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Dfl\.1ENSIONAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO 

Apresentação 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e discutir os critérios de 

dimensionamento dos elementos estruturais em alumínio, atendendo à uma 

necessidade da Área de Estmturas Metálicas do SET, que desde de 1993 vem 

prestando serviços à comunidade e pesquisando ativamente as estruturas 

espactats, mais especificamente as b·eliças de aço e alunúnio. A elevada 

quantidade de treliças espaciais construídas com alunínio no Brasil, empregando 

geralmente os tubos com exb·emidade estampada, implicou na proposição deste 

tTabalho, tendo em vista a importância de mn sólido conhecimento sobre as 

características do alumínio e suas ligas, e sobre o dimensionamento de elementos 

estruturais. 

No campo das estruturas metálicas, o dimensionamento de elementos 

estntturais de aço constitui matéria bem conhecida por prute dos projetistas e 

pesquisadores e possui ampla bibliografia disponível. Além disso, existe uma 

nonna brasileira relativamente recente, a NBR8800/86, e oub·a em fase de 

elaboração referente às estruturas constituídas por perfis fonnados a frio. 

Com relação ao alumínio esta realidade é bem diferente, uma vez que não 

há norma brasileira sobre o assunto, as normas estrangeiras são de di ficil acesso e 

muitas ainda estão em tase ele elaboração, como é o caso elo EUROCODE 9 

publicado pela primeira vez em 1999, além do que a bibliografia voltada ao 

dimensionamento de elementos estruturais é escassa. A pesquisa bibliográfica 

leva as referências voltadas principalmente ao estudo do material, com enfoque 

metalúrgico e não estrutural. 

Finalizando, espera-se que este b·abalho traga conbibuições denb·o e fora 

elo meio acadêmico, suprindo, embora de maneira discreta, a escassez de material 

técnico sobre o terna. 
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Lista de Abreviaturas e Siglas 

AA - Aluminum Association 

AASHTO - American Association of State Highway and Trasp01tation 

Offícials 

ABNT 

ATSC 

AlST 

AMS 

ANSI 

AS 

ASCE 

ASD 

ASME 

ASTM 

AWS 

BS 

CSA 

FLT 

LRfD 

- Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- American Institnte o f Steel Construction 

- American Iron and Steel Institute 

- Aerospace Materiais Specifications 

- American Nacional Standards lnstitute 

- Alurninum StnlCtures 

- American Society of Civil Engineers 

- Aluminum Standard and Data 

- American Society of Mechanical Engineers 

- American Society for Testing and Materiais 

- American Welding Society 

- Britanian Standard 

- Canadian Standards Association 

- Flambagem Lateral com Torção 

- Load and Resistance factor Dcsign 
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Lista de Sfnlbolos 

- fator que expressa a condição de vinculação da chapa 

p - parâmetro utilizado no cálculo de flexo-torção 

p - constante utilizada no cálculo do cisalhamento sendo 1,0 para 

forças fora da extremidade da viga e 1,2 para forças na 

exh·emidade da viga 

$ - ângulo de rotação 

y - parâmetro utilizado no cálculo de flexo-torção 

'A - índice de esbeltez 

- índice de esbeltez equivalente para tlambagem por torção 

- ú1dice de esbeltez para flambagem por flexo-torção 

- ú1dice de esbeltez equivalente para tlambagem por flexo-torção 

- índice de esbeltez na plasliftcação 

v - coeficiente de Poissou 

a - menor tensão de tração em serviço 

aa - tensão normal admissível 

~ - tensão admissível à compressão centrada desconsiderando a v ao 

!lambagem global 

aaN - tensão admissível à compressão cenh·ada 

aas - tensão admissível a flambagem local do elemento com 

enrijecedor de borda 

a - tensão admissível reduzida a,r 

- tensão admissível à flexão em relação ao eixo principal x 

aay - tensão admissível à flexão em relação ao eixo principal y 



,. 

v 

,, 

., 

DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO X 

- tensão crítica na compressão 

- tensão admissível média à flambagem local 

- tensão crítica de flambagem global 

O'ci - tensão admissível à flambagem local para o elemento i 

crc1 - tensão crítica de flambagem local 

crer -tensão crítica de flambagem local elástica 

crvr - tensão crítica de flambagem por flexo-torção 

crc - tensão crítica de Euler 

a cx - tensão crítica de flambagem elástica por flexão em tomo do eixo 

X 

-tensão crítica de flambagem elástica por flexão em tomo do eixo 

y 

- tensão de compressão máxima devida à flexão em relação ao 

eixo principal x 

- tensão de compressão máxima devida à flexão em relação ao 

eix.o principal y 

a N - tensão de compressão proveniente da força nonnal 

a sT - tensão admissível à flambagem local admitindo o elemento 

apoiado em ambas as bordas 

O't - tensão crítica de flambagem elástica por torção 

a 11T - tensão admissível à flambagem local admitindo o elemento 

apoiado com borda livre 

- tensão de cisaU1amento admissível 

- tensão de cisalliamento 

(FS)u - fator de segurança na rup11tra, igual a 1,95 

(FS)y - fator de segurança no escoamento, igual a 1,65 
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a - parâmetro para detenrúnação da expressão da flambagem 

inelástica 

- dimensão efetiva em almas com em·ijecedores 

a1 - dimensão para o cálculo da dimensão efetiva em almas com 

enrij ecedores 

a2 - dimensão para o cálculo da dimensão efetiva em almas com 

enrijecedores 

A - área da seção h·ansversal 

Ac -área líquida efetiva da seção h·ansversal 

Ar - área líquida do elemento conectado 

Ai - área do elemento i 

A1 - área líquida do elemento não conectado 

- área bruta nominal em parafusos 

- área efetiva à h·ação em parafusos 

Aw - área da alma 

b - largura da chapa ou soma das larguras das mesas e almas 

bit - relação largura-espessura 

R .: p;;nfimetro para determinação da expressão da flambagcm 

inelástica 

Bp parâmetro para determinação da expressão da flambagem 

inelástica na flambagem local 

Cb - coeficiente de equivalência de momentos na flexão 

Cc - parâmeh·o para determinação da expressão da flambagem 

inelástica 

- coeficiente de equivalência de momentos na flexão composta 

em relação ao eixo principal x 

- coeficiente de equivalência de momentos na flexão composta 
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em relação ao eixo principal y 

- constante de empenamento 

- índice de esbeltez limite entre escoamento e flambagem 

inelástica 

c2 - índice de esbeltez limite entre flambagem inelástica e 

d 

d 

flambagem elástica 

-diâmetro nominal do parafuso 

- comprimento da ban·a 

- diâmetro furo 

- maior valor entre o diâmetro da cabeça do parafuso ou o 

diâmetro da atTuela 

parâmetTo para detenninação da expressão da flambagem 

inelástica 

parâmetro para determinação da expressão da flambagem 

inelástica na flambagem local 

e - excentricidade da força em relação ao centróide da seção 

E -módulo de elasticidade longitudinal 

F ..: - móch do de elllsl icidade na comp1 essão 

E1 - módulo de elasticidade na tração 

E1 - módulo tangente 

tbu - resistência à ruptura por esmagamento 

ftml - resistência à ruptura por esmagamento do elemento que está em 

contato com a cabeça do parafuso 

- resistência à rnphtra por esmagamento do elemento que não está 

em contato com a cabeça do parafuso 

- resistência ao escoamento por esmagamento 

fbyt - resistência ao escoamento por esmagamento do elemento que 
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está em contato com a cabeça do parafuso 

