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“...Mas que metal pensa usar no projétil?

⎯ Alumínio – respondeu Barbicane.
⎯ Alumínio? – exclamaram os outros três.
⎯ Sem dúvida, meus amigos. Esse precioso metal tem a brancura da prata, a
inalterabilidade do ouro, a tenacidade do ferro, a fusibilidade do cobre e a leveza do
vidro. Ele é fácil de ser trabalhado e de ser encontrado na natureza, pois a alumina é
a base da maior parte das rochas. O alumínio é três vezes mais leve do que o ferro e
parece ter sido criado especialmente para nosso projétil!” (VERNE, 2005)
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de analisar a degradação das propriedades da liga de
alumínio 6351 T6, como tração e dureza, quando expostas a altas temperaturas, que
simulem a exposição em um incêndio.
No Brasil a literatura sobre estruturas de alumínio é rara e superficial, com exceção
de catálogos e dados fornecidos pelas indústrias. Além da pouca informação técnica
sobre o material, as características específicas após a exposição a altas
temperaturas, como no caso de um incêndio, e as proteções passivas existentes são
ainda mais raras, e para o uso da construção civil são inexistentes.
O alumínio é usado em bens de consumo até na indústria aeroespacial, isso porque
o material utilizado permite criar uma diversidade de ligas e têmperas, bem como de
perfis extrudados, cada uma com determinadas propriedades.
Para este procedimento experimental, o material especificado foi a liga de alumínio
6351 T6, em 04 diferentes formas de perfis extrudados. Por ser uma liga
comercialmente disponível no país, em diversos desenhos de perfis, e também por
ser uma especificação comum em projetos estruturais de alumínio, a escolha é a
mais adequada.
É importante conhecer não só a temperatura de exposição alcançada, mas também
o período no qual o material foi exposto para que se possa saber o grau de
degradação térmica das propriedades mecânicas da liga, e conseqüentemente, a
extensão da degradação da segurança estrutural.
Dessa forma, quando as estruturas necessitarem de garantias de segurança
estrutural sob exposição a altas temperaturas é recomendável o uso de materiais de
proteção passiva. A escolha deste material deverá ficar a cargo do projetista pois
além do desempenho, o material deve contribuir e estar em consonância com o
partido arquitetônico
Palavras-chave: Estrutura em alumínio, Altas temperaturas, Alumínio estrutural,
Degradação térmica
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ABSTRACT
Analyze the properties degradation of the alloy 6351 T6, when exposed to high
temperatures, processing quantitatively the evolution of mechanical resistance under
high temperatures, which simulate a fire situation.
In Brazil, the literature about the aluminum structures subject is rare and superficial,
except on brochures and data sheets supplied by the industries. Besides the low
technical information about the material, the specifics characteristics after the high
temperature exposition, as like a fire situation, the passive protection existents are
rare, and for the use on civil construction are none.
The aluminum is used in several goods until aerospace industry, because the
material allowed creates a range of alloys and tempers, which one with determined
proprieties.
For this experimental process, the specified material was the alloy 6351 T6, in 04
different profile shapes. The choice was based on the easy ability to find this alloy
and his profiles on the market.
Key words: Aluminum structures, Structural aluminum, High temperatures, and
Thermal degradation
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1 INTRODUÇÃO
O alumínio e seus usos na construção civil é um assunto pouco conhecido para a
grande maioria dos arquitetos e projetistas no Brasil. As características técnicas para
a especificação ainda são tabus nos projetos.
Por puro desconhecimento, o alumínio é um material desprezado para o uso
estrutural, seja em coberturas, marquises ou helipontos. Alguns pontos ainda são
pouco pesquisados, entre eles o comportamento estrutural de ligas de construção
civil após a exposição a altas temperaturas, como por exemplo, durante um incêndio.
O trabalho a ser desenvolvido busca pesquisar essas informações ainda não
divulgadas sobre este comportamento, e assim subsisdiar o desenvolvimento de
projetos em sistemas estruturais em alumínio, para edifícios com relação à proteção
contra-fogo destes sistemas construtivos.
É um trabalho com aspectos multifuncionais, fazendo a interface entre as áreas de
habitação, engenharia estrutural e materiais.
O alumínio é um material com capacidade de atender a diversas necessidades de
desempenho, de acordo com o projeto a ser executado, e com amplo uso nos EUA e
Europa, porém ainda com um grande potencial de desenvolvimento no Brasil.
Em países com tradição em aplicação e indicação de sistemas de proteção contra
incêndio, tais como EUA e Canadá, tradicionalmente o projetista de arquitetura é
responsável por especificar e indicar os sistemas a serem aplicados na proteção
contra fogo das edificações.
A filosofia de proteção contra incêndio de uma estrutura de alumínio segue os
mesmos passos de outros materiais, como prever proteções ativas e passivas,
devendo somente ser tratada de forma a garantir seu desempenho de acordo com o
comportamento do material.
Para conseguir as informações que embasaram a análise em situações de
exposição a altas temperaturas, foram feitos testes em perfis de diferentes formatos
na liga 6351 T6.
No Brasil, a literatura sobre o assunto estrutura de alumínio é rara e superficial, com
exceção de catálogos e dados fornecidos pelas indústrias. Também inexistem
normas nacionais específicas, e atualmente são utilizadas normas internacionais,
porém, de forma aleatória.
Além da pouca informação técnica sobre o material, as características específicas
após a exposição a altas temperaturas, como no caso de um incêndio, e as
proteções passivas existentes são ainda mais raras, e para o uso da construção civil
são inexistentes.
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Atualmente, o conhecimento e desenvolvimento desse setor ocorrem através das
indústrias produtoras e de profissionais, que apesar de enfrentarem dificuldades
técnicas, buscam soluções coerentes, onde o material se mostra técnica e
economicamente vantajoso.
Segundo o engenheiro Nazir Abdo, consultor da Associação Brasileira do Alumínio,
as faculdades de engenharia e arquitetura do país dão ênfase em seus programas
de ensino ao cálculo de estruturas de concreto e aço, incorrendo na ausência de
conteúdos que tratem do cálculo de estruturas de alumínio.
Apesar de suas qualidades inerentes, o uso do alumínio enfrenta algumas barreiras:
Apesar da existência de bons textos, normas e guias de utilização na Europa e
Estados Unidos, existe uma óbvia falta de material didático no Brasil. Dessa
forma, o alumínio não atingirá o patamar necessário como material estrutural nas
escolas de engenharia.
À falta de conhecimento, mais os preconceitos, levam os profissionais a não
usarem o alumínio. À falta de uma educação formal, profissionais competentes e
um claro desinteresse comercial contribuem para a situação do material como
uma opção estrutural de pouco uso.
Somente uma boa evolução nas grades acadêmicas, e estudos que buscarem
desmistificar e detalhar a sua utilização poderão garantir o seu crescimento.
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2 OBJETIVO
Analisar a degradação das propriedades da liga de alumínio 6351 T6, como
resistência a tração e dureza, quando expostas a altas temperaturas, que simulem a
exposição em um incêndio.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O alumínio é um material de desenvolvimento recente. Em 1809, Humphrey Davy
obteve uma liga de ferro e de um novo metal, o qual chamou de Alumium, e que
mais tarde passou a ser chamado de Aluminium.
Em 1821, Bethier descobriu a bauxita, matéria-prima para obtenção do alumínio, em
Lês Baux, na França, de onde originou o nome do elemento. Hans Christian Oersted
isolou o alumínio a partir do cloreto de alumínio, em 1824, o que podemos
considerar como a primeira produção do metal. Neste ano, o custo para a produção
de um quilo de alumínio era de USD 1.200,00, ou USD 545,00/lb.
Em 1854, Saint Claire Deville descobriu o processo de extração química, e no ano
seguinte, o primeiro lingote de alumínio foi exposto na Exposição de Paris, tornandose famoso por ser mais leve do que o ferro, tão resistente à corrosão quanto o cobre
e infinitamente reciclável.
Em 1886 torna-se público o processo Hall-Héroult que é utilizado até hoje, e consiste
na redução eletrolítica da alumina em banho fundido de criolita permitindo a redução
dos custos de produção.
Atualmente, é quase impossível imaginar a vida moderna sem ele, entrando na
composição de vários produtos, desde utensílios domésticos até naves espaciais,
passando por vários componentes usados na construção civil e arquitetura.

3.1 A Indústria do Alumínio no Brasil
Em 1923, já se produziam utensílios de alumínio na cidade de São Paulo, e até a
década de 1940 a indústria de transformação dependia totalmente da importação do
alumínio primário.
A partir de 1945, através da iniciativa de Américo Gianetti, o Brasil inicia a produção
de alumínio primário. Em 1983, o Brasil passa a ser um dos principais exportadores
mundiais, e em 1986 o país tornou-se o quinto produtor mundial de alumínio
primário.
O crescimento industrial teve papel fundamental para a consolidação da indústria do
alumínio no país, principalmente nos anos de governo de Juscelino Kubistchek com
a superação da produção agrícola pela produção industrial.
Até a década de 1960, as jazidas de bauxita estavam restritas à região de Poços de
Caldas e do quadrilátero ferrífero em Minas Gerias. Em 1969, a ALCAN (Aluminium
Limited of Canadá) comunicou a descoberta em Trombetas /PA de uma reserva de
aproximadamente 500 milhões de toneladas de bauxita com qualidade comercial.
Em 1970 descobrem-se novas grandes jazidas em Paragominas / PA.
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Após a crise econômica da década de 1980, em 1991 temos um recorde histórico na
produção de alumínio primário, com 1.139.000 toneladas.
Por ser um material com excelente desempenho devido às suas propriedades, o
alumínio é utilizado em vários setores produtivos. Na Figura 1, estão as principais
áreas que utilizam o alumínio no Brasil.
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Figura 1 – Consumo Doméstico por Setor.
Fonte: ABAL – Homepage da Instituição (Agosto de 2006)
A Figura 2 mostra o consumo per capita do Brasil em relação a grandes
consumidores mundiais, de onde se pode concluir que o país deve suportar um
crescimento do uso do material em diversas áreas.
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Figura 2 – Consumo Per Capita ( kg / hab / ano )
Fonte: ABAL – Homepage da Instituição (Junho 2004)
Apesar do consumo doméstico de alumínio estar aumentando, o setor da construção
civil tem consumido menos, caindo de 113,27x103 de toneladas em 2000 para
98,99x103 de toneladas em 2002, como mostra a Figura 3.
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Figura 3 – Consumo Doméstico total x Consumo Construção Civil .
Fonte: ABAL – Homepage da Instituição (Agosto 2006)

3.2 Produção do alumínio
O alumino, que apesar de ser o 3º material mais abundante do planeta, não é
encontrado naturalmente, e sim obtido através da bauxita, e seu processo começa,
simplificadamente, com a mineração, onde remove-se, de forma planejada, a
vegetação e solo orgânico.
Depois, é feita a retirada das camadas superficiais do solo (argilas e lateritas), e em
seguida é feito o beneficiamento, com a britagem para redução do tamanho,
lavagem do minério com água para reduzir o teor de sílica contida na parcela mais
fina, e depois a secagem.
Na fase de refinaria, a bauxita se transforma em alumina calcinada, que é o primeiro
passo para a obtenção do alumínio metálico. Em seguida, a redução do alumínio
transforma a alumina em alumínio metálico.
Neste processo, esquematizado na Figura 4, a alumina é dissolvida em um banho de
criolita fundida e fluoreto de alumínio em baixa tensão, decompondo-se em oxigênio,
e combinado com o carbono do anodo desprende-se na forma de CO2 e alumínio
líquido precipita-se no fundo da cuba eletrolítica.
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A voltagem de cada cuba, ligadas em série, varia de 4V a 5V, sendo que são
necessários apenas 1,6V para a eletrólise propriamente dita. A diferença é
necessária para vencer as resistências do circuito e gerar calor para manter o
eletrólito em fusão.
O alumínio sai das cubas no estado líquido, a aproximadamente 850ºC, e é então
transportado para a fundição, onde são ajustadas a sua composição química e
forma física. O metal líquido (alumínio primário) é transferido para a refusão através
de cadinhos, onde são produzidos os lingotes, placas, e tarugos.

