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O aço inox ou inoxidável é uma liga formada por ferro, cromo, níquel e molibdênio. Ele é a

soma desses elementos e de alguns outros menos importantes, que acabam dando ao aço

inoxidável suas principais características.

O aço inox é considerado um “material verde”, pois pode ser reciclado infinitamente. No

setor da construção civil, sua taxa real de recuperação está próxima de 100%. Um outro

fator interessante é que, em contato com a água, o aço inox não solta partículas como

outros elementos.

Este material é resistente à corrosão, é fácil de higienizar e tem ótima durabilidade. Por

causa disso, é encontrado em muitos objetos. Ele também desempenha um papel

proeminente em uma série de indústrias, incluindo energia, transporte, construção,

pesquisa, medicina, alimentos e logística.

A Casa do Serralheiro preparou este e-book para você conhecer as principais vantagens do

aço inox, quais os tipos de acabamento do material, onde aplicar o aço inox e como

preservar os materiais de aço inox.

Boa leitura!
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Como você percebeu, o aço inox possui vários benefícios, além de ser muito utilizado no dia

a dia. É um material encontrado nos mais diversos objetos. Entenda porque ele é tão

requisitado!

1. Resistência à corrosão e alta durabilidade

O aço inox possui uma alta resistência a corrosão e oxidação, diferentemente dos materiais

de ferro puro, que naturalmente enferrujam com mais facilidade.

Na prática, isso faz com que os materiais compostos por aço inox durem por muito mais

tempo, já que não serão afetados pelos problemas expostos acima. Justamente por isso,

eles podem ser utilizados em vários ambientes, já que serão capazes de manter suas

principais características intactas.

2. Altamente flexível

O aço inoxidável é muito flexível e por conta disso ele pode acabar sendo modelado para

diferentes finalidades e aplicações. Ou seja, o seu uso acaba sendo muito vasto.

A grande vantagem é que mesmo podendo ser utilizado em diferentes locais por conta da

sua alta flexibilidade, o aço inox não perde seu charme. Aliás, muito pelo contrário.

Esse material sempre costuma trazer uma imagem muito moderna para qualquer ambiente,

o que pode fazer total diferença em uma decoração.

3. Resistência a altas temperaturas

O inox pode ser utilizado em aquecedores de ar, incineradores e diversos outros locais com

temperaturas elevadas. Isso acontece por conta da característica desse material que o faz

ser altamente resistente a altas temperaturas.

4. É reciclável
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O inox é um material que pode ser totalmente reciclado. Sim, é isso mesmo que você leu.

Quando o assunto é inox, não há necessidade de haver sequer 1% de desperdício.

Isso faz com que o meio ambiente não sofra por conta de materiais de inox sendo jogados

fora ao longo dos anos e permite que você consiga pagar mais barato por peças recicladas

desse material.

5. Pode ser limpo com facilidade

O inox pode ser limpo com uma facilidade absurda, principalmente porque é um pouco

menos rugoso que a maioria dos outros materiais.

Isso faz com que ele apresente um aspecto brilhoso com mais facilidade, o que é

importantíssimo para que ele continue bonito.

No fim das contas, estamos falando de um material que é altamente resistente, flexível e

que pode ser utilizado para as mais variadas finalidades. Em outras palavras, ele com

certeza pode ser a solução para os seus problemas.
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Durante o final da década de 1970, os cientistas da British Steel descobriram que os

acabamentos polidos opacos do aço inoxidável mostravam uma grande variedade de

superfícies ásperas.

Estudos posteriores mostraram que a alta rugosidade da superfície do aço foi severamente

danificada pelas operações de polimento, enquanto o aço com baixa rugosidade da

superfície terminou relativamente incólume.

Em meados da década de 1980, o polimento opaco era amplamente utilizado em projetos,

como obras de arquitetura de alto perfil. No entanto, logo foi descoberto que alguns desses

acabamentos polidos tinham pouca resistência à corrosão, principalmente quando expostos

à água do mar.

Como consequência, uma nova descrição de acabamento foi introduzida, que continua

sendo usada até hoje.

As opções mais comuns de acabamentos em inox são:

No. 2B – Acabamento fosco

Acabamento fosco no. 2B é o acabamento polido, o que significa que ainda não foi

processado. O acabamento fosco é de aparência opaca e não é ideal para usos estéticos.

No entanto, é uma boa escolha quando a aparência não é importante ou quando você

planeja aperfeiçoá-la mais tarde. Sendo assim, o acabamento fosco No. 2 é a opção mais

barata entre os acabamentos em inox.

O acabamento é produzido por laminação a frio através de laminadores especiais ou um

molde. Laminados a frio produzem uma superfície mais lisa e com menos furos. Em

seguida, é amolecido e conservado em solução ácida. O aço recebe uma passagem final

pelos rolos de polimento para melhorar sua suavidade.
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Aplicações comuns incluem:

● Equipamento de uma planta química;

● Equipamento farmacêutico;

● Refrigeração;

● Equipamento para águas residuais.

No. 4 acabamento escovado

O acabamento escovado No. 4 pode variar dependendo do fornecedor e até de lote para

lote do mesmo fornecedor. Variações surgem de diferentes condições de fabricação, como

o desgaste das correias usadas nesses acabamentos.

Escovar o aço inoxidável produz uma aparência distinta, com um brilho opaco e um padrão

de finas linhas paralelas. Tem um apelo decorativo sem ser altamente reflexivo, pois muita

refletividade pode ser indesejável.