- resistência ao escoamento por esmagamento do elemento que 

,, não está em contato com a cabeça do parafuso 

- resistência ao escoamento na compressão 

(.,u - resistência à ruptura por cisalhamento 

f._uw - resistência à ruptura do metal base 

- resistência à mph1ra na tração 

ftul - resistência à h·ação do elemento que está em contato com a 

cabeça do parafuso 

t~ u2 - resistência à tração da chapa que não está em contato com a 

cabeça do parafuso 

ftuw - resistência à tração do metal base na ergião da solda 

fty - resistência ao escoamento na tração 

ftyw - resistência ao escoamento do metal base na região da solda 

~~~ - resistência à h·ação do parafuso 

t; -resistência ao escoamento do aço 

F - força cottante na seção analisada 

Fn - força concentrada (ou reação de apoio) admissível 

g - distância entre os centros dos furos, perpendicular à direção da 

solicitação 

U - módulo de deformação transversal 

h - altura da alma descontadas as mesas 

ls - momento de inércia do enrijecedor 

l1 -momento de inércia à torção ou constante de St. Venant 
•\ 

Ix - momento de inércia em relação ao eixo x 

- momento de inércia em relação ao eixo y 

k4> - coeficiente para cálculo do comprimento efetivo à torção da 



DiMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO xiv 

barra 

k - parâmetro relacionado a condição de vinculação de um 

elemento 

k - coeficiente de flambagem de chapa 

k2 - constante empregada no comp01tamento pós-flambagem para 

cada liga 

kc - coeficiente de modificação do fator de segurança 

kL - comprimento efetivo de flambagem 

k1 - coeficiente de modificação do fator de segurança, empregado 

em algumas ligas 

kv -coeficiente de flambagem de chapa em almas (AlSC) 

Ky -coeficiente do comprimento efetivo para a mesa comprimida ao 

eixo de menor inércia 

L -comprimento livre da barra à torção 

Lh -distância entre dois pontos da viga travados lateralmente 

M - momento fletor na viga 

Ma momento fl etor admissível, calculado para a flexão 

isol.adamente 

M~.: - momento de flambagem elástica 

Mmúx - valor absoluto do máximo momento no trecho analisado 

MA - valor absoluto do momento no primeiro qua1io do trecho 

analisado 

Ms - valor absoluto do momento no ponto médio do h·echo analisado 

Me - valor absoluto do momento no terceiro quarto do h·echo 

analisado 

- menor momento ao longo da viga 

M2 - maior momento ao longo da viga 
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u - número de furos na seção analisada 

n - número de fios de rosca 

r - raio de giração 

rs - raio de giração do enrijecedor em relação à linha esqueleto do 

elemento a ser enrijecido 

rx -raio de giração em relação ao eixo principal x 

ry - raio de giração em relação ao eixo principal y 

ryc -raio efetivo de giração, utilizado no lugar de ry 

ro - raio polar de giração da seção transversal em relação ao centro 

de torção 

R - parâmetro que depende da tigidez do enrijecedor de borda e da 

esbeltez do elemento a ser em·ijecido 

Roul - resistência ao arrancameuto (pu/1-out) 

Rover - resistência ao aJTancamento (pu/1-over) 

Rs1 - resistência à tração do próprio parafuso 

R sv - resistência ao cisaU1amento do próprio parafuso 

R sul - resistência ao cisalhamento com ruptura do elemento que está 

em con1nto om a cabeç(l do para füso 

R su2 - resistência ao cisall1amento com ruptura do elemento que não 

está em contato com a cabeça do parafuso 

R sy t - resistência ao cisalhamento com escoamento do elemento que 

está em contato com a cabeça do parafuso 

R sy2 - resistência ao cisalhamento com escoamento do elemento que 

R1i1 

não está em contato com a cabeça do parafuso 

- resistência ao cisalhamento com inclinação excesstva do 

parafuso (tillling) 

Rw - resistência admissível da solda (solda de filete) 
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RMB - resistência admissível do metal base na face de fusão 

s - distância entre os cenh·os dos furos, paralela à direção da 

solicitação 

t - espessura da chapa ou parede do tubo 

t1 - espessura do elemento que está em contato com a cabeça do 

parafuso 

h - espessura do elemento que não está em contato com a cabeça 

do parafuso 

te - comprimento da rosca atanaxado ao elemento que não está em 

contato com a cabeça do parafuso 

tw -espessura da alma 

u - deslocamento do centro de torção na direção do eixo y 

v - deslocamento do centro de torção na direção do eixo x 

V - força cm1ante na seção 

w~ módulo de resistência elástico em relação à fibra ma1s 

comprimida 

x0 - distância enh·e o centróide e o centro de torção na direção do 

eixo m-incimll x 
I t 

Yo - distância entre o centróide e o cenh·o de torção na direção do 

eixo principal y 
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Resun1o 

BUZfNELLI, D. V. (2000) . Dimensionamento de elementos estruturais em alumínio. São 

Carlos, 2000. 160p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. 

O alumínio, ou mais precisamente as ligas de ahJmú1io, vem ganhando 

significativo espaço no mercado das consh11çÕes metálicas, com aplicação nas 

esh·utnras e em componentes como telhas e painéis em geral. Características 

como a leveza, boa h·abalhabilidade, elevada resistência mecânica e à corrosão 

colocam as estruhnas de alumínio como vantajosas em relação às estruturas de 

aço em muitas situações. Enfatizando as características do material e o projeto 

eshllhJral, são apresentadas as ligas de alumínio, suas características e 

produtos disponíveis, e os fundamentos teóricos que constituem a base do 

dimensionamento das banas e das ligações. Com a ausência de norma 

brasileira para projeto de estntturas de alumínio, são apresentados e discutidos 

os requisitos da norma americana da Alumínum Associa/íon e as 

recomendações das usinas produtoras. 

Palavras-chave: esh·uturas metálicas, esh11turas de alumínio; aluminio; 

dimensionamento. 
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Abstract 

BUZINELLI, D. V. (2000). Design ofstructural elements in aluminum. São Carlos, 2000. 

160p. Dissertação (Mestrado)- Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo. 

Aluminum or, more specifically, aluminum alloys, have been gaining a 

significant túche in the market of metal constructions, with applications in 

structures and in components such as roof tiles and pane! in general. 

Characteristics such as workability, and high mcchanical and conosion 

resistance have placed aluminum structures in an advantageous position in 

relation to steel stmctures in many situations. Emphasizi.ng characteristics of 

the material and Shltctural design, this work discusses aluminum aUoys, their 

characteristics and the products available, as well as the theoretical 

fundaments that setve as the basis for the design of members and connections. 

Lacking a Brazilian code for the design of aluminum structures, the 

requirements of American code of the Aluminum Association and lhe 

recommendations o f the manufactures are present and discussed. 

Key words: metal structures; aluminum sh·uctures; alurninum; aluminum 

design. 
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1. Introdução 

1.1. Obtenção e Aspectos Gerais 

O setor de produção de alumínio, um dos mats versáteis metais 

utilizados pelo homem, é hoje a segunda indústria metalúrgica do mundo, 

superada apenas pela sidemrgia. O aluminio é um metal que apresenta vasta 

gama de aplicação pois apresenta elevada resistência mecânica e à corrosão, 

possuindo excelente aspecto estético. 

ExtTaído da bauxita, o alumínio é um metal formado a partir da 

decomposição de rochas alcalinas dada pela infiltração de água. O processo de 

produção do alumínio dá-se por mna série de reações químicas. 

A bauxita encontra-se próxima a superfície (em média 4,5 metros de 

profundidade) sendo minerada e transportada para a fábrica com impurezas 

que necessitam ser eliminadas. É moída e 1nisturada a uma solução de soda 

cáustica que a transforma em uma pasta que sob pressão se dissolve passando 

por processo de sedimentação e filtragem que eliminam todas as impurezas, a 

fim de que possa ser extraída a alumina. 

A alumina é um pó branco e refinado semelhante ao açúcar, sendo que 

a alumina primeiramente obtida tem bastante quantidade de água e recebe a 

denominação de alumina hidratada. 

Por meio de diferentes processos a alumina pode resultar em alumina 

calcinada, alumina tabular ou cimento de aluminato de cálcio, com diferentes 

aplicações. 

Na definição técnica esta produção dá-se por wn processo de redução 

elelTolítica que separa o oxigênio presente na alumina. O metal adquire a 

consistência líquida e quente, sendo transportado para fornos onde é misturado 

a outros metais para adquirir propriedades específicas de acordo com o tipo de 

utilização a que se destina. São nestes fomos que ocone a purificação do metal 

com a retirada de impurezas. 
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Ainda em estado liquido, o alumínio é colocado em moldes e resfriado 

até se solidificar em lingotes. Já solidificados e resfriados, os lingotes de 

alunúnio estão prontos para serem tra11sformados em diversos produtos, por 

meio de processos como a extrusão, a laminação, a fundição ou a trefilação. 

A figma 1.1, extraída do manual da ALCOA, ilush·a esquematicamente 

o processo de produção de alumínio primário. 
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A fundição consiste basicamente no aquecimento do metal sólido até 

seu ponto de fusão, vazamento em formas previamente preparadas e 

solidificação, obtendo-se assim a forma desejada. Este é wn dos mais 

importantes processos de transfmmação do alumínio (figura 1.2). 

O processo de fusão do alumínio inicia-se com o recebimento do 

alumínio primário em lingotes e a preparação de ligas de fundição adequadas a 

cada produto, de acordo com a sua futura utilização. 

A preparação das ligas em geral é feita em de centrais de fusão 

compostas por fomos elétricos. A partir destes fomos o alumínio passará, 

dependendo das caractetísticas desejadas, por três processos de fundição. Um 

de injeção sob alta pressão e dois por gravidade: coquilha c areia . 

Fundição 

Figura 1.2: Fluxograma da fundição do alumínio [exn·aída do 

MANUAL DA ALCOA (1997)]. 
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Todas as peças fundidas pelos processos de injeção sob pressão ou por 

gravidade podem ser fornecidas já usinadas com todos os faceamentos, roscas, 

furos, frezamentos ou rebaixas necessários a sua utilização nas linhas de 

montagem ou fabricação a que se destinam. 

Ouh·o processo de produção de peças de alumínio é a extrusão, sendo 

muito utilizado na produção de perfis esh11turais com variadas seções 

h·ansversais. Na ext:rusão, o metal pastoso passa por um orifício chamado de 

mah·iz atingindo a forma alongada de perfis, au·avés de diferentes passos e 

cuidados. 

Este processo exige que os tarugos de alumínio sejam primeiramente 

submetidos a um tratamento ténnico. Levados, em fomos, a uma temperatura 

de 600 °C, os tamgos se dilatam e os cristais que os compõem ficam dispersos 

em toda a sua extensão, facilitando a extrusão e impedindo que a matriz, a ser 

utilizada, se danifique. 

Depois dessa homogenização os tarugos são sen·ados e novamente 

aquecidos antes de serem levados até a prensa de exu·usão. Após passar pela 

prensa de exu·usão os perfis são ainda esticados c senados nas medidas 

padrões de comercialização. 
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Figura 1.3: Fluxograma do processo de extrusão de perfis de alumínio 

[extraída do MANUAL DA ALCOA (1997)]. 

Os lingotes de alumínio primário também podem passar pelo processo 

de laminação de peças. Este processo inicia-se com a refusão dos lingotes em 

quatro fomos. Já fundido, o metal passa por wna análise de sua composição 

química e pelo processo de eliminação de impurezas e gases provenientes da 

fusão, desta forma o alumínio está pronto para ser ttansfonnado em lâmjnas, 

geralmente chapas com variadas aplicações, destacando-se a utilização em 

telhas e a fabricação de perfis formados a frio. 

As chapas pintadas ou envernizadas, empregadas para a fabricação de 

telhas, ou elementos de forros, passam ainda por wn banho químico 

eliminando graxas e óleos antes da aplicação da tinta. Depois de pintada a 

chapa é levada a uma estufa onde a tinta adquire elevada resistência, o que 

pennite que a chapa seja tl:abalhada a frio sem que a tinta se rompa ou sofra 

algum dano. 
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O processo de laminação pode ser novamente aplicado para a obtenção 

de folhas de a]uminio com espessurl'!s menores que 0,3 mm, chegando a 

espessura de 0,02 mm. 

@ -· . 
Tesoura 

tral\<õVCI"S81 

Lanunação d.e chapas 

Tesoura 
longitudinal 

Figura 1.4: Fluxograma da laminação de chapas de alumínio rcxh·aída 

do MANUAL DA ALCOA (1997)]. 

O processo de trefilação é utilizado basicamente na produção de cabos 

e fios de alumínio para a h·ansmissão de P.nergia el étric;:~ , que envolvr também 

o processo de encordamento e isolamento destes . 

O Brasil é o sexto maior produtor mundial de alumínio primário e 

detentor da terceira maior reserva de bauxita. Em 1994 produzill 1. 185.000 
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toneladas de alumínio primário, sendo também exportador de lingotes, chapas, 

extrudados, fundidos, fios e cabos, alinhando-se com os maiores produtores 

mundiais. Segundo a publicação da revista "Veja" (05/01/2000) a fábrica de 

alumínio da ALBRAS teve a maior produtividade mundial com 342.000 

toneladas de lingotes de alumínio em Bacarema, Pará. 

Com relação ao panorama do mercado mundial, os seis mawres 

produtores de ahunínio primário detêm aproximadamente 50% deste mercado, 

sendo eles ALCOA (USA), ALCAN (Canadá), KA YSER (Alemanha), 

REYNOLDS, ALUISSUISSE (Suíça) e PECHINEY. 

O custo energético da produção de alumínio é fator dominante no 

processo de produção do metal. Este fato determina a fixação das indústrias 

produtoras em países do terceiro mundo, onde é possível obter-se redução 

nestes custos se comparados com os obtidos em países mais desenvolvidos. 

Os patamares de US$1.000 a US$1.200 para o custo da tonelada de 

alumínio primário é tido por alguns analistas como uma tendência, 

deteriorando, de certa forma, a lucratividade dos produtores, segundo 

METALURGIA & MATERIAIS de julho de 1995. 

MASCARIN & DIFFENBACH (1993) afmnam que um estudo 

econômico concluiu atualmente, que o aço é economicamente mais 

em médias e pequenas escalas o alumínio já é mais competitivo. 

Entretanto os estudos desenvolvidos no Brasil, na área de estruturas 

metálicas, têm-se limüado às estruturas de aço, deixando a um segundo plano 

o alumínio enquanto material esh·utural. 

A literatura nacional sobre o assunto restringe-se basicamente à 

catálogos e manuais das usinas produtoras. A ausência de nonnalização que 

regulamente o assunto implica na utiUzação de nonnas esh·angeiras, muitas 

vezes de maneira aleatória. 

O campo de aplicação das estruturas de alunúnio é praticamente o 

mesmo das eshuturas de aço, sendo a utilização de estruturas de alunúnio 
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principalmente pesquisada em ftmção da redução de peso (a densidade do 

alumínio conesponde a um terço da densidade do aço) ou de condições 

ambientais agressivas. 

O alumínio também tem grande aplicabilidade em estmturas sujeitas a 

ações dinâmicas, em estruturas móveis e naquelas estruturas onde o seu peso 

próprio conesponde a grande patte do carregamento total. Merecem destaque 

as estr11truas espaciais, que fazem do alumínio juntamente com a concepção 

estrutural e arquitetônica, um conjunto extr·emamente viável. Segundo ABDO 

(1993), as estruturas de alumínio, em comparação com as estr11turas de aço, 

apresentam reduções no peso de 40% a 70%. Desta fonna, admitindo-se 

estruturas mais leves e com custos de manutenção mais baixos, as estruturas de 

alumínio podem, em ce1ios casos, apresentar custos globais inferiores aos das 

estmturas de aço conespondentes. 

Estes fatores não estão sendo adequadamente considerados em muitas 

decisões sobre a escolha do material estr11trual a ser empregado, o que pode 

determinru·, aliado a escassez de infonnações técnicas, as poucas aplicações 

das estruturas em alumínio no país. 

A economia associada ao custo de manutenção para a qual o alumínio 

apresenta vantagens em função de sua grande resistência à corrosão, faz deste 
# • 1 1 t t. ,I • A t ,.., • I I 

u 111 watt u cu aut:tl uauu pcu a cuuu1em es ~ou us t vos. A ~autaua su p etuCtct uo 

metal ao oxidar-se passa a apresentar proptiedades oclusivas dando proteção 

às camadas mais intemas do metal. Esta característica reduz a necessidade de 

tratamento das superfícies através de pintura e diminui sensivelmente os 

custos com manutenção. Em alguns ambientes industriais a oxidação 

supelilcial das est:J.utr1ras em alumínio pode apresentar a cor cinza opaca, 

entretanto o produto de sua conosão é atóxico, podendo ser utilizado mesmo 

em indústrias químicas e de alimentos. 

O alumínio apresenta baixo módulo de elasticidade, se comparado com 

o aço, conespondendo a um terço do valor do aço. Este fator faz com que as 

estruturas em alumínio apresentem uma satisfatória resposta sob o efeito de 
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tensões oriundas de impactos, defonnações e ajustes. Em contTapartida, o 

baixo módulo de elasticidade detennina a necessidade de uma cuidadosa 

avaliação da rigidez dos elementos e da estrutura globalmente. 

O coeficiente de dilatação térmica do alumínio cotTesponde ao dobro do 

valor para o aço, entretanto em função do baixo módulo de elasticidade, as 

tensões provenientes das variações de temperatma em geral não alcançam 

valores significativos. A alta condutividade térmica do alumínio pode ainda 

melhorar esta condição em elementos sujeitos a pontos de chamas 

concentrados. 

Em baixas temperaturas as estruturas em alumínio não estão sujeitas a 

ruptura frágil, por outro lado o alumínio pode ser usado em temperaturas de 

até 250 °C, merecendo modificações no projeto as estruturas sujeitas a mna 

temperatura maior que 100 °C, segundo MARSH (1983) . 

Outra vantagem fundamental dos elementos estmturais em alumínio 

está no processo de fabricação de perfis através do processo de extrusão. Este 

processo pennite a fabricação de perfis com diversas seções transversais, 

oferecendo facilidade de montagem, maior eficiência estrutural pela melhor 

distribuição de massa e melhorias de aparência estética. 

Para o projetista, este processo de fabricação de perfis permite maior 

liberdade para o dimensionamento, com a utilização de um maior número 

possível de seções transversais. 

O alumínio pode ser ainda f01jado, usinado, cortado, estampado, fw·ado 

e soldado, conferindo-lhe maior trabalbabilidade. Em detenninadas ligas, é um 

material soldável e para a viabilidade econômica das estruturas soldadas em 

alumínio faz-se necessário o aumento das velocidades de soldagem, bem 

menores se comparadas com as correspondentes em estruturas de aço. O 

preparo das superficies de alumitüo também encarece o processo. 

Com relação aos processos de acabamento o alumínio está sujeito a 

vários tipos de tratamento, cuja principal fmalidade é estética, como pinturas, 
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texhtras mecânicas, esmaltação, n·atamento químico e tratamento 

eletroquímico. 

O alumínio não é um metal magnético, mas apresenta grande 

condutividade elétrica. Nmna comparação de pesos equivalentes o alumínio 

possui condutividade elén·ica aproximadamente igual ao dobro da do cobre. 

Estas propriedades reforçam as afinnações de autores como 

BRIDENBAUGH (1987), presidente do setor de pesquisas da Aluminium 

Company o.f America, A/coa Center, que destaca o alumínio e as ligas 

esn·uturais de alumínio como o matetial estrutural para o futuro, com base em 

questões ambientais como poluição, reciclagem, ofetta de produto e 

possibilidades de melhoria da qualidade para atender o mercado . 
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1.2. Algumas estruturas em afumfnio 

As estruturas em alumínio são recentes no Brasil e até mesmo no 

contexto intemacional. Em países como os Estados Unidos o maior segmento 

de estruturas em alumínio está nos painéis estruturais para indúsb:ia. 

Banas verticais e horizontais extmdadas em alumínio são os elementos 

estmturais dos painéis, sendo estas usadas também nos quadros que 

sustentarão janelas e portas nos painéis com abettura. 

Pode-se destacar a utilização de painéis de alunúnio nos Estados 

Unidos nos edificios da United Nations Secretaria! em Nova Iorque e A/coa 

Building em Pittsburg. 

O edificio United Nations Secretaria! que foi consb·uído em 1949, é 

comparado a wna grande caixa pela sua fonna que atinge 165,8 m de altura, 

87,5 m de frente e 21,9 m de profundidade. As faces leste e oeste fonnam duas 

fachadas paralelas de vidro e alumínio e as outras duas não possuem aberturas 

e são revestidas por placas de mármore. 

A eshutura de alumínio foi pré-fabricada em painéis de 1.215 mm de 

largura e 3.657 mm de comprimento composto com vidro m·amado. Foram 

utilizados 39 tipos di ferentes de perfis extrudados de alumínio na constl uvão 

das duas fad taúas. 
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Figura 1.5: Vista ger~ l do rdi fk io Unifr'd Nntinn'i ,)'pr-retarin! rrn Nova 

Torqt1e . 

Figunt 1.6: Detalhe dos painéis dr sustrnt~ção <las esquadriac;; no 

edifício United Nations Secretariaf. 
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O edifício Alcoa em Pittsburg, Pensilvânia, é um prédio de escritórios 

com 30 andares e 125 m de altura. A execução de seu fechamento foi 

considerada, para a época de sua consh·ução ( 1952), como uma técnica 

avançada, a medida que o edifício teve todo o seu revestimento extemo em 

painéis de alumínio. 

Seu revestimento exterior consiste de painéis de 1.829 mm por 3.658 

mm. As chapas de alumínio tem espessura de 3, 17 mm e a liga utilizada possui 

5 % de silício com h·atamento eletroquímico. As aberturas nos painéis para 

posicionamento de janelas são mínimas se comparadas com as dos painéis 

utilizados no edifício United Natinns Secretaria/ . 

Figura 1.7: Vista geral do edifício Alcnn Rui/ding em Pittsburg. 
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Figura 1.8: Detalhe do içamento dos painéis de alumínio do A/coa 

Building. 

Na cúpula de entrada do Wo/1 Disne)l Wor/d's Hpcol ('ente!' na flórida, 

foram utilizados também painéis de cobe1t ura. 

Uma das maiores aplicações do alumínio em estruturas está na 

construção de coberturas, como por exemplo a estmtura de cobe1tura do 

Hospital Radcl{ffe em Oxford (figura 1.9). 

Figura 1.9: Vista geral da estrutun1 de cobertura do Hospital Radc/{ffe 

em 04hl'd 
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A Cúpula do Descobiimento constmída na Inglatena para o Festival 

Britânico de 1951, foi até o momento de sua montagem a maior cobertura em 

alumínio existente, sendo o seu projeto considerado anojado para a época 

(figura 1. 1 0). 

O projeto constituiu-se de uma cúpula para a cobertura em alumínio 

apoiada em uma cinta circunferencial de aço. A altnra ela estn1h1ra elo telhado 

é de 27,4 m com o diâmetro total da cúpula igual a I 11 m. e o consumo de 

alumínio igual a 232 toneladas (24 kg/m 2
). 

A esnutura é formada por seis arcos principais de alumínio que pmtem 

radialmente do cenn·o da cúpula com seção n·ansversal em fonna de tr iângulo 

invertido, além de oun·os elementos de alumínio com função secundária. 

Foram utilizados perfis extrudados. 

Figura 1.10: Vista gera l da C'ítpuln do Dcscohrimcnln constniÍd<l na 

Inglatena. 

As figuras 1.11 e 1.1 2 n·azem mais d et;:~ lhes desta estrutura . 
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• Figura 1.11 : Detalhe da ligação dos seis arcos principais em alumínio 

da Cúpula do Descobrimento. 

l•" igura 1. 12: Detalhe da tabncaçào dos mTos de nitnn inio forman do <~ 

seçfi o tnmsvr.rsrd clr h·i~ng11 l o invertido. 

Destaca-se ainda, tllmhrm rm Pi ttshurg. n pontr Smi!J?fi,.frl Str('f f 

Rridf?e . qt1e fo i recuper(lda com a co l ocêl ç~o dr novo l r~ hn le i ro rtn vigfl s cl r 

alumínio, diminuindo o peso próprio clfl eslrut11ra. Fstr f11to i h1sh·;:~ ;:~ fl plicflçi'lo 

de elementos de aluminio na rrcnprrélçi'ío clr pontrs. q11r no sf'rt'm projetadas, 

inicialmente em concreto ou aço. prPvünn 11 111 él sohrc>rnt}!,fl dc> nt i l i 7ê1 Ç~o menor 

que a necessária hoje em di<1, (lsc;im él suhstitniçilo dos r lrmrntos dn csh·utt! rêl 

por ouh·os de menor peso pode alivi8r signifi rnt ivFlmentc> Rs Rções 

pennanentes. 
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Um edifício pode ter também os pilares em alumínio, além da estmtura 

de cobertura e das telhas. Nestes casos, a grande vantagem do sistema é a 