Figura 4 – Diagrama de célula de redução.
Fonte: ABAL – Homepage da Instituição (Fevereiro de 2005)
Basicamente, para a produção de 01 tonelada de alumínio são necessárias 02
toneladas de alumina, e para isso partimos de 05 toneladas de bauxita.

3.3 O alumínio na construção civil
Todos materiais têm diferentes propriedades e características, e dessa forma, cada
um tem um uso mais apropriado conforme a necessidade do projeto e utilização. A
utilização do alumínio nem sempre é considerada, mesmo em projetos onde suas
características trarão benefícios inegáveis.
A avaliação do uso potencial do alumínio pode ser balizada, em especial para uso
estrutural, conforme os seguintes itens:
Redução de peso – existe um ganho substancial de peso em estruturas de
alumínio, quando comparadas com os materiais tradicionais. Assim, todo projeto
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ou produto onde exista a necessidade de uma solução com baixo peso, o
alumínio é um forte candidato.
Se a redução de peso pode se refletir em outros ganhos, como por exemplo, na
diminuição do peso do heliponto de edifício, toda a infra-estrutura terá também um
ganho, pois terá que suportar um carregamento menor, menor custo de manutenção
geral, diminuição de peso geral da estrutura, etc. Uma economia total através do uso
de materiais e projetos corretos.
Manutenção - as de alumínio necessitam de uma baixa manutenção devido a sua
boa resistência a corrosão, sem proteção extra, como pintura ou tratamentos
químicos, o que em princípio já é uma vantagem comercial. Porém ainda não se
tem grandes estudos dos custos totais no ciclo de vida de projetos que utilizam
alumínio, comparando o custo de investimento inicial e seu retorno durante a vida
útil da estrutura.
Custo do produto – é inegável que o alumínio tem um custo maior por quilo, do
que a maioria dos materiais comumente usados em estruturas. Porém, devido à
característica de alta resistência versus baixo peso, permite que o mesmo projeto
em alumínio tenha a mesma resistência, porém com um peso total menor
comparado a outro material.
Além deste investimento inicial, é preciso analisar o custo durante a vida útil da
estrutura, onde o alumínio tem claras vantagens sobre os outros materiais, como a
manutenção, rapidez de fabricação e montagem.

3.3.1 No Mundo
A partir de 1930, tem-se o início do uso do alumínio na construção civil, em projetos
como nos exemplos a seguir: estruturas de cobertura, escadas, passarelas, torres,
passarelas de pedestres.
Na década de 1940, o alumínio passou a ser usado em pontes, especialmente nos
Estados Unidos. Até 1963, foram construídas 20 pontes nos Estados Unidos e
aproximadamente 40 em todo o mundo, conforme informações do CD-ROM da
TALAT de 2004.
Mais recentemente, temos a aplicação em projetos militares, como pontes
transportáveis.
Apesar do investimento inicial de uma ponte em alumínio ser comparativamente
maior do que uma de aço, o projeto foi pensado para um ganho com menores custos
de manutenção, transporte e uma maior vida útil.
Outras novas aplicações foram desenvolvidas, e são muito utilizadas, principalmente
na Europa, e nos Estados Unidos, como os exemplos mostrados nas figuras 5 a 12,
a seguir.
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Figura 5 – Exemplo de utilização de perfis de alumínio em portões.
Fonte: Catálogo de produtos Alusuisse, 1998.

Figura 6 – Exemplo de pefis de alumínio em guarda-corpo.
Fonte: Catálogo de produtos Alusuisse, 1998.

11

Figura 7 – Perfis de alumínio para fechamentos laterais.
Fonte: Catálogo de produtos Alusuisse, 1998.

Figura 8 – Perfis de alumínio para piso
Fonte: Catálogo de produtos Alusuisse, 1998.
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Figura 9 – Ponte de acesso – Escócia
Fonte: MAZZOLANI, 1995, p.36.

Figura 10 – Helideck para plataforma offshore
Fonte: MAZZOLANI, 1995, p. 37.
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Figura 11 – Torre para antena parabólica – Nápoles / Itália
Fonte: MAZZOLANI, 1995, p. 40.

Figura 12 – Torre para telcomunicação – Nápoles / Itália
Fonte: MAZZOLANI, 1995, p. 40.

3.3.2 No Brasil
Dentro da construção civil, o alumínio é usado em produtos variados, por ser um
material leve, resistente, versátil, durável e bonito. Os usos arquitetônicos do
material são tipicamente:
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Esquadrias e revestimentos;
Telhas;
Estruturas de cobertura;
Sistemas de fechamento, fachadas e painéis;
Aplicações em revestimento de fachada.
Na Tabela 1, pode-se verificar o período em que estes usos se iniciaram:
Tabela 1 – Cronologia dos produtos de alumínio no Brasil
Início de Fabricação

Produtos

1955

Esquadrias

1962

Pó (Revestimentos cerâmicos)

1965

Estrutural espacial e telhas

1995
Fonte: ABAL 2004

Revestimentos de fachadas

A estrutura de alumínio para ser economicamente competitiva, além de leve, deve
ser resistente e para isso são necessários cálculos estruturais apurados, levando em
consideração as cargas, os vão a serem utilizados, o tipo de estrutura e as
características específicas do material.

O Parque de Exposições do Anhembi, na cidade de São Paulo / SP, é um ótimo
exemplo das vantagens da utilização do alumínio na construção civil, e
especificamente em estruturas. Com uma área coberta de 67.600m² (260m x 260m),
é a maior estrutura singular de alumínio do mundo, como pode-se observar na
Figura 13.
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Figura 13 – Pavilhão de exposições do Anhembi – São Paulo/SP.
Fonte: Homepage da instituição (Janeiro 2007)
Inaugurada em 1970, após 18 meses de obras, usou 1.000 toneladas de alumínio,
na forma de tubos, perfis, chapas e telhas, em sua cobertura e fechamentos laterais.
A Figura 14 mostra a estrutura durante a sua construção.

Figura 14 - Estrutura espacial – Pavilhão de exposições do Anhembi / São Paulo/SP
em 1969.
Fonte: MAZZOLANI, 1995, p.35.
A estrutura de cobertura do edificío é constituída por uma treliça espacial, composta
por tubos de diâmetros variados, formada por módulos de 2,36m de altura por 3,33m
de lado, apoiados em 25 pilares com formato de “arvore”. O vão livre entre os pilares
é de 60m. Está treliça está a 14m do solo.
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Após 36 anos da sua inauguração, este sistema de cobertura continua com ótimo
aspecto visual e em excelente estado, com baixa manutenção. Além de sua
resistência e durabilidade, onde mesmo a queda de um avião de turismo na década
de 80, não causou grandes danos ao sistema, tendo sido as partes avariadas
substituídas rapidamente, sem prejuízos ao andamento do pavilhão.
Um dos usos muito comnsm para o alumínio na construção civil são os perfis para
caixilhos, usados na maioria das construções pela sua facilidade de instalação,
beleza e baixa manutenção. Os projetos são bem detalhados e funcionam tanto para
um caixilho entre vãos, como para as fachadas de edfícios altos.
Os revestimentos em ACM (Aluminium Composite Material) também se tornaram
populares nos projetos de edifícios comerciais a partir da década de 1990.
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4 LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADAS – CONCEITOS
BÁSICOS
O alumínio é usado em bens de consumo até na indústria aeroespacial. Porém o
alumínio usado em panelas não tem a mesma resistência do alumínio usado em
estruturas espaciais ou em um avião.
Isso porque o material utilizado em cada um destes produtos não é exatamente o
mesmo. O alumínio permite criar uma diversidade de ligas e têmperas, cada uma
com determinadas propriedades.
Portanto, cada produto deve usar a melhor composição de acordo com o
desempenho requerido.
De forma geral, as ligas de alumínio têm baixo peso específico e alta resistência
mecânica, o que garante peças ou produtos com boa performance sem o ônus do
peso.
Outra característica é a alta resistência a ataques corrosivos, o que reduz as
manutenções e permite o uso em condições agressivas e abrasivas sem proteção.
As estruturas de alumínio não protegidas podem ser usadas em quase todos os
ambientes industriais, marítimos e urbanos.
O módulo de elasticidade do alumínio é 1/3 do módulo do aço carbono, o que obriga
a avaliações sobre rigidez e estabilidade elástica. Estas análises serão descritas
futuramente.
A variedade de perfis em alumínio é ilimitada, e as vantagens dessa característica
incluem a redução de custos através da eliminação de operações posteriores de
usinagem ou junção, acabamentos, bem como a possibilidade de obtenção de
seções mais resistentes.
O processo de extrusão do alumínio proporciona muitas vantagens ao se projetar
um perfil, como maior eficiência estrutural através de características geométricas
otimizadas pela melhor distribuição de massa, criação de bulbos, raios, etc., e
melhores condições de montagens, através de canais, olhais, encaixes, etc.
A boa trabalhabilidade do material que permite que ele seja facilmente cortado,
estampado, furado, usinado, forjado com equipamento convencional, facilita a
produção e comercialização de estruturas moduladas em escala.
Os métodos de acabamento podem incluir texturas e relevos, pintura, esmaltação,
tratamento químico e eletroquímico.
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4.1 Ligas de alumínio
Liga é uma ligação de componentes químicos dosados com uma porcentagem em
peso adicionado no alumínio propriamente dito. A variedade de ligas existentes
comercialmente é muito grande, cada uma apresentando propriedades intrínsecas e
sendo adequadas para usos específicos.
É possível dividir os elementos em relação à característica principal que irão conferir
a liga, como resistência mecânica, resistência à corrosão, fluidez no preenchimento
de moldes, etc.
A norma ABNT / NBR 6834 é a norma brasileira que expressa a composição química
do alumínio e suas ligas, em percentagem em peso.
Para as ligas estruturais, os elementos de liga mais usados estão detalhados na
figura 15.

