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MATERIAIS FERROSOS PARA AERONAVES 
 

CARACTERÍSTICAS, PROPRIEDADES E IDENTIFICAÇÃO 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 
Definição de Material 

É uma substância a partir da qual são feitas as coisas ou seja, a matéria cujas propriedades a tornam apta 

para aplicação em produtos fabricados e utilizáveis pelo homem. 

Materiais de Engenharia 

- São materiais que se utilizam para o fabrico de produtos técnicos. 

Ciência dos Materiais 

- Disciplina cientifica que visa fundamentalmente a descoberta de conhecimentos básicos sobre a 

estrutura interna, as propriedades e o processamento de materiais. 

Engenharia dos Materiais 

- Especialidade da engenharia que se dedica essencialmente à aplicação dos conhecimentos científicos 

sobre materiais, de modo, a que estes possam ser convertidos em produtos úteis ou desejados pela 

sociedade. 

 

Evolução dos Materiais 

A indústria aeronáutica desde sempre teve uma grande necessidade de novos materiais com melhores 

características e de fácil utilização. Grandes avanços como os associados ao desenvolvimento de ligas leves 

de alumínio, ligas avançadas e materiais compósitos, tornaram possível reduzir significativamente o peso 

estrutural das aeronaves. 

O processo de substituição de materiais na indústria aeronáutica não é dos dias de hoje, mas sempre que é 

descoberto um novo material ou uma nova forma prática e económica de usar um material já conhecido, 

com vantagens competitivas essa substituição acontece. 

Os primeiros aviões eram construídos preferencialmente utilizando madeiras. Quando os métodos 

metalúrgicos melhoraram, começaram a ser substituídas as madeiras pelo aço, depois o aço foi substituído 

por “aços avançados”, etc. Este, é um processo é contínuo que possibilita a substituição e o 

aperfeiçoamento dos materiais existentes, isto é, a disponibilização de materiais mais leves, mais 

resistentes, mais tenazes, mais tolerantes aos danos e/ou mais resistentes a altas temperaturas, recicláveis 
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e fáceis de reparar. 

São criadas condições para o desenvolvimento para uma nova geração de aviões mais seguros, eficientes e 

amigos do ambiente quer em termos estruturais, quer em termos propulsivos. 

A evolução tecnológica permitiu: (2) 

 Aeronaves a voarem mais rápido, com maior alcance e com maior segurança; 

 Aumento de rentabilidade da exploração de linhas aéreas devido ao aumento da capacidade de 

carga e diminuição do consumo de combustível. 

 

Classes de Materiais 

As diferentes “espécies” de materiais podem ser agrupadas de diferentes formas. Normalmente são 

constituídos por 5 grupos, tais como: 

- Materiais Metálicos; 

- Materiais Poliméricos; 

- Materiais Cerâmicos; 

- Materiais Compósitos; 

- Materiais Electrónicos. 

 

Materiais Metálicos 

Substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos podendo também conter elementos 

não metálicos, em geral estrutura cristalina na qual os átomos se “arranjam ou organizam” de maneira 

ordenada. 

Como exemplos: o aço, ferro fundido, bronze, etc. 

Características principais: 

»» Alto ponto de fusão; 

»» Boa condutividade eléctrica; 

»» Boa condutividade térmica; 

»» Baixa resistência à corrosão; 

»» Densidade variável (consoante o elemento). 
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Materiais Poliméricos 

Consistem em moléculas orgânicas muito longas, em geral não cristalinos embora alguns possuam regiões 

cristalinas. 

Como exemplos: Plásticos, nylon, borrachas, pvc, etc. 

Características principais: 

»» Baixa resistência mecânica; 

»» Baixa resistência térmica; 

»» Baixa densidade; 

»» Baixa condutividade eléctrica; 

»» Baixa condutividade térmica; 

»» Boa resistência química; 

»» Alto coeficiente de expansão. 

