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Resumo 
 

Elementos em aço inoxidável têm sido pesquisados nos últimos anos devido a notoriedade em 
relação a resistência. Apesar de elevado custo inicial quando comparado ao aço carbono, ao se 
analisar todo o ciclo de vida da construção, principalmente do ponto de vista da manutenção, observa-
se que este valor é diluído mais rapidamente devido a menor necessidade de intervenções quando 
comparado as estruturas em aço carbono. Neste sentido, algumas pesquisas vêm sendo conduzidas de 
forma a colaborar com esta análise, permitindo assim, tornar o uso do aço inoxidável mais atrativo 
na escolha para elementos estruturais, principalmente no caso de construções cuja manutenção é 
complexa, ou devido ao ambiente em que se encontram, ou por exigirem grandes planos de parada e 
retorno. Sendo assim, este trabalho apresenta a análise comparativa de dois tipos de estruturas 
construídas com aço carbono ou aço inoxidável no ramo elétrico (subestação e torre de transmissão). 
Estas estruturas foram dimensionadas pela norma europeia, e posteriormente, foram realizadas 
análises comparativas de custos, em relação a investimento inicial, gastos com manutenção ao longo 
da vida útil e a redução das paradas para manutenção. Os resultados econômicos obtidos foram 
promissores em relação a eficiência da substituição para a solução estrutural em aço inoxidável. 
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Introdução 
 

O aço inoxidável é empregado em diferentes seguimentos, e seu consumo tem aumentado 
consideravelmente, conforme dados disponibilizados para o ano de 2021 pela ABINOX (1). Seu uso 
em elementos estruturais também tem aumentado nos últimos anos, muito devido ao fato de pesquisas 
na área terem confirmado suas vantagens, como a alta resistência à corrosão, durabilidade, fácil 
manutenção, entre outros. Porém, ainda se observa certa resistência ao seu uso, principalmente 
associada ao maior custo inicial do material, quando comparado ao aço carbono. Neste sentido, 
ressalta-se que esta análise, na maior parte das vezes, não considera o ciclo de vida da construção, 
onde deveriam ser considerados os custos relativos a manutenção da mesma. Esses custos oneram 
muitos tipos de construção, principalmente aquelas que podem ter grandes impactos quando 
inoperantes, como são os casos das subestações e torres de transmissão de energia. 

As torres de transmissão são responsáveis pela distribuição de energia, cada vez mais 
necessárias nos diferentes lugares do mundo, isto devido ao avanço da tecnologia, que traz por 
consequência, o aumento da demanda de energia. Devido à redução de espaços construtivos em zonas 
urbanas, estas torres têm sido construídas em zonas mais afastadas, o que aumenta a dificuldade de 
intervenções para manutenção. O emprego de materiais que possam reduzir esse serviço, contribuiu 
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positivamente na análise a longo prazo desta torre, reduzindo ainda o risco de colapso estrutural. Silva 
(1) analisou o impacto do uso do aço inoxidável em torres de transmissão, de forma a apresentar a 
partir de quanto tempo, estas passam a ser vantajosas economicamente quando comparadas com as 
soluções em aço carbono. 

As subestações (SE) são construções integrantes de um sistema de potência que possui como 
finalidade executar manobras, proteção, regulação e distribuição da energia elétrica, da usina geradora 
até os centros consumidores. Podem ser do tipo elevadora ou redutoras, e podem ser subdividas em 
barramento, transformadores, equipamentos de proteção, manobra e medição, casa de comando, casa 
de disjuntores e circuitos de saídas. Dentre os elementos, os suportes de barramentos, que podem ser 
confeccionados em estruturas metálicas treliçadas em aço carbono galvanizado a quente, são 
potenciais elementos para gerar paradas e custos de manutenção de uma SE. Cardoso (3) fez análise 
semelhante a Silva (2) para este tipo de estrutura. 

Com o exposto, este trabalho pretende apresentar duas avaliações técnico-econômicas referente 
a comparação de elementos em aço carbono e aço inoxidável para uma subestação e para torres de 
transmissão de energia, desenvolvidas por Silva (2) e Cardoso (3) no Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil (PGECIV) da Universidade o Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O 
dimensionamento dos elementos baseou-se nos códigos europeus EN1993-1-1 (4) e EN1993-1-4 (5), 
para estruturas em aço carbono e aços inoxidáveis, respectivamente. O estudo econômico considerou 
custos de construção e manutenções periódicas a serem realizadas durante o ciclo de vida da estrutura. 
 