Figura 15 – Principais grupos de ligas de alumínio
Fonte: TALAT 2004.
Nas ligas não tratáveis termicamente tem-se o aumento da resistência mecânica
através da deformação plástica, e nas ligas tratáveis termicamente, através de
tratamentos térmicos apropriados.
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É possível dividir ainda em ligas trabalháveis, que são aquelas que permitem
conformação mecânica, por laminação, extrusão ou forjamento, e ligas de fundição,
conforme exemplificado na Figura 16.

Figura 16 – Processamento das Ligas de Alumínio
Fonte: TALAT 2004.
A identificação das ligas pode variar em cada país, mas de forma geral, se adota a
designação baseada no sistema americano (AA), que para identificar as ligas de
alumínio, usa um sistema de classificação com quatro dígitos.
O primeiro dígito indica o grupo da liga, o segundo dígito indica as modificações na
liga original ou limites de impureza, e os dois últimos dígitos identificam a liga do
alumínio. Uma letra usada como prefixo indica que a liga é experimental e como
sufixo que é uma variação nacional.
A Tabela 02 relaciona os grupos de ligas e componentes presentes em maiores
quantidades.
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Tabela 2 – Grupos de ligas de alumínio
Componentes de Ligas

Grupo

Alumínio com mínimo de 99% de pureza

1XXX

Cobre (Cu)

2XXX

Manganês (Mn)

3XXX

Silício (Si)

4XXX

Magnésio (Mg)

5XXX

Magnésio e Silício

6XXX

Zinco (Zn)

7XXX

Outros elementos

8XXX

Séries não usadas comercialmente
Fonte: TALAT 2004

9XXX

A Tabela 03 mostra algumas identificações de ligas, comparadas com a utilizada no
Brasil:
Tabela 3 – Designação de ligas e similaridades
Designação
DIN

Designação
ISO

Designação
CSA

Designação
AA / ABNT

AlCuBiPb

AlCu2Mg

CG30

2117

AlCuMg2

AlCu4Mg1

CG42

2024

AlCuMg2

AlCu4SiMg

CS41N

2014

AlCuMg1

AlCu4MgSi

CM41

2017

AlMg4.5Mn

AlMg4.5Mn

GM41

5083

AlMgSi0.5

AlMgSi

GS10

6063

AlZnMgCu1.5
AlZn6MgCu
ZG62
Fonte: Aluminium Design Manual 2005, IV-15 , 16.

7075

4.2 Nomenclatura de têmpera
A têmpera designa o estado que o material adquire pela ação da deformação
plástica a frio ou a quente, por tratamentos térmicos ou pela combinação de ambos,
os quais exercem influência decisiva sobre a estrutura e propriedades do produto.
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A identificação é feita por letras, seguidas por um ou mais dígitos, que designam o
tratamento específico a que foram submetidos. A identificação básica é mostrada na
Tabela 4.
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Tabela 4 – Identificações básicas de têmperas
Identificação

Definição

F

Como Fabricado
Usado em produtos sem necessidade de controle especial sobre as
condições térmicas ou trabalháveis a frio. Não existe garantia dos limites
das propriedades mecânicas.

O

Recozido
Usado em produtos trabalhado para obter a menor resistência, e em
produtos fundidos para melhorar a ductilidade e a estabilidade dimensional.

H

Encruada
Usado em produtos em que se aumentou a resistência por deformação
plástica a frio e que podem, ou não, ser submetidos a recozimento
complementar para produzir um amolecimento parcial ou a um ou processo
de estabilização. É utilizado em ligas não tratáveis termicamente. É sempre
seguido de um ou mais dígitos.

W

Solubilizado
Usados em ligas que envelhecem naturalmente em temperatura ambiente
após a solubilização.

T

Termicamente tratado
Usado em produtos que sofrem tratamento térmico com ou sem deformação
plástica complementar, que produz propriedades físicas estáveis e
diferentes das obtidas com F, O e H. Deve ser seguida por um ou mais
dígitos que indicam a seqüência dos processos realizados.

T4

Solubilizado e envelhecido naturalmente
Usado em produtos que não sofrem deformação plástica depois do
tratamento térmico de solubilização, ou onde o efeito do encruamento pode
ser desprezado ao serem fixados limites para as propriedades mecânicas.

T5

Resfriado bruscamente após processo de conformação a temperatura
elevada, e envelhecido artificialmente
Usados em produtos que não sofrem deformação plástica a frio, depois de
resfriados bruscamente após processo de conformação a temperaturas
elevadas ou onde o efeito do encruamento pode ser desprezado ao serem
fixados limites para as propriedades mecânicas.

T6

Solubilizado e envelhecido artificialmente
Usados em produtos que não sofrem deformação plástica depois do
tratamento térmico de solubilização, ou onde o efeito do encruamento pode
ser desprezado ao serem fixados limites para as propriedades mecânicas.

Fonte: ABAL, 2001.
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4.3 Escolha da liga e têmpera
Além das propriedades de cada combinação de liga e têmpera, outros fatores devem
ser considerados na escolha do material a ser utilizado em cada projeto, como a
disponibilidade dos produtos existentes, tempo de produção e entrega, custos,
extrudabilidade, aparência, entre outros.
Na parte técnica existem tabelas que ajudam a definir a melhor liga e seu uso, além
de normas, manuais e as próprias empresas produtoras. O projetista tem meios de
definir o melhor material a ser aplicado, bem como suas características técnicas.
A tabela 5 mostra algumas ligas recomendadas para uso estrutural e suas
características.
Tabela 5 – Características da ligas de alumínio e suas aplicações
Liga
Característica
6060 / 6063 Média resistência mecânica
Alta resistência à corrosão
Boa conformabilidade
Apropriada para anodização decorativa
fosca

6061

Média resistência mecânica
Alta resistência à corrosão
Boa conformabilidade
Média usinabilidade

6261 /
6005A

Boa resistência mecânica
Boa resistência à corrosão
Boa conformabilidade
Média usinabilidade
Boa resistência mecânica
Alta resistência à corrosão
Boa conformabilidade
Média usinabilidade

6351

7104

Alta resistência mecânica
Boa resistência à corrosão
Boa conformabilidade
Apropriada para anodização decorativa
Fonte: ABAL, 2001.

Aplicação
Perfis para construção
civil
Caixilharia em geral
Tubos de irrigação
Móveis
Iluminação
Estruturas
Construção Naval
Veículos
Indústria Moveleira
Rebites
Carrocerias de veículos
Estruturas
Equipamentos

Engenharia estrutural
Construção de navios
Veículos e equipamentos
Peças usinadas em tornos
automáticos
Forjamento a frio
Estruturas soldadas

A maior parte das ligas usadas para estruturas é da família 6000, em grande parte
devido à facilidade de extrusão, a resistência de média a alta na têmpera T6, boa
resistência à corrosão em ambientes marítimos e industriais, boa soldabilidade em

24

todos os métodos de soldagem, e boa disponibilidade no mercado, tanto para perfis
comerciais como especiais.

4.4 Características do material

4.4.1.1.1

Propriedades Físicas

As propriedades físicas do alumínio não se alteram, independente da liga adotada,
conforme mostra a Tabela 6:
Tabela 6 – Propriedades físicas do alumínio
Densidade (g / cm³)

2,70

Temperatura de fusão (°C)

660

Módulo de elasticidade (MPa)

70000

Coeficiente de dilatação térmica (1 /
°C)

23.10-6

Condutividade térmica a 25°C (Cal /
cm / °C)

0,53

Condutibilidade elétrica (% IACS)
Fonte: ABAL, 2001.

61

4.4.2 Propriedades Mecânicas
Na Tabela 7, estão os valores estabelecidos para as ligas estruturais, conforme o
Aluminum Design Manual 2005, referência para projetistas de um modo geral.
Tabela 7 – Propriedades mecânicas mínimas
Liga /
Têmpera
6351 T5

Tração

Compressão

Cisalhamento

Ftu
(MPa)

Fty
(MPa)

Fcy (MPa)

Fsu
(MPa)

Fsy
(MPa)

310

285

240

200

140

Nota:
Ftu = Limite de Resistência à Tração
Fty = Limite de Escoamento
Fcy = Limite de Escoamento a Compressão
Fsu = Limite de Cisalhamento a Tração
Fsy = Limite de Escoamento
Fonte: Aluminum Design Manual. 2005. p I-A-18.
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4.5 Estrutura do material
O Alumínio é um metal, de número atômico 13. O arranjo cristalino do material,
forma uma estrutura cúbica de face centrada (CFC), conforme a Figura 17. As
ligações covalentes devem ter os átomos arranjados de forma a permitir o
compartilhamento de elétrons.

Figura 17 – Estrutura cristalina do alumínio –CFC
Fonte: TALAT 2004
O “escorregamento” dos planos cristalinos é um meio pelo qual o cristal pode alterar
sua forma permanentemente, por meio de ação mecânica do uso de força suficiente.
Este processo é conhecido como deformação plástica.
Este deslocamento ocorre nas chamadas linhas de defeito do cristal, conhecidas
como discordâncias. O contorno dos grãos interfere neste escorregamento, já que
interrompe os planos cristalinos onde ocorre a discordância.
Normalmente o alumínio contém uma certa quantidade de impureza, e para a maior
parte das aplicações de engenharia, contém deliberadamente os elementos de liga,
para melhorar suas propriedades. Se este elemento de liga passa a fazer parte
integral da fase sólida, o resultado recebe o nome de solução sólida. Alguns
elementos dissolvem até um limite, que é relacionado com a temperatura.
Na solução sólida, o átomo estranho substitui um átomo de alumínio, sendo que são
conhecidas átomos em solução, e têm tamanhos diferentes do átomo de alumínio,
significando a introdução de distorções nos planos, e têm influência em como a liga
responderá aos tratamentos térmicos e mecânicos.
Alguns espaços não são ocupados por nenhum átomo, áreas denominadas “vagas”,
sendo que estas áreas facilitam o mecanismo de difusão na solução atômica.

4.6 Processo de extrusão
“Extrusão é um processo de transformação mecânica no qual um tarugo de metal é
reduzido em sua seção transversal quando forçado a fluir através do orifício de uma
matriz (ferramenta), sob o efeito de altas pressões.” (ABAL, pág. 19).
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A extrusão permite aos projetistas uma variedade de perfis, o que possibilita uma
versatilidade ao projeto do produto final. É possível reduzir custos através da
redução ou eliminação de operações de usinagem ou junção, ou ainda conseguir
seções mais resistentes.

