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Introdução: Recentemente, o uso do aço inoxidável duplex tem se tornado uma
alternativa para construções com materiais metálicos. A mudança para a utilização
desse aço se dá, entre outros fatores, pela transição global a favor de um mundo
sustentável, visto que apresenta boa resistência mecânica e alta imunidade à corrosão,
além da possibilidade, mediante seu uso, de concepção de projetos com espessuras
mais finas que outros componentes metálicos.
Usado largamente na construção civil, o aço pode estar presente como parte das obras
ou como material principal. No Brasil, na maioria das vezes, é parte das obras, estando
 associado ao concreto. Objetivo: Estudar as diferentes aplicações do aço inoxidável
duplex na indústria da construção civil, a partir de comparações com as propriedades
físicas e mecânicas de materiais metálicos já com aplicação estabelecida, visando à
determinação de vantagens e desvantagens relacionadas ao aço duplex. Metodologia:
A pesquisa foi feita com base em levantamento bibliográfico por meio de artigos
científicos, onde foram analisadas as propriedades do aço inoxidável duplex e sua
aplicação na indústria da construção civil. Resultados: O aço inoxidável duplex é
constituído pela liga entre o aço inoxidável austenítico e o aço inoxidável ferrítico.
Assim, ele une os benefícios de seus componentes, apresentando boa resistência
mecânica e alta imunidade à corrosão. Também apresenta boa resistência a chamas,
durabilidade e facilidade de manutenção.
Por possuir limite de escoamento muito maior que o do aço inoxidável austenítico,
torna-se possível a concepção de projetos com o uso desse tipo de aço com espessuras
mais finas.
Na indústria da construção civil, principal foco deste trabalho, o aço duplex tem
aplicação em sistemas estruturais de edificações. Além disso, pode ser usado em tubos,
caixilhos e em outros acessórios, constituintes de fachadas, coberturas ou mesmo da
parte hidráulica da edificação. Conclusão: Mediante o levantamento bibliográfico foi
possível perceber que o aço inoxidável duplex pode ser vantajoso na construção civil.
Sua aplicação pode trazer ao sistema estrutural resistência mecânica, bem como
resistência à corrosão, conferindo maior segurança à edificação.
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