Metodologia 
 

Para o estudo das torres de transmissão de energia foram feitas análises de seis estudos de casos, 
correspondentes a variação da altura dessas torres (57,20 m, 45,20 m e 33,20 m), conforme exemplo 
da Figura 1. As torres foram consideradas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, com capacidade 
de 138 kV, em uma região montanhosa, com nível médio de agressividade ambiental, e de difícil 
acesso. O dimensionamento foi realizado considerando-se o uso de aço carbono e aço inoxidável, 
empregando o programa da Autodesk Robot (6). Os materiais empregados encontram-se descritos na 
Tabela 1, considerando-se perfis tipo cantoneiras para sua composição. 

Considerando o estudo da subestação (SE), a análise foi realizada na estrutura metálica treliçada 
em aço carbono, conforme Figura 2. A subestação a ser estudada estaria localizada na cidade do Rio 
de Janeiro, correspondente a um pórtico espacial construído em cantoneiras de aço carbono 
galvanizadas a quente, com área de planta de 236,25 m², formada por 6 pilares, 9 vigas biengastadas 
e 3 vigas em balanço. Para o dimensionamento foram utilizados os pórticos planos dos sistemas 
treliçados considerando-se os esforços obtidos no programa FTOOL (7). Os materiais empregados 
foram os mesmos descritos para as torres de transmissão de energia conforme a Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Materiais utilizados na torre de transmissão (2) 

Aço Carbono Aço Inoxidável 

ASTM A36 (fy = 253 MPa; fu = 407 MPa) 1.4401 (fy = 240 MPa; fu = 530 MPa) 

Galvanizado a quente Austenítico  

Ligação aparafusada Ligação Aparafusada 

 
 
 



 

  
a) Visão geral da torre b) Exemplo de estudo de caso 

Figura 1 – Caracterização das torres de transmissão estudadas (2) 
 

  
a) Visão geral da SE b) Exemplo de estudo de caso 

Figura 2 – Caracterização das subestações estudadas (3) 
 

Posteriormente foi desenvolvido um estudo econômico, levando-se em consideração os custos 
totais da torre de transmissão de energia e da subestação, sendo avaliados com base nos custos de 
ciclo de vida útil (CCV). Em geral, esta análise permite que os potenciais benefícios a longo prazo 
possam ser avaliados considerando os custos iniciais, de manutenção e sua frequência, os efeitos de 
inatividade, as perdas de produção, a reparação, a substituição além dos custos operacionais. 

Para análise do CCV das torres transmissão de energia foram utilizados os custos de material 
referentes a construção destas torres em 2014 em aço carbono. Para correção utilizou-se a taxa 
nominal e inflação para o período considerado, para que fosse possível apresentar os custos fixos para 
o valor presente (VP). Considerou-se que o tempo de vida da torre, para posterior substituição dos 
elementos seria de 30 anos para os elementos em aço carbono. Silva (2) levantou o custo do aço 
carbono de R$ 7,35 / kg e o aço inoxidável de R$ 12,74 / kg. Já para a análise do CCV da subestação, 
foram feitas as mesmas considerações apresentadas para a torres de transmissão, com a modificação 
dos valores do material, onde Cardoso (3) considerou R$ 5,70 / kg e de R$ 8,55 / kg, para o aço 
carbono e aço inoxidável, respectivamente. Vale destacar que os valores são menores que os 
apresentados por Silva (2), uma vez que este levantamento foi realizado no ano de 2013. 



 

Resultados e discussão 
 

A Tabela 2 apresenta os resultados do peso total das torres desenvolvidas para os três estudos 
de caso analisados, considerando para cada um deles, os valores em aço carbono e aço inoxidável. 
Pode-se observar que, as torres em aço inoxidável são mais pesadas que as de aço carbono, devido à 
falta de variedades existentes de perfis nacionais, o que leva, em muitos casos, não terem perfis 
equivalentes ao de aço carbono, sendo necessário o uso de perfis maiores.  
 

Tabela 2 – Peso total das torres (2). 