Figura 18 – Perfis para construção civil
Fonte: CBA Alumínio – Homepage da empresa
Para a produção dos perfis, por exemplo como os mostrados na Figura 18, são
utilizadas prensas hidráulicas horizontais, e necessita de equipamentos auxiliares,
como fornos para aquecimento dos tarugos e equipamentos para os tratamentos
térmicos, além de equipamentos para esticamento e corte. A Figura 19 demonstra o
processo esquemático para extrusão.
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Figura 19 – Esquema de prensa para extrusão de perfis
Fonte: CBA Alumínio – Homepage da empresa
Alguns pontos devem ser considerados a cada novo desenho de perfil, para assim
definir sua viabilidade, como por exemplo, se o desenho respeita os par^mentos da
espessura da parede (mínimo e máximo) do perfil, peso específico, diâmetro externo
onde o perfil está inscrito, o tamanho da ferramenta de extrusão, tipo de prensa e
custo.
Os perfis extrudados se dividem em:
Perfis sólidos – cuja seção transversal não tem nenhum vazio, sendo totalmente
circunscrito por metal.
Perfis tubulares – cuja seção transversal tem pelo menos um vazio totalmente
circunscrito por metal.
Perfis semitubulares – cuja seção transversal tem vazios parcialmente
circunscritos por metal.
Os perfis ainda podem ser classificados conforme a Tabela 8 mostra:
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Tabela 8 – Classificação de perfis segundo a forma
Forma

Classificação
Tipo I

Perfil normal com formas geométricas
definidas e sem elementos adicionais
Tipo II

Perfil normal com formas geométricas
tendo um ou mais elementos adicionais
Tipo III

Perfil normal com formas geométricas
tendo três ou mais elementos adicionais
Tipo IV

Perfil tubular com formas geométricas
definidas
Tipo V

Perfis tubulares sendo as partes internas
com formas geométricas simétricas e
externas com um ou mais elementos
adicionais
Tipo VI

Perfil tubulares sendo as partes internas
com formas geométricas assimétricas e
externas com um ou mais elementos
adicionais
Fonte: ABAL, 2001.
A análise da viabilidade técnica da extrusão de perfis é muito mais complexa e
detalhada do que apresenta neste texto, porém não é o objetivo detalhar este
processo de projeto. Para maiores informações consultar a Associação Brasileira de
Alumínio e as empresas fornecedoras, como ALCOA, CBA e HYDRO.

4.7 Envelhecimento e Endurecimento por precipitação
O objetivo deste processo é criar em ligas termicamente tratáveis uma densa e fina
dispersão de partículas precipitadas em uma matriz metálica deformável. Estas
partículas agem como um obstáculo ao deslocamento e ainda como endurecimento
das ligas.
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O tratamento térmico para o endurecimento por precipitação ocorre em duas fases: a
primeira é a solubilização dos elementos de liga (no caso das ligas da família 6XXX,
magnésio e silício). A segunda fase é o envelhecimento por precipitação de
partículas finas do composto intermetálico endurecedor (para as ligas da família
6XXX o composto é Mg2Si).
O diagrama de fase, de constituição ou de equilíbrio é a representação gráfica de um
sistema de ligas, por meio das quais os estados físicos e os constituintes estruturais,
em suas quantidades relativas, são conhecidos em função das composições e
temperaturas. A Figura 20 ilustra este diagrama.
E são de primordial importância em metalurgia, pois permitem observar e prever os
comportamentos de metais e ligas quanto às suas transformações térmicas tais
como: solidificação e fusão, transformação de fase durante tratamento térmico,
precipitação de partículas de segunda fase.

Figura 20 – Diagrama de fase.
Fonte: ABAL 2005
O tratamento térmico para endurecimento por precipitação é dividido em 03 fases,
como mostra a Figura 21:
Solubilização – a liga é aquecida até a temperatura correta para obtenção da
solução sólida.
Resfriamento – a solução é resfriada rapidamente a temperaturas mais baixas,
em geral, a temperatura ambiente. Assim é possível obter uma solução sólida
supersaturada.
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Envelhecimento – decomposição controlada da solução sólida supersaturada
para formar uma fina dispersão de precipitados (precipitação de partículas finas
do composto intermetálico endurecedor).

Figura 21 – Diagrama de tratamento térmico.
O processo de solubilização envolve o aquecimento do material em uma
temperatura elevada (dentro da região de uma única fase - alumínio α) e a
permanência nesta temperatura em tempo suficiente para colocar em solução sólida
no alumínio os elementos de liga (responsáveis pela formação de precipitados de
endurecimento).
O envelhecimento a temperatura ambiente é chamado de envelhecimento natural, e
a altas temperaturas é chamado envelhecimento artificial. Este envelhecimento é
dado através de uma curva de envelhecimento (ver Figura 22), que mostra a dureza
ou resistência versus o tempo de envelhecimento em uma temperatura particular.
Para as ligas tratáveis termicamente, esta curva mostra qual a melhor combinação
para que se possa atingir a maior resistência possível. A partir deste ponto ótimo, o
material começa a perder a resistência adquirida.
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Figura 22 – Curva de envelhecimento para 6351 e 6082.
Fonte: ABAL 2005, p.184.
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5 CONDIÇÕES DE INCÊNDIO E ASPECTOS DE
SEGURANÇA ESTRUTURAL
Este trabalho não pretende tratar das condições de incêndios ou suas
características, porém dentro da área de pesquisa de habitação, é um acidente que
gera altas temperaturas as quais as ligas estruturais serão expostas.
Dessa forma este capítulo, mostrará os conceitos gerais de um incêndio, identificará
as temperaturas médias que basearam os procedimentos experimentais e mostrar
as opções de proteção existentes para o material estudado.

5.1 Conceitos gerais
Para se iniciar o fogo é necessário que estejam presentes, nas proporções corretas:
Combustível (sólido, líquido ou gases).
Oxigênio
Calor
Um incêndio é caracterizado pelos seguintes eventos, conforme a sua severidade:
Surgimento;
Extinção inicial;
Crescimento do incêndio;
Evacuação do edifício;
Combate ao incêndio;
Propagação para outros ambientes;
Propagação para outros edifícios;
Ruína parcial ou total do edifício.
A probabilidade de ocorrência de um incêndio varia conforme:
A atividade desenvolvida na edificação e o conteúdo de material combustível
existente;
O tipo da edificação, pois um prédio térreo, com uma área interna sem
compartimentação, tem risco maior do que uma edificação de múltiplos andares
com grande compartimentação resistente ao fogo;

33

Prevenção ativa do incêndio (detectores de fumaça e chuveiros automáticos),
pois reduz a probabilidade do desenvolvimento do incêndio.
A intensidade e a duração do fogo podem variar conforme os itens impactantes,
mostrados na Tabela 9.
Tabela 9 – Fatores que influenciam a severidade do incêndio
Fatores Técnicos

Comentários

Carga de incêndio

É determinada pela quantidade e tipo de
materiais. A correlação entre o total da
carga térmica e as perdas de vidas e da
propriedade é significante.

Distribuição da carga de incêndio

Materiais armazenados de maneira que
o oxigênio tenha fácil acesso a eles.

Características da ventilação do
compartimento

Influencia a intensidade e a duração do
incêndio

Propriedades térmicas dos pisos e
Esse fator influencia a intensidade e a
paredes que envolvem o compartimento duração do incêndio
Fonte: GUIMARÃES, 2004
As fases de um incêndio podem ser padronizadas conforme a Figura 23, sendo elas:
Fase inicial – quando o incêndio está restrito a um foco, como o material
responsável pela ignição e os materiais próximos.
Fase de inflamação generalizada (Flash over) – envolve a maior parte de material
combustível no local, com acentuada elevação da temperatura.
Fase de extinção - a maior parte de material combustível já foi consumido, e,
portanto, começa a diminuição da temperatura.

Produção de calor
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Fase Inicial

Fase de Inflamação Generalizada

Fase de Extinção

80% dos materiais
combustíveis
consumidos

Temperatura
Ambiente Inicial
Inflamação Generalizada /
Flash-over
(entre 400°C a 600°C)

Tempo

Figura 23 – Evolução típica do incêndio em compartimentos
Fonte: BERTO, 1991
O número de pessoas, as faixas etárias, estado de saúde e tempo necessário para a
fuga são fatores de grande importância na avaliação de segurança, e, portanto são
diferentes conforme o uso e altura dos edifícios.
O uso de equipamentos de proteção ativa, em geral limita o desenvolvimento do
incêndio, em conjunto com as proteções passivas, que são usadas para prevenir o
desenvolvimento de altas temperaturas nas estruturas carregadas.
Perdas financeiras causadas por danos ao edifício, perda dos conteúdos,
interrupção da produção, danos à vizinhança ou ao ambiente, e vários outros fatores
também influenciam a seleção do nível e tipo de medidas de precaução contra
incêndios.
Normalmente, não há risco de falha estrutural antes do flashover. O risco de dano
estrutural pode ser expresso em termos do tempo para atingir o flashover no
compartimento em relação com o tempo requerido para início das ações de combate
ao incêndio.

35

Se o flashover ocorre, o compartimento inteiro será envolvido pelo fogo, o que não
permitirá o sucesso no controle do incêndio. Isto significa que evitar o flashover é a
principal tarefa para garantir a segurança da propriedade.

5.2 Legislação e Normas de segurança contra incêndio no
Brasil
Em geral, os requisitos impostos pelas normas definem
:
Rotas de fuga;
Sistemas de alarme de incêndio;
Resistência ao fogo das estruturas;
Uso de materiais combustíveis;
Sistema de extinção do incêndio;
Sistema de controle de fumaça.
A preocupação com a segurança da estruturas em um incêndio é recente no Brasil,
pois somente em 1980 foi publicada a primeira norma sobre o assunto, a NBR 5267
– “Exigências particulares das obras de concreto armado, em relação à resistência
ao fogo”, onde estabelecia as condições exigidas com relação à resistência ao fogo.
Com relação a estruturas metálicas, somente em dezembro de 1993, é que se
começou a preocupação com a segurança contra incêndio, com o Decreto nº
38.069/93, estabelecendo as exigências mínimas. O projeto de lei complementar nº
68 de 1993 trata do “Código estadual de proteção contra incêndio e emergências”.
Porém essas leis e decretos são relativos apenas ao estado de São Paulo, sendo
genérica, sem referência específica a qualquer sistema construtivo.
Em 30 de dezembro de 1994 foi publicada a Instrução Técnica CB 02-33/94 – “
Exigências para edifícios com estruturas metálicas”, que passou a vigorar a partir de
dezembro de 1995. Essa instrução obrigava o revestimento das peças de aço com
materiais que retardassem o seu aquecimento, adiando o tempo necessário para
alcançar as temperaturas críticas para a resistência mecânica. Fixava também os
tempos mínimos de resistência, em função da área, do número de pavimentos e do
tipo de utilização do edifício.
Em 1995 é criada uma Comissão de Estudos para elaborar uma norma brasileira
específica.
O assunto passa a se desenvolver em paralelo, de um lado o Corpo de Bombeiros e
de outro a Associação Brasileira de Construção Metálica e a ABNT. A CE-242.301-
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06 da ABNT, realiza diversas reuniões para estudo e criação da norma brasileira de
proteção contra fogo.
Em março de 1998 é apresentado o texto básico da norma “Dimensionamento de
estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio” e em setembro de 1998, o
texto básico da norma “Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos
de edificações”.
Finalmente são publicadas as seguintes normas:
NBR 14323 (Julho de 1999) – Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios
em situação de incêndio – procedimentos
NBR 14432 (Janeiro de 2000) – Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edifícios – procedimentos
A realidade atual, sob o ponto de vista regulamentar, é que para o Estado de São
Paulo, apesar da existência da NBR, vale a Instrução Técnica do Corpo de
Bombeiros. Para o Brasil, vale a NBR 14432.
A Instrução Técnica que trata da segurança estrutural é a IT nº 08, que “, estabelece
as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação
que integram as edificações para que, em situação de incêndio, seja evitado o
colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar o atendimento das
prescrições contidas nos objetivos do Decreto Estadual nº 46.076/01”, que
recomenda:
Aço: Recomenda-se que a temperatura crítica do aço seja tomada como um
valor máximo de 550º C para os aços convencionais ou calculados para cada
elemento estrutural de acordo com a norma NBR-14323 - Dimensionamento de
Estruturas de Aço em Edifícios em situação de incêndio.
Concreto: Deverá ser calculado de acordo com a norma NBR–6118 – Projeto e
execução de obras de concreto – Procedimento.
Outros materiais estruturais: na ausência de normas nacionais, poderão ser
utilizadas normas ou especificações estrangeiras internacionalmente
reconhecidas.

