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Esta edição especial da REM publica os 12 entre os melhores artigos apresentados 
na décima edição do Seminário Brasileiro do Aço Inoxidável, evento prestigiado com um 
total de 35 artigos, os quais podem ser consultados através do link http://www.abinox.org.
br/biblioteca-tecnica-seminario-brasileiro-2010.php. O X SEMINÁRIO BRASILEIRO DO 
AÇO INOXIDÁVEL – INOX 2010 – foi organizado como um “evento internacional”, para 
comemorar a marca de dez eventos. Assim sendo, todos os artigos são publicados em inglês, 
pois, de outro modo, a desejada internacionalização do evento não ocorreria de fato. O anseio 
de lançar uma edição comemorativa internacional surgiu quando da organização do nosso 
Seminário anterior, ocorrido no ano de 2008 – o INOX 2008 – quando foram avaliados o 
histórico e a tradição do evento, bem como sua representatividade no segmento ao qual ele 
está relacionado.

Os patrocínios das empresas CBMM, GERDAU e CNPq foram fundamentais para 
a publicação da coletânia dos artigos do INOX 2010 – a quem expressamos nossos since-
ros agradecimentos. Esperamos que esta iniciativa seja futuramente apoiada por um número 
muito maior de empresas, o que garantirá um maior número de artigos publicados e uma 
data de publicação bastante anterior. Deixamos aqui o nosso agradecimento aos autores dos 
trabalhos da presente publicação, que não se realizaria sem os especiais esforços do editor da 
REM, Dr. Jório Coelho.

Comissão Organizadora
X Seminário Brasileiro do Aço Inoxidável

This special edition of REM publishes 12 of the best papers presented at the Tenth Bra-
zilian Stainless Steel Seminar. This was a prestigious event with a total of 35 accepted papers 
that can accessed at” http: www.abinox.org.br/biblioteca-tecnica-seminario-brasileiro-2010.
php. The X BRAZILIAN STAINLESS STEEL SEMINAR - INOX 2010 - was organized 
as an "international event", to celebrate a ten-event milestone. Accordingly, all papers were 
published in English, otherwise the desired internationalization of the event would not have 
occurred. The yearning to publish a special international commemorative edition of REM 
came about when the organizers of our previous Seminar, held in the year of 2008 – INOX 
2008 –evaluated the history and tradition of the event, as well as their representation in the 
segment to which it is related.

Sponsors like CBMM, CERDAU and CNPq were fundamental for the publication 
of the articles found in INOX 2010 – to which we express our sincere thanks. We hope this 
initiative will be supported by a much larger number of companies in the future, ensuring a 
greater number of published articles and an earlier publication. We leave here our thanks to the 
authors of the papers of this publication, the likes of which could not have happened without 
the special efforts of REM ś editor, Dr. Jório Coelho.

Organizing Committee
X Stainless Steel Brazilian Seminar
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