Materiais Cerâmicos 

São considerados como substâncias usualmente formadas por compostos de elementos metálicos e não 

metálicos ligados entre si. Podem ser cristalinos, não cristalinos ou uma mistura dos dois tipos. 

Como exemplos: Alumina, Diamante, sílica, vidro, etc. 

Características principais: 

»» Alto ponto de fusão; 

»» Baixa densidade; 

»» Grande dureza e resistência ao desgaste; 

»» Ausência de deformação plástica; 

»» Baixo Coeficiente de Deformação Térmica; 

»» Baixa Condutividade Eléctrica e Térmica; 

»» Grande resistência à corrosão (quimicamente estável). 
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Materiais Compósitos 

São formados pela conjugação de dois ou mais materiais diferentes (Metálicos, Poliméricos ou Cerâmicos), 

não existindo solubilidade entre eles. Formam uma estrutura que combina as propriedades de cada um dos 

materiais que a constitui. 

Como exemplos: Estruturas tipo sandwich, laminado. 

Características principais: 

»» Baixa densidade; 

»» Boa resistência à corrosão; 

»» Grande resistência a elevada temperatura e velocidade; 

»» Baixo custo de manutenção; 

»» Longa duração. 

Materiais Electrónicos 

Os materiais electrónicos ainda não constituem um grupo muito forte em termos de volume de materiais, 

mas são um grupo extremamente importante relativamente a tecnologias avançadas. 

São materiais essencialmente com boas características eléctricas. O material mais importante é o Silício puro 

modificado para se lhe alterarem as suas características eléctricas. 

Características principais: 

»» Podem detectar, amplificar, transmitir sinais eléctricos de uma forma complexa; 

»» Leves. 

Os sistemas de microelectrónica tornaram possível o aparecimento de novos produtos e equipamentos, tais 

como: 

 Satélites de comunicações; 

 Os computadores; 

 As calculadoras de bolso; 

 Os relógios digitais e os robots de soldadura. 
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Selecção de Materiais 

A cada material estão inerentes determinadas propriedades que o tornam adequado ou não a uma utilização 

específica, garantindo o bom comportamento dos componentes que constituem quando em serviço. 

No caso de pretendemos um produto fiável e durável, é essencial ter em conta as propriedades de cada 

material no momento da sua selecção. 

Os critérios de selecção de um material de vem ter em conta: 

 O material, a função, a forma e o processo como é obtido. 

 

Propriedades dos Materiais 

As principais propriedades dos materiais são: 

- Propriedades Físicas; 

- Propriedades Químicas; 

- Propriedades Mecânicas. 

 

Propriedades Físicas 

As propriedades físicas, de que são exemplo a condutibilidade eléctrica e a condutibilidade térmica, 

dependem da estrutura dos metais. Estas propriedades fornecem indicações sobre o comportamento destes 

elementos quando sujeitos à acção de campos de forças físicas, como o campo gravitacional, os campos 

eléctricos e as variações térmicas. São intrínsecas ao material, resultam da sua estrutura molecular e 

atómica.  

Características principais: 

»» Cor; 

»» Densidade; 

»» Ponto de Fusão; 

»» Condutividade Térmica; 

»» Condutividade Eléctrica. 
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Propriedades Químicas 

Dependem da composição química dos metais e fornecem indicações sobre o comportamento destes 

elementos quando sujeitos à acção de agentes químicos. 

Características principais: 

»» Composição Química; 

»» Reactividade (em geral); 

»» Resistência à Corrosão (muito importante na selecção dos materiais para futura aplicação). 

 

Propriedades Mecânicas 

As propriedades mecânicas fornecem indicações sobre a resistência dos materiais aos diversos tipos de 

solicitações mecânicas, sem correrem o risco de deterioração, desgaste prematuro ou rotura e não são 

intrínsecas ao material. As propriedades mecânicas irão ser objecto de estudo pormenorizado. 