Por exemplo, detalhes em aço inoxidável excessivamente refletivos em um edifício podem

ser ofuscantes à luz do dia. A desvantagem deste acabamento inclui resistência à corrosão

reduzida, porque as marcas no acabamento são suscetíveis à ferrugem.

O acabamento é criado polindo o aço inoxidável em uma direção com uma correia de lixar

120-180, seguida de suavização com uma correia de lixa não tecida 80-120.

Aplicações comuns incluem:

● Jóias e relógios;

● Eletrodomésticos;

● Ar condicionado;

● Aquecedores;

● Arquitetura;

● Design automotivo.
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No. 8 – Acabamento espelhado

O acabamento espelhado é bastante reflexivo e é criado polindo o aço inoxidável. O

processo de polimento melhora a aparência e a consistência, facilitando a limpeza. Além do

mais, também oculta os efeitos posteriores da soldagem e oculta os danos na superfície.

O acabamento espelhado No. 8 é criado tratando mecanicamente a superfície com uma

série de abrasivos cada vez mais finos. Como alternativa, é utilizado um procedimento

especial de laminação que pode ser semelhante ao aparecimento de abrasão mecânica.

Nesse estágio, é essencial remover arranhões profundos, pois qualquer defeito na

superfície seria muito perceptível no produto final. Assim, o processo final inclui o polimento

da superfície por 5 a 10 minutos para criar um acabamento refletivo e espelhado.

Um benefício do acabamento No. 8 é que melhora a resistência à corrosão. Além do mais, o

polimento elimina rachaduras onde partículas corrosivas podem se alojar.

Aplicações comuns desse tipo de material incluem:

● Espelhos;

● Molduras ornamentais;

● Sanitários limpos;

● Capas de coluna;

● Painéis de parede;

● Refletores.
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O aço inox possui uma série de aplicações, devido às suas diversas qualidades e

vantagens. Conheça alguns dos usos e aplicações deste material!

Arquitetura e construção civil

Os usos e aplicações do aço inox na construção civil são justificados por sua resistência

mecânica e pela capacidade de suportar altas temperaturas. O aço inox é utilizado em

chapas, tiras, tubos, bobinas e blanques, além de ser aplicado em fachadas, coberturas,

janelas, portas, móveis e decoração de azulejos, por exemplo.

Devido à sua facilidade de limpeza, o aço inox é usado em construções urbanas, como em

pontos de ônibus, prédios comerciais e outros, sendo mais fácil até mesmo para remover

tintas de pichações.

Equipamentos da indústria

O aço inox é usado em equipamentos relacionados a alimentos, refrigeração, tubulação e

outros. Sua aplicação na indústria se dá por ele atender as exigências dos órgãos

regulamentadores.

Os usos e aplicações do aço inox na indústria alimentícia ocorrem no processamento,

preparação, fabricação, estocagem, preparação e distribuição. Para manter a durabilidade

dos equipamentos de indústria é preciso manuseá-los corretamente e mantê-los sempre

limpos.

Mobiliário

Os usos e aplicações do aço inox também se estendem para a linha de produção de

móveis. Por ser considerado um material nobre, ele se tornou o material perfeito para

decorar os mais diferentes tipos de ambiente, permitindo funcionalidade, qualidade e

beleza.
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O aço inox também pode ser encontrado em acabamentos, além de móveis e

complementos feitos especificamente para residências.

Utensílios

Um dos usos e aplicações do aço inox mais comuns é a fabricação de utensílios para a

casa. Os produtos feitos de aço inox são muito procurados, pois melhoram a higiene das

cozinhas, não só em restaurantes, mas também nas residências.

Os objetos feitos desse aço diminuem o risco de contaminação, além de suportar as

severas condições de choques mecânicos e abrasão, muito comuns em cozinhas. Alguns

exemplos de utensílios de aço inox são panelas, talheres, pias, caçarolas e

eletrodomésticos.
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É de conhecimento comum que materiais em aço inoxidável necessitam ser armazenados

em ambientes cobertos, sem contato com o solo e livre de umidade e sujeira.

É bastante recomendado que a estocagem seja feita sobre um piso emborrachado.

Além disso, apesar de ser um material com considerável resistência à corrosão, ele precisa

ser estocado longe de outros metais, principalmente os feitos à base de alumínio, carbono e

cobre. Isso porque esses elementos podem provocar a oxidação do material, inviabilizando

o seu uso.

Eles também devem ficar longe de ácidos e produtos químicos e de limpeza, como graxas,

óleos e gorduras, para não prejudicar a superfície do aço inox.

Também é muito importante ao se estocar e manusear o aço inox que esses materiais

sejam separados e identificados, incluindo informações sobre espessura, diâmetro, peso e

tipo.

Para evitar danos mecânicos, como arranhões e sulcos, é importante que o profissional

evite arrastar as peças de suas estantes ou colocá-las umas sobre as outras. A utilização

de calços de madeira, feltros e ferramentas feitas em plástico pode facilitar a movimentação

das peças sem provocar avarias à superfície.
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Ao longo deste material você viu como o aço inox é um material versátil, sustentável,
resistente e tem ótimo custo-benefício no mercado. Para prolongar a sua vida útil é preciso
tomar alguns cuidados como ensinamos.

O aço inox também é a fonte de renda de muitas pessoas que trabalham com esse material
para confeccionar objetos. Profissionais como arquitetos e designers de interiores também
fazem projetos incluindo o aço inox na decoração de residências, escritórios, clínicas e
outros estabelecimentos comerciais, porque eles embelezam os locais e são sustentáveis.

A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do país! Visite o nosso site e veja os

produtos que temos disponíveis para o seu projeto. Nos siga nas redes sociais para

acompanhar outros conteúdos.
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