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METAIS 

 

Devido à sua plasticidade, podem ser transformados em peças decorativas, elementos estruturais, portas, 

esquadrias, pisos, grades, etc... 

Apesar de ser grande produtor e exportador de aço, o Brasil não possui tradição quando se fala no uso desse 

material na construção civil. Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, onde a tecnologia para 

uso do metal desenvolve-se desde antes da virada do século - como a Torre Eiffel. 

Os metais usados na arquitetura são aço e alumínio. O alumínio dá forma às esquadrias, janelas, portas, 

coberturas e fachadas; não sendo utilizado como elemento estrutural em função de seu custo elevado e de 

sua baixa capacidade de sustentação. Já o aço, além de esquadrias em geral, está presente também na 

estrutura, seja na forma de vergalhões - o esqueleto do concreto armado - ou como colunas, pilares e vigas 

que podem ou não ser combinadas com alvenaria ou concreto. 

 

PROPRIEDADES GERAIS DOS METAIS DENTRO DA ARQUITETURA  

Resistência mecânica relativamente alta, pela ductibilidade, dureza, brilho, capacidade, baixa resistência 

elétrica e alta condutibilidade térmica. Seu uso é ligado a essas propriedades. 

Os principais usos são como materiais estruturais, condutores elétricos, materiais de acabamento e proteção. 

Um grupo importante são os materiais ferrosos, constituídos pelo ferro e ligas-de-aço e ferro fundido - com a 

finalidade predominantemente estrutural. Os materiais ferrosos são importantes no uso em concreto armado 

e protendido. Dentre os materiais não ferrosos são importantes o alumínio e as ligas, como material 

estrutural e na forma de variedade de perfis para a cobertura e esquadrias metálicas. 

Outro grupo importante é o grupo do cobre e de suas ligas. A liga de cobre com estanho (bronze) e com zinco 

(latões) tEm uso como material estrutural, partes de máquinas (engrenagens, eixos, quadros, etc) e como 

condutores elétricos, também na forma de perfis ou como material para objetos ornamentais (lustres, 

dobradiças, maçanetas, espelhos para pontos de luz). 

Outros grupos de materiais, como certas ligas leves, à base de antimônio, chumbo, zinco..., são usados sob 

forma de ligas de baixo ponto de fusão para moldagem de peças com muitos detalhes e que não precisam de 

muita resistência. 

Os metais que apresentam ponto de fusão elevado (tungstênio, tântalo, irídio) são usados para filamentos de 

lâmpadas termopares - que exigem temperaturas elevadas. 
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TRATAMENTO TÉRMICO 

  Com variações de temperatura, ocorrem transformações em sistemas constituídos por mais de uma 

substância; quando estas ocorrem nas fases sólidas, elas se fazem por meio de deslocamento de átomos ou 

moléculas através de uma malha cristalina. 

Princípio do tratamento térmico: elevação da temperatura até que haja uma determinada transformação 

seguida de um resfriamento controlado com o objetivo de se obter uma determinada estrutura. 

O envelhecimento é outro tipo de tratamento térmico que às vezes pode ser feito à temperatura ambiente. 

Quando um elemento é mais solúvel em outro a uma temperatura elevada com o resfriamento brusco, não 

consegue se precipitar ou se precipita muito lentamente. Com a precipitação, formam-se núcleos no meio da 

malha cristalina que a torna menos deformável, o que equivale a dizer que o material se torna mais duro. 

  

TRATAMENTOS TERMOQUÍMICOS 

Este processo é usado na obtenção de fios de aço de alta resistência. 

Pode-se usar temperaturas elevadas para aumentar a intensidade do fenômeno de difusão e introduzir 

elementos em uma substância, alterando a sua estrutura e, conseqüentemente, suas propriedades. 

Mais indicado para aumentar a resistência superficial das peças sem torná-las frágeis. 

  

TRATAMENTO MECÂNICO À FRIO 

Altera a sua estrutura cristalina, deformando-o. Essas deformações criam tensões internas, que tornam o 

material mais difícil de ser novamente deformado. Cristais tendem a voltar à posição inicial, mas, devido à 

baixa temperatura, são impedidos pela pequena mobilidade. Se for aquecido de modo que possibilite a 

difusão, esse efeito desaparece. 

 

OBTENÇÃO DE LIGAS METÁLICAS 

O processo mais simples é o de FUSÃO (misturar os componentes fundidos na proporção desejada ou mistura 

de um material infusível, pulverizado, com outro metal fundido). 
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ALUMÍNIO 

A principal vantagem do alumínio está no fato de ele não enferrujar, e, portanto, estar livre de problemas com 

a umidade e maresia. Por isso, esse material é muito usado em esquadrias, portas portões e grades, 

dispensando tratamentos especiais, mesmo no litoral. 