As propriedades principais: 

 Dureza; 

 Elasticidade; 

 Plasticidade; 

 Ductilidade; 

 Maleabilidade; 

 Tenacidade; 

 Resistência à fadiga; 

 Resiliência. 

 
PROCESSOS DE OBTENÇÃO 
Metalurgia do Ferro 

Metalurgia 

É a ciência dos metais..  Sendo o ferro o metal mais abundante e o de maior aplicação, a “Metalurgia do 

Ferro” merece um estudo mais aprofundado ao longo da próximas aulas.  
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Ferro Técnico 

O Ferro, dada a sua grande afinidade com outros elementos não se encontra na natureza no seu estado 

puro, mas fazendo parte de um grande número de compostos, essencialmente:  Óxidos, carbonatos e 

sulfuretos. Estes compostos aparecem na natureza sob a forma de Minerais. 

Mineral 

É uma substância inorgânica com estrutura atómica e composição química bem definidas ou variando dentro 

de limites bem determinados. Quando estes minerais possuem uma elevada concentração e permite ao 

homem uma extracção lucrativa, designam-se por: Minérios. 

 

Minérios de Ferro Principais 

 Magnetite - Fe3O4 

o Óxido salino de ferro com 72% de Fe; 

 Hematite – Fe2O3 

o Sexquióxido de ferro com 70% de Fe; 

 Limonite – Fe2O3H2O3 

o Sexquióxido de ferro hidratado com 70% de Fe; 

 Siderite – FeCO3 

o Carbonato de ferro com 48% de Fe; 

 Siderite – SFe 

o Sulfureto de ferro com 48% de Fe. 

A Magnetite - Fe3O4 e a Hematite – Fe2O3 

- São os mais utilizados, não só por terem maiores percentagens de Ferro, mas também por 

facilitarem no processo extractivo. 

 

Extracção de Minérios 

Encontram-se na Natureza associados a outros compostos, tais como: 

 Óxido de Silício, Cálcio, Fósforo, Manganês e outros que constituem a chamada: Ganga. 

Ganga 

Atendendo à sua composição tem normalmente elevado ponto de fusão, característica bastante importante 

como se verá quando abordarmos a constituição da carga do alto-forno. 
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Fases de extracção de minérios 

a) Recolha dos Minérios pode ser: a céu aberto, minas e dragagem; 

b) Concentração do minério (remoção da ganga), pode ser através dos seguintes métodos: 

 Sedimentação (mói-se/lava-se o material); 

 Separação magnética; 

 Flutuação: 

o A ganga que não se consegue eliminar pelos processos anteriores designa-se por escória; 

o É normalmente eliminada durante a produção do metal por redução. 

 

Obtenção do Ferro 

Povos antigos – Babilónia, Egipto, Pérsia, China, Índia e depois Gregos e Romanos fabricavam armas e 

inúmeros utensílios de ferro e aço. O ferro é normalmente obtido através de: 

- Processo Primitivo; 

- Alto-forno. 

Processo Primitivo 

Actualmente, estes processos são utilizados em trabalhos de pouco rigor (pequenas oficinas), podendo ser: 

- Tipo poço fechado; 

- Tipo de forja catalã → Ambos usando carvão vegetal como combustível. 

 

Fig. 1: Poço Fechado. 

 

Fig. 2: Forja Catalã. 
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Neste processo, as temperaturas atingidas não são suficientes para liquefazer o metal. O ferro é obtido no 

estado pastoso (líquido de alta viscosidade), encontrando-se misturado com as impurezas do minério.  

O ferro produzido desta forma apresenta-se em geral relativamente dúctil, mole, maleável e podia ser 

trabalhado por martelamento a temperaturas relativamente elevadas. Após ser retirado do forno (uma bola 

de ferro), este é martelado para a remoção das impurezas. 