economia com transporte das estruturas pré-fabricadas de baixo peso em 

comparação com as estruturas de aço ou concreto. 

Um exemplo deste tipo de edifícios é o apresentado na figura 1.13, 

constituído por pórticos treliçados com vão de 10,9 m . 

rigura 1. 13: Edifício pré-fabricado em alumínio do tipo treliçado. 

A estTutura da figura I. 14 também é pré-fa b1i cada com ütcilidades no 

transporte, mas neste caso o esquema estmtura l apresenta pilares e vigas de 

alma cheia em perfi s extrudados. 
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Figura 1.14: Edifício pré-fabricado em alumínio com vigas e pilares em 

perfis extrudados de alma cheia. 

Outra aplicação bastante comum para as estnlturas de alumínio é a 

consh11ção de hangnres. A figura I. 15 ilush·a mn hangar do aeroporto de 

Londres. 

Este edi-flcio é constituído por três prédios com nltura cte 9, 14 m e 

fonn ados cada um por seis pórticos esp::tçados de 6, 7 m. 

Os apoios dos pórticos foram feitos de aço e funcionam como róhtlas, 

aliviando as fundações (figura 1. 16). 

Figura 1. 15: Estrutura de hangar no aeropotto de l ,ondres. 
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Figura 1.16: Detalhe dos aparelhos de apoio em aço para os pilares em 

aluminio dos pótticos dos hangares do aeropm1o de 

Londres. 

Existem também vários exemplos de aplicação para as estruturas de 

aluminio na construção de jardins e estufas para plantas. 

A figura 1.17 ilustra este tipo de estrutura mostrando a Casa da 

AustTália, no Jardim Botânico Real de Kew, doada pelo governo australiano 

para alojar plantas do seu país. 

A construção tem 27,43 m de comprimento com uma largura de 15,80 

m e 1 0,2 1 m de altura, cobtindo uma suped1cie de 434 m2
. A estrutura é 

constituída por onze pórticos principais e o consumo de alumínio toi de 60 

toneladas . 
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Figura 1.17: Vista geral da Casa da Austrália no Jardim Botânico de 

Kew. 

No contexto nacional, a construção do Pavilhão Anhembi em São 

Paulo, que consiste na maior área coberta em estrutma de alunúnio no mtmdo, 

retrata uma realidade diferente em um país onde as estruturas em alumínio 

ocupam um lugar extremamente modesto. 

Projetada por Cedric Marsh, a estrutura é uma cobertura do tipo 

"espacial", na qual foram utilizados como nós, dispositivos de aço soldados e 

g(l lvanizados a fogo. As ban·as são tubos de alumínio de diversos diâmetros 

com pontas amassadas e conectadas aos nós por meio de parafusos. Esta 

estrutura cobre uma área de 260m x 260m e é composta por 48.000 banas com 

diâmetro variando de 60 a 150mm, e uma relação altura da treliça pelo vão 

igual a 1/25. 

Segundo MAGALHÃES (1996), para sua montagem foi utilizada a 

técnica de liji-slab, que consiste na montagem inicial da estruttrra no piso da 

superficie que irá cobrir, sendo a estrutura içada e colocada posteri01mente 

sobre os pilares. No caso desta estrutura, o içamento durou cerca de 27 horas 

(figura 1.18). 

MAGALHÃES ( 1996) destaca ainda o esquema de apows adotado 

nesta cobettura, para o qual foram utilizados 25 cavaletes com as extremidades 
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articuladas de modo a restringir os deslocamentos em apenas uma das direções 

e dispostos de maneira a permitir os deslocamentos radiais, diminuindo assim, 

os esforços provocados por dilatação ou contração ténnica (figura 1.19). 

Figura 1.18: Içamento da estrutura . 

I / 

I 
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Figura 1.19: Disposição dos pilares . 
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Dentre os avanços na utilização do ahunínio em estJ.uturas no Brasil, 

destacam-se suas recentes aplicações no estado de Pemambuco com a 

conclusão em 1997 do Shopping Center Camam, que soma 63 toneladas de 

alunúnio e 20.000 metJ.·os quadrados de área constJ.uída. 

Em Garanhuns, o supermercado Dular, com área de 2. 000 mil metJ.·os 

quadrados, apresenta uma estrutura espacial de alumínio. O mesmo oconeu 

com o River Shopping PetJ.·olina, com 18.000 metJ.·os quadrados de área de 

estruturas espaciais, marcando a paisagem da cidade (figura 1.20). As atenções 

se voltam agora para a ampliação de 8.000 metJ.·os quadrados do CentJ.·o de 

Convenção de Pemambuco que prevê uma estrutura espacial de alumínio. 

Figura 1.20: Estrutw·a Espacial do River Shopping Pet:rolina. 
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1.3. Histórico sobre as normas de dimensionamento de elementos estruturais 

em alumínio 

O alumínio tem uma história comercial muito mais recente que a do 

aço, com a primeira produção de alumínio na data de 1888. A primeira nmma 

para construções em aço foi publicada em 1923 (AISC) enquanto que a 

conespondente nmma para alumínio data de 1967. 

As primeiras recomendações para dimensionamento de estruturas de 

alumínio começaram a ser desenvolvidas pela ALCOA por volta de 1930 e 

foram utilizadas no projeto de recuperação da ponte Smithifleld Street Bridge 

em Pittsbmg, 1923, com tabuleiro apoiado em vigas de alumínio. Em maio de 

1952, a ASCE publicou um artigo intitulado "Specifcations for Structures of 

Modera/e Strength Aluminum Alloy ofHigh Resistance to Corrosion ". Estas 

especificações e as similares que seguiram em 1956 e 1962 resultaram dos 

trabalhos do "Task Comitee on Ligthweight Alloys" e "Comitee on Metais" da 

divisão de estmturas do ASCE. Ao mesmo tempo, os maiores produtores de 

aluminio, incluindo a ALCOA, seguida pela REYNOLDS e KA YSER, 

desenvolveram manuais para dimensionamento de seus produtos. 

A primeira "Spec(fications for Aluminum Struclures " foi publicada em 

1967, ~da ALüiVITNUM ASSOCIATION (AA), cü11t Lctsc uo::. uauallio::. J a 

ASCE, e foi reconhecida pela indústria do alumínio. Postetionnente estas 

especificações substituíram as especificações da ASCE e de vários produtores 

e tomou-se parte de um manual constituído de cinco seções: 

Seção 1: Especificações para estruturas em alumínio 

Seção lA: Comentários sobre as especificações 

Seção 2: Exemplos de dimensionamento 

Seção 3: Tabelas, ábacos, etc 

Seção 5: Especificações para painéis de alumínio na construção de 

edifícios 
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A seção 3, contém tabelas com propriedades geométricas para chapas e 

perfis comumente utilizados, como perfil U, T, cantoneiras e vigas I, além de 

outras infonnações usuais para o projeto. 

A norma da AA (t) apresentava dois fatores de segurança, um para 

edificações e outro para pontes. O fator de segurança para edificações foi 

aproximadamente compatível com o utilizado nas edificações de aço, enquanto 

que o fator de segurança para pontes é maior do que o empregado em 

edificações. 

A norma da AA foi revisada em 1971, 1976, 1982 e 1986, mas muitas 

das prescrições permaneceram sem modificações. Na sua quinta edição em 

1986, as prescrições sobre fadiga foram significativamente expandidas para 

defmir categorias de tensão similares às usadas para aço. 

Em 1994, na sexta edição, a nonna do AA introduziu várias alterações. 

A novidade mais relevante foi a inserção do método dos estados limites 

(LRFD) para alumínio nos Estados Unidos. Antetionnente já havia sido 

publicado no Canadá o Strength Design in Aluminum ( 1983) que foi o 

pt imeiro t..t·abalho com estes conceitos para o alumínio. 

As especificações em estados limites da AA aplicam-se apenas a 

detenninados tipos de edificações. No caso de elementos estruturais de pontes, 

este conceiro é apresentado no Bridge Design Spec[íicaíiun (1994) Ja 

AMERTCAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 

TRANSPORTATION OFFICIALS (AASHTO) desenvolvido em cooperação 

com a /\A. 

Em 1999, destaca-se a publicação do Eurocode 9: Design ofA/uminum 

Structures com prescrições gerais e prescrições para edificações. 

(1) O termo " norma da AA" constantemente empregado neste trabalho refere-se a norma da 
ALUMJNUM ASSOCIATION. A norma da AA encontra-se listada na bibliografia com o tíh1lo 
de: "Specifications for 11/umimmr Structures", 5a edição de 1986. 
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2. Ligas Estruturais de Altunlnio 

2. 1. Tipos e Classificação 

O alunúnio puro é um material com propriedades mecânicas inadequadas para 

uso estmtural. Para melhorar estas propriedades adicionam-se ao alunúnio outros 

materiais, constituindo as ligas estmturais de alumínio. 

As ligas eshuturais de alumínio dividem-se em dois grandes grupos: 

- ligas tratáveis tennicamente 

- ligas não h·atáveis tennicamente 

As ligas não h·atáveis tennicamente têm suas propriedades melhoradas pelo 

b·atamento mecâtúco a frio, enquanto que as ligas tratáveis tennicamente têm suas 

propriedades meU10radas após tratamento ténnico. 

Denh·e as Ligas tTatáveis tennicamente existem aquelas que possuem elementos 

com solubilidade baixa ou elevada em função de alta ou baixa temperatura. Nas ligas 

não b·atáveis tennicamente os elementos pennanecem em solução sólida ou fonna 

constituintes insolúveis, sem que o tratamento térmico influencie suas propriedades 

mecânicas. 

O tréltamento ténnico ou mecânico produz no matetial uma condição denominada 

têmpera, conferindo-lhe estrutura e propriedades mecânicas características. 

A simbologia empregada no Brasil para designar as têmperas de ligas de alumínio 

segue a empregada em outTos países como o Canadá, onde as têmperas de Ligas 

h·atáveis termicamente são indicadas pela letra T seguida de um número que representa 

a ordem de operações a que a liga foi submetida, e as ligas não h·atáveis tennicamente 

são indicadas pela letra H seguida de dois algarismos, sendo o primeiro referente à 

prática de produção seguida, e o segundo refere-se ao grau de endurecimento atingido. 

Desse modo, têm-se para as ligas h·atáveis tennicamente: 

TJ- Liga solubilizada e encruada, 

T4- Liga solubilizada (esfriamento com água), 

T4A- Liga solubilizada (esfriamento com ar), 
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ou ainda: 

T5- Liga envelhecida attificialmente, 

T6- Liga solubilizada e envell1ecida artificialmente, 

T9- Liga solubilizada, envelhecida artificialmente e encruada, 

T 10- Liga envell1ecida ru·tificialmente e encmada, 

O - Liga recozida, 

F- Liga como fabricada e 

W- Liga com têmpera instável. 

27 

Para as ligas não tratáveis tennicamente têm-se a seguinte correspondência para o 

primeiro algarismo: 

H 1- Material encruado. 

H 2- Material encruado e parcialmente recozido e 

H 3- Material encruado e estabilizado. 

Com relação ao segundo algarismo têm-se: 

1- 1/8 de dureza, 

2- I /4 de dureza, 

4- 1/2 duro, 

6- 3/4 duro, 

8- duro e 

9- exu-a duro. 

As ligas não tratáveis tennicamente podem apresentar-se na têmpera recozida (O) 

ou na têmpera como fabricada (F), entretanto não apresentam garantia das propriedades 

medinicas. 

As diversas ligas de alumínio são designadas por quatro dígitos seguidos pela 

letra que indica sua têmpera. A AA tem na ANSl H35.1(1993), os registros das diversas 

designações das ligas de alumínio e suas têmperas para os Estados Unidos. Esta 

associação listou recentemente 82 ligas com diferentes composições químicas em sua 

publicação Aluminium Standard and Data (1993), para várias têmperas. 

Em função das cru·acterísticas dos elementos da liga podem ser listadas as 

seguintes séties de ligas: 
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• Série I 000 : Esta série apresenta 99% ou mais de alumínio em sua composição 

química. Desta forma, apresenta excelente resistência à conosão e a trabalhabilidade 

e condutividade elétrica são melhoradas. As ligas desta série têm limitada utilização 

estmtural em função da baixa resistência mecânica do aluminio puro. 

• Série 2000 : O cobre é o elemento de liga nesta série. As ligas desta série têm um 

ganho de resistência mecânica com o tratamento ténnico, mas perde resistência à 

conosão se comparadas com as anteriores, sendo que algumas destas não são 

soldáveis. Estas linútações tornam-as não aplicáveis em cet1as estruturas, como por 

exemplo aeronaves. AJgumas destas ligas apresentam maior resistência à corrosão 

que as ligas da série 6000. 

• Série 3000 : Este grupo utiliza o manganês para obter moderada resistência e boa 

trabalhabilidade. As ligas desta série não são tTatáveis termicamente. As ligas 3003, 

3004 e 3015 são comumente empregadas como chapas na constmção. 

• Série 4000 : O silício diminui o ponto de fusão das ligas desta série, tomando-as 

utilizáveis em soldas a quente, como a 4043. 

• Série 5000 : O magnésio conduz à boa resistência em apticações soldadas ou não 

soldadas das ligas de alwnínio desta série. Entretanto concentrações de magnésio 

superiores a 3% podem causar problemas de corrosão em temperaturas superiores a 

6"" 0 C. As ligas d sta s ~rie sffo não 1Tatáveis tennicamente, podendo ser llSad~ s em 

painéis ou perfis de alumínio na construção de estruturas soldadas. 

• Série 6000 : Esta série usa magnésio e silício combinados para se obter mawr 

resistência mecânica aliada à resistência a conosão. Estas ligas são tratáveis 

tennicamente, sendo as ligas 6061, 6063 e 6351 de grande aplicação estrutural. 

• Série 7000 : O zinco é o elemento de liga com maior concentração nesta série, 

produzindo aumento de resistência mecânica na liga quando tratada termicamente. 

Estas ligas são geralmente mais resistentes que as da série 6000, porém com menor 

resistência a corrosão. As ligas da série 7000 são geralmente especificadas para 

aeronaves, sendo a 7075 comumente utilizada em construções industriais. 
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Com relação ao h'atamento das ligas destas séries pode-se agrupar as séries 

1000, 3000, 4000 e 5000 como ligas não tratáveis tennicamente e as séries 2000, 6000 e 

7000 como ligas tratáveis termicamente. 

2.2. ~specij7cações 

Para as ligas estruturais, os fabricantes no Brasil especificam em catálogos 

técnicos os seguintes dados: 

• nomenclatura brasileira da liga e nomenclatura equivalente de diversas 

normas, 

• formas e acabamentos disporúveis, 

• composição quúnica, 

• propriedades mecânicas, 

• aplicações características 

• curvas de flambagem para as diversas ligas e têmperas. 

A curva de flambagem , definida para cada liga e têmpera, é fomecida pelo 

fabticantc do material e obtida de acordo com o seguinte procedimento (figura 2. 1): 

(2.1) 

2. Marca-se o valor da resistência ao escoamento na compressão (ponto A). 

3. Traça-se a reta horizontal que contém o ponto A e defme-se o ponto B, pela 

intersecção da reta com a curva de alongamento. 

4 . A medida AB é transferida para o eixo das ordenadas e defme-se o ponto B' . 

5. Traça-se a reta que contém B' e é tangente à curva de Euler, definindo-se os 

pontos M e N. 

6. FiJ1almente, a curva de flambagem é definida pelos três trechos: reta AM, reta 

MN e hipérbole de Euler. 
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Figura 2. 1: Curva de Flambagem (método de traçagem). 

O procedimento anterior é o utilizado pelos fabricantes para a construção da 

curva de flambagem das diferentes ligas. Não foi encontrada na literatma uma 

explicação mais deta lhada sobre a const:mção das curvas de fl ambagem, de maneira a 

esclarecer, por exemplo, como compatihili 7::~r ::~s enmclens Hlongéimento e tensão 

(passagem do ponto B para o ponto B ' ). 

Pode-se observar na cw-va de flambagem h·ês trechos distintos, duas retas e a 

hipérbole de Euler. 

A seguir são apresentadas as cm-vas de flambagem para as ligas 6351 e 6063, de 

grande utilização estrutural. 
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Figura 2.2: Curva de flambagem para liga 6351 (têmperas T4 e T6). 

·~ 
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Figura 2.3: Curva de flambagem para a liga 6063 (têmperas T5 e T6). 

Atent::~ -se para o fato das curvRs é!presentadas pelos fabricantes não considerarem 

os fatores de segurança empregados no dimensionamento, ou seja, não são as tensões 

admissíveis. As curvas apresentadas pela AA são determ1nadas em função das tensões 

admissíveis, portanto apresentam algumas diferenças em relação as curvas fomecidas 

pelos fabricantes. 
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2.3. Propriedades do material 

2.3.1. Propriedades mecânicas 

A ausência de nmmalização nacional sobre o assunto implica na consulta a 

nonnas estrangeiras, as quais especificam o alumínio, enquanto material estrutural, 

estabelecendo valores mínimos das propriedades mecânicas: 

-resistência ao escoamento na tração (f,_y) e resistência à ruptura na tração (f1u) 

- resistência ao escoamento na compressão (fcy) 

- resistência ao escoamento por cisaU1amento (fsy) e resistência à ruptura por 

cisalhamento (fsu) 

- resistência ao escoamento por esmagamento (fby) e resistência à ruptura por 

esmagamento (fbu) 

- Módulo de elasticidade na compressão (Ec) 

- Módulo de elasticidade na n·ação (E1) 

- Módulo de defonnação n·ansversal (G), dado pela expressão: 

E 
G =---

2(1 + 1') 
(2.2) 

Como ocone com o aço, no projeto de esn·uturas em alumínio empregam-se 

valores mínimos para as propriedades mecânicas, embora os valores apresentados em 

texto como o Aluminum Design Manual, parte V, e tidos como usuais, sej am mais 

freqüentes. 

Os valores usuais são da ordem de 15% maiores que os valores mínimos. 

As tensões limites obtidas nos ensaios de n·ação são apresentadas na ASTM 

B557, Tension Testing Wrought and Casting Aluminum and Aluminum-AIIoy Rivets and 

Co/d-Heading Wire and Roads (1993), e os ensaios de cisalhamento são descritos pela 

ASTM B565, Shear Tes/ing of A luminum and Aluminum-A IIoy, Rivets anel Cold

Heading Wire and Roads (1994). 
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Para a obtenção das resistências ao escoamento e à ruptura por tração, são 

ensaiados vários tipos de produtos como chapas, extrudados, laminados etc. 

Diferentemente dos aços normalmente utilizados em estruturas, o alumínio não 

apresenta patamar de escoamento no gráfico tensão x defonnação, sendo a tensão de 

escoamento do material detenninada de maneira convencional, tomando por exemplo o 

valor conespondente ao ponto de intersecção de uma reta paralela ao trecho linear da 

cmva, traçada a pattir de uma origem deslocada de 0,2% na abcissa, com a cmva do 

material (método offset 0,2 %). 

·~ 'J~: __ 4_JO_MP __ a ________________ ===-----
L. 
LJ 
1- 260 MPa 

AÇO A- 36 

LIGA ALUHÍt·liO 
6061-T6 

OEFQRf·IA~A O 

Figura 2.4: CompHt ação enh·e ~s CllfV~S I C'nS~() X rlPfonnaç.~o para o aço AS rvf 

A36 e a liga de alumínio 6061-T6. 

A resistência à ruptura por compressão não é incluída como uma propriedade 

significativa para o alumínio. 

Para um material dúctil , como o alwninio, a resistência à ruptura por compressão 

não tem nenhum significado. Nos ensaios de compressão o metal apresenta falhas 

localizadas como esmagamento ou flambagem, mas não ocorre mptura propriamente 

dita. 

A íuúca propriedade mecânica mínima que é publicada pela AA em Aluminum 

Standards and Data ( 1993), para todas as ligas, é a resistência à mptma por tração. A 
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resistência ao escoamento por tração é publicada para a maioria das ligas, mas não para 

todas. 

Nas publicações sobre alumínio estas propriedades podem ser enconh·adas em 

especificações, sendo utilizadas relações entre elas que facilitam a avaliação de uma 

detenninada propriedade a pattir de ouh"a já conhecida. 

Relações aproximadas entre as resistências ao escoamento e resistência à ruptura 

por tração e outras resistências foram publicados no Canadá, no Strength Design in 

Aluminum (1993), e são: 

fcy = 0,9 ~Y (para ligas não h·atáveis tennicamente) 

fcy = ~Y (para ligas tratáveis tennicamente) 

fsu = 0,6 ftu (2.3) 

fsy = 0,6 fty 

O módulo de elasticidade à compressão varia de 7.000 kN/cm2 a 7.600 kN/cm2
, 

(variação em tomo de 10% para as ligas comumente utilizadas). 

Pode-se falar ainda em módulo de elasticidade à h·ação, cujo valor é cerca de 2% 

menor que o valor na compressão. Na flexão ocone uma combinação de compressão e 

tração. Para o cálculo de flecha, KISSEL & FERRY (1995) descreve que é usual 

t:Hlpt egat lUII «valut médio", igual ao lllÚuulo J e dasii~iJade ua ~ompressão menos 70 

kN/cm2
. 

A favor da segurança e para simplificar os cálculos é razoável adotar um valor 

convencional de 7.000 kN/cm2 para todos os casos. 

O coeficiente de Poisson é assumido como 0,33, conduzindo ao seguinte valor 

para o módulo de elasticidade transversal: 

G = 0,375E (2.4) 

OutTa propriedade mecânica do material é o alongamento após a ruptura, definido 

como sendo a porcentagem de alongamento referente a uma base de medida marcada no 
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corpo-de-prova nos ensaws de tração. Valores característicos de alongamento são 

apresentados para algumas ligas de alumínio no Aluminum Design Manual ( 1994) patte 

V, tabela 5. Valores múúmos de alongamento para a maioria das ligas e têmperas são 

dados no Aluminum Standards and Data (1993). 

O alongamento na ruptura fomece uma indicação geral da ductilidade do 

material, pennitindo uma análise do material com deformações plásticas antes da 

mptura. 

2.3.2. O ef eito da soldagem na.\· propriedades mecânicas 

Assim como ocone com o aço, a solda afeta as propriedades mecânicas das ligas 

de alumínio. Segundo KJSSEL & FERRY (1995), na região da solda, tida como a parte 

do material distante até 1" (25,4 nun) do centro da solda, as resistências são reduzidas 

tanto para as ligas tratáveis termicamente como para as não tratáveis termicamente. 

Entretanto esta redução é pequena para algumas ligas da série 5000, neste caso 

especialmente recomendadas para elementos soldados. 

As propr1edades mecânicas mínimas, nesta situaçã.o, são apresentadas na nonna 

da AA, e distinguidas pelo índice subsctito 11'. Desse modo, a resistência ao escoamento 
.... 1 t • ' f" por traçao, por exempto, passa a se1 uestgttaua po1 ltyw· 

2.3.3. O eff>ifo da temperatura 1ws propriedades mecânica.\· 

Para as ligas mats utilizadas, quando a temperatura diminui, os valores de 

resistência a solicitações normais aumentam. Isto faz do alumínio um excelente material 

para aplicações estmturais em baixas temperaturas. Por outro lado, o alumínio tem o 

ponto de fusão igual a 660 °C, valor menor que o do aço. 
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2.3.4. Demais propriedades física.'! 

Além das já citadas proptiedades físicas das ligas de alumínio, é de interesse em 

projeto o uso de propriedades como a densidade e o coeficiente de dilatação térmica. 

Embora estes valores sejam especificados para várias ligas no A/um i num Design Manual 

(1994), a vatiação é relativamente pequena de liga para liga, portanto adotam-se valores 

convencionais que são aplicáveis a qualquer liga. 

Deste modo, adota-se a densidade igual a 2. 700kglm3 e o coeficiente de dilatação 

ténnica igual a 23,9 X 10-6 I °C. 

A tabela 2.1 resume as principais propriedades físicas das Hgas de alumínio. 

Tabela 2. I: Propriedades físicas das ligas de alumínio empregadas em projeto. 

PROPRIEDADES FÍSICAS VALOR 

módulo de elasticidade 70.000 MPa 

módulo de defonnação transversal 26.300 MPa 

coeficiente de Poisson 0,33 

densidade 2700 kg/m3 

coeficiente de dilatação ténn ica 23,9x I 0-61 oc 

Tabela 2.2: Constantes físicas do alumínio puro (99,95%). 

CONSTANTES FÍSICAS VALOR 

ponto de fusão 660 °C 

ponto de ebulição a 760nun Hg 2327 °C 

condutividade ténnica a 25 °C 220 Wl(m °C) 

calor específico médio (O - 100 °C) 940 Jl(kg °C) 

calor latente de fusão 390 kJ I kg 

resistividade elétrica a 20 °C 0,0028 ).l n m 

coeficiente de temperatura de resistividade o,oo429 n 1 oc 
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2.3.5. Especificações do alumínio 

Existem várias especificações para as ligas de alumínio, incluindo no âmbito 

intemacional a do American Society for Testing and Materiais (ASTM), Aerospace 

Materiais Specifications (AMS), American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

e American Welding Sociely (A WS). 

Os vários fabricantes também apresentam nomeuclatma própria para os seus 

produtos, entretanto esta deve ter a respectiva conespondência com as diversas normas. 

A seguir é apresentada a tabela 2.3 com as especificações entre algumas ligas 

mais usualmente empregadas. 

Tabela 2.3: Equivalência entre normas para especificação de ligas de aluminio. 

LIGAS DE_ ALUMINIO 
EQUIVALENCIA ENTRE NORMAS: 

Canadá Brasil USA Alemanha Itália França Inglaterra 
ALCAN ABNT AA I ASTM IALCOA OIN UNI NFouAIR BS 

1S 1050 1050 Al 995 P-ALP 99 5 A5 16 
D1S 1350 1350 E-A199,5 A51L 1E 
2S 1200 1200 Al 99 P-ALP99,0 A4 1C 

16S 2117 2117 AI Cu Mg 1 P-AI Cu 4 Mg Mn A-U2G 2L.86 
17S 2017 2017 AI Cu Mg 2 P-AI Cu 4,4 Si Mn Mg A-U4G 5L.37 
24S 2024 2024 AI Cu Si Mn P-AI Cu 55 Pb Bi A-U4G1 L.97 
26S 2014 2014 AI Cu Bi Pb A-U4SG L.94 