5.3 Filosofia de proteção contra incêndio em estruturas de
alumínio
Neste sentido, pode-se considerar que as preocupações de segurança contra
incêndio em uma edificação se referem a três objetivos fundamentais, que são, por
ordem decrescente de importância:
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A proteção das vidas dos ocupantes do edifício, bem como a dos bombeiros que
nele tenham de atuar em caso de sinistro;
A proteção dos bens existentes no edifício e das atividades que se desenvolvem
no mesmo;
A proteção do próprio edifício contra danos de incêndios que possam ocorrer
nele ou em edifícios vizinhos.
O melhor projeto de segurança contra incêndio é realizado pela implantação de um
conjunto de sistemas de proteção ativa (detecção do fogo, combate ao incêndio,
etc.) e de proteção passiva (resistência ao fogo das estruturas, compartimentação
etc).
Os requisitos de resistência ao fogo são objetos de normas nacionais, mas em geral
estão relacionadas à curva padrão de fogo definida pela ISO 834, como mostrada na
Figura 24, que não considera a carga de fogo e a compartimentação do ambiente
exposto.
Fogo HC

Temperatura (°C)

Fogo ISO 834

Tempo (minuto)

Figura 24 –Curva padrão de fogo.
Fonte: MAZZOLANI, p.658
A Figura 25 demosntra
compartimentação.

alguns

aspectos

da

relação

do

fogo

com

a
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Temperatura

Grande ventilação

Baixa ventilação

Tempo

Figura 25 – Curva de temperatura considerando compartimentação.
Fonte: MAZZOLANI, p.659
Segundo a norma NBR 14432 - Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edifícios – procedimentos, temos as seguintes definições:
Proteção ativa - tipo de proteção contra incêndio que é ativada manual ou
automaticamente em resposta aos estímulos provocados pelo fogo, composta
basicamente das instalações prediais de proteção contra incêndio.
Proteção passiva – conjunto de medidas incorporadas ao sistema construtivo do
edifício, sendo funcional durante o uso normal da edificação e que reage
passivamente ao desenvolvimento do incêndio, não estabelecendo condições
propícias ao seu crescimento e propagação, garantindo a resistência ao fogo,
facilitando a fuga dos usuários a aproximação e o ingresso no edifício para o
desenvolvimento de ações de combate.

5.3.1 Proteção Ativa
De forma geral, a proteção ativa é a proteção que é ativada quando o fogo inicia,
como os sistemas de extinção, sistemas de resfriamento, alarme de incêndio,
sistemas de bloqueios, etc.
Os objetivos desta proteção podem ser:
Extinguir o fogo – sistemas de aspersão de água, espuma, pó ou gás;
Limitar o fogo – sistemas de evacuação de fumaça, cortinas d’água;
Resfriamento de equipamentos e estruturas – sistemas de inundação, e
evacuação de fumaça;
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Sistemas de alarme – sistemas de detecção;
Bloqueio de suprimento de combustível.
Em geral, estes sistemas são usados em conjunto.

5.3.2 Proteção Passiva
As medidas de proteção passiva visam reduzir a probabilidade de colapso das
estruturas sempre que ocorrer um incêndio severo, e dotar os elementos estruturais
de capacidade para resistirem à ação do incêndio, mantendo sua estabilidade,
evitando que sejam expostos diretamente ao fogo.
A capacidade resistente da estrutura vai depender fortemente do comportamento do
material estrutural utilizado, ou seja, do grau de variação de suas propriedades
físicas e mecânicas com a temperatura.
A IT nº 08 regula os materiais de proteção térmica da seguinte maneira:
A escolha, dimensionamento e aplicação de materiais de proteção térmica são de
responsabilidade exclusiva do(s) responsável (eis) técnico(s) pelo projeto.
As propriedades térmicas e o desempenho dos materiais de proteção térmica
quanto à aderência, combustibilidade, fissuras, toxidade e outras propriedades,
devem ser determinados por ensaios realizados em laboratório nacional ou
estrangeiro reconhecido internacionalmente, de acordo com norma técnica
nacional ou, na ausência desta, de acordo com norma estrangeira reconhecida
internacionalmente.

A forma mais comum para alcançar a resistência desejada é a proteção direta dos
elementos, envolvendo-os com materiais isolantes, capazes de resistir a altas
temperaturas.
A utilização da camada de isolamento térmico pode onerar em cerca de 10 a 30% o
custo total da estrutura metálica utilizada, reduzindo a competitividade da construção
metálica (TALAT 2004).
Para obtenção e seleção do melhor material de proteção deveriam ser consideradas
as seguintes características:
Fácil aplicação;
Baixa densidade;
Baixo coeficiente de condutibilidade térmica;
Alta capacidade de absorção de calor;
Resistência a choque térmicos e mecânicos;
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Características de expansão térmica não muito distintas do material a ser
revestido;
Estabilidade dimensional;
Aderência ao substrato;
Coesão.
As espessuras das proteções térmicas são dimensionadas a partir de ensaios,
considerando a variedade dos valores dos fatores de forma dos perfis, que será
explicado no Capítulo 6, a variedade de espessura de proteção e os valores de
resistência ao fogo que devem ser alcançados.
5.3.2.1 Placas de lã de rocha

Painéis de baixa densidade, rígidos ou flexíveis, feitos de materiais fibrosos,
aglomerados pela adição de resinas termo-endurecíveis.
A matéria-prima básica utilizada na confecção das placas é o basalto. São fixadas
com pinos de aço soldados à estrutura metálica.
5.3.2.2 Mantas cerâmicas

Produtos formados a partir de fibras silico-aluminosas, presas à estrutura através da
utilização de pinos de aço soldados na estrutura.
5.3.2.3 Placas de gesso acartonado

Placas de gesso contendo fibra de vidro, e, em alguns casos, vermiculita
incorporada. Assim como a argamassa cimentícia, o gesso gasta muita energia
térmica na evaporação da água combinada e retarda o aquecimento do material que
está sendo protegido. Estes materiais têm, internamente, uma malha de fibra de
vidro, que mantém o conjunto estruturado quando exposto às elevadas temperaturas
do incêndio. A placa é mantida, de modo geral, visível em estruturas, por motivos
estéticos.
Conforme a composição das chapas, podem fornecer de 30 a 240 minutos de
resistência ao fogo, conforme informações presentes no folder da empresa Knauf.
5.3.2.4 Tintas intumescentes

As tintas intumescentes são compostas, de modo geral, de sais de fósforo, de
amidos, de melamina e resinas orgânicas.
O sistema de proteção consiste na aplicação de um produto que melhora a
aderência da tinta intumescente à tinta de acabamento em diversas cores.
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A tecnologia utilizada nas tintas intumescentes age a partir da reação do calor, a
partir de 200°C, iniciando-se um processo de expansão volumétrica onde são
liberados gases atóxicos, formando uma camada espessa de espuma semi-rígida na
superfície da estrutura metálica, protegendo termicamente a mesma e retardando a
ação da temperatura sobre a superfície, que se desprotegida entraria em colapso.
Para o uso de alumínio não existem testes ou informações sobre o seu
comportamento, pois é difícil conseguir a proteção apropriada devido a questão
relacionada à temperatura versus tempo de acionamento da proteção com a
velocidade do aumento da temperatura do incêndio.
5.3.2.5 Argamassa projetada

Produtos com alto conteúdo de aglomerantes que, quando misturados com água,
geram uma massa fluida que pode ser bombeada. São apresentados como produtos
de baixa, média ou alta densidade, e são constituídos basicamente de gesso de
construção (aproximadamente 80% do peso seco), cimento Portland (em misturas
de média e alta densidade), resinas acrílicas e cargas inertes, tais como poliestireno
expandido, celulose e preservantes.
Não é recomendando como proteção passiva em ligas de alumínio, porque irá reagir
com o material. O PH do material, a base de cimento, será acima de 9 e isso causa
a destruição gradual da camada superficial de proteção das ligas de alumínio.
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6 COMPORTAMENTO DO ALUMÍNIO EM ALTAS
TEMPERATURAS
Existem 03 fatores que determinam se o incêndio tem potencial para afetar os
elementos estruturais:
Duração do incêndio;
Temperatura do ambiente;
Fluxo de calor que penetrará nos elementos estruturais.
As altas temperaturas reduzem a resistência mecânica e a rigidez dos elementos
estruturais metálicos, além de promover expansões térmicas diferenciais, podendo
levar a estrutura ao colapso.
Sobre o alumínio em situação de incêndio, podem-se considerar os seguintes
pontos, já que não há muita pesquisa sobre este assunto sendo publicada:
As ligas estruturais de alumínio são consideradas incombustíveis, e por essa
razão não contribuem para a propagação do incêndio;
As ligas de alumínio fundem no intervalo de temperaturas de 580 – 660°C;
A maior parte das ligas de alumínio perde 50% de sua resistência original na faixa de
temperatura dos 180°C a 250°C;
Estruturas de alumínio que necessitem de resistência específica ao fogo, devem
usar materiais de proteções passivas.
Para melhorar as propriedades mecânicas, o alumínio é combinado a elementos de
liga, e é termicamente tratado.
Com o aumento da temperatura, a resistência do material sofrerá um decréscimo e,
conforme a liga, têmpera e temperatura exposta, a perda pode ser permanente,
mesmo após o resfriamento.
As deformações causadas pela expansão térmica introduzem tensões elevadas na
estrutura. Segundo BERTO (1998, p. 21), “Durante um incêndio estas tensões são
transferidas às ligações, resultando não somente em distorções dos elementos
estruturais, mas da estrutura como um todo. Introduz, desta forma, esforços
consideráveis nos componentes de ligação entre perfis, que podem sofrer
cisalhamento e ocasionar a perda de estabilidade da estrutura.”
Quando a tensão de serviço se iguala à tensão de escoamento à temperatura,
temos um quadro de instabilidade estrutural. A ação de um incêndio é sentida
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diretamente nos elementos estruturais do compartimento onde se iniciou o incêndio,
e indiretamente, nas zonas afastadas deste.
Toda a estrutura do edifício encontra-se sob a ação do peso próprio e sobrecargas
de forma que, no início do incêndio, a mesma está submetida a um certo estado
inicial de tensão e, portanto, a um determinado estado de deformação. A este estado
inicial de tensão vem sobrepor-se um novo estado de tensão, resultante do
aquecimento diferencial a que os elementos estruturais ficam submetidos.
Os elementos estruturais têm vínculos com diferentes graus de rigidez, quando
alguns deles são mais aquecidos do que outros, as respectivas dilatações térmicas
são restringidas, dando origem a um novo estado de tensão, variável no tempo, à
medida que o incêndio se desenvolve. A sobreposição, deste estado de tensão com
o estado de tensão inicial, dá origem a um estado de deformação, que é também
variável no tempo.
Quando os elementos estruturais principais de uma construção são expostos a altas
temperaturas, durante condições típicas de um incêndio, os mesmos podem ter a
sua resistência mecânica reduzida a ponto de levar toda ou parte da construção a
um colapso.
Segundo TALAT (2004) existe forte relação entre a elevação da temperatura a área
superficial do perfil metálico exposto ao calor e a sua massa.
Assim, pode-se definir um parâmetro denominado Fator de Forma, SF, que é a
razão entre a área exposta do perfil ao ambiente e o seu volume.
Supondo um perfil cilíndrico de raio R e altura H, matematicamente, o fator de forma
é, portanto, expresso por:
SF= Área lateral do perfil / volume do perfil ou SF = 2 π R H / π R2 H
E, simplificando:
SF = 2 / R
Essa relação pode ser transformada para uma forma mais genérica, aplicável em
qualquer perfir de qualquer geometria, pela a equação abaixo:
SF = PP / AP
Sendo:
PP = perímetro da seção transversal do perfil
AP = área da seção transversal do perfil
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Espera-se que quanto maior o fator de forma, maiores serão as trocas de calor, e
com isso maior será a degradação das propriedades do material ao calor.
Segundo a norma NBR 14323 - Dimensionamento de estruturas de aço de
edifícios em situação de incêndio – procedimentos, mostra algumas situações e
como o fator de massividade do perfil exposto ao incêndio deve ser calculado para
elementos estruturais com proteção. Para as ligas de alumínio, segundo o Eurocode
9, temos a mesma situação.
Tabela 10 – Fator de massividade para elementos estruturais com proteção
Situação