Alto-forno 

Ao longo dos tempos foram aumentadas, paulatinamente, a altura dos fornos primitivos. (fornos de cuba ou 

fornos chaminé).  

Fornos chaminé: Carga → introduzida pelo topo; 

Ar → soprado pela parte inferior; 

1500 → Inglaterra → Alto-forno mais próximo aos modernos; 

1619 → Inglaterra → Introdução do coque; 

1800 → Inglaterra → Aquecimento do ar. 

O Alto-forno constitui o principal equipamento utilizado na metalurgia do ferro. Neste processo trabalham-se 

grandes quantidades de matéria-prima. As temperaturas atingidas permitem obter ferro no estado líquido e 

ao mesmo tempo, retirar as impurezas que vão formar a escória. Acontece que a escória é menos densa que 

o metal, ficando a sobrenadar neste, o que permite ser a sua extracção mais facilmente. 

 

Fig. 3: Alto-Forno. 

A carga do alto-forno é constituída por: Minério, Coque e Fundente. 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 20 - 

Minério 

É a matéria-prima da qual se vai extrair o ferro. 

Coque 

Desempenha uma dupla função na elaboração da Gusa: de combustível e a de redutor. 

O Coque provém da destilação do carvão, que deve ser o mais puro possível para evitar resíduos como 

enxofre e fósforo. Como redutor absorve o oxigénio combinado com outros elementos. 

Fundente 

Tem por objectivo reagir com ganga formando compostos que fundem a temperaturas mais baixas, visto 

que como já foi dito, a ganga tem um elevado ponto de fusão. 

 

 

Fig. 4: Alto-forno, incluindo o equipamento auxiliar principal. 
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Sequência da Obtenção do Ferro 

O ferro na sua obtenção tem diversas etapas: 

 Introduz-se a carga, composta de: 

o Minério de ferro, Coque e fundente; 

 Entre 300ºC e 350ºC temos a dissecação, onde: 

o O vapor de água contido na carga é liberado; 

 Entre 350ºC e 750ºC ocorre a redução, onde: 

o O óxido de ferro perde o oxigénio; 

 Entre 750ºC e 1150ºC temos a carburação, onde: 

o O ferro se combina com o carbono formando a Gusa; 

 Entre 1150ºC e 1800ºC ocorre a fusão, onde: 

o A Gusa passa para o estado líquido; 

 Em torno dos 1600ºC ocorre a liquefacção, onde: 

o A Gusa se separa da Escória. 

 

Fig. 5: Alto-forno. 

A figura 5 permite observar as etapas sequenciais para obtenção do ferro no alto-forno. O ferro é obtido a 
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partir do minério, com a participação de combustível e fundentes. 

O minério, o combustível e os fundentes são introduzidos em camadas alternadas pela boca do alto-forno, 

estabelecendo-se pelo calor. Uma corrente descendente de materiais, primeiramente sólidos, depois 

pastosos, e, finalmente líquidos. 

As altas temperaturas atingidas no interior do alto-forno, vão permitir a redução do óxido de ferro (O3Fe2), 

pelo óxido de carbono (CO), através da reacção química: 

O3Fe2 + 3CO                     2Fe + 3CO2 

Dentro da cuba, o ferro fica suficientemente quente para absorver até 3 a 4% de carbono. Esta massa 

líquida de ferro-carbono apresenta um ponto de fusão aproximadamente 1.150ºC, que é inferior ao do metal 

puro e tem o nome de Gusa. 

A Gusa separa-se da escória ainda dentro do forno, tal como nos é possível observar na figura anterior. O 

elevado teor de carbono deste material, não permite que o mesmo seja imediatamente trabalhado. O seu 

baixo ponto de fusão possibilita no entanto a sua fácil fundição. 

A Gusa tem como aplicações: a fundição dos lingotes destinada a segunda fusão a execução de grandes 

peças por vazamento directo nos moldes e a fabricação do aço (mais apurado). 

