada e aprumada, o que serve de guia para as demais etapas.

Quando houver necessidade de aumento de carga, a estrutura pode ser facilmente reforçada, em alguns casos com a colocação apenas de uma chapa numa viga ou coluna.
Maior facilidade de reforço 

O aço apresenta excelente resistência à corrosão atmosférica desde que determinados cuidados sejam tomados. Para melhorar ainda mais a 
resistência do aço à corrosão, protege-se a estrutura com pintura e/ou galvanização.

Resistência à corrosão

A grande conseqüencia da alta resistência do aço aos esforços de tração, compresão e cisalhamento é o enorme alivio de cargas para as 
fundações. As estruturas em aço são cerca de 6 vezes menos pesadas que as estruturas em concreto.

Redução da carga nas fundações

Referência: www.metalica.com.br
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