28S 2011 2011 A1Si 5 A·U4Pb FC1 
33S 4043 4043 P-AI MgSi N21 
35S 4047 4047 E-AI Mg Si 0 ,5 P-AI MgSi Cu N2 
50S 6053 6063 AI Ma Si 1 P-AI Si 05 Mg A-GS H9 

C 50S 6463 6461 P-AI SI 1 Mg Mn A-GS I L BTR6 I 
050S 6101 6101 AI Mg5 - A-SGM 91E 
B51S 6351 6351 P-AI Mg 5 H30 
55S 6053 6053 P-AI Mg 2,5 A-G5 MC 
56S 5056 5056 N6 
57S 5052 5052 P-AI Mg 1 Si Cu 

R57S 
65S 6061 6061 H:?O 
065S 6261 6261 
66S 

C74S 7104 7104 

A composição química das ligas de alumínio é bastante variável como ilustra a 

tabela 2.4 com a composição química de algumas ligas. 
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Tabela 2.4: Composição química de algumas ligas(%). 

LIGA 3003 3004 5052 5083 5454 6061 6063 635 1 7004 

Silício 0,6 0,3 0,25 0,4 0,25 0,4 a 0,2 a 0,7 a 0,25 

0,8 0,6 1,3 

Ferro 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,355 0,5 0,35 

Cobre 0,05 a 0,25 0, 1 O, I 0,1 0, 15 a O, I O, 1 0,05 

0,2 0,4 

Manganês 1,0 a 1,0 a 0,1 0,4 a 0,5 a O, 15 O, 1 0,4 a 0,2 a 

1,5 1,5 1 ,O 1 ,O 0,8 0,7 

Magnésio - 0,8 a 2,2 a 4,0 a 2,4 a 0,8 a 0,45 a 0,4 a 1,0 a 

I ,3 2,8 4,9 3,0 1,2 0,9 0,8 2,0 

Zinco 0, 1 0,25 0, 1 0,25 0,25 0,25 O, I 0,2 3,8 a 

4,6 

Cromo - - O, 15 a 0,05 a 0,05 a 0,04 a 0, 1 - 0,05 

0,35 0,25 0,2 0,35 

Titânio - - - 0,1 5 0,2 O, 15 0, 1 0,2 0,05 

Zircônio - - - - - - - - O, I a 

0,2 

Outros o, 15 0,15 0, 15 O, 15 0, 15 0,15 0, 15 0, 15 0,15 

Alumínio 
I % restante 

Nos Estados Unidos é usua l o procedimento de p intura na peça designando a 

cada cor uma liga estrutural. A tabela 2.5 apresenta as cores e suas ligas 

correspondentes. 
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Tabela 2.5: Identificação das ligas através de cores. 

LIGA COR 

2014 cinza 

3003 verde 

5005 amarelo e vermelho 

5050 azul e preto 

5052 púrpura 

5083 vermelho e cinza 

5086 vermelho e laranja 

5456 cinza e púrpura 

6061 azul e preto 

6063 amarelo e verde 

6351 púrpura e laranja 

7075 preto 

A tabela 2.6 apresenta características das ligas fabricadas no Brasil pela ALCOA 

com seus produtos típicos e aplicações, e a tabela 2.7 contém um resumo das 

propriedades mecânicas das ligas mais empregadas. 
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Tabela 2.6: Características e produtos típicos de algumas ligas [extraída do 

manual da ALCOA (1997)]. 

Ligas e têmperas -
características 

Liga Têmpera Produtos Típicos Características Aplicação 
Extrudado Trefilado 

u Tubo Baixa resistência mecânica. Indústria química e 
alimentícia. 

1050 F H1 4 Barra redonda Alta resistência à corrosão. Trocadores de calor. 
o H18 Boa conformabilidade, 

soldabilidade 
e anodização. 

o Tubo Não recomendada para usinagem. 
1100 F H1 4 Barra redonda Não tratável te1 micamente. 

o H18 

1200 F o Tubo 
o H14 Barra redonda 

Tubo Alta condutividade elétrica. Própria para 
condução elétrica. 

1350 F Barra redonda Outras, conforme quadro acima. 
o Barra Chata 

2011 T4 T3 Barra redonda Alta resistência mecânica. Peças usinadas em 
T6 T8 Boa usinabilidade. torno automático. 

Média resistência a corrosão. 
Não recomendável para solda. 

F Alta resistência mecânica. F01jamento de alta 
resistência. 

2014 o T4 Barra redonda Média usinagem e resistência à Indústria aeronáutica, 
T4 T6 corrosão. transporte e 
T6 Não recomendável para solda. equipamentos. 

Forjamento de alta 
resistência 

2024 o Barra redonda Semelhante à 201 4. Indústria aeronáutica, 
T4 Resistência ao escoamento mais transporte e 

elevada. equipamentos. 

o Média resistência mecânica. Trocadores de calor. 
3003 F H14 Tubo Alta resistência à corrosão. Indústria química. 

o H18 Boa para conformação a frio e 
soldagem. 

continua ... 
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... continuação Tabela 2.6 ... 

,, Ligas e têmperas -
características 

Liga Têmpera Produtos Típicos Características Aplicação 
Extrudado Trefilado 

F Alta resistência mecânica Estruturas civis de 
meios de 

6061 o T9 Tubo Alta resistência à corrosão. transportes, 
mecânicas e 

T4 T8 Boa conformabilidade navais. 
T6 e soldabilidade. 

F Média resistência mecânica. Construção civil. 
o Alta resistência à corrosão. Caixilharia em geral. 
T4 Barra redonda Boa para formação a frio 01 narnenlos. 

6063 T4A T8 Tubo e soldagem. Tubos para irrigação. 
TS Perfis em geral Própria para anodização 

decorativa 
T6 fosca. 
T6C 

·l 

F Barra redonda Alta condutividade elétrica e Fios elétricos. 
6101 o Tubo resistência a corrosão. Barramentos. 

T6 Perfis Média resistência mecânica. 
.. 

T4 Barra redonda Boa resistência mecânica. Carrocerias de 
veículos. 

6261 T6 Tubo Boa resistência à corrosão. Estruturas e 
equipamentos. 

T6C Perfis estruturais Boa conformabilidade. 

Boa usinabilidade. Peças usinadas em 
6262 T6 T9 Barra redonda Alta resistência mecânica. torno automático. 

Alta resistência à corrosão. 
Apropriada para anodização 
decorativa. 

6351 T4 Barra redonda Alta resistência mecânica. Engenharia estrutural. 
T6 Tubo Alta resistência à corrosão. Construção de navios, 

Perfis estruturais Boa conformabilidade. veículos e 
equipamentos. 

li Anodização só como proteção. Acessórios para 
cabos. 

continua ... 
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... continuação Tabela 2.6 ... 

Ligas e têmperas -
características 

Liga Têmpera Produtos Típicos Características Aplicação 
Extrudado Trefilado 

7075 o Barra redonda Os mais altos valores de Peças sujeitas aos 
resistência mais altos 

T6 mecânica. esforços mecânicos 
em 

Média resistência à corrosão. indústria aeronáutica, 
Boa forjabilidade. máquinas e 

equipamentos. 
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Tabela 2. 7 Propriedades mecânicas de algwnas ligas [ exn·aída do manual da 

ALCOA (1997)]. 

Propriedades Mecânicas 
Lip,a I Têmpera Alcoa Resistência à ruptura por Resistência ao escoamento alongamento dureza 

tração - ftu (MPa) por tração - ftv (MPa) (%)50 mm Brincll 

nú n. máx. nún. máx. nú n. máx. 
1050-0 66,0 9 1,4 20,3 - 27 20 

J050-H14 10 1,5 - 7 1, 1 - 8 30 
1050-H18 132,0 - - - - -

1100-0 76,2 106,6 20,3 - 25 23 
1100-H 12 96,5 - - - - 28 
IIOO-HI 4 111 ,7 - - - - 32 
J 100-H16 132,0 - - - - 38 
1100-Hl8 152,3 - - - - 44 

1200-0 76,2 101 ,5 30,5 - 25 22 
1200-HI4 101,5 152,3 8 1,2 - 5 35 

20 I J-T3 294,5 - 208,2 - 12 95 
20 11 -T4 279,2 - 126,9 - 16 -
20 11 -T8 375,7 - 279,2 - lO 100 

2014-0 - 208,1 - 126,9 12 45 
20 14-T4 350,3 - 243,7 - 12 105 
201 4-T6 42 1,4 - 370,6 - 7 135 

2024-0 - 243,7 - - 12 47 
2024-T3 40 1,1 - 294,5 - 12 120 
2024 -T4 40 1,1 - 264,0 - 12 120 
2024-T8 446,8 - 390,9 - 4 -
3003-0 5, 1 132,0 35,5 - 25 28 

3003-H I2 116,8 - 86,3 - - 35 
3003-Hl 4 142,2 - 116,8 - 3 40 
3003-111 6 167,5 - 147,2 - 2 47 
3003 -J-11 8 187,8 - 267,5 - - 55 
6061-0 - 152,1 - 111 ,7 16 30 
l'í06 1-T4 182,8 - 11 1,7 - 16 65 
606 1-Tfl ?M ,o - 243.7 - 8 95 
606 1-T8 345,2 - 264,0 - - -
606 1-T9 355,4 - 289,4 - - -
6063 -0 - 132.0 - - 18 25 
6063-T4 126,9 - 60,9 - J4 50 

6063-T4A 111,7 - 55,8 - 15 48 
6063-T5 147,2 - 106,6 - 8 60 
6063-T6 208,2 - 172,6 - 8 73 

6063-TóC 188,2 - 147,2 - 8 65 

606 1-T4 187,8 - 11 1,7 - 20 60 
606 1-T4A 177,7 - 10 1,5 - 2 1 55 
6061-TG 269, 1 - 228,5 - lO 90 

606 1-T6C 258,9 - 2 18,3 - 11 85 
6262-T6 264,0 - 243,7 - 10 90 
6262-T9 350,3 - 3 19,8 - 5 120 

635 1-0 101 ,5 152,3 50,8 10 1,5 16 35 
635 1-T4 223,4 - 132,0 - 16 60 
635 1-T6 294,5 - 258,9 - 8 95 

7075-0 - 279,2 - 167,5 10 60 
7075-T6 548,3 - 492,5 - 7 150 
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3. Barras Submetidas à Tração 

A especificação da AA estabelece que a tensão calculada com base na área 

líquida não deve ultrapassar os seguintes valores admissíveis: 

e 

Onde: 

f1y - resistência ao escoamento por h·ação, 

Ítu - resistência à ruptura por tração, 

(FS)y- fator de segurança no escoamento, igual a 1,65, 

(FS)u -fator de segurança na ruptura, igual a 1,95 e 

(3.1) 

k1 - coefLciente de modificação do fator de segurança empregado em algumas 

ligas. 

Substituindo os valores dos fatores de segurança (FS)y e (FS)n as expressões para 

cálculo das tensões admissíveis resultam em: 

fty 

1,65 e (k,)l,95 (3.2) 

O coeficiente de tração k1 é igual a 1 ,O para a maioria das ligas listadas na norma 

da AA, exceto para a liga 20 14-T6, cujo valor de k1 é igual a 1,25. 

Admitindo o valor do coeficiente k1 igual a 1 ,0, a razão entre os fatores de 

segurança no escoamento e na mptw·a é igual a 1,65/1,95 = 0,85, o que pennite afinnar 

que a capacidade admissível de uma liga à tração com resistência ao escoamento maior 

que 85% da resistência à mptma, será determinada pela resistência à ruptura. A tabela 

3.1 ilustra este fato. 
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Tabela 3.1: Resistência admissível à tração de algumas ligas. 

VALORES DE RESISTENCIAS (MPa) 

LIGA fty Ítu Íty/Ítu ftyi(FS)y f,li/(FS)u detenninada por: 

6063-T6 180 216 0,83 109 111 ESCOAMENTO 

6061-T6 252 274 0,92 153 141 RUPTURA 

l100-H4 100 115 0,87 61 59 RUPTURA 

Atingir a resistência à ruptura por tração significa que a bana está na iminência 

da ruptma, o que basta oconer em apenas uma única seção para caracterizar a falha. 

Por ouh·o lado, o escoamento de uma seção transversal ou de mna pequena região 

da bana em geral não caracteriza a falha, tendo em vista que o alongamento total de 

uma bana depende principalmente da parcela de seu comprimento em escoamento. 

Tendo em vista este fato, autores como KISSEL & FERRY (1995) analisam o 

escoamento admitindo a seção bmta da bana. 

Entretanto a nonna da AA não reconhece este fenômeno, recomendando, como 

já descrito, as veti ficações da mptura e do escoamento tomando-se a seção transversal 

líquida efetiva em ambos os casos. 

A determinação da resistência de banas h·acionadas em alumínio, descrita na 

nonna da J\A, é s imilar à determinação da resistêut:ia J e ba11as tracionada em aço 

estabelecida no AISC-ASD ( 1989), cujos valores das tensões admissíveis para barras 

tracionadas são: 

0,6fty (ou f,y! 1.67) na seção transversal bmta 

0,5ftu( ou f.u/2,00) na seção transversal líquida efetiva . 



,, 

,, 

DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO 47 

Segundo MARSH (1983), para a detenninação da área efetiva de uma seção 

transversal é possível distinguir b:ês tipos básicos de seção, considerando as seguintes 

variáveis: 

Ac- área líquida efetiva da seção transversal, 

b - largma da chapa ou soma das largmas das mesas e almas, 

e - excenn·icidade da força em relação ao centróide da seção, 

g, s - distâncias enh·e os cenn·os dos furos, sendo perpendicular e paralela 

à direção da solicitação respectivamente, 

t - espessura da chapa, 

Ar- área Líquida do elemento conectado, 

Ae- área líquida do elemento não conectado, 

d11 - diâmeh:o do furo, e 

n - número de furos na seção analisada (seção normal ao eixo da bana ou 

em zig-zag). 

1- Para chapas com ligação cenh·ada em uma (mica linha de parafusos, a área 

efetiva é igual a própria área liquida: 

(3.3) 

dh 

I I I 
I I 

~ ~ F • -+- -+- -+-~-- b 

u J 
s I I~ 

Figura 3.1: Chapa com ligação cenh·ada e uma linha de parafusos. 
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No caso de furos em zig-zag, a expressão é: 

(3.4) 

Nota-se que a expressão 3.4 é a mesma tradicionalmente proposta pelo AISC. 

F 

r 1 

1-+----- ~+- - --- , r ~~ ,,_. _ · ~/ 

I r , j · ; 
~ I 

..,.. __ T 
I o 
I 

" 

Figura 3.2: Chapa com furos em zig-zag. 

2- Para chapas com ligações excêntricas, têm-se: 

')p _ rl ]1 ......... ..... h • (3.5) 

•I 
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F + + + + --re -- ----------------- -----------~- b 

s 

Figura 3.3: Chapa com ligação excêntrica. 

No caso de oconer dois ou mais furos alinhados transversalmente na chapa, 

simetricamente dispostos segundo a linha de ação da força, a variável dh poderá ser 

tomada como a soma dos diâmetros dos furos, na expressão (3 .5). 

Para o cálculo das áreas efetivas de perfis "parcialmente conectados", ou seja, 

com uma ou mais pat1es não conectadas, MARSH ( 1983) propõe as seguintes 

expressões: 

1- Para cantoneh a simples: 

A t 
A = A + -

e f 3 (3.6) 
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-+- _,_ -+- -+-
s 

Figura 3.4: Cantoneira simples ligada por apenas uma das abas. 

2- Para perfis T, cantoneiras duplas com chapa "gusset" e perfil U, fixados pela 

alma, tem-se: 

(3 .7) 

I I 

1 d 
-+-- -~ -+-- +- + 

I I 
~C l.f-----s T-------i' I i )I I 

Figura 3.5: Perfil U conectado pela alma. 
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As considerações apresentadas pela AA com relação à área liquida efetiva de 

perfis parcialmente conectados, juntamente com as considerações de MARSH (1983) e 

as especificações do AISC-ASD (1989) podem ser resumidas em um coeficiente que 

multiplica a área líquida da seção transversal (C1) , que estão apresentados na tabela 3.2. 

Tabela 3.2: Comparação entre os valores de C1 para o cálculo da área efetiva. 

CASO AA AISC MARSH 

cantoneira de abas 

iguais com 1 aba 0,67 0,75 0,62 

conectada e com 2 

parafusos em linha 

dupla cantoneiras de 

abas iguais com 2 0,83 0,75 0,75 

parafusos em linha 

cantoneiras de abas 

iguais com L aba 0,67 0,85 0,62 

conectada e com 3 

parafusos em linha 

I dupla cantoneiras ele 
1 

abas iguais com 3 0,83 0,85 0,75 

parafusos em linha 

T com a aba não previsto 0,75 ou 0,85 não previsto 

conectada 

Em perfis submetidos à tração excêntrica, tem-se uma tensão máxima 

proveniente da combinação do efeito da força nonnal com o momento fletor devido à 

excentricidade. O escoamento das fibras mais tracionadas (plastificação) permite um 

aumento de força em relação ao que uma simples superposição de efeito poderia sugeriJ. 

I 
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Este fato é considerado nas expressões anteriores, de modo a combinar os efeitos e não 

apenas sobrepô-los. 

Assim como nos elementos estruturais em aço, é usual também nas estnlturas em 

aluminio limitar a esbeltez dos elementos tracionados para evitar deslocamentos 

excessivos no caso da incidência de ações laterais ou ainda evitar, principalmente no 

caso do alumú1io, enquanto material leve, vibrações excessivas deconentes de ações 

como o vento. 

Valores típicos podem ser tomados como: 

• 250 para estruturas intemas e protegidas, sem risco de vibração, e 

• 150 para esh·utmas extemas nas quais pode oconer vibração. 

MARSH (1983), menc10na que se o elemento estiver submetido 

permanentemente a uma força de tração, o valor máximo admitido para a esbeltez pode 

ser aumentado pelo seguinte coeficiente: 

onde: 

cr- menor tensão de tração em serviço, 

u e - tensão crítica de Euler, dad<:l por: 

Jr 2 E 

(J' c = ~ 

Â - esbeltez 

E - módulo de elasticidade. 

(3.8) 

(3.9) 

Barras delgadas de alumínio tendem a ser muito flexivcis. Deste modo, quando 

usadas como barras h·acionadas, devem ter comprimento suficientemente pequeno para 

manter a rigidez da estrutura, ou ainda estarem constantemente submetidas a uma 

significativa força de tração. 
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Como é usual no tratamento das conexões de estruturas de aço, também nas 

estruturas em alumínio não é comum considerar a não unifonnidade de tensões que 

ocone nas seções próximas aos furos das ligações parafusadas. Esta desconsideração 

pode ser justificada pelo fato das tensões tenderem a uniformizar-se sob grandes 

defonnações, ou seja, nas proxiinidades da mína. 

Contudo vale destacar que esta não unifonnidade de tensões é de signjficativa 

impmtância na resistência à fadiga da peça. 
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4. Barras Submetidas à Compressão 

4.1. Generalidades 

As especificações da AA estabelecem que as tensões criticas no caso 

de banas comprimidas devem ser calculadas em função dos modos de falha da 

bana (flambagem global) e dos componentes da seção transversal (tlambagem 

local). Em ambos os casos a tensão admissível é obtida dividindo-se a tensão 

cdtica pelo fator de segurança na compressão. 

Para as banas comprimidas, tanto na análise global quanto local, o fator 

de segurança no escoamento (FS)y é aplicado apenas no escoamento 

propriamente dito, ou seja, nas banas cm1as e de seção compacta. Para os 

casos de flambagem inelástica ou elástica, ou seja barras medianamente 

esbeltas ou esbeltas, aplica-se um fator de segurança maior (FS)u. 

No caso do escoamento aplica-se ainda um coeficiente de modificação 

do fator de segurança empregado em algumas ligas e denominado kc. 

A AA estabelece o fator de segurança no escoamento igual a 1,65 e na 

flambagem igual a 1,95. Estes valores são próximos aos tradicionalmente 

propostos pelo AISC-ASD: 1,67 pé!J'R escoél.mento (/..,=0) e 1,92 flambagern 

elástica, sendo que na tlambagem 1nelástica calcula-se um valor entre 1,67 e 

1 ,92, em função da esbeltez da bana. 

Deste modo tem-se: 
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- no escoamento: 
fcy 

k c(FS ) y 

-na flambagem: 
crc 

(FSL 

Onde: 

fcy - resistência ao escoamento por compressão, 

crc - tensão crítica na compressão, 

(FS)y - fator de segmança no escoamento, igual a 1,65, 

(FS)u- fator de segmança na flan1bagem, igual a 1,95 e 

55 

(4.1) 

~ - coeficiente de modificação do fator de segurança 1,12 para a liga 

2014-T6 e algumas ligas da série 6000 e 1, 1 para todas as outras. 

Substituindo os valores para os fatores de segmança (FS)y e (FS)u as 

expressões para cálculo das tensões admissíveis resultam: 

e 
1,95 

(4.2) 

Assim como nas estrutmas de aço, a ruína de uma bana comprimida de 

alumínio poderá oconer por escoamento, flambagem global ou flambagem 

lo cal das pa.ties (chapas) componentes do perfil. 

A falha por escoamento poderá oconer nas banas com baixos valores 

do índice de esbeltez global (À) e também baixos valores do índice de esbeltez 

local (relação b/t), isto é, nas barras "curtas" e com seção compacta. 

Entretanto, na grande maioria dos casos a falha é governada pela flambagem 

global ou local, podendo ocmTer wna interação entre os dois fenômenos. 

A verificação de uma barra de alwnínio axialmente comprimida 

envolve três etapas: 



., 

•) 

' I 

DIMENSIONAMENTO DE ELEI\1ENTOS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO 56 

• discretização da seção transversal em elementos, para verificação da 

flambagem local. 

• verificação da flambagem global, considerando o caso geral de 

instabilidade, ou seja, flambagem por flexo-torção, quando aplicável. 

• verificação da interação flambagem global - flambagem local. 

4.2. Flambagem em barras sujeitas à compressão centrada 

4.2.1. Flambagem Global 

O procedimento do AA estabelece três trechos para a curva de 

flambagem descritos a seguir: 

1. escoamento, 

2. flambagem inelástica, 

3. flambagem elástica. 

A figura 4. 1 a seguir ilustra esquematicamente estas três situações: 
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lllll 

J 
1111 

(a) 

) 

11m1 / w 
111111 

(b) (c) 

Figura 4.1: Modos de falha por tlambagem global: (a) escoamento, (b) 

flambagem inelástica e (c) flambagem elástica [adaptada de 

KISSEL & FERRY ( 1995)]. 

/\ classificação das peças comprimidas é função do seu indice de 

esbeltez (A) dado por: 

A= kL 
r 

onde: 

kL - comprimento efetivo de ilambagem e 

r - raio de giração . 

(4.3) 

A resistência de barras esbeltas, isto é, sujeitas à flambagem elástica, é 

detenni.nada pela expressão de Euler, cuja tensão critica é dada por: 

n2E 
crc=y (4.4) 
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A flambagem inelástica ocone quando a tensão crítica de flambagem 

elástica supera a tensão de proporcionalidade, o que ocone geralmente em 

banas de esbeltez intermediária. A avaliação da resistência à compressão com 

flambagem inelástica foi proposta inicialmente por Engesser, adotando-se a 

próptia expressão de Euler, entretanto o módulo de elasticidade não é mais mn 

valor constante, variando ponto a ponto e sendo denominado módulo tangente 

(figura 4.2). 

por: 

Deste modo, a tensão crítica de flambagem inelástica pode ser avaliada 

(4.5) 

1\ 

/ --
1( 

n 
<T 

~E 
1/o 

z 
w 
t-

' 1 

DETORHALAO 

Figura 4.2: Diagrama tensão x dcfonnação: ilustração do módulo 

tangente. 

Como tal procedimento é inviável de ser ap licado em situações práticas, 

uma vez que o módulo tangente varia ponto a ponto, emprega-se usualmente 

expressões aproximadas, calibradas experimentalmente, para o trecho de 

flambagem inelástica. 
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Na cmva de flambagem, a relação entre tensão crítica e esbeltez é dada 

para a flambagem inelástica por uma aproximação linear, com bons resultados . 

(4.6) 

Os valores de Bc e De são determinados por meio de expressões que 

relacionam a resistência ao escoamento por compressão e o módulo de 

elas I i cidade, para cada liga e têmpera, e são experimentalmente calibradas. 

Como as ligas nas têmperas não envelhecidas artificialmente (O,H,Tl a 

T4) apresentam compmtamento tensão x defonnação diferente da liga nas 

têmper::ts envelhecidas artificialmente (T5 a T9), figma 4.3, as constantes são 

determinadas de maneira distinta para estes dois grupos. Deste modo, tem-se: 

- para as ligas nas têmperas envelhecidas artificialmente: 

Bc = ( l + !) fcy 

- para as ligas nas têmperas não envelhecidas artificialmente: 

Bc = ( 1 + ~) fcr 

c = 544Jf = C2 c ' B 
c 

BC 
D = 067-

c ) c 
c 

Onde: 

(4.7) 

(4.8) 

ft! .9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.1 2) 
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fcy 

(4.13) 

E - módulo de elasticidade 

fcy - resistência ao escoamento por compressão 
ligo envelhecido orliliciolrnente 

ligo noo envelhecido ortificiolmente 

DEFCR'.'ACAO 

Figura 4.3: Comparação eno:e as curvas tensão x deformação para as 

ligas envelhecinas artificialmente e as ligas não 

envelhecidas artificialmente. 

As expressões para o cálculo destas constantes são apresentadas na 

norma da AA, sendo que, para dimensionamento, estas constantes já se 

encono·an1 devidamente tabeladas para várias ligas, como por exemplo no 

ALUMINUM DESIGN MANUAL. 
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o 
':;; /~ 
z 
LLJ 
f-

Bc ' lg<X = Dc 

~' 
' I I 

(1 C2 ESBELTEZ 

Figma 4.4: Reta da fl ambagcm inclástica 
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Uma vez estabelecida a reta da flambagem inelástica é possível defmil· 

a curva de flambagem, que é constituída por três trechos, delimitados pelos 

parâmetros C1 e C2 : 

!\ 
BC - BA RRAS CURTAS 
BM - BARRAS MEDIANAMENTE ESBELTAS 
I3E - BARRAS ESI3EL TAS 

ESCOAf·íEiHO 

BC 

"-"'FLAI-l~AGEf.l I NELÃSTJ CA 

""- \ CURVA DE 

""~ULER 
. FLAMBAGEM ELÁSTICA 

BM 

BE 
L_~--------~---------~ 

Cl C2 I NDJ CE DE ESBELTEZ 

Figma 4.5 : Curva de flambagem para banas de alumínio. 
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A figura 4.5 apresenta também mna classificação para as banas 

comprimidas em função do índice de esbeltez: 

• Banas curtas: apresentam índice de esbeltez inferior ao parâmetro 

C1 , ou seja, admitem plastificação sem a oconência de flambagem. 

• Banas medianamente esbeltas: apresentam índice de esbeltez 

compreendido entre os parâmetros CI e c2 ' conespondem à flambagem no 

regime inelástico. 

• Banas esbeltas: apresentam índice de esbeltez superior ao parâmetro 

C2 , conespondem ao regime elástico. 

Como ocone no escoamento de banas tracionadas, também nas banas 

comprimidas a resistência ao escoamento é reduz ida por um fator kc tabelado 

na norma da AA como 1, 12 para a liga 2014-T6 e algmnas ligas da série 6000 

e I , I para as demais ligas. 

f cy 
O' = 

c k 
c 

(4.14) 

A titulo de ilustração apresenta-se o procedimento de construção das 

cmvas de flambagem para a liga 635 1, nas têmperas T4 e T6, cujos valores da 

resistência ao escoamento por compressão e módulo de elastic1dade para ada 

uma das têmperas estão relacionados na tabela 4 .1. 

Tabela 4. 1: Valores de resistência ao escoamento por compressão e 

módulo de elasticidade para a liga 6351. 

Propriedade Liga 635 1-T4 Liga 635 1-T6 

fcy (kN/cm2
) 13,4 26,0 

E (kN/cm2
) 7.000 7.000 
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O primeiro trecho refere-se à própria resistência ao escoamento dividida 

pelo fator de redução kc, que para a liga 6351 é igual a 1, 12. 

O segundo tTecho conesponde à flambagem inelástica, cuja reta é 

defmida pela expressão 4.6 com os parâmetros calculados pelas expressões 

4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, os quais estão indicados na tabela 4.2. 

O terceiro e último trecho conesponde à flambagem elástica, dado pela 

expressão de Euler (expressão 4.4). As curvas nesse trecho são coincidentes 

para as duas têmperas, uma vez que o módulo de elasticidade assume o mesmo 

valor. 

A tabela 4.3 apresenta um resumo das expressões e dos valores limites 

C1 e C2 referentes à Curva de flambagem para as duas têmperéiS. 

Tabela 4.2: Parâmetros para detenninação da expressão de flambagem 

inelástica. 

Parâmetro Liga 635l -T4 Liga 6351-T6 