Quanto aos tipos de Gusa existem: Gusa branca e Fundição gris. 

 

Fig. 6: Sequência de obtenção do ferro. 

              

Fig. 7: Operação de recepção da gusa para lingotes.     Fig. 8: Operação de laminagem e Perfilagem. 
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NATUREZA MICRO E MACROSCÓPICA 
Estrutura Atómica 

Átomo 

Toda a matéria é formada por átomos e moléculas. O átomo é a unidade base dos elementos químicos, tal 

como o hidrogénio (H), as moléculas são agregados de átomos, como é o caso da água (H2O). 

Num átomo, consegue-se diferenciar um núcleo onde existem protões com cargas positivas e neutrões sem 

carga. Em torno do núcleo move-se uma “nuvem” de electrões, que são as partículas carregadas 

negativamente (de energia eléctrica), conforme se pode observar na figura 9.  

Ião 

 

Fig. 9: Nuvem Electrónica. 

Se o número de protões do átomo for igual ao número de electrões, diz-se que o mesmo é equilibrado. Se o 

número de electrões for maior ou menor que o número de protões diz-se que o átomo tem carga (ião 

negativo ou positivo). 

Os iões são instáveis e têm tendência a captar ou a libertar aqueles electrões, de forma a conferir a 

estabilidade necessária ao átomo. 

 

Forças Inter-atómicas 

Podemos descrever uma molécula como um conjunto de dois ou mais núcleos atómicos envoltos numa 

nuvem de cargas eléctricas negativas, sendo a sua ligação assegurada por forças electrostáticas. A 

intensidade da ligação depende da variação da intensidade da nuvem electrónica no espaço entre os 

núcleos. 
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Estado Metálico 

Num metal não há saturação dos estados covalentes ligantes (electrões livres). Como resultado, não há 

qualquer restrição ao número de átomos vizinhos de átomo a não ser a restrição de natureza geométrica. É 

este carácter não saturado da ligação, que permite por exemplo a formação das ligas metálicas, uma vez, 

que os diferentes átomos estão ligados pela nuvem de electrões livres para a qual ambos contribuíram. 

Um metal puro é constituído na sua totalidade por átomos de um único elemento. Os metais puros não 

existem na natureza e são difíceis de obter, mesmo através de processos químicos complexos. Não têm 

grande aplicação industrial, porque as suas características são inferiores às que se obtêm quando 

combinados com outros elementos. 

 

Estrutura 

É forma de agrupamento de partículas elementares. Os átomos agrupam-se para formar moléculas, e estas 

por sua vez agrupam-se ainda para formar cristais. 

As propriedades de um material dependem da natureza dos átomos e dos tipos de agrupamentos. 

 

Estrutura Macroscópica 

No caso de um metal que se obteve por arrefecimento, à medida que se processa a solidificação vão-se 

formar pequenos pontos sólidos, à volta dos quais se desenvolvem cristais, que crescem em todas as 

direcções. Estas formações constituem os chamados Grãos. Ao arranjo do Grãos dá-se o nome de: 

Macroestrura. 

 

Macroestrutura. 

A Macroestrutura é visível a olho nu ou com o auxílio de pequenas ampliações. Para se efectuar essa 

observação em boas condições, é necessário fazer anteriormente um polimento, seguido de um ataque com 

um ácido para remover todas as impurezas que se depositam nos intervalos dos grãos. 

A Macroestrutura permite: 

 Mostrar a forma como se orientam os grãos, o seu tamanho, bem como as modificações 

produzidas por Tratamentos Térmicos e Mecânicos; 

 Caracteriza-se por reflectir ou mostrar a disposição das partículas ou constituintes micrográficos. 
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Estrutura Microscópica 

A Microestrutura só é visível com o apoio de microscópicos apropriados e permite: 

 Observar o tamanho do grão; 

 A forma do grão; 

 As substâncias puras; 

 Os compostos ou misturas de ambos, existentes no material. 