Descrição

Fator de massividade

Proteção tipo contorno, de
espessuras uniformes,
expostas ao incêndio por
todos os lados

Perímetro da seção da peça
/ área da seção

Proteção tipo caixa, de
espessuras uniformes,
expostas ao fogo por todos
os lados

2 (altura + largura ) / área da
seção

Proteção tipo contorno, de
espessuras uniformes,
expostas ao incêndio por
três lados

Perímetro da seção da peça
– uma largura / área da
seção da peça

Proteção tipo caixa, de
espessuras uniformes,
expostas ao incêndio por
três lados

2altura + largura / área da
seção da peça

Fonte: NBR 14323
Para permitir que os elementos estruturais metálicos apresentem resistência ao fogo
compatível com o recomendado pelas normas, as seguintes ações devem ser
analisadas, e adotadas, conforme sua viabilidade:
Diminuir as cargas de serviço do elemento estrutural analisado;
Usar perfis com fator de forma baixa;
Diminuir a superfície exposta ao fogo (inserção em paredes e lajes);
Alterar condições de vínculo, adotando ligações que limitem a rotação de nós
(para vigas);
Envolver os elementos estruturais com materiais isolantes térmicos;
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Embutir os elementos estruturais, usando forro corta-fogo (para vigas) e
posicionando as colunas e vigas externas fora do perímetro do edifício.

6.1.1 Propriedades físicas das ligas expostas a altas temperaturas
6.1.1.1 Calor específico

O calor específico varia muito pouco de liga para liga. Para a maior parte ele é
900J/kg°C a 0°C e aumenta para 1240J/kg°C no ponto de fusão onde caiu para
1040J/kg°C. A figura 26 mostra esta evolução:

Calor específico kJ/kg°K

Liga de alumínio

Aço

Temperatura °C

Figura 26 – Calor específico das ligas de alumínio
Fonte: MAZZOLANI, 1995, p.604.
6.1.1.2 Condutividade térmica

Para ligas estruturais a condutividade térmica varia com a temperatura, desde 170200W/mK a 0°C até 220-240W/mK a 600°C. A Figura 27 demonstra esta variação:

Condutividade térmica W/m°K
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Liga de alumínio

Aço

Temperatura °C

Figura 27 – Condutividade térmica das ligas de alumínio
Fonte: TALAT, 2004
6.1.1.3 Coeficiente de expansão linear

O coeficiente de expansão linear varia pouco entre as ligas. A Figura 28 mostra a
propriedade com a variação da temperatura.

Coeficiente de expansão linear 10-6/°K
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Temperatura °C

Figura 28 – Coeficiente de expansão linear das ligas de alumínio
Fonte: TALA 2004
6.1.1.4 Calor de fusão

Este valor é quase constante para todas as ligas de alumínio, em torno de 390kJ/kg.
6.1.1.5 Temperatura de fusão

Esta propriedade varia conforme a liga, mas para a maioria das ligas estruturais
varia de 590°C a 650°C, (TALAT, 2004).
6.1.1.6 Capacidade de reflexão

Quando a superfície do alumínio é exposta ao calor, a maior parte é refletida, mas
este valor depende das condições da superfície e da temperatura.
Para alumínio oxidado a reflexão de calor varia de 80 a 85%, e para superfícies
polidas pode ficar em 97%. Quando a temperatura fica entre 500 a 600°C, a reflexão
será mais baixa, em torno de 70% para superfícies oxidadas. (TALAT, 2004).

6.1.2 Propriedades mecânicas das ligas expostas a altas temperaturas
A resistência das ligas de alumínio decresce com o aumento da temperatura, porém
o valor absoluto varia conforme a liga e têmpera. Para a engenharia de incêndio, a
variação de resistência entre as temperaturas 0°C a 500°C é, em geral, mais
importantes. Na figura 29 é possível visualizar a variação do módulo de elasticidade
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Módulo de elasticidade relativo %

(valores relativos) com a temperatura, para as ligas de alumínio em geral, e o
mesmo fato é observado nos dados da tabela 11 (em valores absolutos).

Temperatura do metal °C

Figura 29 – Diminuição do módulo de elasticidade relativo para ligas de alumínio
com o aumento da tempratura.
Fonte: TALAT 2004
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Tabela 11 – Módulo de elasticidade
Temperatura da
liga 6351 T6 °C

Módulo de
Elasticidade N / mm²

20

70000

50

69300

100

67900

150

65100

200

60200

250

54600

300

47600

350

37800

400

28000

550

0

Fonte: TALAT 2004

A Figura 30 mostra a relação entre resistência (em % dados valores de temperatura
ambiente) para algumas ligas e têmperas.
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Curva

Liga

A

Al 99,5

B

Al-Mn1

C

Al-Mg2.5

D

Al-Zn4.5Mg1

E

Al-Si1Mg

F

Al-Cu4SiMg

G

Al-MgSi

Temperatura °C

Figura 30 – Resistência relativa para ligas de alumínio.
Fonte: MAZZOLANI, p. 671
Já a Figura 31, mostra o descréscimo da resistência da liga 6082, que por ter
comportamento estrutural similar à liga 6351, servirá decomporação aos resultados
dos corpos-de-prova deste trabalho.
Lr N/mm2

LE N/mm2

Horas

Dias
Tempo de exposição

Horas

Dias
Tempo de exposição

Figura 31 – Resistência última e admissível para liga 6082
Fonte: TALAT 2004
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7 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
7.1 Materiais e métodos
As propriedades mecânicas serão determinadas por meio de ensaios destrutivos.
Usam-se corpos-de-prova produzidos a partir de amostras elaboradas do mesmo
modo que o produto perfil extrudado.
Para este procedimento experimental, o material especificado foi a liga de alumínio
6351 T6, em quatro difrentes formas de perfis extrudados. Por ser uma liga
comercialmente disponível no país, em diversos desenhos de perfis, e também por
ser uma especificação comum em projetos estruturais de alumínio, a escolha é a
mais adequada.
Os limites de composição química da liga 6351 são mostrados na tabela 12.
Tabela 12 – Limites de composição química do alumínio Liga 6351 (%)
Designação
6351

Densidade
(g/cm³)
2,71

Si
0,7 1,3

Fe
0,5

Cu
0,1

Mn
0,4 0,8

Mg
0,4 0,8

Cr
-

Ni
-

Zn

Ti

0,2 0,2

Outros
Cada

Total

Alumínio
Mínimo

0,05

0,15

Restante

Nota: A composição é dada em porcentagem máxima, a menos que indicada como
traço ou mínimo.
Fonte: DAVIS 1996
Seguindo o raciocínio de adotar materiais especificados normalmente em projetos
de estruturas, os desenhos de perfis escolhidos são:
Vergalhão de 1” de diâmetro externo;
Vergalhão de 2” de diâmetro externo;
Perfil tubular de 1” de diâmetro externo e espessura de parede de 1/8”;
Perfil tubular de 2” de diâmetro externo e espessura de parede de 1/8”.
Os perfis extrudados que serão usados nos experimentos têm um certificado
fornecido pelo fabricante, atestando que o material é liga 6351 T6. Este certificado
identifica também as propriedades mínimas do material, e constitui procedimento
comum aos fabricantes de perfis extrudados de alumínio e podem ser visualizados
no Anexo A.
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7.2 Processo experimental
Os perfis foram submetidos a altas temperaturas em um forno a gás, que pode ser
visto na Figura 32, com os conjuntos de perfis, em diferentes combinações de
temperatura e tempo, conforme tabela 13.
.A Figura 32 mostra os perfis antes do tratamento térmico.

Figura 32 – Forno a gás para tratamento térmico

53

Tabela 13 –Temperatura x Tempo de exposição ao calor
Temperatura

Tempo

100°C
300°C

15 minutos

500°C
100°C
300°C

30 minutos

500°C
100°C
300°C

60 minutos

500°C
100°C
300°C

120 minutos

500°C
As temperaturas adotadas estão relacionadas ao material, que tem temperatura de
fusão a 660°C, e as condições de incêndio já demonstradas anteriormente.
A temperatura foi garantida através de um termopar dentro do forno. Desta forma, o
forno foi aquecido até a temperatura inicial de 100°C, e após a estabilização, os 04
conjuntos de perfis foram colocados em seu interior.
Devido a perda de temperatura após a colocação dos perfis ou abertura do forno,
era necessário esperar uma nova estabilização a 100°C para iniciar a contagem do
tempo.
Quando a temperatura já estava estabilizado, inicou-se a contagem do tempo; após
15 minutos a 100°C, retirou-se o primeiro conjunto. E assim sucessivamente até a
retirada do último conjunto após 120 minutos.
Este procedimento foi repetido para as temperaturas de 300°C e 500°C.
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Figura 33 – Perfis antes do tratamento térmico
Após o aquecimento, os perfis ficaram a temperatura ambiente para resfriamento,
conforme Figura 34, para então inciar os testes de dureza e tração, segundo a
norma ASTM E8M.