a 22,85 16,41 

Bc (kN/cm2
) 15, 16 29,17 

Cc = C2 I 11 6,9 I 63,)1 

0,087 0,19 
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Tabela 4.3: Tensões admissíveis de flambagem (em kN/cm2
) da liga 

6351 nas têmperas T4 e T6. 

Trecho do Diagrama de Liga 6351-T4 Liga 6351-T6 

Flambagem 

Escoamento cr a = 7,25 cra=l4,1 

(expressão 4.14) c , = 11,5 (p/ kc = 1,12) Ct = 9,7 (p/ kc = L, 12) 

Flambagem Inelástica cr a = 7,77- 0,045').., ()a = l5- 0,096').., 

(expressão 4.6) c2 = 117 c 2 = 63,5 

Flambagem El~stica 3 54 x 10 4 3 54 X l 0 4 

(j = ) 

(j = ) 

• ')..,2 • ')..,2 
(expressão 4.4) 

Traçando-se as curvas em wn gráfico de tensão admissível x esbeltez 

tem-se a cmva de flambagem para as duas têmperas (figma 4.6). 
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--- -
200 

Figura 4.6: Cmva de flambagern para a Liga 635 1 nas têmperas T4 e T6. 

A figura 4.7 apresenta a comparação entre as curvas de ilambagem para 

a liga 635 1 na têmpera T6 e para o aço ASTM-A36. Nota-se que para fins 

comparativos a curva para o aço foi construída utilizando-se os valores de 

módulo de elasticidade c rcsistêncb ao escoamento na compressão dn. liga 

6351 têmpera T6. 
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Figura 4. 7: Curva de flambagem para a liga 6351 na têmpera T6 e aço 

ASTM-A36. 

Em se tratando de seções abertas e de paredes delgadas, o caso geral de 

instabilidade deve ser verificado (11ambagem por flexo-torção). 

Nestes casos as especificações da AA apresentam o conceito de 

esbeltez equivalente pru·a as seções monossimétricas - flambagem por flexo

torção, ou seções duplamente simétricas - flambagern por torção. Entretanto 

estas especificações não apresentam um método de detenninação da esbeltez 

equivalente para seções assimétricas. 

A tabela 4.4 apresenta um resumo dos modos de flambagem que podem 

oconer em função do tipo da seção transversal. 
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Tabela 4.4: Modos de flambagem global em batTas sob compressão 

centrada. 

SEÇAO flambagem por flambagem por flambagem por 

flexão torção flexo-torção 

fechada sun não não 

duplamente sun sun não 

simétrica 

monossimétrica sun não Slffi 

(em tomo do eixo 

de não simetria) 

assimétrica não não sun 

Para a flambagem por torção, a norma da AA apresenta o cálculo da 

esbeltez equivalente pela expressão 4.15. 

2 
À - Aro 

$ - 0,038[, +[cn.j(k9Lf] 

Onde: 

~ - índice ele esheltez eqt1ivalente para flambagem por torção 

A - área da seção transversal 

(4.15) 

r0 - raio polar de giração da seção transversal em relação ao centTo de 

torção, dado pela expressão 4. 16. 

(4.16) 

Xo e y0 - distância entre o centróide e o centro de torção, nas direções 

dos eixos principais x e y, respectivamente 

rx e ry - raios de giração da seção transversal para os eixos principais de 

inércia 

11 - momento de inércia à torção 

Cw - constante de empenamento 
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k<Jl- coeficiente para cálculo do comprimento efetivo à torção da ban·a 

L - comprimento livre da bana à torção 

68 

No caso da flambagem por flexo-torção, o índice de esbeltez 

equivalente é dado pela resolução, por tentativas da seguinte expressão: 

(4.17) 

Onde: 

lwr - índice de esbeltez para flambagem por flexo-torção 

Àx, Ày - índice de esbeltez efetivo na tlambagem por flexão em relação 

aos eixos x e y, respectivamente 

r0 - raio polar de giração da seção transversal em relação ao centro de 

torção, dado pela expressão 4.16. 

x0 e y0 - raios de giração da seção transversal para os eixos principais de 

inércia 

A resolução da expressão 4.17 por tentativas pode ser complicada, deste 

modo sugere-se a determinação da tensão na flexo-torção, caso geral, (crFT) e a 

partir desta obtém-se o índice de esbeltez equivalente na flexo-torção (ÀFT), 

analogamente ao procedimento empregado nas normas de aço. 

Para o caso geral de instabilidade tem-se: 

Àeq = fcy/ kc 
(4.17) 

O'vr 

onde, 

X"cc1 - índice de esbeltez equivalente para a flambagem por flexo-torção 

crFr - tensão critica de flambagem por flexo-torção 

Na plastificação tem-se: 
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(4.18) 

onde, 

Â.pt - índice de esbeltez na plastificação 

O índice de esbeltez na flexo-torção será dado por 

( 4.19) 

(4.20) 

Sendo crFT a tensão na flexo-torção e dada pela expressão 4.21. 

O"rr = [(crcxcrcy + crc.,crl + O"cycrl) -

- ( (crcxcrey + cr."cr, + cr C).cr,r - 4(cr."cr.Ycr )(rcr •. , +Pcrcy + cr,) Jx[ ( 1 
) ] 

2 ycr ex + Pcr cy + crI 

(4.21) 

Onde, 

crcx , crey - tensões críticas de flambagem elástica por flexão em tomo 

dos eixos x e y, respectivamente 

cr1 - tensão crítica de flambagem elástica por torção 

~ . y - parâmetros definidos a seguir: 

~ = 1-(xo I ro)2 

y = 1-(yo I ro)2 

A expressão 4.21 vale para todas as seções, podendo ser simplificada, 

no caso das seções monossirnétricas, pela expressão 4.22. 

(4.22) 
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4. 2.2. Flambagem Local 

O outio caso de instabilidade que deve ser verificado é a flambagem 

local, na qual a seção transversal da barra é subdividida em elementos, como 

já foi citado anteriormente. 

Estes elementos são tratados como elementos bidimensionais, onde em 

geral tem-se chapa longa, ou seja, o comprimento é muito maior que a largura. 

Portanto, na análise da flambagem local, considera-se a largura e a espessura 

da chapa, além das vinculações das bordas. 

A nonna da AA descreve três tipos de vinculações: 

• borda apoiada, 

• borda livre, e 

• borda enrijecida (apoiada em enrijecedor de borda) 

Os casos de vinculações previstos na nmma da AA abrange as seções 

transversais mais usuais, sendo: 

1. Elementos planos: 

• urna borda apoiada: - outra borda livre 

- outra borda enrijecida 

e ambas as bordas apoiadas: - sem enrijecedores intermediários 

- com enrijecedores intermed iários 

2. Elementos curvos: 

• elementos com bordas apoiadas 

Estes casos estão ilustrados na figw·a 4.8. 
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ELEMENTOS 
PLANOS 

UMA BORDA APOIADA A OliTRA LIVRE 

UMA BORDA APOIADA A OUTRA COM 
ENIUJECEOOR 

AMBAS A BORDAS APOIADAS SEM 
ENRJJECEDOR INTERMEDlÁRIO 

AMBASAS BORDAS M~IADAS COM 
ENRJJECEDOR lNTERMEDIÁIUO 

ELEMENTOS CURVOS COM AMI3AS AS 
BORDAS APOIADAS 

I 

L 

Figura 4.8 : Casos de vinculações de chapas 
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KISSEL & FERRY (1995) descrevem três casos de flambagem local, 

em função da esbeltez do elemento (relação largura - espessw·a b/t): 

escoamento, flambagem local no regime inelástico e flambagem local no 

regime elástico. Os fatores de segmança são os mesmos da flambagem global : 

1,65 para o escoamento e 1,95 para a flambagem. Para o caso de vigas a AA 

recomenda fator de segurança igual a 1,65 para escoamento e flambagem. 

Os três trechos da cmva de flambagem são apresentados na figma 4.9, e 

resmnem a detenninação das tensões admissíveis no caso de flambagem local. 
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Figura 4. 9: Casos de flambagem local em chapas: (a) escoamento, (b) 

tlambagem inelástica e (c) flambagem elástica. 
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As expressões usadas para o cálculo da flambagem local são similares 

às empregadas no cálculo da flambagem global, sendo a esbeltez global (kL/r) 

substituída pela esbeltez do local (b/t), multiplicada pelo fator a. 

O fator a, multiplicando a relação largura - espessura, considera a 

vinculação do elemento e a distribuição de tensões. Por exemplo, wna chapa 

sujeita a wna tensão de compressão unifonne, com suas duas bordas apoiadas, 

paralelas à direção das tensões, possui a igual a 1,6, enquanto que uma chapa 

apoiada em apenas uma das bordas e a outra livre tem a igual a 5, 1 (tabela 

4.5). 

Tabela 4.5: Valores teóricos de k e a para alguns casos de vinculação e 

solicitação em chapas longas. 

Condições de Vinculação 

Casos _i~ a ~ ~ _L_ ~ 
Compressão k = 0,43 k = 1,28 k = 4,00 k = 5,42 k = 6,97 

Unifonne a = 5,1 a = 2,89 a = 1,6 a = 1,4 a = 1,24 

Flexão k = 23,9 k = 4 1,8 
Simétrica - - ('f = 0,67 - (J = 0,5 1 

I I I 
Cisalharnento k = 5,34 k = 8,98 

Puro - - a = 1,41 - (J = 1,09 

O fator a pode ser facilmente obtido da clássica expressão da tensão 

crítica de flambagem local elástica ( 4.23). 

kn2E n2 E 
O' = = (4.23) 

cr 

12(1 - v2 )(~r ( a.br 
a= 3,2yJk (4.24) 
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É possível atribuir para a flambagem local tratamento análogo ao da 

flambagem global, assim a tensão crítica de flambagem local pode ser 

determinada da seguinte maneira: 

• escoamento: 

O' c 

• tlambagem inelástica: 

<T, = B, -o ,(~) 
onde: 

b/t - é a relação largw·a - espessma 

Bv e DP - constantes defmidas para cada liga e têmpera. 

a - fator que expressa a condição de vinculação da chapa. 

• flambagem elástica: 

lf2E 

(]"c = ( ab) 2 

l -t) 

(4.25) 

(4.26) 

(4.27) 

Deve-se atentar para o fato da AA considerar como largura de um 

elemento apenas a patte plana deste elemento, o que difere da consideração 

do AlSC. No caso de elementos com espessma variável adota-se, de maneira 

análoga ao aço, uma espessura média (figura 4. l0) . 
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I 
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(ATSC) 
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h 

---- + 
L ____ ____jl 

alunúnio 

(AA) 

cspcssma média de elementos 
(AISC e AA) 

Figura 4.10: Determinação da largura dos elementos segundo AISC e 

AA. 

do comportamento pós-flambagem na flambagem local como ilustra a tabela 

4.5. 
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Tabela 4.6: Comportamento pós-flambagem em elementos comprimidos 

segwtdo a AA. 

Tipo de Elementos Compot1amento Pós-Flambagem 

elementos planos com apenas wna 

borda apoiada (flambagem em relação SIM 

ao eixo de simetria) 

elementos planos com apenas uma 

borda apoiada (flambagem em relação NÃO 

ao eixo de não simetria) 

elementos planos com uma borda SIM 

apoiada e a uuiTa ~um emije~euor 

elementos planos com ambas as SIM 

bordas apoiadas 

elementos planos com ambas as 

bordas apoiadas e com emijecedor NÃO 

i ntennediário 

elementos curvos com ambas as NAO 

bordas apoiadas 

Nos elementos em que é permitido considerar o comportamento pós

flambagem existe um ganho de resistência do elemento e a expressão 4.27 é 

modificada para: 

k2JB:E 
a, ~ ( ~) (4.28) 

A constante k2 é detetminada para cada Liga. Por exemplo, para a liga 

6061 -T6 seu valor é igual a 2,27. 

A figura 4.11 ilustra este comportamento, com as expressões para a liga 

6061-T6, no caso de uma chapa com uma das bordas livre. 
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bit 

Figura 4.11: Curva de flambagem local para elemento na liga 6061-T6, 

no caso de uma chapa com uma das bordas livre. 

A nmma da AA pennite ainda, que após o cálculo das tensões 

admissíveis à flambagem local de cada elemento que fmmam a seção 

transversal, calcule-se uma tensão admissível média dada pela expressão 4.29, 

que será a tensão admissível à fl ambagem local para a bana comprimida. 

(4.29) 

Onde: 

Ai - área do elemento i, 

crci - tensão admissível à flambagem local para o elemento i, 
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A- área da seção transversal(= A,+ A2 + .. . + An ), e 

crca - tensão admissível média à flambagem local. 

4.2.2. 1 Elementos com enrijecedores de horda 

79 

Assim como nos perfis de aço formados a frio, é usual em alumínio 

empregar perfis com enrijecedores de borda nas mesas (perfis U enrijecidos, 

por exemplo, figura 4.12). Os emi.jecedores de borda conferem um vínculo à 

borda livre da chapa, cuja eficiência, evidentemente, depende de sua "rigidez". 

Se a rigidez for elevada, a chapa terá comportamento próximo de uma chapa 

apoiada em ambas as extremidades. Por outro lado, se o enrijecedor apresentar 

baixa rigidez a chapa se comportará como uma chapa apoiada apenas em uma 

borda. 

b ----· 
I ENRIJECEIJOR 

El .EME~~~ -v--=~~ 
ASER ~ 
ENRIJECIDO 

I I 
' ' 
I I 

I I 
li ,. 

,I L------------'~ 
Figura 4.12: Perfil U com mesas eruijecidas por eruijecedores de borda. 

A nonna da AA apresenta wna expressão para o cálculo da tensão 

admissível à flambagem local de elementos com emijecedores de borda ( 4.30) . 

É importante lembrar também que o enrijecedor de borda também deve ser 

verificado, calculando-se sua tensão admissível a flambagem local. 
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(4.30) 

Onde: 

cras - tensão admissível à flambagem local do elemento com enrijecedor 

de borda· , 

cruT - tensão admissível à flambagem local admitindo o elemento 

apoiado com borda livre (sem enr ijecedor de borda)~ 

crsT - tensão admissível à flambagem local admitindo o elemento 

apoiado em ambas as bordas~ 

R - é o parâmetro que depende da rigidez do eruijecedor de borda e da 

esbeltez do elemento a ser enrijecido, dado por: 

R = 1,0 

R = (b;~ I) ::; 1,0 
9t --s 3 

R = (:ft ) ::; 1,0 
l,St - +3 

s 

Sendo: 

se b/t ~ S/3 (4.3 1) 

se S/3 < b/t ~ S (4.32) 

se S < b/t ~ 2S (4.33) 

rs - rato de giração do enrijecedor em relação à linha esqueleto 

(espessura média) do elemento a ser eruijccido; 

b, t - largura e espessura, respectivamente, do elemento a ser enrijecido; 

s == 1,28 [f 
V fcy 

(4.34) 

Os entijecedores de borda dos perfis tabelados, em geral apresentam 

baixa eficiência, como é possível comprovar no exemplo a seguir. 

Seja o perfil U enrijecido apresentado na figura 4.13, com as seguintes 

propriedades geométricas. 
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A= 

lx = 

ly = 

l"x = 

fy = 

Wx = 

Wy = 

5,22 cm2 

93,97 cm4 

13,92 cm4 

4,24 em 

1,63 em 

17,56 cm3 

4,16 cm3 

y I 
47,5 

--+------+ 

y I 

Figura 4.13: Perfil U enrijecido dispmúvel comercialmente (dimensões 

em mm), adotado no exemplo. 

Inicialmente calcula-se a esbeltez do elemento a ser emijecido e do 

enrijecedor: 
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47,5 
+ 

·l 42,0 3.0 
+ - · 

(' 7,51 '/ 
//. 
''"- - + 

--ir·'---
dimensões em mm 

' 

{ 

mesa 

enrijecedor 

=> .!: = 42 = 168 
t 2,5 ' 

=> _!: = 7,5 = 2 5 < C = 5 2 (com pacto) 
t ) , ! , 

Detennina-se o momento de inércia e o raio de giração do enrijecedor 

em relação a linha esqueleto do elemento a ser enrijecido (L- L): 

1 
3 x 7Y 

I = + (3 x 7,5).2,52 = 246mm 4 

• 12 

r = Jf.· = 3,3 I mm = 0,33cm 
• A 

• 

No caso da liga 606 L-T6 tem-se da expressão 4.34: 

s - 128J
7

·
000

- 16 7 , 25 ' 

b - = 16,8 ~ s 
t 

cálculo de " R" pela expressão 4.32: 

R 
3,31 

= ( I) = 0,221 < 1,0 
9x25 1--, 3 
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As tensões admissíveis à flambagem local para a mesa com runa das 

bordas livre (cruT) e com as duas bordas apoiadas (crsT). resultam: 

106 2 
auT =- = 6,37kN I em 

b/ t 

a .T = 16 - 0,174(b/t) = 13,12kN I cm2 

Calcula-se a seguir, a tensão admissível à flambagem local para a mesa 

considerando a conttibuição do emijecedor: 

a .. = 6,37+(13,12 - 6,37)0,22 1 = 6,37+ 1,49 

a .. = 7,86kN/cm2 

Observa-se que, em comparação com a mesa com borda livre, houve 

um ganho de resistência de 23%, que corresponde a 60% do valor da tensão 

admissível no caso de elemento com as duas bordas apoiadas. 

7,86 = 123 
6 37 , , 

7,86 =o 6 
13,12 , 

Para que o emijecedor seja totalmente eficiente é necessário que ele 

constitua apoio para a mesa, sem apresentar flambagem local. 

Com base neste conceito buscou-se a largw·a do enrijecedor para a qual 

o parâmett·o R tenha valor máximo, igual a I . 

R = 
9 

x {~ ~) - 1,0 =>r,- 15mm 

Admitindo o momento de inércia do enrijecedor como: 

t h3 

I. = -•-• tem-se: 
3 

r = 15mm = Jf.· = • A 
s 

t.h! 
-3- h 
-- = -• => h = 26mm 
t.h. 3 s 

Porém, a esbeltez do enrijecedor resulta: 
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~ = 26 = 7 8 
t 3 ' 

Comparando-se este valor com os índices de esbeltez limite para a liga 

6061-T6: 

C1 = 5,2) (b) .-. cl < - < cz 
C2 = to t • 

Para o enrijecedor que apresenta uma das bordas livre a tensão 

admissível à flambagem local será dada por: 

cr. = 16,03 - 0,544(~) = ll,76kN/cm2 

Este valor de tensão em comparação com a tensão admissível no caso 

de escoamento implica em uma redução de ll% na capacidade do próptio 

eru·ijecedor: 

11 76 ~ - ' - = 0,89 => (reduçao de 11%) 
13,2 

4.2.2.2 Flamhagem local de tubos de seçüo circular 

Outro caso importante a s r abordado ' a flambag~m d~ tubos d~ s~ção 

circular, muito empregado em treliças espaciais. A AA prevê este caso, 

ilustrado na figura 4. 14 para a liga 606 1-T6 . 
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20 

18 

16 

14 13,2 
r u,- 15,4 -0,55 (J<Jt)'" 

,....._, 12 o= 2.220 
N r . (R/t.)lf.l [l+(RJt))f2135)2 

8 10 
(.) 

~ 8 

t)<O 
6 

~-~ 

4 

2 

o 16 141 

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

Rlt 

Figura 4.14: Curva de flambagem local, em tensões admissíveis, para 

tubos de seção circular - Liga 606 1-T6. 

;t ? '.l lufr>,.,, .fi,. , ,..,,., , lhH*fhtttu HM alnhtt l r> 1 / ruHhlfar,.•• lnr•11 l 
·· - · - · ., .. ...... , .. ~ ... ,, . . . .. , - J'' ,, •• , -..l"J ""'" ' ' • nt.>' ' '~ '"· • """" J ''".''' '' 4'h ""' '' ' ''"' '"' '"• ' 

Nos casos em que a seção é constituída por e lementos esbeltos, ou seja, 

a relação b/t é superior a C2 , o comportamento pós-flambagem que implica em 

aumento da tensão nas extremidades vinculadas dos elementos, pode 

constituir-se num fator redutor da capacidade da barra em tennos de 

flambagem global. 

Quando a flarnbagern local é analisada por meio de uma seção efetiva, 

ou seja, desprezando-se partes da seção, e consequentemente tomando-se uma 

nova seção, menor que a real, a interação entre a flambagern global e a 

flambagem local já é considerada na detenninação da capacidade da bana. 
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Esse procedimento tem sido adotado pelas últimas edições das nonnas do AISI 

(perfis de aço fonnados a frio), onde a flambagem local é assimilada à uma 

largma efetiva para qualquer tipo de vinculação do elemento. 

Entretanto, o procedimento da AA prevê verificações isoladas para os 

dois modos de flambagem, com o cálculo independente das tensões 

admissíveis. Se a tensão admissível à flambagem local for menor que a tensão 

admissível a flambagem global, havendo então a possibilidade de redução da 

capacidade da bana pela interação enn:e os dois modos de flambagem, deve-se 

calcular uma tensão admissível reduzida (cru, r) dada pela expressão ( 4.35). 

>~ .X 
a cg . a cl 

a = ---=--
"·' FS 

Onde: 

crcs - tensão critica da flambagem global , 

O'cl - tensão crítica de flambagem local, 

(4.35) 

FS - fator de segurança aplicado à flambagem ( 1,95 para banas 

compr imidas e l,65 para banas fletidas) 

A expressão 4.28 é aplicável somente se a seção possuir elementos 

esbeltos (b/t > c2 ), e se a '/'{'s < a c;{s . 
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5. Barras Sub111etidas à Flexão Sinlples 

Quando uma barra está submetida a flexão, sua capacidade está 

relacionada com a sua resistência ao momento fletor e à força cortante. Para 

estes esforços têm-se diferentes modos de ruína aplicáveis. 

Com relação ao momento fletor, os modos de mína aplicáveis são: 

plastificação ou ruptura da região tracionada, as instabilidades locais (mesa 

comprimida e alma) e a instabilidade global (flambagem lateral com torção). 

Para a força cortante poderá ocon·er um estado de plastificação ou de 

instabilidade da alma. 

Além dos modos de ruina anterionnente relacionados, é necessário 

verificar também a condição de serviço (utilização), como deslocamentos 

excessivos (flechas) e vibrações. É impot1ante lembrar que a t1echa é 

inversamente proporcional ao módulo de elasticidade do material e o alumínio 

apresenta módulo de elasticidade da ordem de um terço do módulo de 

elasticidade do aço, o que muitas vezes condiciona o dimensionamento das 

ban·as fletidas. 

BRIMELO\V (1971) recomenda limitar os valores das fl echas em 1/ 180 

do vão para terças e longarinas, e em J/325 do v~o parn as vigns em p;era l. 

Estes valores são próximos dos usualmente empregados no projeto de vigas de 

aço. 

5.1. ~fomento Fletor: Viga.,· estál'eis lateralmente e de .<wção compacta 

A verificação da região tracionada das vigas é similar à verificação das 

banas tracionadas (capítulo 3), onde a máxima tensão de tração calculada para 

a seção transversal líquida da viga não deve superar a tensão admissível ao 

escoamento ou à ruptura (fty /1,65 ou ftu /(k1 1,95) ). 
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De maneira análoga ao previsto no AISC-ASD ( 1989), a tensão 

admissível ao escoamento pode ser majorada para levar em consideração a 

plastificação da seção, conforme apresentado na tabela 5.1 e ilustTada na figura 

5.1. 

M 

~ l1nha 
. \ neutra 

. -1 
/I 

I I 

I 
~ 

[ .. •[ • Eu 
J 

de f orrnaç à o 

[ 

-- - - VI 

t·i = p d 

- /I 
I I 

I 
p f .... 

~ 
fty < <J < ftu 

rensao 

p 

Figura 5.1: Disuibuição das deformações e tensões na flexão . 

d 
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Tabela 5.1: Comparação entre os valores de tensão admissível ao 

escoamento na tração para diferentes seções transversais 

de aço e alwninio. 

SEÇÃO TENSÃO ADMISSIVEL 

AÇO (AISC-ASD) ALUMTNIO (AA) 

I e U fletidos 0,66 fy = 1,1 ( 0,6) fy 0,6 fty = f1y I 1,65 
em relação ao eixo de 
maior inércia 

I fletidos em relação 0,75 fy = 1,25 ( 0,6) fy 0,79 f1y = (1,3 I 1,65) fty 
ao eixo de menor inércia e 
baiTas maciças 

tubos retangulares 0,66 fy = 1,1 ( 0,6 ) fy 0,6 f,y = fty I l,65 

tubos circulares 0,66 fy = 1 ' 1( 0,6 ) fy 0,71 fty = (1 , 17 I 1,65) f1y 

A tabela 5.2 apresenta um resumo das tensões admissíveis à tração e à 

compressão em vigas de alumínio . 
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Tabela 5.2: Tensão admissível para vigas de aluminio segundo a nonna 

daAA. 

SEÇÃO ESCOAMENTO ESCOAMENTO RUPTURA 
À COMPRESSÃO À TRAÇÃO 

I e U fletidos fcy I 1,65 = 0,6 fcy fty I 1,65 = 0,6 fcy ftu I 1,95 k, = 0,6 ftu I k, 
em relação ao eixo 
de maior inércia 

l fletidos em 1,30 fcy I 1,65 = 1,30 fcy I 1,65 = 1,42 ftu I 1,95 k, = 
relação ao eixo de = 0,79 fcy = 0,79 fcy = 0,73 ftu I k, 
menor inércia e 
banas maciças 

tubos retangulares fcv I I ,65 = 0,6 fcy t'çy I 1,65 = 0,6 fcy f.u I 1,95 k, = 0,6 íiu I k, 

tubos circulares 1, J 7 fcy /1 ,65 = J, 17 fcy 11,65 = 1,24 Ítu I 1,95 k, = 
= 0,71 fcy = 0,71 fcy = 0,63 fcy 

Sabe-se que a f1ambagem pode ocon·er nas barras submetidas a esforços 

de compressão. No caso de banas submetidas a nexão existem regiões 

submetidas a esforços de compressão e consequentemente sujeitas à 

flambagem. 

Primeiramente tem-se a flambagem global da Vlga, denominada 

tlambagem lateral com torção ou simplesmente flambagem lateral. Neste modo 

de ruina, a parte comprimida da viga perde estabilidade lateralmente e o 

resultado é a combinação de mn deslocamento lateral com torção (figura 5.2). 
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1 
-+--

v 

f 
-r 

I 

posição 
inü:ial 

li 

+ 

+ 

posição final 
após a 

""'- Jlambagcm 

Figura 5.2: Flambagem lateral com torção em viga de seção I. 

91 

Nota-se que o deslocamento lateral da região comprimida .impõe uma 

rotação da seção transversal uma vez que a região n·acionada tende a 

pennanecer na posição original. 
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Outro tipo de instabilidade associado às vigas é a flambagem local, que 

pode oconer em banas esbeltas comprimidas ou parcialmente comprimidas 

(mesa e alma). A verificação neste caso é similar à das banas comprimidas, 

determinando-se uma tensão admissível à flambagem local em função da 

esbeltez (relação largura - espessura) 

5.2.1. Flambagem Lateral com Torção (FLT) 

A flambagem lateral com torção pode oconer em vigas que apresentam 

fl exão em tomo do eixo de maior inércia, conforme ilustra, esquematicamente, 

a figura 5.3. 

J4~~/ / / l ç{ . //i y /// _, A 
~ / ///// I 

(- / / _,/J/ 
I 

I / / / / 

l 1// pode ocorrer ( ('/ não ocorre 

flambagem 
l__j/ fl ambagem lateral • lateral com I com torção 

I torção (posição estável) 

(a) (b) 

Figura 5.3: Flambagem lateral em vigas . 

Os fundamentos teóricos da flambagem lateral com torção são 

apresentados em TIMOSHENKO & GERE (1961) e nas clássicas referências 
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de dimensionamento de elementos estruturais em aço, como por exemplo em 

SALMON & JOHNSON ( 1990). Analisando-se o caso fundamental que 

consiste na flexão pura (momento unifonne) de uma viga simplesmente 

apoiada, com seção transversal duplamente simétrica, e flexão em tomo do 

eixo de maior inércia (figura 5.4), as três equações de equilíbrio do caso geral 

de instabilidade elástica resultam: 

EI :,.,, + M~· = O l 
EI V"" + M = O 

ECw~ ... ~- GI1~" + Mu· = O 

Onde: 

E - módulo de elasticidade longitudinal, 

lx- momento de inércia em relação ao eixo x, 