 

Se fosse possível aumentar o poder de ampliação do microscópico, poderíamos ver como num Grão se 

dispõem e ligam os átomos. A esta disposição dos átomos, dá-se o nome de: Estrutura Cristalina. 

O Raio X permite observar o posicionamento dos átomos em termos espaciais. Verifica-se, que para os 

metais os seus átomos se dispõem no espaço formando uma malha, que se repete ao longo de toda a 

extensão do material e que se designa por: Célula Elementar. 

 

Célula Elementar 

As malhas mais frequentes: (4) 

 Cúbica de Corpo Centrada (CCC); 

 Cúbica de Faces Centradas (CFC); 

 Hexagonal; 

 Tetragonal. 

 

              

Fig. 10: Malha de uma célula elementar. 

 

A figura 10, permite observar à esquerda uma malha Cúbica de Corpo Centrada e à direita uma malha 

Cúbica de Faces Centradas. 

 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 26 - 

Liga Metálica 

É uma mistura íntima de duas ou mais substâncias, sendo pelo menos uma delas metálicas. Tem como 

finalidade melhorar certas propriedades ou características do metal base.  

Obtenção das Ligas 

As Ligas obtêm-se fundindo conjuntamente os diferentes componentes e deixando arrefecer. Durante este 

arrefecimento os componentes da liga podem associar-se em 3 formas: 

- Soluções Sólidas; 

- Agregados Cristalinos; 

- Compostos Químicos. 

As Soluções Sólidas podem apresentar a forma: Intersticial ou de Substituição. 

          

Fig. 11: Soluções sólidas. 

A figura 11 mostra à esquerda uma Solução Sólida Intersticial e à direita uma Solução Sólida de 

Substituição. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS AÇOS 
Classificação 

A presença de Carbono no Ferro ainda que em concentrações muito baixas, provoca um grande aumento da 

resistência do metal. Desta forma, passamos a ter uma liga de Ferro e Carbono (liga Fe-C). 

Às ligas de Ferro e Carbono, atribui-se o nome de Aço se a concentração de carbono for menor de 2,06% e 

de Fundições, se as ligas de ferro e carbono possuírem um teor em carbono superior a 2,06%. 

É corrente classificar as Ligas Ferrocarbónicas em função da percentagem de carbono, da seguinte forma: 

- Ferro macio: com 0,05% a 0,1 % de carbono; 

- Aços: entre 0,1% a 1,7 % de carbono; 

- Gusa ou Ferro Fundido: com mais de 1,7 % de carbono. 
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A classificação dos aços é usual ser feita: 

1. Quanto ao Teor de Carbono; 

2. Quanto à Composição Química; 

3. Quanto à Aplicação. 

 

1- Teor de Carbono 

Por definição, aço é uma liga ferrocarbónica com uma percentagem de carbono entre 0.1% e ~2%. Devido 

às matérias-primas utilizadas e aos processos de fabrico, o aço contém sempre outros elementos metálicos 

ou não. Alguns ajudam a reforçar a resistência da liga outros são apenas impurezas. 

Quanto à percentagem de carbono, os aços classificam-se em: 

 Aços extramacios (0,10% < C < 0,25%); 

 Aços macios        (0,25% < C < 0,40%); 

 Aços semiduros   (0,40% < C < 0,60%); 

 Aços duros          (0,60% < C < 1,0%); 

 Aços muito duros (C > 1,0%). 

De uma forma geral, podemos dizer que o aumento do teor de carbono nos aços altera as suas 

propriedades da seguinte forma: 

 Aumenta a dureza, a resistência e o limite elástico; 

 Diminui o ponto de fusão. 

 

2- Composição Química 

Quanto à composição química existem: 

- Aços sem Liga ou Aços ao Carbono; 

- Aços Ligados. 