Figura 34 – Perfis resfriando a temperatura amabiente
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7.3 Métodos de análise
A norma de referência para o ensaio de tração é a ASTM E8M-04 Standard test
Methods for tension Testing of Metallic Materials (Metric). Esta norma cobre os
métodos de testes de tensão para materiais metálicos em diversos desenhos a
temperatura ambiente, especificamente os métodos para determinar a tensão de
escoamento, ponto de alongamento, resistência à tração e redução de área.
A dureza dos materiais tratados termicamente será avaliada por meio de ensaios de
dureza Brinell.
Após o resfriamento em temperatura ambiente, retirou-se um corpo-de-prova de
15mm de cada amostra, para a medição da dureza.
O durômetro utilizado foi o da marca Testor , modelo TS-1 Analógico para ensaio e
medição Brinell , com força inicial de 98N (10kgf), com efera Ø 2,5 mm tipo encaixe,
que pode ser visto na Figura 35.

Figura 35 – Durômetro de bancada
Os testes de tração foram executados somente nos tarugos de 1” e 2”. Foram
determinados os valores de limite de escoamento, limite de resistência e
alongamento.
Os testes foram executados no equipamento marca Emic, modelo DL1000, e
software Tesc versão 2.0, mostrado na Figura 36
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Figura 36 – Equipamento de tração
Os corpos-de-prova foram presos nas garras da máquina e conectados com o
extensômetro, que enviava os dados coletados para o software. A Figura 37 mostra
esta etapa. O corpo-de-prova foi tracionado até o rompimento do mesmo.

Figura 37 – Extensômetro
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Na Figura 38 é mostrado o desenho dos corpos-de-prova usados nos ensaios de
tração.

Figura 38 – Geometria do corpo-de-prova para vergalhões
Os corpos-de-prova usinados e prontos para os ensaios são mostrados nas Figuras
39 e 40.

Figura 39 – Corpo-de-prova – Teste de tração
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Figura 40 – Sepração dos corpos-de-prova
A análise será feita sobre o material (perfis extrudados e/ou corpos de prova), e não
sobre um sistema como uma cobertura, ou caixilhos. As informações obtidas, porém,
poderão ser utilizadas futuramente em análise de sistemas que utilizem a liga
estudada.
Foram testados 03 corpos-de-prova em cada relação tempo x tempratura para os
ensaios de tração, e 05 leituras para cada relação tempo x temperatura para os
ensaios de dureza.
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8 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados dos ensaios de dureza e tração, obtidos
com os corpos-de-prova retirados das amostras tratadas.

8.1 Resultados de Dureza Brinell
Na Tabela 14 pode-se verificar os resultados obtidos de dureza Brinell do tubo de
1”x1/8”, após os vários tratamentos térmicos, com temperaturas e períodos de
exposição conforme Tabela 13, mostrada anteriormente.
Na Figura 41, observa-se um ganho de dureza inicial nas temperaturas 100° e
300°C, provavelmente decorrente do fato de na sua manufatura, na fábrica do
fornecedor, não ter sido tratada até atingir a dureza máxima.
No tratamento térmico a 100°C, após o ganho de dureza inicial, os resultados se
mantêm equilibrados, sem grandes perdas. Já no tratamento a 300°C, verifica-se
uma perda de dureza acentuada após 60 minutos, com essa perda continuando em
queda a 120 minutos.
No tratamento térmico a 500°C, a perda de dureza já é acentuada mesmo após 15
minutos, estabilizando-se após 30 minutos de tratamento, e se mantêm constante
até 120 minutos.
Na Figura 42, é possível observar o índice de perda de dureza do tubo de 1”x1/8”,
relacionada aos valores apresentados na Tabela 14, onde se explicita a tendência já
demonstrada na Figura 41.
O índice de perda de dureza (IPD) é calculado segundo a equação:
IPD = Ho – Hx / Ho - Hmin
onde
Hx é a dureza no tempo x.
Ho é a dureza no tempo 0.
Hmin é a dureza mínima do período estudado.
No tratamento térmico a 100°C não há perda significativa de dureza. A 300°C, a
perda de dureza acontece após o tratamento térmico de 30 minutos, mantendo uma
dureza próxima do inicial nos dois primeiros tempos do experimento. A 500°C a
perda de dureza já é significativa logo no primeiro momento do tratamento.
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Tabela 14 – Resultados de teste – Dureza Brinell HB – Tubo 1” x 1/8”

Tempo
(min)

100°C Desvio 300°C Desvio 500°C Desvio
(HB) Padrão (HB) Padrão (HB) Padrão

0

86

17

86

17

86

17

15

88

10

88

12

45

6

30

92

6

88

7

33

1

60

89

5

60

3

31

2

120

92

6

49

3

28

5

100,00

HB

80,00
60,00
40,00
20,00
0

15

30

45

60

75

90

105

120

Tempo (minutos)
100°C

300°C

500°C

Figura 41 – Dureza Brinell para Tubo 1”x1/8” após tratamento térmico

Indice de perda de dureza
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Figura 42 – Índice de perda de dureza – Tubo 1”x1/8”
Na Tabela 15 estão os resultados obtidos de dureza Brinell do tubo de 2”x1/8”, após
os vários tratamentos térmicos.
Na Figura 43, novamente observa-se um ganho de dureza inicial nas temperaturas
100° e 300°C.
No tratamento térmico a 100°C, os resultados não demosntram perdas. Já no
tratamento a 300°C, continuou-se a verificar uma perda de dureza acentuado após
60 minutos, com essa perda continuou em queda a 120 minutos.
No tratamento térmico a 500°C, a perda de dureza foi acentuada mesmo após 15
minutos, estabilizando-se após 30 minutos de tratamento, e se manteve constante
até 60 minutos, quando começa a ganhar dureza novamente.
Na Figura 44, é possível observar o índice de perda de dureza do tubo de 2”x1/8”,
relacionada aos valores apresentados na Tabela 15, onde se explicita a tendência já
demonstrada na Figura 43.
No tratamento térmico a 100°C não houve perda significativa de dureza. A 300°C, a
perda de dureza aconteceu após o tratamento térmico de 30 minutos, e manteve
uma dureza próxima do período inicial nos dois primeiros tempos do experimento. A
500°C a perda de dureza foi significativa logo no primeiro momento do tratamento,
diminuindo após 60 minutos de tratamento.
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Tabela 15 - Resultados de teste – Dureza Brinell HB – Tubo 2” x 1/8”

Tempo
(min)

100°C Desvio 300°C Desvio 500°C Desvio
(HB) Padrão (HB) Padrão (HB) Padrão

0

86

6

86

6

86

6

15

86

4

82

11

58

4

30

88

6

89

4

33

2

60

90

5

64

4

31

2

120

90

5

59

5

53

4

100,00
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80,00
60,00
40,00
20,00
0

15

30

45

60

75

90

105

120

Tempo de exposição (minuto)
100°C

300°C

500°C

.Figura 43 - Dureza Brinell para Tubo 2”x1/8” após tratamento térmico

Indice de perda de dureza
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Figura 44 - Índice de perda de dureza – Tubo 2”x1/8”
Na Tabela 16 estão os resultados obtidos de dureza Brinell do tarugo de 1”, após os
vários tratamentos térmicos.
Na Figura 45, novamente observa-se um ganho de dureza inicial nas temperaturas
100° e 300°C.
No tratamento térmico a 100°C, os resultados se mantiveram equilibrados, sem
perdas. Já no tratamento a 300°C, continuou-se a verificar uma perda de dureza
acentuada após 60 minutos, com essa perda continuando em queda a 120 minutos.
No tratamento térmico a 500°C, a perda de dureza foi acentuada mesmo após 15
minutos, estabilizando-se após 30 minutos de tratamento, e se manteve constante
até 60 minutos, quando começou a ganhar dureza novamente, porém menos do que
da amostra anterior.
Na Figura 46, é possível observar o índice de perda de dureza do tarugo de 1”,
relacionada aos valores apresentados na Tabela 16, onde se explicita a tendência já
demonstrada na Figura 45.
De modo análogo aos casos anteriores, aqui também houve perda acentuada de
dureza a 500°C, e para 300°C a perda foi bem menor. A 100°C praticamente não
houve perda.
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Tabela 16 - Resultados de teste – Dureza Brinell HB – Tarugo 1”

Tempo 100°C Desvio 300°C Desvio 500°C Desvio
(min)
(HB) Padrão (HB) Padrão (HB) Padrão

0

99

6

99

6

99

6

15

97

5

106

6

57

4

30

105

8

98

5

34

1

60

99

5

61

5

35

1

120

98

9

54

2

39

3

100,00
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80,00
60,00
40,00
20,00
0

15

30

45

60

75

90

105

120

Tempo de exposição (min)
100°C

300°C

500°C

Figura 45 - Dureza Brinell para Tarugo 1” após tratamento térmico

Indice de perda de dureza
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Figura 46 – Índice de perda de dureza – Tarugo 1”
Na Tabela 17 estão os resultados obtidos de dureza Brinell do tarugo de 2”, após os
vários tratamentos térmicos.
Na Figura 47, novamente observou-se um ganho de dureza inicial nas temperaturas
100° e 300°C.
No tratamento térmico a 100°C, os resultados se mantiveram equilibrados, sem
perdas. Já no tratamento a 300°C, continuou-se a verificar uma perda de dureza
acentuada após 60 minutos, com essa perda continuando em queda a 120 minutos.
No tratamento térmico a 500°C, a perda de dureza já foi acentuada mesmo após 15
minutos, estabilizando-se após 30 minutos de tratamento, e se manteve constante
até 60 minutos, quando começou a ganhar dureza novamente, porém menos do que
da amostra anterior.
Na Figura 48, é possível observar o índice de perda de dureza do tarugo de 2”,
relacionada aos valores apresentados na Tabela 17, onde se explicita a tendência já
demonstrada na Figura 47.
As mesmas observações em termos de comportamento de variação de dureza em
função do tempo e de temperatura de tratamento térmico, feitas anteriormente são
aqui verificadas.
É de se notar que, de um modo geral, sistematicamente houve uma queda de
dureza muito rápida e intensa quando se tratou o material a 500°C. Já a 300°C a
queda de dureza, embora não tão intensa, foi significativa.
Estes comportamentos se devem ao fato de que nestas temperaturas houve um
superenvelhecimento da liga 6351 ( e no caso de temperatura de 500°C pode até ter
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ocorrido solubilização das partículas de Mg2Si que são responsáveis pelo
endurecimeto da liga).
Já a 100°C, ocorreu sistematicamente o efeito contrário, ou seja, para os tempos
usados ocorreu um leve endurecimento, o que significa que a liga usada não havia
sido tratada na sua condição de máxima dureza.

