
Materiais de Construção Civil

Aula 11

Metais

Taciana Nunes

Arquiteta e Urbanista



Introdução

• Dentre os materiais encontrados no nosso dia 
a dia, muitos são chamados de metais, mas na 
verdade grande parte são ligas metálicas.

• Uma liga metálica consiste da união íntima de 
dois ou mais elementos químicos onde pelo 
menos um é um metal. Ex: Latão (liga de cobre 
e zinco), o Aço (liga de ferro e carbono) e o 
Bronze (liga de cobre e estanho).



Corrosão

• A vida útil de um metal depende de sua 
resistência e da proteção que o mesmo tem 
contra corrosão e da resistência a fadiga (dos 
esforços: ação do fogo, variações de 
temperatura, etc.)

• Quase todos os metais apresentam corrosão, 
exceto o ouro e a platina.



Metais mais utilizados

Alumínio:

• Liga metálica composta por 3% de cobre, 1% 
de manganês e 0,5% de magnésio.

• Quanto mais puro o alumínio, maior a 
resistência à corrosão e menor a resistência 
mecânica.

• É utilizado na construção civil, em fios e cabos 
elétricos, coberturas, revestimentos, 
esquadrias (portas, janelas), guarnições, etc...



Metais mais utilizados

Cobre:

• Fundido com o estanho ele se torna uma liga 
extremamente dura e resistente: o bronze.

• É utilizado em motores elétricos, telefones, 
circuitos elétricos, tubulações, serpentina de 
aquecimento ou refrigeração, etc...

• O bronze é a liga com 85 a 95% de cobre e 15 
a 5% de estanho.



Metais mais utilizados

Ferro:

• É o metal de maior utilização na construção 
civil.

• Dê acordo com o teor de carbono na 
composição da liga, tem-se a classificação:

- Aço forjado: menos de 0,2% de carbono

- Aço: entre 0,2 e 1,7% de carbono.

- Ferro fundido: entre 1,7 e 6,7% de carbono.



Aços

Os aços são ligas metálicas de ferro e carbono, com 
porcentagens deste último variáveis entre 0,008 e 
2,11%. Distinguem-se dos ferros fundidos, que 
também são ligas de ferro e carbono, pelo teor de 
carbono que está entre 2,11 e 6,67%.

Outra diferença fundamental entre ambos é que os 
aços, por sua ductibilidade, são facilmente 
deformáveis por forja, laminação e extrusão, 
enquanto que peças em ferros fundidos são 
fabricadas pelo processo de fundição.



Aços - especificações

• Barras – diâmetros superiores a 5mm obtidas 
por laminação a quente (CA25 e CA50)

• Fios - diâmetros inferiores a 10mm obtidas por 
trefilação ou laminação a frio (CA60)

Diâmetros nominais do aços para concreto armado



Aços – CA 25 50 e 60

CA 25: Possui superfície lisa, é

comercializado em barras retas ou
dobradas com comprimento de 12 m em
feixes amarrados de 1.000 kg ou 2.000
kg e em rolo nas bitolas até 12,5 mm.

CA 50: Possui superfície nervurada são

comercializadas em barras retas e
dobradas com comprimento de 12m e em
feixes amarrados de 1.000 kg ou 2.000
kg.

CA 60: Obtidos por trefilação de fiomáquina.

Caracterizam-se pela alta resistência, que proporciona 
estruturas de concreto armado mais leves, e pelos entalhes, 
que aumentam a aderência do aço ao concreto. È encontrado 
em rolos com peso aproximado de 170 kg, em barras de 12 m 
de comprimento, retas ou dobradas, e em feixes amarrados de 
1.000 kg;



Alguns materiais mais utilizados

• Prego: aço galvanizado.

• Parafusos: aço carbono preto ou galvanizado.

• Ferragens de esquadrias: ferro ou bronze. 

Exemplos: Dobradiça, fechaduras, contratesta, 
espelho, rosetas, maçanetas, puxadores, 
rodízios, etc...



Ferragens de esquadrias