 

Aços sem Liga ou Aços ao Carbono 

É um tipo de aço que deve as suas propriedades essencialmente ao teor de carbono, cuja composição além 

dos inevitáveis elementos decorrentes da elaboração, não contêm nenhum elemento de liga em quantidade 
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superior aos mínimos indicados. 

 

Aço Ligado 

É um aço ao qual durante a elaboração foram incorporados propositadamente elementos de liga, tal como o 

Níquel, ou o Molibdénio, ou o Crómio para melhoria das suas propriedades. 

Existem dois elementos, o Silício e o Manganês, que se encontram em todos os aços normalmente em 

pequenas quantidades. O teor dos elementos que estes aços contêm não pode ser superior: 

 0,5 % Si; 1,5 % Mn; 

 0,1 % Al; 0,05% Ti; 

 0,35% Cu. 

 

Aços Ligados são agrupados: 

 Aços de pouca liga - são aqueles em que o teor total dos elementos de liga não é superior a 5%; 

 Aços de muita liga - são aqueles em que o teor total dos elementos de liga é superior a 5%. 

 

Aplicação 

Existem 3 Tipos: 

»» Aços de Construção; 

»» Aços para Ferramentas; 

»» Aços Especiais. 

 

Elementos de Liga 

Na composição dos aços surge um grande número de elementos ligados ao ferro. Alguns deles são 

indesejáveis e são retirados o máximo possível durante a fusão e subsequente produção do aço, assim: 

 O Fósforo: 

o Torna o aço quebradiço no estado frio; 

 O Enxofre: 

o Torna o aço quebradiço no estado quente. 
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São adicionados aos aços os diversos elementos de liga, para que adquiram as propriedades que melhor se 

adaptem à sua função: 

»» Para aumentar a Resistência à Tracção: C, Mn, Cr, Ni; 

»» Para melhorar a Maquinabilidade: S, Se; 

»» Para aumentar a Resistência ao Desgaste: Cr, W, Mo, Mn; 

»» Para tornar os aços aptos para a Têmpera no óleo ou no ar: Ni, Mn, Cr, Mo; 

»» Para aumentar a Resistência à Corrosão: Cr, Ni, Mo, Cu, Si; 

»» Para diminuir a Resistência a Temperaturas Elevadas: W, Mo, V, Co, Cr; 

»» Para aumentar a Resistência ao Desgaste a Quente: W, Mo, V, Cr. 

 

Designação 

Existem vários sistemas de designação e identificação dos aços. Um dos mais importantes é o Sistema AISI-

SAE (American Iron and Steel Institute – Society of Automotive Engineers). 

Este sistema utiliza 4 dígitos (por vezes 5) – XX XX: 

 Os dois primeiros indicam os principais elementos de liga; 

 Os dois últimos indicam a percentagem de carbono; 

 Eventuais sufixos ou prefixos podem ser adicionados; 

Exemplo: Aço 1040 => Aço Carbono (10) / 0.40% de C (40); 

      Aço 50100 => Aço Cr(50) / 1% de C (100). 

 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Relembrando, as principais propriedades dos materiais são: 

• Propriedades Físicas; 

• Propriedades Químicas; 

• Propriedades Mecânicas. 
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As propriedades mecânicas fornecem indicações sobre a resistência dos materiais aos diversos tipos de 

solicitações mecânicas, sem correrem o risco de deterioração e desgaste prematuro ou rotura. As 

propriedades mecânicas não são intrínsecas ao material, surgem como resposta do material às cargas 

(esforços) que lhe são impostas. 

As propriedades Mecânicas (mais relevantes): 

- Dureza; 

- Elasticidade; 

- Plasticidade; 

- Ductilidade; 

- Maleabilidade; 

- Tenacidade; 

- Resistência à fadiga; 

- Resiliência. 