Estudo de caso Aço carbono (t) Aço inoxidável (t) 

1 (h = 57,20 m) 40,8 49,9 

2 (h = 45,20 m) 30,0 36,5 

3 (h = 33,20 m) 21,5 22,9 

 
Considerando os valores de construção para as torres de transmissão de energia, a variação 

cambial da época e a taxa nominal e de inflação, bem como manutenções periódicas de 3 em 3 anos 
para todos os casos considerados, e transformando em custos presentes, a Figura 3 apresenta os 
resultados de custos de construção para os 30 anos previstos. Observa-se que o uso do aço inoxidável 
mostrou-se vantajoso, em termos econômicos, em relação ao aço carbono devido a sua resistência a 
corrosão, fato que só pode ser analisado a longo prazo. Nos 30 anos estudados, o aço inoxidável não 
necessita de nenhuma troca ou reforço nos elementos estruturais. Ainda pode ser observado que 
quanto maior a torre, menor seria o ganho econômico, o que pode estar associado ao conservadorismo 
que a norma de aço inoxidável considera, uma vez que é uma adaptação da norma de aço carbono, 
além de uma menor variedade de perfis em aço inoxidável disponíveis no mercado nacional. Conclui-
se com esta análise que por volta de 10 anos de vida útil, a estrutura em aço inoxidável já fornece a 
recuperação do investimento inicial, devido ao baixo custo de manutenção. 
 

 
  

a) Estudo de caso 1 b) Estudo de caso 2 c) Estudo de caso 3 

Figura 3 – Custos para as torres de transmissão (2) 
 

No caso das cantoneiras empregadas para o barramento em cantoneira desenvolvido em aço 
carbono e aço inoxidável da subestação, foram empregados para os dois materiais, os mesmos tipos 
de perfis que apresentavam a mesma massa linear, o que gerou o peso igual entre as duas opções 
correspondentes a 16,32 t. 

A Figura 4 apresenta o custo de vida das estruturas, considerando a construção e a manutenção, 
levando-se em conta que para a subestação foi considerado um período de 50 anos de substituição da 
estrutura, com manutenção a cada de 10 anos no caso da estrutura em aço carbono. Pode-se observar 
que a diferença de custo inicial do aço inoxidável é compensada em aproximadamente 18 anos, ou 
seja, menos da metade do período estudado. Na Figura 4 ainda são descritos os custos elétricos, que 



 

correspondem as perdas de faturamento da energia não fornecida devido a parada por manutenção ou 
falha no sistema, e que quando somados ao custo de manutenção, mostram-se ainda mais vantajosos 
economicamente quando se usa o aço inoxidável em relação ao aço carbono.  

 

 
Figura 4 – Custos para as subestações (3) 

 
Conclusões 
 

As análises apresentadas demostraram a possibilidade da utilização do aço inoxidável em 
elementos estruturais, quando analisados do ponto de vista do ciclo de vida útil da construção. Isto 
porque são considerados, além do custo da construção, os custos inerentes a manutenção, possíveis 
trocas, e paradas para realização dos mesmos. O retorno do custo inicial, no caso das torres de 
transmissão de energia, ocorre por volta de 10 anos de sua construção, sendo para a análise 
apresentada, referente a 1/3 do tempo previsto para a troca total das estruturas em aço carbono. Já 
para o caso da subestação, este retorno corresponde a 18 anos da construção, o que representa menos 
da metade do tempo utilizado para análise. Ainda se observa que tais valores poderiam ser melhores, 
caso houvessem mais perfis disponíveis no mercado nacional em aço inoxidável. Estudos semelhantes 
podem ser desenvolvidos de forma a auxiliar a maior divulgação e substituição para elementos 
estruturais em aço inoxidável em outras construções. 
 
Referências Bibliográficas 
 
(1) ABINOX. Estatísticas anuais do Inox. Disponível em: <https://abinox.org.br/estatisticas/>. 

Acessado em: 04 out. 2022. 
(2) SILVA, G. P. da. Comportamento estrutural de torres de transmissão em aço inoxidável. 

2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
2016. 

(3) CARDOSO, R. P. Avaliação do comportamento estrutural de subestações de energia 
elétrica com o uso do aço inoxidável. 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 

(4) EN-1993-1-1. Design of steel structures – Part. 1-1: general rules and rules for buildings. 
CEN, European Committee for Standardisation, Brussels, 2005. 

(5) EN-1993-1-4. Design of steel structures – Part. 1-4: general rules – stainless steel. CEN, 
European Committee for Standardisation, Brussels, 2005. 

(6) ROBOT. Robot Structural Analysis Professional. Programa de computador. Versão 2015. 
Autodesk inc., 2015. 

(7) FTOOL. Two-Dimensional Frame Analysis Tool [programa de computador]. Versão 2.12. Rio 
de Janeiro (RJ): Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; 2008. 