A indústria desenvolveu processos como a anodização, que imprime cores diferentes ao metal, naturalmente 

prateado, sem alterar sua aparência original, além de conferir maior resistência às intempéries. Assim, hoje 

em dia, é possível encontrar o alumínio anodizado em diversas cores, sendo as mais comuns, o preto e o 

bronze. Há também a pintura eletrostática, que cobre o material com uma camada colorida. Amarelo, 

vermelho, verde e azul são algumas das inúmeras opções. 

Tão resistente à ação do tempo, o alumínio se torna frágil quando materiais alcalinos (cimento, cal e 

derivados) se aproximam. Em situações de construção e reforma, as peças de alumínio devem ser protegidas 

da corrosão causada por esses produtos. Para isso, devem ser cobertas por plásticos ou películas protetoras 

aderentes. 

É leve e tem boas propriedades mecânicas. A têmpera é primordial para a qualidade das peças. 

DESVANTAGEM: É de difícil soldagem, e quando soldado, perde 50% de suas propriedades mecânicas, pois 

destempera. Para superar isso, apareceram no mercado colas sintéticas especiais, mas que perdem a 

resistência a temperaturas elevadas e que não têm boa coesão na tração. 

O alumínio funde a uma temperatura em torno de 660°C e em condutibilidade elétrica e térmica excelente. 

Forma ligas importantes com diversos metais, nas quais se podem conseguir diversas propriedades. Ex: 

duralumínio (alumínio + cobre + magnésio) de grande resistência mecânica e leveza. 

Tem a cor cinza-claro, mas aceita a coloração sob certas condições. 

Ao ar livre, é imediatamente coberto por uma camada de óxido, mas esta oxidação é impermeável e protege 

o núcleo, embora diminuindo a beleza. 

Diante dessas qualidades particulares, onde sobressai a leveza, estabilidade, beleza e condutibilidade, é um 

material de amplo emprego na construção. Entre os metais, só perde em importância para o ferro. 

Normalmente é usado em construções sob a forma de laminados e extrudados. 

  

Laminados: chamados de lâminas ou chapas (as lâminas com 6mm de espessura, e as chapas com mais). Há os 

esticados (mais polidos) e os laminados propriamente ditos (mais foscos). As chapas podem ser lisas ou 

lavadas. 
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Extrudados: são de três tipos : 

-Sólido: quando totalmente abertos; 

-Tubulares: quando totalmente fechados e 

-Semi-tubulares: intermediário entre os dois anteriores. 

Também podem ser fabricados em forma de fios, barras redondas, quadradas ou chatas. 

  

ALUMÍNIO E LIGAS 

Quando puro, o alumínio é muito mole e pouco resistente, sua resistência é da ordem de 70 Mpa a 100 MPa, 

podendo chegar a 200 Mpa quando laminado a frio. Laminado a quente ou recozido, a resistência do alumínio 

pode cair a valores da ordem de 50 Mpa ou 40 Mpa. Por isso, em geral, o alumínio é usado em ligas com 

outros elementos. Quanto mais puras, maior a resistência à corrosão e menor a resistência mecânica. 

Ligado ao magnésio, ou ao magnésio e silício, aumenta-se a resistência à corrosão, mas a resistência mecânica 

continua pequena. Ligado ao cobre - magnésio (ex: duralumínio), aumenta a resistência mecânica, mas 

permanece a resistência inicial à corrosão. Ligado ao zinco - magnésio, tem elevada resistência mecânica e 

ótima resistência à corrosão (onde apresenta melhores condições). 

O bronze de alumínio é liga com 90-95% de cobre e 10-5% de alumínio. É muito maleável. 

Uma grande vantagem das ligas de alumínio é a massa específica baixa, o que dá uma relação resistência/ 

peso elevada com vantagens para emprego em estruturas. 

Acabamentos das superfícies: não possui, normalmente, função protetora, porque para isso basta a camada 

natural de óxido. O acabamento é mais estético do que com a função de proteger. 

São adotados os seguintes tratamentos superficiais: acabamento mecânico, limpeza, tratamento químico, 

polimento, anodização, eletrodeposição e pintura. 

 

Acabamentos mecânicos: São processos para alterar a textura ou polimento lisos iniciais (acabamentos 

martelados, mate, acetinado, naido). 

Limpeza: Lavagem simples ou desengorduramento, ou às vezes, de limpeza química, com a finalidade de tirar 

manchas do metal. 

Tratamentos químicos de proteção: Servem para aumentar a camada de óxido ou para base de pintura. 