Tabela 17 - Resultados de teste – Dureza Brinell HB – Tarugo 2”

Tempo 100°C Desvio 300°C Desvio 500°C Desvio
(min)
(HB) Padrão (HB) Padrão (HB) Padrão

0

95

3

95

3

95

3

15

100

3

103

7

47

3

30

108

7

99

4

35

1

60

106

2

62

5

34

1

120

102

5

53

6

35

3

15

30
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Figura 47 - Dureza Brinell para Tarugo 2” após tratamento térmico

Indice de perda de dureza
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Figura 48 – Índice de perda de dureza – Tarugo 2”
Quando se tratou do Fator de Forma (SF) do perfil, esperava-se que quanto maior o
fator de forma, maior a degradação das propriedades do material quando expostas
ao calor.
Dessa forma, têm-se:
Tubo 1”x1/8” - SF = 0,36mm-1
Tubo 2”x1/8” - SF = 0,34mm-1
Tarugo 1” - SF = 0,16mm-1
Tarugo 2” - SF = 0,08mm-1
O que se pode observar é que em função fo fator de forma das amostras estudadas
não houve variação significativa da perda de dureza. Este comportamento pode ser
justificado devido à alta conduticidade do alumínio, que permite uma troca de calor
rápida e eficaz.

8.2 Resultados dos Testes de Tração
Os testes de tração foram executados somente nos tarugos de 1” e 2” , pois como os
resultados da dureza se mostrarm semelhantes, independente do fator de forma,
optou-se por usinar e testar somente estes dois perfis
Na Tabela 18 encontram-se os resultados do limite de escoamento obtidos a partir
dos corpos-de prova do tarugo de 1” e na Tabela 19 do tarugo de 2”. Os valores
deste limite se mostram muito próximos como pode-se ver nas Figuras 49 e 51, e os
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índices mostrados na Figuras 50 e 52 são similares, variando somente no tratamento
a 100°C.
Os índices de perda de escoamento (IPLe) e resistência a tração (IPLr) foram obtidos
a partir da relação:
IPL = Lo – Lx / Lo - Lmin
onde
Lx é o limite para um tempo x.
Lo é o limite para o tempo 0.
Lmin é o limite mínimo do período estudado.
No limite de resistência à tração, o comportamento é novamente similar nos dois
perfis, como a Tabela 20 e 21 e Figuras 51 e 53 demonstram. Os índices de perda
de resistência, podem ser verificados nas Figuras 52 e 54.
Quanto ao alongamento, onde os valores podem ser verificados na Tabelas 22 e 23
e Figuras 57 e 59, e os índices nas Figuras 58 e 60, só existe variação a 100°C,
porém sem grandes diferenças.
O índice de ganho de alongamento (IGA) foi obtido a partir da seguinte relação:
IGA = Ax - Ao / Amax - Ao
onde
Ax é o alongamento para um tempo x.
Ao é o alongamento para o tempo 0.
Amax é o alonfgamento máximo do período estudado.
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Tabela 18 – Limite de escoamento – Tarugo 1”

100°C
(MPa)

Desvio
Padrão

300°C
(MPa)

Desvio
Padrão

500°C
(MPa)

Desvio
Padrão

0

334

11

334

11

334

11

15

334

12

334

5

334

5

30

349

5

344

6

112

1

60

310

1

315

5

66

2

120

342

0

149

2
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9
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Figura 49 – Limite de escoamento – Tarugo 1”
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Indice de perda de limite de
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70

100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
0

15

30

45

60

75

90

105

120

Tempo de exposição (minutos)
100°C

300°C

500°C

Figura 50 – Ìndice de perda de limite de escoamento – Tarugo 1”

Tabela 19 - Limite de escoamento – Tarugo 2”

Tempo
(min)

100°C

300°C

(MPa)

Desvio
Padrão

0

327

7

327

7

327

7

15

341

8

350

8

116

11

30

332

10

315

9

64

17

60

309

23

159

5

66

7

120

344

6

101

2
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Figura 51 – Limite de escoamento – Tarugo 2”
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Figura 52 - ìndice de perda de limite de escoamento – Tarugo 2”
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Tabela 20 – Limite de resistência a tração – Tarugo 1”

100°C
(MPa)

Desvio
Padrão

300°C
(MPa)

Desvio
Padrão

500°C
(MPa)

Desvio
Padrão

0

363

8

363

8

363

8

15

380

4

371

6

171

4

30

362

2

340

7

123

1

60

374

5

201

5

125

2

120
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2
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2
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Figura 53 – Limite de resistência a tração – Tarugo 1”

Indice de perda de limite de
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Figura 54 – Ìndice de perda de limite de resistência a tração – Tarugo 1”

Tabela 21 – Limite de resistência a tração – Tarugo 2”

Tempo
(min)

100°C
(MPa)

Desvio
Padrão

300°C
(Mpa)

Desvio 500°C
Padrão (Mpa)

Desvio
Padrão

0

356

8

356

8

356

8

15

373

7

376

7

167

4

30

332

9

340

7

112

10

60

377

7

207

4

119

7

120

371

5

157

2

134

2
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Figura 55 – Limite de resistência a tração – Tarugo 2”
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Figura 56 – ìndice de perda de limite de resistência a tração – Tarugo 2”

75

Tabela 22 – Alongamento – Tarugo 1”

Tempo
(min)

100°C

Desvio
Padrão

300°C

Desvio
Padrão

500°C

Desvio
Padrão

0

11%

1%

11%

1%

11%

1%

15

12%

2%

11%

0%

16%

1%

30

13%

0%

11%

1%

25%

1%

60

13%

0%

14%

1%

23%

2%

120
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1%
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2%

23%
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Figura 57 – Alongamento – Tarugo 1”
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Figura 58 – Ìndice de ganho de alongamento – Tarugo 1”

Tabela 23 – Alongamento – Tarugo 2”

Tempo
(min)

100°C

Desvio
Padrão

300°C

Desvio
500°C
Padrão

Desvio
Padrão

0

11%

2%

11%

2%

11%

2%

15

12%

0%

12%

0%

20%

1%

30

13%

1%

12%

1%

26%

0%

60

10%

4%

14%

0%

26%

0%

120

12%

0%

19%

0%

24%

2%
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Figura 59 – Alongamento – Tarugo 2”
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Figura 60 – Índice de ganho de alongamento – Tarugo 2”
De limite de resistência a tração e alongamento, tem comportamento semelhante
aos resultados dos testes de dureza.maneira análoga as curvas decorrentes dos
testes de tração, limite de escoamento,
Quando se comparam as curvas dos limites de escoamento e seus índices dos
tarugos de 1” e 2” com as curvas e índices dos limites de resistência a tração
novamente encontram-se em um comportamento similar. Fato este que se repete
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quando comparamos estas curvas e índices com as curvas e índices do
alongamento.
Comparativamente as curvas da liga 6082, conforme Figura 31, similar em
comportamento estrutural a liga 6351, as curvas decorrentes dos testes executados
nos corpos-de-prova seguem a mesma tendência de queda de resistência para as
tempreatura de 100°C e 300°C.
Ou seja, a 100°C a queda de resistência não é significativa,na Figura 31 a perda de
resistência a 300°C a princípio se mantêm com uma queda muito pequena, para
aumentar a velocidade de perda de resistência com o aumento do tempo de
exposição.
Se a temperatura de exposição se mantiver a 100°C, mesmo que por um longo
período de 120 minutos, os resultados mostraram que não existe uma variação
significativa nas características do material que garantem a estabilidade da estrutura,
como dureza, limite de escoamento e resistência a tração.
Assim pode-se considerar que o material e, conseqüentemente, a estrutura como um
todo, mantém um nível de segurança estrutural aceitável.
A situação é bem diferente quando a temperatura de exposição é de 500°C. Como
os resultados mostraram, a degradação das propriedades do material já
considerável mesmo a partir de 15 minutos, com a manutenção das perdas ao longo
de 120 minutos.
Pode-se considerar que se uma estrutura foi exposta a 500°C, mesmo que por um
curto período, ela está seriamente comprometida quanto aos critérios de segurança
estrutural.
Quando a temperatura considerada é a de 300°C, o comportamento relativo à
segurança estrutural é intermediário em relação as temperaturas de 100°C e 500°C.
Neste caso, o material manteve de forma satisfatória suas propriedades mecânicas
até o período de exposição de 30 minutos, tendo rápida perda após este período,
embora não tão acentuada como a 500°C..
Devido as estes comportamentos, é importante conhecer não só a temperatura de
exposição alcançada, mas também o período no qual o material foi exposto para que
se possa saber o grau de degradação térmica das propriedades mecânicas da liga,
e, conseqüentemente, a extensão da degradação da segurança estrutural.
Dessa forma, quando as estruturas necessitarem de garantias de segurança
estrutural sob exposição a altas temperaturas é recomendável o uso de materiais de
proteção passiva. A escolha deste material deverá ficar a cargo do projetista pois
além do desempenho, o material deve contribuir e estar em consonância com o
partido arquitetônico.
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9 CONCLUSÃO
Baseando-se nos resultados obtidos para os corpos-de-prova estudados e nas
condições de tratamento térmico determinados, conclui-se o seguinte:
1. O perfil tubular 1”x1/8” apresentou ganho de dureza da ordem de 10% a 100ºC, e
perda de dureza da ordem de 60% a 300°C e 100% a 500°C, em relação aos
valores iniciais até o final do tratamento térmico, após 120 minutos.
2. O perfil tubular 2”x1/8” manteve valores de dureza próximo do valor inicial a
100ºC, e apresentou perda de dureza da ordem de 50% a 300°C e 100% a
500°C entre 30 e 60 minutos de tratamento térmico e depois ganhou dureza até
atingir 60% de perda em relação aos valores iniciais até o final do tratamento
térmico, após 120 minutos.
3. O tarugo 1” manteve valores de dureza próximo do valor inicial a 100ºC, e
apresentou perda de dureza da ordem de 70% a 300°C e 95% a 500°C, em
relação aos valores iniciais até o final do tratamento térmico, após 120 minutos.
4. O tarugo 2” apresentou ganho de dureza da ordem de 10% a 100ºC, e
apresentou perda de dureza da ordem de 70% a 300°C e 100% a 500°C, em
relação aos valores iniciais até o final do tratamento térmico, após 120 minutos.
5. Para o tarugo 1” e 2”, na temperatura de 100° o limite de escoamento teve ganho
de 5%, a 300°C a perda foi da ordem de 80%, e a 500°C foi de 100% em relação
aos valores iniciais até o final do tratamento térmico, após 120 minutos.
6. Para o tarugo 1”, na temperatura de 100°C o alongamento manteve o valor
inicial, a 300°C o ganho foi da ordem de 50%, e a 500°C foi de 85% em relação
aos valores iniciais até o final do tratamento térmico, após 120 minutos.
7. Para o tarugo 2”, na temperatura de 100°C o alongamento manteve o valor
inicial, a 300°C o ganho foi da ordem de 60%, e a 500°C foi de 85% em relação
aos valores iniciais até o final do tratamento térmico, após 120 minutos.
8. Para as amostras estudadas o fator de forma não teve efeito na diferenciação
dos resultados obtidos para os perfis escolhidos para o trabalho.
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9. Para uma análise de estruturas de alumínio expostas a altas temperatura é
importante saber não só a temperatura a que a estrutura foi pré-exposta, mas
também o tempo de exposição a esta temperatura.
10. Para estruturas que necessitem de garantias de segurança estrutural sob
exposição a altas temperaturas é necessário uma análise detalhada sobre o
material de proteção passiva a ser especificado.
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11 ANEXO A - CERTIFICADOS DE LIGA
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