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A linha de Perfis Laminados para uso estrutural da Gerdau conquistou uma nova certificação. A
partir de agora, produtos como Cantoneiras, Perfil U, Perfil I, Perfil T, Perfil W e Perfil H
passarão a contar com o selo NBR 15980, da ABNT, que padroniza as dimensões e tolerâncias
de perfis laminados a quente para uso estrutural.
“Este reconhecimento reforça a qualidade de fabricação dos produtos Gerdau dentro dos
padrões exigidos pelo setor de estruturas e construções metálicas”, afirma Flavio Noal
Bergamin – Diretor de Marketing e Planejamento Estratégico Aços Brasil da Gerdau.
Produzidos nas usinas Santa Cruz (RJ), Riograndense (RS), Ouro Branco (MG), Barão de
Cocais (MG), Açonorte (PE) e Cearense (CE), os produtos da linha de Perfis Gerdau ajudam a
poupar tempo na produção dos mais variados tipos de estruturas, de construção de prédios à
fabricação de equipamentos industriais, como chassis de ônibus, diversos tipos de torres,
esquadrias, implementos agrícolas, implementos rodoviários, vigamentos, escoramento, guias,
estruturas de sustentação de painéis, entre outros.
Sobre a Gerdau - A Gerdau é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das
principais fornecedoras de aços especiais do mundo. No Brasil, também produz aços planos e
minério de ferro, atividades que estão ampliando o mix de produtos oferecidos ao mercado e a
competitividade das operações. A Gerdau possui plantas industriais em 14 países – nas
Américas, na Europa e na Ásia –, as quais somam uma capacidade instalada superior a 25
milhões de toneladas de aço por ano. Além disso, é a maior recicladora da América Latina e,
no mundo, transforma, anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço, reforçando seu
compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. As ações das
empresas Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri.
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