Consistem em imersão em soluções, como a de carbonato de sódio e cromato de potássio. 
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Polimento químico: Tem a finalidade de aumentar a reflexão e brilho. É obrigatório antes da anodização. Caso 

esta não venha a ser feita, a superfície deverá ser protegida, ou a mesma perderá rapidamente o polimento 

(químico ou eletroquímico). 

  

EMPREGO DO ALUMÍNIO 

Na construção, é usado em transmissão de energia elétrica, coberturas, revestimentos, esquadrias, 

guarnições, elementos de ligação, etc... 

Transmissão de energia elétrica, na forma de fios e cabos, que apresentam sobre os de cobre, maior leveza, 

permitindo maiores afastamentos entre os postes e suportes. É mais barato. Possui, porém, o inconveniente 

de ser menos maleável para efeitos de dobramento (as dobragens feitas no local devem ter grande raio, de 

outra forma, o alumínio fendilhará; é preferível que as peças já venham fundidas com as formas apropriadas). 

É ótimo para ponteiras de pára-raios. 

É muito eletrolítico, por isso, em especial, não deve ficar em contato direto com ferro ou aço; ou com outros 

metais. Os elementos de conexão devem ser de alumínio também. Se isso não for possível, que estes sejam 

de aço zincado ou cadmiado, para formar película isolante. 

Em coberturas é usado na forma de chapas onduladas para telhados e lâminas para impermeabilização (ligas 

finas ou corrugadas - para aumentar a aderência ao impermeabilizante e compensar efeitos de dilatação). 

  

Materiais Metálicos Definições: 

- Metais: do ponto de vista tecnológico, o metal é um elemento químico que existe como cristal ou agregado 

de cristais no estado sólido e é caracterizado pelas seguintes propriedades: 

• Alta dureza; 

• Elevada plasticidade (grandes deformações sem ruptura); 

• Boa condutibilidade térmica e mecânica; 

• Etc. 

- Minerais: são metais encontrados diretamente na natureza ou na forma combinada com outros elementos. 

- Minérios: são os minerais dos quais se podem extrair os metais. São os modos como normalmente os metais 

se encontram na natureza, em forma de misturas de metais ou compostos de metais e impurezas, sempre 

com a possibilidade de serem processados economicamente. 

 



  Faculdade Sudoeste Paulista 
Curso de Engenharia Civil 

Materiais de Construção Civil 
 

Prof. Bethina de Arruda Mota Melado 

6 

 

 

 

- Jazida ou depósito: massa de minérios ou mistura de minérios existentes na superfície ou no interior da terra 

em quantidades suficientes para serem explorados economicamente. 

- Ligas: são os produtos metalúrgicos provenientes da mistura ou da combinação de um ou mais metais entre 

si ou com outros elementos, apresentando propriedades mecânicas e tecnológicas melhores que a dos metais 

puros. Podem ser obtidas através de processos de fusão, pressão, eletrólise, aglutinação, metalurgia 

associada, etc. 

- Metalurgia: é o estudo das propriedades dos metais, das mudanças dessas propriedades através de 

tratamentos especiais, dos processos de fabricação, da constituição e estrutura dos metais e ligas, etc. 

 

Obtenção dos metais: A partir do minério, a obtenção de um metal passa pelas fases de mineração e 

metalurgia. A mineração compreende a colheita do minério (a céu aberto ou subterrânea) e a sua 

concentração, que consiste em separar os minérios utilizáveis dos economicamente pobres através da 

eliminação da ganga (areia, argila, organismos, etc.). A concentração poderá ser feita por processos 

mecânicos ou químicos. 

Processos mecânicos: 

• Fragmentação ou trituração: o minério é quebrado em pedaços menores; 

• Classificação: separação das pedras inúteis; 

• Levigação: separação dos materiais por diferença de densidade através de lavagem em água corrente; 

• Flotação: mistura de óleo e água ao minério seguida de insuflação de ar, fazendo com que se forme uma 

espuma rica em minério que é colhido posteriormente na superfície da mistura; 

• Separação magnética: um equipamento magnético atrai o metal separando-o das impurezas; 

• Lavagem simples; 

• etc. 

Processos químicos: 

• Ustulação: aquecimento do minério sob forte jato de ar provocando a sua decomposição ou oxidação; 

• Calcinação: aquecimento ao fogo. 

Na etapa da metalurgia, ocorre a extração do metal puro do minério através de processos como: 

• Redução: fusão do minério com carbono ou óxido de carbono em fornos de alta temperatura; 

• Precipitação química: reações simples da qual resulta o metal puro; 

• Eletrólise: para minérios que possam ser dissolvidos na água.  