Iy- momento de inércia em relação ao eixo y, 

v - deslocamento do centro de torção na direção do eixo y, 

u - deslocamento do centTo de torção na direção do eixo x, 

~ - ângulo de torção, 

M - momento fletor na viga (constante), 

Cv - constante de empenamento da seção, 

(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

11 - momento de inércia à torção, ou constante de St. Venant. 

determinada aproximadamente por: 

1 
-" b . t ~ 3 .L, 11 

onde 
b - I arg ura do elemento 

t - espessura do elemento 
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M t.~ 

t z H ~ 1 - - - - -

-- ------- ·-
_L :-,..__ _L p._ 

y 

+ 

Figura 5.4: Viga simplesmente apoiada com momento fletor constante. 

A primeira equação (5.1) na variável "v", refere-se simplesmente aos 

deslocamentos verticais e sua solução conduz à equação da linha elástica: 

v(z) = - ---Ml} [z (z) 2

] 

2EI_, L L 
(5.4) 

As duas equações restantes (5.2 e 5.3) resultam acopladas nas vruiáveis 

"u" e "~", t:onespomienuo ao ueslm;amento lateral e à rotação, 

respectivamente. A solução desse sistema de duas equações resulta na clássica 

expressão para o cálcu lo do momento fletor de flambagem elástica (5.5). Em 

tennos de tensão de flambagem elástica, ou seja, dividindo-se o momento de 

flambagem elástica (Me) pelo módulo de resistência elástico em relação à fibra 

mais comprimida (Wc), resulta a expressão 5.6. 

M = n: 
c L (5.5) 

(5.6) 
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A nmma da AA apresenta mna expressão simplificada para o cálculo da 

tensão de flambagem elástica (5.7), desprezando-se os efeitos de torção e 

empenamento, de maneira análoga ao procedimento tradicionalmente 

empregado pelo AISC-ASD. Desta fmma, a tensão de flambagem elástica na 

flexão é calculada por uma expressão idêntica à da flambagem elástica de 

banas comprimidas, tomando como esbeltez a relação Lb I (1,2ry). 

O comprimento da viga empregado no cálculo da flambagem é 

denominado Lb e do mesmo modo que em perfis de aço, conesponde à 

distância entie dois pontos da viga travados lateralmente (vínculo de garfo: 

travamento lateral e impedimento à rotação). 

n2E 
(5.7) 

O momento (ou a tensão) de flambagem elástica pode ser majorada para 

levar em consideração a variação do momento fletor ao longo da viga, uma vez 

que a expressão 5.7 refere-se a caso mais desfavorável de momento unifonne. 

A majoração é feita pelo coeficiente de equivalência de momento na flexão 

(Cb). A expressão recomendada pela AA é a mesma do AISC-LRFD, 2ª 

edição ( 1993) - expressão 5 .8, mais abrangente que a conhecida expressão das 

edições a11terinre~ elo ATS e da NBR 8800 ( 1986) -expressão 5.9. 

C - l2,5M max. 

h - 2,5 Mma.x.JMA + 4 M 13 + 3Mc (5.8) 

Onde: 

Mmúx- valor absoluto do máximo momento no trecho analisado, 

MA - valor absoluto de momento no primeiro quruto do trecho 

analisado, 

M13 - valor absoluto de momento no ponto médio do trecho analisado, 

Me - valor absoluto de momento no terceiro quarto do trecho analisado. 
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Onde: 

M 1 - menor momento ao longo da viga, 

M2 - maior momento ao longo da viga. 

96 

(5.9) 

A relação M1 I M2 é positiva para curvatura reversa e negativa para 

cmvatura simples. 

I 

A expressão 5.8 é aplicável a qualquer caso de distribuição de momento 

tletor ao longo do trecho analisado, enquanto a antiga expressão 5. 9, 

amplamente conhecida pelo projetistas de estruturas metálicas, não é aplicável 

aos casos onde él clish·ibuição de momento fletor não é linear e também nos 

casos onde o máximo momento no h·echo analisado não ocone na 

extremidade. 

A tabela 5.3 apresenta os valores de Cb calculados pelas duas 

expressões, tomando-se alguns casos mais freqüentes. 

Tabela 5.3: Valores de Cb para alguns casos freqüentes. 

CASO Expressão 5.8 Expressão 5. 9 cb (5.8)/ cb (5.9) 

1 lilllli l f-M 1,0 1 ,O l,O 

~--Lh •I 
2 M'L 1,67 1,75 0,954 --
3 M -...r--_ 2,27 2,3 0,987 

M 
-----.y 

4 1,25 1,3 0,962 

ML 
_ :5.. 

0.5M 

5 I• Lb ~I 1,32 não aplicável 1,32 

~ (Cb= L,O) 

6 I• Lt> ~I l, 14 não aplicável I, 14 

'--Ml __/ (Cb= l,O) 

I 
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A expressão 5.7 é conservadora, uma vez que despreza os efeitos de 

torção e empenamento. A nonna da AA permite que o raio de giração em 

relação ao eixo de menor inércia ry , seja substituído por ryc , calculado pela 

expressão 5.10, onde são considerados os efeitos de torção e empenamento 

para o caso de canegamento aplicado no centro de torção. 

O parâmetro Ky , leva em consideração as condições de vinculação 

relativas a flexão lateral (em torno do eixo y). Para o caso de não haver 

restrição ao giro nos pontos de travamento lateral, o que em geral ocone na 

prática, Ky deve ser adotado igual a 1,0. 

~ I I (K L)2 

r = _v _vb ~ 1+0 152 - 1 Y b 
~ li ' d 1,7 wc ~ ly 

(5 .10) 

A nonna da AA apresenta outra expressão que leva em consideração o 

ponto de aplicação do canegamento em relação ao centro de torção (5.11). 

Para o caso de canegamento aplicado na mesa superior (desfavorável) o tetmo 

0,5 deve ser tomado como negativo, e quando aplicado na mesa inferior 

(favorável), como positivo. 

r - JC: ~r-f O 5+ 1 25+ 0 1 52(I~)(KyLb)
2

l 
)'C I - ' 1 ' ' d 1,7 \}., c V ly . 

I 

(5. 11 ) 

Onde: 

l'yc- raio efetivo de giração utilizado no lugar de ry, 

Ch - coeficiente de equivalência de momentos na flexão, 

Iy - momento de inércia em relação ao eixo de menor inércia da viga, 

Cv - constante de empenamento da seção, 

I1 - momento de inércia à torção, ou constante de St. Venant, 

Ky - coeficiente do comprimento efetivo para a mesa comprimida em 

relação ao menor eixo de inércia, 

d - comprimento da viga. 
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É importante notar que o fator Cb já está incluído na expressão de ryc , 

pmianto não deve ser aplicado na expressão 5.7, quando ry for substituído por 

A tabela 5.4 apresenta uma comparação entre os valores do raio de 

giração e da tensão de flambagem elástica para a viga esquematizada na figura 

5.5, onde pode-se notar que para o caso de canegamento no centro de torção, 

o raio de giração é majorado em 16% e a tensão de flambagem elástica em 

35% ao considerar os efeitos de torção e empenamento. Outro aspecto 

interessante de se analisar é a relação entre a tensão de flambagem elástica 

para o carregamento na mesa inferior e na mesa superior, que resultou igual a 

2,0, o que demonstTa a grande influência desta condição na capacidade da 

viga, o que em geral não é levado em consideração no projeto das estruturas de 

aço . 

1) 
! 

I 305 x 17,1 kglm 

A = 64 cm2 

fx = 10.655 cm4 

Wc = Wx = 
1 698 em· 

Iy = o 4 1.12 em 

ry = 4, 19 em 

I, = 25,85 cm4 

Figura 5.5: Viga referente aos resultados da tabela 5.4. 
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Tabela 5.4: Raio de giração e tensão de flambagem elástica (FLT) para 

a viga da figura 5.5. 

Expressão para o ry (em) l'ye (em) O'c (kN/cm2
) 

cálculo de ryc (ou ry) 

5.7 4.19 - 6,98 

5.10 - 4,86 9,40 

5.11 (com+ 0,5) - 5,79 13,34 

carregamento na mesa 

inferior 

5.11 (com - 0,5) - 4,07 6,59 

carregamento na m~sa 

supenor 

Em todos os casos adotou-se Cb = 1,0 para efeito de comparação 

A nonna da AA estabelece que as expressões 5.10 e 5. L l também 

podem ser aplicadas a perfis monossimétricos sujeitos à flexão em tomo do 

eixo de simetria, como por exemplo os perfis U fletidos em tomo do eixo 

perpendicular à alma. 

A 11ambagem iudásiica, ou eJa, ob tensão sup nor ao limit d 

proporcionalidade do material é admitida de maneira similar ao caso de barras 

comprimidas, adotando-se uma relação linear entre a esbeltez e a tensão de 

flambagem. Desta forma, a curva de flambagem na flexão também é 

constituída por três trechos e a tensão admissível é calculada com um fator de 

segurança único, igual a 1,65, para todos os trechos. O AISC-ASD também 

adota um fator de segurança único, igual a 1 ,67. A figura 5.6 ilustra a curva de 

flambagem, em tennos de tensões admissíveis, para a liga 6061-T6. 
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Figura 5.6: Curva de flambagem na flexão (FLT), em termos de tensões 

admissíveis, para a liga 606 1-T6. Aplicável a perfis T e U 

fletidos em relação ao eixo de maior inércia. 

Os conceitos e procedimentos já abordados para o caso de elementos 

pertencentes a banas comprimidas também são aplicáveis aos elementos de 

viga, oconendo agora dois "grupos de elementos": os submetidos à 

compressão uniforme, como por exemplo a mesa de perfis I e U fletidos em 

tomo do eixo de maior inércia; e os não submetidos à compressão unifonne, 

como por exemplo a alma de perfis I e U fletidos em tomo do eixo de maior 

inércia e as mesas de perfis I e U fletidos em tomo do eixo de menor inércia. 

A nonna da AA apresenta as expressões para o cálculo da tensão 

admjssível à flambagem local, de maneira similar ao caso dos elementos 
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pettencentes à banas comprimidas, adotando fator de segurança constante e 

igual a 1,65, mantendo coerência com a flambagem global. 

A figura 5.7 apresenta as curvas de flambagem local da AA, em tennos 

de tensão admissível, para elementos com borda livre e compressão unifonne 

(mesa de perfis I e U), e elementos com bordas apoiadas sob flexão simétrica 

(alma de perfis I e U simétricos em relação ao eixo de maior inércia), para a 

liga 6061-T6. Notar que nessa figura foi incluída a curva para elementos com 

borda livre e compressão uniforme, pertencentes a ban·as axialmente 

comprimidas. 

'l'·' 18 

16 
14,6 

14 
l---:1 
13 21 

12 ) : 

10 - :: : 

8 

6 

o. = 18,90 - 0,6~6 (bit) 

o. = 16,03 - 0,5~4 (bit) 

2 r ~) i barra comprimida ·: 

0 5,2fij J0 1 1 f46 
o 6,8 20 40 (50 

o.= 28,12 - 0,188 (hlt) 

----ALMA ( flexão sim~ica) 

r: o, - 126 / (blt) 

,~ o. - 106/(b/t) 

~ MESA (compressão uniforme) 
75' 

80 100 120 140 

b/t (ou hlt) 

Figw·a 5.7: Curvas de ilambagemlocal para a liga 606 l-T6. 

Assim como nas barras comprimidas, a tensão admissível à flambagem 

local das ban as submetidas à flexão pode ser tomada, a favor da segurança, 

igual ao menor valor obtido com base na análise de todos os elementos que 

compõem a seção (mesa, alma ou em·ijecedor). 
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A nonna da AA pennite que seja adotado um valor conespondente à 

média ponderada das tensões de flambagem local. Por esse método, a tensão 

admissível de cada elemento é ponderada pela sua área, conforme já abordado 

para as banas comprimidas. Entretanto, no caso de banas fletidas, a área da 

mesa para o cálculo da tensão admissível média, deve ser tomada como a área 

da região situada à uma distância maior que dois terços da distância da linha 

neutra a fibra extrema comprimida da seção, conforme ilustra a figura 5.8. 

Outra consideração que merece comentário refere-se aos elementos com 

borda livre, sob distribuição lineru· de tensão, como por exemplo as mesas de 

perfis U fletidos em relação ao eixo de menor inércia. Nesse caso, se a tensão 

na borda livre for de h·ação, o elemento pode ser analisado como apoiado em 

ambas as bordas. 

nx:sa fictícia tma 
~ cálculo da tcnsiio nroa 

~77@'$~ 
a 
~ 

LN -t---
111 
i t 
I I I 

t 
2J3y y 

-t----t-
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

.------JI \ 
+\ 

\ 

Figura 5.8: Mesa fictícia para o cálculo da tensão admissível à 

flambagem local de vigas, pelo método das médias 

ponderadas. 
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5.2.3. Interação entrefiambagem global (FLT) e fiamhagemlocal 

Assim como no caso das banas comprimidas, a interação entre os dois 

modos de flambagem deve também ser verificada, uma vez que nas vigas 

constituídas por seções com elementos esbeltos (relação b/t maior que C2) , a 

flambagem local pode precipitar a oconência da flambagem global 

(flambagem lateral com torção). 

Portanto, além da verificação isolada dos dois modos de flambagem, 

deve-se calcular uma tensão admissível reduzida (O' ar), confon ne apresentado 

na expressão 4.35, considerando-se agora o fator de segurança empregado na 

flexão, igual a 1,65 . 

5.3. Enrugamento da alma 

O enrugamento da alma é um fenômeno localizado que pode oconer em 

almas nào enrijecidas, suje itas à força concentrada (figura 5.9). Esse fenômeno 

não deve ser confundido com a flambagem local, a qual refere-se à flambagem 

de uma chapa (mesa ou alma) sob detenninadas condições de vinculação e 

distribuição de tensão. 
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1 
concentrada ou 
reação 

Figura 5.9: Enrugamento da alma de mna viga I. 

Assim como nas normas de dimensionamento de estmturas de aço, a 

norma da AA apresenta wna expressão empírica para a avaliação da força 

concentrada admissível da alma (Fa). Essa expressão é geral, e se aplica tanto 

aos perfis extmdados como aos perfis fmmados a frio. 

Para os casos usuais de perfis I ou U, com a alma paralela ao plano que 

contém a força concenh·ada e o raio intemo de concordância entre mesa e alma 

admitido 'orno nu lo, <1 expressffo resulta em 5. J 2. 

(5.12) 

Onde: 

F a - força concentrada (ou reação de apoio) admissível, em kN ~ 

~ = 1,0 para forças fora da extremidade da viga; 

~ = 1,2 para forças na exh·emidade da viga; 

tw - espessw-a da alma, em em~ 

fcy - resistência ao escoamento na compressão, em kN/cm2~ 
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N - extensão de região de aplicação da força ou da reação de apoio, em 

em; 

C = 13,7 em para forças fora da extremidade da viga; 

C = 3,3 em para forças na extremidade da viga; 

5.4. Enrugamento da alma e fle.Yão combinados 

Nos casos em que a alma é afetada pelos efeitos de força concentrada 

em regiões onde a tensão oriundas da flexão também são elevadas, a alma fica 

sujeita a um estado de tensão ilustrado esquematicamente na figw·a 5.10, o que 

pode conduzir a uma situação muito mais desfavorável que as previstas pelas 

situações isoladas dos efeitos da flexão e do enrugamento. 

A última edição da nom1a da AA (6ª edição) apresenta uma expressão 

de interação para tal verificação (5. 1 3), o que não era previsto nas edições 

anteriores. 

( 
M J 1 ,s + ( _!_J 1 ,s ~ I ,O 

M a Fa 
(5.13) 

Onde: 

M - momento fletor na seção onde atua a força concentrada, 

Mn - momento fletor admissível, calculado para a flexão isoladamente, 

F - força concentrada na seção analisada, 

Fa- força concentrada admissível confonne expressão 5.12. 
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v 
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Figura 5.LO: Estado combinado de tensões para o emugamento e fl exão na 

alma de wna viga. 

5. 5. Cisalhamento por flexão 

A verificação da força cmiante em vigas de ahuninio é sitnilar à das 

vigas de aço, constituindo uma análise da alma sujeita ao escoamento ou à 

flambagem local. A nmma da AA aborda dois casos: alma sem enrijecedores e 

almas com emijecedores. 
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A tensão de cisalhamento na alma dos perfis usuais (I, U ou caixão) 

pode ser avaliada com razoável aproximação, pela tensão média na alma 

(expressão 5.14), procedimento usual no projeto de estruturas de aço. 

Onde: 

V - força cortante na seção 

Aw - área da alma 

(5.14) 

A curva de flambagem para almas sem eru·ijecedores é constituída por 

três h·echos: escoamento por cisalhamento, flambagem inelástica e tlambagem 

elástica, conforme as expressões 5. 15, 5.16 e 5.17, respectivamente. Nesse 

caso o fator de segurança é adotado como 1,65 para os h·ês h·echos . 

- escoamento por cisalhamento: 

0,6fly 
't = --

a 1 65 , 

- llambagem inelástica: 

- flambagem elástica: 

n2E 
't a = 2 
' 1,65( 1,25hf t) 

(5. 1 5) 

(5.16) 

(5.17) 

O efeito pós-flambagem, denominado "efeito do campo de h·ação", que 

é mobilizado no caso de almas esbeltas com enrijecedores transversais, não é 

admitido diretamente pela nonna da AA, mas sim indiretamente aplicando-se 
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um fator de segurança igual a 1,2 para tensão admissível na flambagem 

elástica. 

Assim no caso de almas com em1jecedores, a curva de flambagem é 

constituída por apenas dois trechos: escoamento por cisalhamento e 

flambagem elástica. A figura 5.11 ilustra a curva de flambagem para a liga 

6061-T6, nos casos de almas sem e com enrijecedores. 

9 
8,3 

8 

7 
63 : ··'· ·· ··· ··· ······· · ···· ·· · ·· ··· ··· 

6 

~ 
~ 5 

~ 4 

~"' 
3 

2 

\ 

r. = 36.540 I (a/t)2 

\ = 26.900 I (h/t)2 

~ 
--.... com enrijecedor 

sem enrijecedor 

:36 :65 
Q L-~--L-~~L_~~LL'~~L_~~L_~~~~~--~ 
o ~ ~ ffi 00 100 120 140 

hft ou a; t 

Figura 5 .11 : Curvas de flambagem para cisalhamento - liga 6061-T6. 

A esbeltez das a lmas sem enrijecedores é dada pela relação entre a 

altura da alma (distância livre enb:e mesas) e a espessura, h/t. Para as almas 

com em1jecedores, a esbeltez é dada pela relação aJ t, sendo ae calculado pela 

expressão 5 .18 (ver figura 5. 12) 

(5. 18) 
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Figura 5.12: Dimensões a1 e a2 para cálculo da dimensão efetiva ac. 

É interessante observar que, embora os resultados sejam os mesmos o 

procedimento da AA é diferente do usualmente apresentado pelas normas de 

estruturas de aço, onde a influência dos enrijecedores transversais (relação a/h) 

é considerada diretamente no cálculo do coeficiente flambagem de chapa por 

cisalhamento (k), e não como uma dimensão efetiva (ae). 

A tensão de flambagem local elástica calculada pela norma da AA é em 

tomo de 27% maior que a calculada pelo procedimento do AISC (ou do AISI), 

uma vez que a AA adota como condição de vinculação da chapa de alma a 

restrição parcial ao giro ( engastamcnio parcial), correspondem.lo ao coeficiente 

de flambagem local k = 6,84 (implica em a, = 1 ,25, no denominador da 

expressão 5. 17), valor compreendido enh·e 5,34 (bordas apoiadas) e 8,98 

(bordas engastadas). 

No cálculo da tensão de cisalhamento admissível o AISC utiliza as 

expressões seguintes, que conduzem a resultados próximos aos da nonna do 

AA. 

1: = k n2E 
" 12(1- u

2 )(hjt)2 
(5.19) 

k" = 4,0 +(!i~;, para a/h ,;, 1,0 (5.20) 
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,, k 4,0 /h 
v = 5,34+ 2 para a > 1,0 

(a/ h) 
(5.21) 

,, 

,, 
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6. Barras Subn1etidas à Flexão Con1posta 

O procedimento de verificação das ban·as de alunúnio submetidas à 

flexão composta é similar ao aplicado no projeto de estruturas de aço, 

consistindo de expressões de interação envolvendo os efeitos da força nonnal 

e do momento fletor. 

A força nonnal atuando numa bana submetida à flexão, causa um 

momento fletor adicional, denominado momento fletor de segunda ordem, cujo 

valor numa detemlinada seção é dado pelo produto (N) x (y), sendo y o 

deslocamento da bana na seção conespondente. Esse momento fletor 

adicional tem o mesmo sentido do momento fletor de ptimeira ordem 

(proveniente da seção apenas) no caso de flexo-compressão, consistindo num 

efeito amplificador (figura 6.1-a). No caso da flexo-tração, o momento de 

segunda ordem tem sentido contrário ao de primeira ordem, caracterizando-se 

num efeito redutor (figura 6.1-b ). 

A norma da AA, assim como as uonnas de estruturas de aço, 

consideram o efeito de segunda ordem (amplificador) na flexo-compressão e, a 

favor da segurança desprezam-no na flexo-tTação. 
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,0)11J, N, 

~+ / / 2:-<J ~- ~- T 
posição 

final 

_/ 
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~.(positivo) 

a) Efeito Amplificador 

.mYT). 
~ I ~--!;:.-

_
--;- --+ ~ 

posição 
final 

b) Efeito Redutor 

D.y (negativo) 

Figura 6. I : Efeito de segunda ordem na flexão composta. 

6.1. Fle;'<o-Compres.w7o 

Na flexo-compressão, duas expressões de interação devem ser 

atendidas. A expressão 6. 1 envolve os fenômenos de flambagem local e global, 

bem como o efeito de segunda ordem que amplifica o momento fletor. É 

usualmente designada como "uma condição de estabilidade" da bana. 

A exp1 essão 6.2 1eÍe1t:-se a wua simples supe1posivão J e leusões, sem o 

efeito de segunda ordem e sem a consideração da flambagem global na 

compressão. É usualmente designada como uma "condição de resistência" da 

bana. 

(6. I) 

CJN () Mx () My 
1,0 --+ + :::;; (6.2) 

a ao a ax a ay 
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Onde: 

crN - tensão de compressão proveniente da força normal, 

O"Mx ; crMy- tensão de compressão máxima (na fibra extema da seção), 

devida à flexão em relação aos eixos principais x e y, 

respectivamente, 

0"11N - tensão admissível à compressão centrada, confonne capítulo 4, 

crao - tensão admissível à compressão centrada, conforme capítulo 4, 

admitindo À = O, ou seja, desconsiderando a flambagem global, 

0"11x ; 0"11y- tensão admissível à flexão em relação aos eixos principais x e 

y, respectivamente, conforme capítulo 5, 

O"ex ; O"ey - tensão admissível à flambagem elástica (Euler) em relação 

aos eixos principais x e y, respectivamente, dada por: 

Crnx ; Cmy - coeficiente de equivalência de momento na flexão em 

relação aos eixos principais x c y, respectivamente, dado por: 

Cm = 0,6 - 0,4 (M 1 I M2) para banas pertencentes às estruturas 

indeslocáveis, ou m = 0,85 para barras pct tencentes às estt utw as 
.. 1 , o ' • f"'t -ueslol;aVels 110 piiutu ue uexau. 

M 1 I M2 é a relação entre o menor e o maior momento de 

extremidade da bana no plano de flexão analisado. O sinal é 

positivo para curvatura reversa e negativo para curvatura simples. 

É interessante observar que as nonnas de estruhuas de aço 

apresentam três situações para a determinação de Cm , dividindo as 

barras pertencentes às estruturas indeslocáveis em dois casos: 

quando não há canegamento transversal, aplica-se a expressão 

anterior; caso contrário, C 111 = 0,85 quando ambas as extremidades 

forem engastadas e Cm = 1,0 nos demais casos. 
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Se a influência da força nonnal for relativamente pequena, ou seja, se a 

relação crN I O"aN :::;; 0,15, a nonna da AA permite substituir as duas expressões 

anteriores pela expressão 6.3, desprezando o efeito de segunda ordem, 

resultando: 

cr Mx cr My 1 O + + ~ ' 
cr ax cr ay 

(6.3) 

6.2. Fle..xo-Tração 

Na flexo-t:ração, basta verificar uma única expressão de interação (6.4), 

referente à superposição dos efeitos da força nonnal e do momento fletor, uma 

vez que o efeito de segunda ordem é desprezado. 

cr N cr M x cr M y 1 O --+ + _ ___:__ ~ ' 
O" aN cr ax cr ay 

(6.4) 

Onde: 

crN - tensão de tração proveniente da força normal, 

crMx ; crMy - tensão de n·ação máxima (na fibra ex tema da seção), devida 

à flexão em relação aos eixos principais x e y, respectivamente, 

craN - tensão admissível à tração, conforme capítulo 3, 

O'ax ; cr3y- tensão admissivel à flexão em relação aos eixos principais x e 

y, respectivamente, conforme capítulo 5 . 
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6.3. Interação entre força normal de compressão, momento fletor e força 

cortante 

A nmma da AA estabelece critérios para a verificação dos efeitos 

combinados da força normal de compressão, momento fletor e força cortante, 

o que é usualmente previsto nas nonnas de aço. Tal situação em geral não é 

crítica no dimensionamento, porém pode ser condicionante no caso de banas 

sob flexo-compressão com força cortante elevada. As expressões de interação 

para tal caso estão descritas a seguir: 

- para almas de perfis I, U ou caixão: 

O"N 

O"aN 

- para elementos curvos (tubos circulares por exemplo): 

O"N 

O"aN 

Onde: 

+ O" l'v1 
O" aM 

< 1 o 
' 

crN- tensão de compressão proveniente da força nonnal, 

(6.5) 

1
or.. "o' \ . J 

crM - tensão de compressão máxima (na fibra externa da seção), devida à 

flexão, 

craN - tensão admissível à compressão, coruonne capítulo 4, 

craM - tensão admissível à flexão, cotúonne capítulo 5. 

't - tensão de cisalhamento, 
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'ta- tensão admissível de cisalhamento, confonne capítulo 5. 
o) 

.. 
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7. Ligações 

As ligações entre elementos estruturais em alumínio são similares às 

ligações entre elementos de aço, entretanto requerem alguns cuidados em 

função das proptiedades deste material, principalmente com relação à 

marcação e preparação das superficies a serem ligadas e com a adequação do 

material a ser utilizado. 

Segundo ABDO (1983) a ligação de elementos de alwnínio com 

elementos de outros metais, plincipalmente aço, requerem cuidados com a 

presença de umidade, que pode ocasionar cmTosão galvânica das peças. Neste 

caso as providências especiais a serem tomadas podem ser a pré pintura, a 

injeção de juntas isolantes ou a galvanização a fogo das peças de aço. 

Sabendo-se que o coeficiente de dilatação térmica do alumínio é duas 

vezes maior que o do aço, em situações que ocotTam variações bruscas da 

temperatura, deve-se prever a possibilidade de pequenas variações 

dimensionais das peças, que no caso de ligações parafusadas pode levar a 

diferenças dimensionais na marcação dos furos. 

Os furos das peças para a colocação de rebites ou parafusos devem ser 

executados com fmadeiras ou estampados e abertos com broca alargadora, não 

devendo ser simplesmente estampados, a fim de se evitar trincas na borda com 

eventual ruína por fadiga. 

Como nos elementos de aço, as ligações entre elementos de alunúnio 

pode ser feita, de maneira geral, por rebites, parafusos ou solda, e deve 

obedecer, além das características próprias do projeto, as propriedades das 

ligas utilizadas e as facilidades de cada processo. 

Pode-se agrupar as ligações, de modo geral, em dois grandes grupos, os 

das ligações com conectares e o das ligações soldadas. 
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7.1. Ligações com Conectores 

As ligações com conectares são muito utilizadas nas estrutmas 

metálicas, sobressaindo-se nas estruturas de alumínio. Os elementos mais 

empregados nestes tipos de ligações são os parafusos com porcas e anuelas, os 

rebites, os pinos e os parafusos de rosca soberba (auto-atan·axantes). 

Nas estruturas em alumínio, as ligações com conectares destacam-se em 

relação as ligações soldadas, principalmente peJo fato da solda provocar 

aumento localizado de temperatura nesta região que ocasiona diminuição da 

resistência local do elemento de alumínio conectado. Em cettas ligas, como na 

606 1-T6. esta redução pode chegar a 40% para a região da solda em 

comparação com o restante da peça, segundo KISSEL & FERRY (1995). 

Se comparado com as estruturas de aço, os processos de inspeção e os 

reparos de soldas em estruturas de alumínio são mais caros. Desta maneira, as 

ligações com conectares para as estruturas em alumínio em geral são mats 

viáveis tanto no aspecto estmtural quanto econômico. 

1.1. 1. Ligaçoes Rebitada.\· 

O processo de rebitagem foi muito utilizado nas estruturas de aço até a 

Segunda Guerra Mundial , caindo em desuso por questões econômicas. 

Para as estruturas em alumínio o processo de rebitagem ganha 

características próprias, sendo que o processo empregado neste caso recebe a 

denominação de rebitagem a frio, ou seja, sem o aquecimento do rebite. 

Os rebites de alumínio são geralmente feitos em ligas mais moles como 

as 6053-T6 1, 6061 -T6 e 7075-T73, com diâmetros variando de 16 mm a 25 

mrn. 

Antes da rebitagem, o rebite é um pino com apenas wna cabeça que é 

introduzido no furo, previamente feito nos elementos a serem ligados. O seu 
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comprimento deve ser suficientemente longo para atravessar as espessuras das 

chapas a serem ligadas e proporcionar a fonnação de uma segunda cabeça na 

outra extremidade do rebite . 

rebite antes da 
instalação 

rebite após 
instalação 

Pigura 7. 1: Rebite tradicional. 

O processo de rebitagem a frio consiste em introduzir o rebite no furo 

por uma das faces da conexão das chapas e com o auxílio de um martelo 

pneumático ou de um ma1telo comum pressioná-lo contra um anteparo 

posicionado na outra face da ligação, propiciando a fonnação da segunda 

cabeça do rebite. 

Este sistema de rebitagem prevê o acesso aos dois lados da ligação 

devido ::.o uso d~s fen~ment~s n::.r~ ::. su::. fix~c~o O diilmeh·o dos fnros deve 
l • 

ser ligeiramente maior que o diâmetro dos rebites, sendo estes totalmente 

preenchido pelo material do rebite após a rebitagem. 

O ALUMINUM DESIGN MANUAL (1994), patte VITI, apresenta 

especificações para os rebites, suas dimensões e a pressões necessárias para 

fixação. 

Com relação ao processo de rebitagem, ABDO (1983) apresenta alguns 

cuidados recomendados para uma boa rebitagem, destacando-se os 

mencionados a seguir: 

- Não submeter os rebites a esforços de tração, embora a resistência à 

tração das ligas de alumínio ser cerca de 40% maior que a resistência 
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ao cisalhamento, em fimção de não ser possível controlar a resistência 

à tração nas ligações rebitadas como ocorre nas ligações parafusadas 

com controle de torque. 

• Não utilizar diâmetros de rebites três vezes mawr que a menor 

espessura das partes a serem rebitadas. 

- Dar preferência para a fonnação de cabeças cônicas ou chatas nos 

rebites, sendo que as cabeças ovaladas requerem o dobro de esforço na 

rebitagem. 

O espaçamento mínimo entre rebites para elementos de alumínio é 

análogo ao dos elementos de aço devendo ser igual a três vezes o diâmetro dos 

rebites. Também a distância mínima do rehite até a horda cia chapa deve ser 

duas vezes o seu diâmetro (figura 7.2). 

~ I' ., 

Figura 7.2: Espaçamento mínimo entre rebites e entre rebites e borda. 

O espaçamento máximo entre rebites deve ser limitado, no caso de 

peças comprimidas, devido à possibilidade de flambagem local das chapas 

conectadas. 

A fun de se obter maior resistência à corrosão nas juntas rebitadas 

recomenda· se que as peças sej am pré pintadas com uma demão de primer 

bicromato de zinco ou similar, sendo aguardada a secagem das peças antes da 

rebitagem. 



Dfl\fENSlONAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO 121 

OutTo tipo de rebite é aquele conhecido como rebite "pop", que pode 

ser instalado com acesso por um único lado da ligação. Este tipo de rebite 

apresenta um pino móvel que passa pelo interior de um cilindro com uma 

extremidade saliente à cabeça do mesmo. Com o auxilio de uma fenamenta 

puxa-se o pino para fora do cilindro forçando a defonnação da manga do pino 

contra a outra extremidade do tronco, formando a segunda cabeça do rebite. A 

prute sobressalente do pino é cmtada quando o rebite estiver devidamente 

fixado. 

Para inspecionar o final da ligação bate-se no rebite buscando um som 

característico indicando que todo o furo está preenchido, e consequentemente 

que o rebite não está frouxo. 

Um dos pru·âmetros mais importantes para selecionru· um rebite deste 

tipo é a espessura total das chapas conectadas, que detennina o comprimento 

do rebite para a fonnação da segunda cabeça. 

Com relação ao diâmetro dos rebites de modo geral, a norma da AA, 

reconhece rebites de 4,76 mm (3/16 ")a 19,0 mm (3/4 ")em ahuninio, mas 

rebites em aço inoxidável também podem ser utilizados em ligações de 

elementos de alumínio. 

,.. ..., "" F • - p r ' 
1.1.~. LLKliÇUt:.\' Uf'll_jll.'t'tlliWi 

As ligações parafusadas em estmtmas de alumínio podem utilizru· 

pru·afusos de aço ou alumínio. Estes geralmente apresentam cabeça sextavada 

ou quadrada com porcas sextavadas ou quadradas, também em aço ou 

alumínio. 

As dimensões dos parafusos, roscas e porcas são especificadas de 

maneira análoga aos parafusos de aço. A utilização de anuelas é opcional nos 

furos padrão, mas deve ser sempre utilizada nos ftuos alargados. 
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As ligas comumente empregadas nos parafusos de ahunínio são as 

2024-T4, 6061-T6 e 7075-T73. A liga 6262-T9 é utilizada unicamente para a 

confecção de porcas. 

Entretanto as ligações parafusadas em estmtmas de ahunínio não 

precisam utilizar mlicamente parafusos de alumínio, pode-se utilizar parafusos 

de aço inoxidável ou de aço carbono galvanizado. A nonna da AA aborda os 

parafusos de aço devido a grande utilização dos mesmos. 

Outro tipo comum de parafuso utilizado em esbutmas metálicas são os 

parafusos encamisados conhecidos como lockbolts, sendo que este próptio 

parafuso apresenta uma espécie de porca que se rompe com o apetto do 

parafuso, pennitindo sua fixação. 

Os lockbolts têm caracteristicas de um parafuso propriamente dito, e de 

um rebite devido à sua auto-fixação. 

Ele é constituído por um pino com rosca e um colar em sua extremidade 

com a mesma função da porca, ou seja, travar a ligação. Sua instalação 

consiste na aplicação de um aperto na cabeça do parafuso até o alargamento do 

diâmetro do colar aprisionando as chapas. 

Os lockbolts utilizados são de aço inoxidável ou das ligas de alumínio 

2024-'1'4, ú06 l-T6 e 7075-T73 . 
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Figura 7.3 : Parafuso !ockbol!. 

Em ligações parafusadas deve-se prever que todos os parafusos entrem 

em escoamento antes do colapso da ligação, deste modo as ligações 

parafusadas devem ter um número máximo de parafusos procurando que todos 

os parafusos sejam solicitados simultaneamente sem grandes diferenças de 

solicitações entre os primeiros e os últimos parafusos da linha. O número 

máximo de parafusos para que se verifique este fato, de maneira prática e 

como nas estruturas de aço, é de seis parafusos alinhados. 

Outra recomendação Importante, é h!Ita com relação ao torque dos 

parafusos de alumínio, de modo geral, que deve ser aplicado com torquimetTo, 

geralmente regulado para 75% do torque de mptura do parafuso, evitando-se 

assim apettos excessivos. 

Os parafusos com rosca soberba ou auto-atanaxantes (screws) são 

muitos utilizados para conectar telhas e painéis em geral aos elementos de 

alumínio. São empregadas ligas de alumínio como a 7075-T73 ou aços 

inoxidáveis da série 300. Esses parafusos são classificados em dois tipos: 

- tipo A (ponta cônica): empregados usualmente nas conexões entre 

elementos de pequena espessura, como por exemplo na conexão telha

terça ou mesmo na junção entre telhas na região de sobreposição. 
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- tipo B (ponta chata): empregado na conexão entre telhas ou painéis 

aos elementos principais da esb·utura, ou seja, elementos com 

espessura relativamente elevada. São conhecidos como parafusos auto

pelfurantes (se(f'-tapping) . 

cabeça 
sextavada 

TIPO A: ponta cônica 

Figura 7.4: Parafusos auto-atanaxantes. 

7.1.3. Ligações por Pinos 

TIPO B: ponta chata 

As ligações por pinos também são muito empregadas nas estruturas de 

alumínio, seja com pinos de alumínio ou aço inoxidável. Tais ligações em 

geral são especificadas para os apoios (aparelhos de apoio) ou mesmo entre 

pa tcs relativamente grandes da cstTutura, conferi11do o comportam nto d un1a 

rótula. Os pinos são de fácil fabricação, havendo a possibilidade de especificar 

grandes diâmetros para atender às situações de esforços elevados. 

7.2. Escolha do Material dos Elementos de Ligação 

Para as estmturas de aço a escolha do matetial dos parafusos, pinos ou 

rebites parece bastante óbvia ao passo que se escolhe apenas o aço a ser 

utilizado em função da resistência dos elementos, compatibilizada com a 

definição do esquema de Jigação. 
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No caso das estruturas de alumínio, os elementos de ligação (parafusos, 

rebites e pinos) podem ser tanto de alwnínio quanto de aço, em função das 

características da ligação e das condições ambientais em que a estmtum se 

encontra. 

Condições ambientais que são apropriadas para o alumínio podem 

resultar extremamente agressivas para o aço. 

Também a ocorrência da corrosão galvânica, nas ligações em que se 

utiliza diferentes materiais, toma-se um ponto importante a ser considerado na 

utilização de conectares de aço para as ligações de elementos de alumínio. 

Neste caso o aço inoxidável pode minimizar este efeito devido às suas 

caractedsticas obtidas com tratamento eletroquímico. 

As ligas de alumínio utilizadas para os conectares podem apresentar 

maior ou menor resistência à coiTosão independentemente das características 

do metal base. As ligas 2024 e 7075 apresentam maior resistência mecânica 

que a liga 6061 , porém a resistência à corrosão é menor, sendo entretanto 

utilizadas em muitas aplicações. Em alguns casos os conectares são 

submetidos ao processo de anodização conferindo~lhes maior resistência a 

COITOSãO. 

7.3. Propriedade.,· Jlleeilnicas do.\· Conectotes 

As propriedades mecànicas mínimas admitidas para parafusos de 

alumínio são apresentadas na nonna da AA, como resistências mínimas à 

tração e ao cisalhamento, podendo também ser encontradas na ASTM F468 

"NOI?férrous Bolls, H ex Cap Screws, and Studs for General Use" (1990) e na 

ASTM F467, "Nonferrous Nuts for General Use" (1990), para as porcas de 

alumínio. 

Em função da liga utilizada, cada parafuso apresenta um código, 

segundo a ASTM F468 (1990), dado na tabela 7. 1. 
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Tabela 7.1: Código de marcação de parafusos segundo a ASTM F468. 

Marcação Liga de Alunúnio 

F468X 2024-T4 

F468Y 6061-T6 

F468Z 7073-T73 

Para os rebites a mínima resistência à tração e ao cisalhamento são 

apresentadas na norma da AA, cujo os valores são resumidos na tabela 7.2 

seguinte. 

Tabela 7.2: Resistência mínima à tração e ao cisalhamento para rebites 

de ligas de alumínio (aplicáveis a diâmetros variando entre 

114" e 1 "). 

Liga e Têmpera Resistência à Resistência ao 

Tração (MPa) Cisalhamento (MPa) 

2017-T4 385 23 1 

2024-T4 434 259 

2 117-T4 266 182 

22 19-'1'6 I 385 I 2 10 I 

6053-T6 1 210 140 

6061-T6 294 175 

7050-T7 490 273 

7075-T6 539 294 

7075-T73 476 287 

7178-T6 588 322 

As resistências mínimas para os parafusos de aço inoxidável são dadas 

na ASTM F593 "Stainless Stee/ Bolts, Hex Cap Screws, and Studs" (1991) . 

Estas resistências variam em função das ligas, condições de tratamento e 
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diâmetro dos parafusos. Na tabela 7.3 é possível observar o exemplo desta 

variação de resistência em função do diâmetro e das condições de tratamento 

da liga designada por mn código de letras. 

Tabela 7.3 : Resistências à tração e ao cisalhamento para parafusos de 

aço inoxidável das ligas 303, 304 e 316. 

Condições Diâmetro Resistência à Resistência ao 

de tratamento nominal tração (MPa) cisalhamento (MPa) 

(ASTM-F593) (mm) 

A 6,3 a 38 525 315 

CW l 6,3 a 16 700 ~20 

CW2 19 a 38 595 357 

SHl 6,3 a 16 840 504 

SH2 19 a 25 770 464 

Para as porcas de aço inoxidável tem-se as especificações da ASTM 

F594, agrupando as porcas das ligas 303 e 304 em um grupo denomh1ado I e 

as das ligas 316 em um grupo denominado 2. 

Os p3rç:fusos de aço mais nsualmente empregados em estruturas são os 

parafusos A307 (parafusos comuns) e A325 (parafusos de alta resistência). 

De modo geral, a defonnação sob esocoamento no cisalhamento é 

muito pequena em parafusos não sendo verificada. Considerando como 

exemplo um parafuso de diâmetro 3/4" ( 19Jrun) sob escoamento em 

cisalhamento, observa-se uma defonnação de 0,2%, isto é, 0,038 tmn, que é 

um valor bem menor do que a folga recomendada nos furos padrão igual a 1,6 

mm. Por este motivo a norma da AA, assim como as especificações para 

elementos de aço do AISC, AISI e ASCE, não limitam a resistência dos 

conectares em função do escoamento. 
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7.4. Furos 

O procedimento de furação nas ligações parafusadas e rebitadas em 

estruturas de alumínio é similar, de maneira geral, ao das estruturas de aço. A 

nonna da AA estabelece que nas ligações parafusadas, o diâmetro do furo 

padrão não exceda o diâmetro nominal do parafuso acrescido de 1,6 nun 

(1/16"). 

Furos alargados ou alongados são permitidos, embora não 

recomendados. Os furos alongados são permitidos apenas nos casos onde haja 

garantia que a solicitação no parafuso seja perpendicular à direção alongada. 

Para as ligações rebitadas~ o diâmeh·o máximo do furo deve ser no 

máximo 4% maior que o diâmetTo nominal do rebite. 

·n .. u .. 

- + 

FURO 
Pi:OP\U 

~ORC4 

FURO FURO 

E 
E 
~ 

Figura 7.5: Tipos de furos para parafusos. 

FORCA 

~URO 

Quanto a execução, os furos devem ser preferencialmente puncionados 

de maneira a se obter maior rendimento na fabricação. Entretanto, nos casos 

em que a espessura do material base for superior ao diâmetro do furo, o 

puncionamento pode acanetar rasgamento da parede posterior do furo (figura 

7.6), portanto deve-se executar um pré-furo com diâmetro igual ao diâmeh·o 
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final do furo subtraído de um quatto da espessura do material base ou 0,8 mm 

( 1/32"), o que for menor. Em seguida o furo é alargado até atingir o diâmetro 

desejado. 

I 
FACE DE ENTRADA 
DA PUNCAO 

VISTA DA FACE POSTERIOR 

Figura 7.6: Rasgamento da face posterior do furo puncionado. 

Para efeito de cálculo da área líquida do elemento conectado, a nonna 

Ja AA reçomenda que o diâmetro do furo puu~;ionado sej a açres~;ido de 0,8 

mm ( l/32"), de maneira a desprezar a borda do fmo danificada pelo 

puncionamento. 

As normas do AISC recomendam, independentemente do processo de 

execução do furo, que o diâmetTo empregado no cálculo da área efetiva seja 

sempre acrescido de 1,6 mm ( 1116"). 
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7.5. Modos de Falha nas Ligações Parafusadas ou Rebitadas 

Os modos de falha para solicitação perpendicular ao eixo do parafuso 

ou rebite, prováveis nas ligações entre elementos de aluminio, são os 

comumente encontrados nas ligações de elementos metálicos de modo geral 

(figura 7. 7), destacando-se: 

1. fallia por cisalhamento do conectar, 

2. esmagamento do metal base, 

3. ruptura do metal base na seção líquida e 

4. rasgamento do metal base entre fiuo e borda (ou entre furos). 

f 
I 

]--~ I 

c~-:-I 

I 

~- t ·W 
l. CiSél lhamento do conector 

3. Ruptura do metal base na 
seção líquida. 

t ________.. 

-f ' 

CO))) 1 -+ I 

~-t ~ ~. ________.. 

H 
2. Esmaga mento do metal base 

!.. 
- 1 

o+. Rasgamcnlo do metal base 
entre furo c borda. 

Figura 7. 7: Modos de falha em ligações parafusadas. 

Para dimensionar uma Egação com parafusos, rebites ou pinos, além do 

modo de falha que irá se estabelecer é necessário buscar as caractelisticas 

próprias do tipo de material do conectar. Deste modo tem-se: 
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1. Conectores de alumínio: 

A nonna da AA estabelece mu fator de segurança igual a 2,34 aplicável 

na tração e no cisalhamento, para parafusos e rebites em estruturas de 

edificios. 

No caso de parafusos auto-atanaxantes, o fator de segurança 

especificado é igual a 3,0. 

2. Conectares de aço inoxidável: 

O dimensionamento de conectares de aço inoxidável utilizados em 

estruturas de alumínio é especificado em ASCE 8-90 "Specifications for 
Design o f Cold-Formed S tainless Steel Structural Members" (1991). O fator 

de segurança estabelecido é igual a 3,0 para tração e cisalhamento. As 

especificações para o aço inoxidável não prevêem uma resistência mínima ao 

cisalhamento, de modo que a ASCE 8-90 ( 1991) estabelece uma relação entre 

a resistência mínima ao cisalhamento e à tração, igual a 0,6. 

3. Conectares de aço carbono: 

As especificações para os conectares de aço carbono em estrutmas de 

alumínio são as mesmas das estruturas de aço. As especificações do AISC são 

apiicáveis na maimia dos casos, sendo que a AAiviA !'Jvfewi Cutain T--Vaii 

Faslerners Repor/"(1991) apresenta recomendações de cálculo para parafusos 

não mencionados no AISC. 

7. 6. Parafwms Submetidos à Tração 

O cálculo da área efetiva à tração é diferente no caso de parafusos de 

aço e de alumínio. Para os parafusos de aço, confonne ASTM - rosca UNC, a 

área efetiva à tração é dada pela expressão 7.1. 
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Onde: 

Ar- área efetiva à tração (pol2
) 

d - diâmetTo nominal do parafuso (pol) 

n - número de fios de rosca por pol. 

132 

(7.1) 

O resultado desta equação é tabelado no AISC-ASD (1989) para o caso 

de parafusos com rosca grossa e é o mesmo apresentado para conectares de 

aço inoxidável tabelado na ASTM F593 "Stain/ess Steel Bo/ts, Hex Cap, 

Screws and Studs" (1 991 ), para as séries de roscas grossa e fina. 

No caso de parafusos de alumínio a da área efetiva à tração é calculada 

pela expressão 7 .2, resultando em valores 1 O% menores que para os parafuso 

de aço. 

(7.2) 

A tabela 7.4 apresenta os valores de área efetiva à tração para parafusos 

de ac;-o e ah•mínio (iP ci ifP.rentP<:: cii:lmr:tms, com nni ci~cies converticl~s p~r~ o 

sistema internacional. 
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Tabela 7.4: Áreas efetivas à t:t·ação dos parafusos de aço e alumüúo. 

Áreas resistentes para parafusos de aço e alumínio 

diâmet:t·o fios de área bruta área efetiva à t:t·ação 

nominal rosca /em nominal (Ar) (Ar) 

(d) (n) [mm2
] [mm2

] 

parafusos parafusos 

de aço de alunlliúo 

114" 7,9 31,7 20,5 18, l 

(6,3 mm) (20/pol) 

3/8" 6,3 7 1,2 50,0 45,0 

(9,5 mm) (16/pol) 

1/2" 5, 1 126,6 91,6 83,2 

(12,7 mm) ( 13/pol) 

5/8" 4,3 197,9 145,8 133,5 

(16,0 mm) ( 11/pol) 

3/4" 3,9 285,0 215,5 199,3 

(19,0mm) (10/pol) 

7/8" 3,5 387,9 298,0 276,8 

1 (22,2 mm) (9/pol) 

1" 3, ] 506,7 39 1,0 363,2 

(25,4 mm) (8/pol) 

I 1/4" 2,7 791 ,6 625,2 --
(32,0 mm) (7/pol) 

É importante salientar que não existem diferenças de ordem geométtica 

entre os pru·afusos de aço e alumínio, e sim apenas na expressão para o cálculo 

da área efetiva à tt·ação. 
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7. 7. Parafusos Submetidos à Força Cortante 

O procedimento para determinação da resistência à força cortante em 

parafusos de alumínio é diferente do tradicionalmente empregado pelo AISC

ASD, que adota sempre como referência a área bruta do parafuso, 

diferenciando a tensão admissível para os casos de rosca inclusa ou exclusa ao 

plano de corte. 

Por outro lado, a nonna da AA estabelece sempre a mesma tensão 

admissível ao cisalhamento, diferenciando a área efetiva ao cisalhamento do 

parafuso. Assim para o caso de rosca exclusa, a área efetiva ao cisaU1amento é 

a própria área bruta (nominal) do parafuso, enquanto que no caso de rosca 

.inclusa, emprega-se uma área efetiva que evidentemente é menor que a área 

bruta. A tabela 7.5 apresenta os valores da força cmiante admissível em 

parafusos para diferentes ligas de alumínio. 
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Tabela 7.5: Força cortante admissível (em kN) para parafusos de 

alunúnio nos diâmetl'os e ligas mais utilizados. 

Parafusos Liga liga liga 

de alumínio: 2024 -T4 6061-T6 7075-T73 

diâmetro rosca rosca rosca rosca rosca rosca 

nominal inclusa exclusa inclusa exclusa inclusa exclusa 

1/4" 2,03 3,56 1,40 2,43 2,25 3,96 

(6,3 mm) 

5/ 16" 3,33 5,40 2,30 3,78 3,74 6,30 

(8,0 mm) 

3/8" 4,95 8,11 3,47 5,40 5,85 9,01 

(9,5 mm) 

1/2" 9,46 13,96 6,30 9,91 10,36 15,76 

( 12,7 mm) 

5/8" 14,86 22,07 10,36 15,3 1 16,66 24,77 

(16,0 mm) 

3/4" 22,07 31,97 15,31 22,07 25,22 36,03 

(19,0 mm) 

7/8" I 31,07 43 ,23 2 1, 17 29,72 34,68 49,54 

(22,2 mm) 

1" 40,53 58,54 27,92 38,73 45,03 63,05 

(25,4 nu n) 

Nota: 

rosca inclusa - condição em que o plano de cisalhamento passa pela rosca. 

rosca exclusa- condição em que o plano de cisalhamento não passa pela rosca. 

I 
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7.8. Parafuso Submetidos à Traçcio e Força Cortante 

A nonna da AA não apresenta requisitos para a velificação de parafusos 

de ahmúnio submetidos à tração e força cottante combinados. As nonnas de 

estruturas de aço (inclusive de aço inoxidável) prevêem este caso, 

apresentando expressões de interação para o efeito combinado de tração e 

cottante, as quais evidentemente podem ser utilizadas para os parafusos de aço 

carbono ou aço inoxidável empregados nas estmturas de alumínio. 

A análise experimental demonstra que a interação entre tração e 

cottante em parafusos de aço pode ser razoavelmente ajustada por uma curva 

circular (expressão 7.3), ou por três trechos lineares (figura 7.8), o que tem 

sido atualmente adotado pelas n01mas. 

(:J +c~J ~ ~ .o 
Onde: 

cr - tensão normal no parafuso, 

T - tensão de cisalhamento no parafuso, 

cra - tensão admissível à tração, 

l n - ten:,ão adttlissí vel ao cisalhauteuto. 

(7.3) 



., 

" 

I 
'· 

DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO 
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Figura 7.8: Interação entre tração e cortante em parafusos. 

7. 9. Pres~a1o de Contato em Furo.,· e DbiflJ1tcia entre Furo e Borda 
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A pressão de contato na parede do furo que é um modo de falha 

associado ao esmagamento do metal base, deve ser verificada com base numa 

área efetiva de pressão de contato associada ao diâmetro do furo no caso de 

ligações rebitadas (sem exceder 4% do diâmetro nominal do rebite), ou ao 

diâmetro do parafuso no caso das ligações parafusadas. 

De acordo com a nonna da AA, a pressão de contato não pode 

ultrapassar a tensão admissível ao esmagamento, dada pelo menor valor entre: 

lby lby 

(FS) y 1,65 

ou 

(7.4) 
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fbu fbu 
-----=-=---=-----"-"--

1,2(FS)u 1,2(1,95) 

Por exemplo para a liga 6061-T6 tem-se: 

fby = 
40 

= 24 4kN I cm2 

1,65 1,65 ) 

ou 

fbu = 61 = 26kN I cm2 
1,2(1,95) 1,2(1,95) 
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(7.5) 

O que resulta na tensão admissível ao esmagamento igual a 24,4 

kNicm2
. 

As tensões admissíveis devem ser reduzidas em 33% no caso de 

parafusos em furos alongados ou no caso de pinos. Nos furos alongados, a área 

de contato é menor que no furo padrão, uma vez que a superfície de contato é 

plana e não cilíndrica. No caso de pinos, a redução é aplicada pois em geral 

trata-se de dispositivos que aparecem isoladamente nas ligações, ou seja sem 

redundância estrutura l. 

A possibilidade de rasgamento entre furos e borda, que constitui outro 

modo de failia, não ne~,;essiia set vetiíi~,;aua se a uisiâm;ia euhe u l:euítu uu 

furo e a borda, na direção da solicitação, não for inferior a 2d ( d é o diâmetTo 

do parafuso). A nonna da AA pennite que esta distância seja reduzida para 

I ,5d se a tensão admissível à pressão de contato for reduzida em 25%. 

7. 1 O. Espaçamento ~1ínimo entre Conectares e Distâ11cia à Borda 

O espaçamento entre conectares ou entre conectares e borda tem 

aproximadamente os mesmos valores usualmente adotados para as estruturas 

de aço. A nonna da AA admite um espaçamento núnimo entre parafusos igual 
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a 2,5d e entre rebites igual a 3d, sendo d o diâmetro nominal do parafuso ou do 

rebite. 

A distância mínima entre furo e borda, na direção da solicitação deve 

ser especificada como 2d. Conforme já foi discutido no item 7.9, esta distância 

pode ser reduzida para 1 ,5d, desde que seja aplicada uma redução na tensão 

admissível ao esmagamento de 25%. 

Segtmdo KISSEL & FERRY (1995), os projetistas usualmente 

especificam a distância entre furo e borda igual a 2d na direção da solicitação, 

potianto sem a necessidade de reduzir a tensão admissível ao esmagamento; e 

igual a 1,5d na direção perpendicular à solicitação (figma 7.9). 

A tabela 7.6 apresenta os valores mínimos de espaçamento entre fmos e 

da distância à borda para alguns diâmetros de parafusos. 
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Tabela 7.6: Distâncias mínimas entre furos e entre fmo e borda para parafusos de 

diâmetros mais empregados. 

Diâmetro Nominal Distância Mínima à Distância Mínima Espaçamento 

do Parafuso ( d) Borda (I) (mtn) à Borda <2) ( nun) Mínimo entre Furos 

1,5 d 2d (nun) 

2,5 d 

1/4" 10 12,5 15 

(6,3 nun) 

3/8" 15 20 25 

(9,5 trun) 

1/2" 20 25 30 

(12,7 mm) 

5/8" 25 30 40 

(16,0 mm) 

3/4" 30 40 50 

(19,0 mm) 

7/8" 35 45 55 

(22,2 uun) 

1" 40 50 65 I 
(25,4 mm) 

Nota: 

(1) com redução da tensão admissível ao esmagamento. 

(2) sem redução da tensão admissível ao esmagamento. 
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/i\1 1,5 d 
\y 

Direç.1o de aplicaç.1o 
da forca 

Figura 7.9: Distâncias entre furo e borda recomendadas pela norma da AA. 

7.1 1. Espaçamento Máximo entre Conectares e Distância à Borda 
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Em peças compostas ou ligações com cobrejuntas, submetidas à compressão, 

deve-se limitar o espaçamento entre conectares a um valor máximo, de maneira a se 

evitar a flambagem do elemento entre conectares. 

A nonna da AA estabelece que o trecho comprimido do elemento entre 

conectares deve ser verificado, mas não apresenta recomendações quanto ao 

espaçamento máximo a ser adotado nos projetos. O A/coa Structura/ Handbook (1960), 

citado em KISSEL & FERR Y ( 1995), recomenda que o espaçamento entre conectares 

ao longo das bordas não enrijecidas, não deve exceder 4d e 1 Ot, sendo d o diâmetro 

nominal do conector e ta espessura do elemento. De maneira análoga, recomenda que a 

distância entre furo e borda não deva ulh·apassar 1,5d e 4t. 

É importante notar que as recomendações anteriores são aplicáveis apenas aos 

casos onde possa oconer a flambagem do elemento. Nos elementos de aço, estes 

espaçamentos máximos devem ser sempre garantidos, de maneira a se evitar o 

aparecimento de frestas e a conseqüente corTosão. O AISC-ASD ( 1989) por exemplo, 

estabelece que a distância entre furo e borda não deve exceder o menor valor entre 12t e 

150 mm. No alumínio, esta preocupação ganha importância nas ligas menos resistentes à 

conosão, como por exemplo 20 14-T6. 
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7.12. Parafusos Auto-atarraxantes 

A última edição da norma da AA (6ª edição) apresenta requisitos para a 

verificação de ligações ente elementos de almnínio empregando os parafusos auto

atarraxantes (com rosca soberba). Os modos de falha observados nesse tipo de ligação 

estão descritos a seguir e ilustrados na fíg11ra 7.10: 

- Pu/1-out: é o anancamento do parafuso por tração associado à ruptura do 

elemento que não está em contato com a cabeça do parafuso. 

- Pu/1-over: é o atTancamento do parafuso por tração associado à mptura do 

elemento que está em contato com a cabeça do parafuso. 

- Tillling: é a inclinação excessiva do parafuso por efeito de cisalhamento . 

trt • • I I 
~ (....------

-t=f f t,l _ .,.. ,_ rr !J 
.., t::::::= - - T . l:j 

I I f: I 
I • • li • .. 

l'u/1-ou/ Pu/1-nver 'J'illling 

Figura 7.10: Modo de falha nos parafusos auto-atanaxantes. 

7. 12. 1. Tração 

(1) Detenninar a resistência à tração do próprio parafuso (Rs1) , que pode ser 

avaliada por ensaios ou com base na seguinte expressão: 

Rsl = Arfus / 1,25 

Onde: 

Ar- área efetiva do parafuso 

(7.6) 
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fus - resistência à tração do parafuso 

(2) Detenninar a resistência ao an·ancamento (pu/1-oul) , dada por: 

Rout = 0,85tcdftu2 (7.7) 

Onde: 

te - comprimento de rosca atanaxado ao elemento que não está em contato com a 

cabeça do parafuso 

d - diâmetro nominal do parafuso 

f1112 - resistência à tração do elemento que não está em contato com a cabeça do 

parafuso 

(3) Determinar a resistência ao arrancamento (pu/1-over), dada por: 

(7.8) 

Onde: 

C = O, 7 para ligações cujos elementos conectados não estejam em contato 

C = 1,0 para os demais casos 

t1 - espessura do elemento que está em contato com a cabeça do parafuso 

f1u1 - resistência à tração do elemento que está em contato com a cabeça do 

parafuso 

dws - maior valor entTe o diâmetro da cabeça do parafuso ou o diâmetro da 

an·uela, não devendo-se tomar valor maior que 12,5 nun (1/2") 

d11 - diâmetTo nominal do furo 

( 4) Detenninar a resistência admissível à tração, dada pelo valor entre Rs1 , R0u1 e 

Rom dividido pelo fator de segurança, igual a 3,0 nesse caso. 

7.12.2. Ci.mllwmento 

( 1) Detem1inar a resistência ao cisalhamento do próprio parafuso (Rsv), que pode 

ser avaliada por ensaios ou com base na seguinte expressão: 

(7.9) 
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(2) Detenninar a resistência ao cisalhamento da ligação (contato entre parafuso e 

metal base), que conesponde ao menor valor obtido pelas expressões 

apresentadas na tabela 7.7. 

Tabela 7.7: Resistência ao cisalhamento de parafusos auto-atanaxantes: contato 

entre parafuso e metal base. 

Modo de Falha Expressão 
Escoamento do elemento que 
contato com a cabeça do parafuso 

está em Rsy l = 1,82dfbyl t 1 (7.10) 

Escoamento do elemento que não está em 
contato com a cabeça do parafuso 

Rsy2 = 1,82dfby2 t 2 (7.11) 

Ruptma do elemento que está em contato Rsul = 1,28dfbul t I (7. 12) 
com a cabeça do parafuso 
Ruptura do elemento que não está em Rsu2 = J,28dfbu2 t2 (7.13) 
contato com a cabeça do parafuso 
Onde: 
d - diâmetro nominal do parafuso 
t1 - espessura do elemento que está em contato com a cabeça do parafuso 
t2 - espessura do elemento que não está em contato com a cabeça do parafuso 
fbyl - resistência ao escoamento por esmagamento do elemento que está em contato com 

a cabeça do parafuso 
fbyl - resistência ao escoamento por esmagamento do elemento que não está em contato 

com a cabeça do parafuso 
fbul - resistência à mptura por esmagamento do elemento que está em cont!'lto com (I 

I cabeça do parafuso I fbu2 - resistência à ruptura por esmagamenio tio demeuio qut uão e:::; i ~ t ut ~uuiaiu ~um a 
cabeça do parafuso 

(3) Se o elemento em contato com a cabeça do parafuso for o de maior espessura 

(t2 < t1) , deve-se verificar a possibilidade de inclinação excessiva do parafuso 

(tiltting), com base na determinação de uma resistência dada por: 

( 3 )0,5 
Rlil = 4,2 t2 d flu2 (7.14) 

( 4) Detenninar a resistência admissível ao cisalhamento, dada pelo menor valor 

entre os obtidos em ( l), (2) e (3), dividida pelo fator de segurança igual a 3,0 

nesse caso. 
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7.2. Ligaçõe.•;; Soldadas 

A soldagem dos metais altera as propriedades mecânicas na região da solda, 

devido principalmente às elevadas temperaturas aplicadas nessa região, necessárias para 

fundir o metal base e o metal da solda. Este fato pode comprometer o compmtamento 

estrutural e é de conhecimento dos projetistas de estruturas metálicas, faltando porém 

um conhecimento mais avançado da metalmgia de soldagem. Em outTas palavras, o 

projeto estrutmal e até mesmo a fabricação de ligações soldadas em geral são 

conduzidos por engenheiros civis, que não possuem fmmação nesta área. Nas est:mturas 

de maior porte, é importante a participação de especialistas em soldagem de maneira a 

definir adequadamen_te o processo de soldagem, os tipos de junta, os con_sumíveis, etc. 

Nas estruturas de aluuúnio, a preocupação deve ser ainda maior. O calor 

intToduz ido pela soldagem altera de maneira significativa a resistência das I igas, 

reduzindo no caso da liga 6061 -T6 por exemplo, em torno de 40% a resistência ao 

escoamento e resistência à ruptura por tração. 

Os processos de soldagem mais empregados são a soldagem com arco elétrico 

com proteção gasosa, usualmente denominado de processo MIG (gás inerte); e o 

processo TIG que consiste na união de metais pelo aquecimento destes com um arco 

elétrico entre um eletrodo de tungstênio não consumivel e a peça. Segundo CUNHA 

(i985), a proteyão uurante a soldagem ~ conseguida com um gás inerte, ou m.istma de 

gases inettes, que também tem a função de transmitir a corrente elétrica quando 

ionizados durante o processo. A soldagem pode ser feita com ou sem metal de adição. 

A escolha adequada do eletrodo é de fundamental impmtância para o bom 

desempenho da junta soldada. A norma da AA apresenta uma tabela de 

compatibilidades entre o material do e letrodo e o metal base. Além da resistência há 

outro fatores a considerar, como a ductilidade (dureza elevada induz a trincas no cordão 

de solda), a resistência à corrosão, desempenho à alta temperahua, etc. Por exemplo, 

eletrodos com mais de 3% de magnésio (ligas 5 183, 5356, 5556 e 5554) não são 

recomendados para temperaturas de serviço acima de 65 °C. Nesse caso recomenda-se a 

liga 5554. 
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A nonna da AA apresenta a resistência ao cisalhamento dos eletrodos mais 

utilizados (tabela 7.8), e a tabela 7.9 as resistências de algumas ligas (metal base) na 

região da solda. 

Tabela 7.8: Resistências ao cisalhamento para os eletrodos mais empregados. 

Liga do eletrodo Resistência ao cisalhamento - fsu 

(MP a) 

1100 52,5 

4043 80 

5183 130 

535G L 19 

5554 11 9 

5556 140 

5654 84 
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Tabela 7.9: Resistências de algumas ligas na região da solda. 

Liga ftyw (MPa) f.uw (MPa) f syw (MPa) f suw (MPa) 

1100-H4 31 ,5 77 17,5 56 

3003-Hl4 49 98 28 70 

3003-Hl6 49 98 28 70 

3004-H l6 77 147 45,5 91 

3004-H34 77 147 45,5 91 

5005-Hl4 49 98 28 63 

5050-H34 56 126 31,5 84 

5052-H34 91 175 52,5 112 

5083-Hll1 147 273 84 161 

5083-H 11 6 168 280 98 168 

5086-H34 133 245 77 147 

5086-Hlll 126 245 70 147 

5086-H116 133 245 77 147 

5454-H 111 11 2 217 66,5 133 

5454-H34 112 217 66,5 133 

5456-Hl ll 168 287 98 168 

5456-Hll4 182 294 105 175 

6005-T5 119 168 70 105 

6061-T6 140 167 83 104 

6063-T5 77 119 45,5 77 

6063-T6 77 11 9 45,5 77 

A indentificação da junta soldada em eslntturas de alumínio é padronizada pela 

American Welding Society (A WS), de maneira similar à das estmturas de aço. Há dois 

tipos básicos de solda usualmente especificados nas estruturas: solda de topo e solda de 

fi lete. 
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Solda de topo: são empregadas para ligação de topo entre dois elementos. Para 

espessmas elevadas toma-se necessário executar preparo da superfície (chanfro), similar 

às estruturas de aço, confotme ilustra a figura 7.11 . A resistência admissível de uma 

solda de topo deve ser tomada como o menor valor entre: 

[ 

(7.15) 

Onde: 

f1uw : resistência à ruptura por tração do metal base na região da solda 

f1yw : resistência ao escoamento do metal base na região da solda 

(FS)u = 1,95 (fator de segurança na ruptura) 

(FS)y = 1,65 (fator de segurança no escoamento) 

/ 
® 
sern chanfre 

li 

/ I\ 
-- ,---------, 

11 /i 
I ' 1/ 

chonf,o em bisei simples 

[ 

/ v 
chonfro em J 

Figura 7. 11: Exemplos de solda de topo. 
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Solda de filete: são empregadas nas juntas em T e nas juntas por sobreposição, não 

requerendo preparo da superficie. A figura 7.10 ilustra uma solda de filete indicando as 

principais dimensões e nomenclatura, que são idênticas à das estntturas de aço. A tensão 

na solda é calculada com base na garganta efetiva, que para filetes de pernas iguais, 

resulta igual a 0,7 vezes a perua (ou dimensão nominal) do filete. As tabelas 7.10 e 7.11 

indicam as dimensões máximas e mínimas de filetes recomendados pela nonna da AA. 

A resistência das soldas de filete é detenninada com base em dois modos de fall1a: 

mptura da solda na garganta efetiva , ou ruptura do metal base junto à solda. O fator de 

segurança é igual a 2,34 (20% maior que o fator de segurança na ruptura, empregado no 

dimensionamento de banas). 
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Figura 7. 12: Solda de filete. 
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Tabela 7.10: Dimensão nominal máxima de filetes ao longo das bordas do metal 

base. 

Espessura do metal base t Dimensão nominal máxima do filete 

(em) 

t < 0,63 t 

t ~ 0,63 t -2 nun 

Tabela 7.11: Dimensão nominal mínima de ftletes. 

Maior espessura do metal Dimensão nominal mínima 

base na junta t (em) do filete mm (I) 

t ~ 0,63 3 

0,63 < t ~ 1,25 5 

t > 1,25 6 

(1) A dimensão mínima não necessita exceder a menor espessura do 

metal base na junta. 

i\ resistência admissível de uma solda de filete deve ser tomada como o menor valor 

entre: 

- ruptma por cisaihamento do filete na garganta efetiva 

R =~ 
\\' 2 34 , 

- ruptura por cisalhamento do metal base na face da fusão 

R - 1,4fSll\V 
W:l - 2 34 

' 
Onde: 

Rw - resistência admissível da solda 

RM13 - resistência admissível do metal base na face de fusão 

fsu- resistência ao cisalhamento da solda, confonne tabela 7.8 

fsuw- resistência à mptura do metal base, conforme tabela 7.9 

(7.16) 

(7.17) 
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O fator 1,4 que aparece na expressão 7.15 refere-se a relação entre a dimensão nominal 

do filete (perna) e a garganta efetiva, uma vez que a tensão atuante na solda é sempre 

calculada com base na garganta efetiva. 



'• 

DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO 152 

8. Conzentários Finais e Conclusões 

8.1. Generalidades 

O alumínio, ou mais precisamente as ligas de alumínio, apresentam 

caractelisticas que o torna competitivo em muitas situações, conespondendo a um 

amplo campo de aplicação nas estruturas metálicas e na constTução civil em geral. 

Comparando o alumínio com seu "conconente" direto, ou seja, um aço de 

mesma resistência ao escoamento, têm-se um material três vezes mais leve, porém 

com módulo de elasticidade três vezes menor. Para equiparar a "rigidez" de 

elementos estruturais equivalentes, é necessário consumir mais alumínio a um 

custo nnüário que é maior que o do aço. Por essa análise simplista dificiLmente a 

solução em alumínio seria vantajosa. Entretanto, em muitas situações o panorama 

se inverte quando fatores como a leveza e a resistência à conosão são 

detenuinan tes. 

Outro aspecto favorável do alrunínio em relação ao aço consiste na 

facilidade de produção de novos perfis, obtidos por extrusão em matrizes que são 

relativamente baratas. Este fato perrrute otimizar perfis a um custo bastante baixo, 

atendendo especificamente a um detenninado projeto, o que não é possível ou 

viável no caso de perfis laminados de aço, cujo equipamento de laminação requer 

um investimento extremamente elevado. 

No deconer deste tnbalho, observou-se uma carência de referências 

bibliográficas sobre a aplicação do alumínio em estruturas, inclusive por patte das 

usinas produtoras. A pesquisa bibliográfica acaba por conduzir a referências que 

tratam o alumínio sob o ponto de vista metalúrgico, o que não constitui o matéria 

deste trabalho. No campo da Engenharia de Estmturas, confundem-se muitas 

vezes as estruturas metálicas com as estruturas em aço. 
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A lústória das estruturas em aluminio é mais recente que a das estrutmas 

de aço, e consequentemente as nonnas para projeto também. Tomando-se como 

exemplo os Estados Unidos, pais com fot1e tradição em estruhu·as metálicas, a 

primeira nonna para projeto de estruturas de aço foi publicada pelo AlSC em 

1923, enquanto que a primeira norma da AA é de 1967. O Brasil não dispõe de 

norma para projeto e execução de esh·utmas de alwninio e a Comunidade 

Emopéia somente em 1999 publicou o EUROCODE 9. 

Neste trabalho procurou-se discutir os fundamentos teóticos do 

dimensionamento das est:luturas em alwnínio com base na nonna not1e

americana da AA, pois h·ata-se de uma nom1a conhecida e empregada em diversos 

países, além de apresentar forte similatidade com as nonnas do AISC, por1anto de 

fá c i I ütterpretação por parte dos projetistas de eshuturas de aço. Embora a sexta e 

última edição da nonna da AA (1994) apresente os dois métodos de 

dimensionamento, este h·abalho aborda apenas o tradicional método das tensões 

admissíveis, suficiente e compatível com a proposta deste tJ·abalho. 

8.2. J\Jaterial 

" ,. t ' , • - • • t • •• A:::, u gêt:::, ut êt tuluuu u uao êtpt tseutêtllt iJêHftlllêU ue es~oamemu ILU utagTama 

tensão - defonnação, sendo a resistência ao escoamento detetminada de m aneira 

convencional com base no método ojf' set 0,2%. As ligas são divididas em duas 

categorias: as u·atáveis termicamente e as não tratáveis termicamente. 

Assim como nos projetos de esh·uturas de aço, é usual adotar um valor 

convencional para o módulo de elasticidade das ligas de alumútio, igual a 70.000 

MPa, que corresponde a um terço do módulo de elasticidade do aço. 
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8.3. Barras Submetidas à Tração 

O dimensionamento das barras tracionadas em alumínio é feito com base 

no escoamento ou ruptura na seção líquida efetiva, com fatores de segmança 1,65 

para o escoamento e 1,95 para a mptura, valores próximos aos adotados pelo 

AISC, 1,67 e 2,0 para o escoamento e ruptura respectivamente. É impmtante notar 

que a norma da AA não estabelece a vetificação do escoamento na seção bmta, 

empregando a área líquida efetiva nas duas verificações. 

Quanto à avaliação da área líquida efetiva, há algumas diferenças nos 

valores do coeficiente de redução da área líquida (C1) em relação a nonna do 

AIS C. 

8.4. Barra.,· Submetidas à Compre,ft·:wío 

A nonna da AA estabelece cmvas de flambagem, em tem1os de tensões 

admissíveis, constituídas de três trechos: escoamento, flambagem inelástica (reta) 

e flambagem elástica (hipérbole de Euler), com fatores de segurança igual a 1,65 

para escoamento e l,95 para flambagem. A clássica cmv a de :flambagem do 

AISC-ASD <tiJll~StH[a apeuas uois Lredlüs: ílamlmgent dásiica (hipérbole de 

Euler), com fator de segmança igual a 1,92; e flambagem inelástica (parábola do 

2º g rau), com fator de segurança que val'ia entre 1,67 e 1,92. 

As us inas produtoras também apresentam curvas de flambagem para cada 

liga e têmpera porém sem incorporar o fator de segmança às tensões, conduzindo 

a resultados ligeiramente diferentes dos obtidos pelas curvas da norma da AA. 

Outro aspecto importante a comentar é a consideração do conceito de 

tensão admissível na avaliação da flambagem local de elementos enrijecidos e não 

enrijecidos, não admitindo o conceito de largura efetiva, procedimento já 
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consagrado nas nonnas de estruturas de aço. Em algtms casos, o comportamento 

pós-flambagem é admitido alterando-se a curva de flmabagem elástica. A 

interação entre flambagem local e flambagem global é prevista nos casos onde a 

tensão admissível à flambagem local é inferior à tensão admissível à flambagem 

global, uma vez que nesses casos a "perda de rigidez" proveniente da flambagem 

local pode precipitar a flambagem global. 

Outro aspecto impmtante observado, diz respeito aos enrijecedores de 

borda de perfis comerciais, que apresentam dimensões muito reduzidas e pmt anto 

baixa eficiência estrutural como elemento emijecedor de mesa. Este fato pode ser 

visualizado com o exemplo desenvolvido no capítulo 4, aplicando-se o 

procedimento da AA. 

8.S. llarras Suhmetitlw .. · à Fle.xlio Simples e à Flexão Compmtla 

Analogamente à verificação das ban·as comprin1idas, a flambagem local 

(FLM c FLA) é analisada com base em tensões admissíveis à flambagem local , 

não sendo previsto o conceito de largura efetiva. 

A flambagem lateral com torção (fLT) é analisada pelo clássico 

vw~~;;u illlt!ll io uo AISC-ÂSD, veriiícamlo-se a porção compti mida da viga como 

bana submetida à compressão. Entretanto, diferentemente da nonna do AISC, a 

nonna da AA prevê os casos de cruTegamento atuando no centTo de torção, na 

mesa superior e na mesa inferior, podendo conduzir a valores bem diferentes da 

tensão crítica em alguns casos. 

A expressão para cálculo do coefici ente de equivalência de momentos Cb j á 

é a nova expressão apresentada pelo AISC-LRFD/93 e pelo AISI/96, aplicável a 

qualquer tipo de cruTegrunento e não somente a casos de distribuição linear de 

momento confonne estabelecia a antiga expressão. 



·-

DI:MENSlONAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO 156 

Fenômenos como enmgamento da alma (web crippling) e a interação entre 

flexão e enrugamento da alma também são previstos e requerem cuidados 

especiais nas vigas de alumínio. 

A verificação da força co1tante é similar à prevista no AlSC-ASD, 

admitindo-se indiretamente o comportamento pós-flambagem (campo de tração) 

no caso de almas com em-ijecedores, adotando-se uma cwva de flambagem mais 

"elevada". Destaca-se ainda a condição de engastamento parcial considerada pela 

nonna da AA na vinculação da chapa de alma, conduzindo a valores ligeiramente 

maiores que os obtidos pela nom1a do AISC. 

O procedimento de verificação das banas submetidas à flexão composta é 

totnlmente análogo ao da nonna do AISC, empregando-se os mesmos critérios e 

expressões de interação. 

8. 6. Ligações 

Assim corno nas estmturas de aço, as estmturas de alumínio podetn se .. 

rebitadas, parafusadas e soldadas. Nas ligações com conectares, destaca-se a 

rebitagem a frio, processo ainda muito empregado no alumínio. 

CuJII tdavãu a solôagen1, se uas estruturas de aço simplifica os detalhes c 

consiste nwn processo relativamente barato e muito difundido, no alumínio o 

custo é relativamente elevado e requer mão-de-obra muito especializada, o que 

tem inviabilizado economicamente a soldagem como dispositivo de ligação nas 

estruturas voltadas a construção civil. 

Além dos rebites, os parafusos de alumínio, de aço galvanizado, e de aço 

inoxidável, têm sido largamente empregados nas estruturas, com resultados 

satisfatórios do ponto de vista esh·utural e de durabilidade. 
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Os critétios de projeto da nonna da AA, para ligações parafusadas e 

soldadas, são similares aos apresentados na nmma do AISC. É importante 

registrar que o alwnínio quando soldado apresenta uma redução significativa (da 

ordem de 40%) na resistência, o que pode muitas vezes inviabilizar tal solução. 

8. 7. Continuação do trabalho 

Apresenta-se a seguir uma sugestão de temas para futmos trabalhos: 

- complementação da revisão bibliográfica sobre dimensionamento, 

!!bordando o recente EUROCODE 9 e o dimensionamento em situação 

de incêndio; 

- análise estrutural (teórica e experimental) dos perfis disponíveis no 

mercado com relação aos enrijecedores de borda, que são relativamente 

pequenos e consequentemente de baixa eficiência esh·utural; 

- estudo criterioso dos sistemas estruturais em alwnínjo, com o objetivo 

de analisar e propor soluções viáveis (perfis e suas ligações) para a 

aplicação do alurninio na construção civil. 
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