 

Dureza 

É a propriedade que os materiais têm de resistir à penetração ou a serem riscados por outros. Esta 

característica está intimamente relacionada com a estrutura e composição molecular dos materiais. 

     

Fig. 12: Material a ser penetrado. 

Como podemos observar na figura 12, o material A é constituído por grãos maiores, logo oferece menos 

resistência à penetração do que o material B. 

A escala de dureza Mohs ordena os materiais desde os menos duros para os mais duros. Os materiais que 

apresentam um elevado grau de dureza são resistentes ao desgaste. Esta propriedade deverá estar presente 

nos componentes sujeitos a condições extremas de desgaste, por atrito ou fricção por exemplo: 

»» Engrenagens, excêntricos da árvore de cames, camisas do cilindro, segmentos, etc. 

Tais componentes deverão ser concebidos ou pelo menos “tratados”, de modo a apresentar a dureza 

necessária ao bom desempenho das funções. 
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Elasticidade 

É a propriedade que permite a um material deformar por acção de uma força exterior, e em seguida, 

recuperar a sua forma e dimensões originais após o descarregamento dessa tensão. 

Como exemplos temos: 

»» As asas das aeronaves são estruturas que devem possuir grande elasticidade, devendo por isso ser 

construídas com materiais que apresentem tal característica. 

         

                     Fig. 13: Modelo de elasticidade: dos materiais e muscular. 

 

Plasticidade 

É a capacidade de um material se permitir a sua deformação sob acção de forças exteriores, mantendo essa 

deformação após o cessar da aplicação dessas força. 

A plasticidade acontece sempre a seguir à elasticidade, sendo uma propriedade inconveniente, que deve ser 

retardada ao máximo. 

       

Fig. 14: Plasticidade. 
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Maleabilidade 

É a propriedade que os materiais têm de sofrer grandes deformações plásticas, pela acção de forças 

exteriores violentas (prensagem e martelagem), sem se deteriorarem. 

Esta deverá ser uma das características dos materiais empregues: 

»» Na estrutura secundária dos aviões. 

 

Fig. 15: Maleabilidade. 

 

Ductilidade 

É a propriedade que alguns materiais têm sofrer deformações permanentes sem atingir a rotura. 

Esta propriedade permite a laminagem (lâminas) e a estiragem (fios), permitindo obter lâminas de 

reduzidíssima espessura ou fios de diâmetro muito pequeno, contribuindo assim para a redução de 

dimensões e peso das aeronaves. 

 

Fig. 16: Maleabilidade. 
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Resiliência 

Capacidades dos materiais resistirem sem romper, à aplicação de forças instantâneas. Materiais resilientes 

são materiais resistentes ao choque (forças de aplicação instantânea). 

Como exemplos de aplicação em aeronaves, temos: 

»» Trem de aterragem, ou zonas onde o trem é acoplado à estrutura principal. 

 

Fig. 17: Resiliência. 

 

Tenacidade 

Capacidade que os materiais têm de resistir a esforços de aplicação gradual (lenta e progressiva) sem se 

desagregarem. Materiais tenazes não fracturam com facilidade. 

Esta propriedade deverá existir nos materiais da: 

»» Estrutura primária e da estrutura secundária, especialmente nas asas. 

 

Fig. 18: Tenacidade. 
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Resistência à Fadiga 

Capacidade do material resistir a esforços cíclicos, que conduzem à alteração das suas propriedades e 

posteriormente à rotura do componente que constitui. 

Esta propriedade deverá existir nos materiais da: 

»» Estrutura primária e da estrutura secundária, trem, motor, etc.  

 

Fig. 19: Antonov – 225. 

 

PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS AÇOS AO CARBONO E LIGADOS 
Aço ao Carbono ou Aço Não Ligado 

Aço ao Carbono 

 Utilizado na estrutura primária, um elevado teor de carbono torna o aço: 

o Menos denso e mais flexível. 

 

Aço Ligado 

Aço ao Níquel 

 Utilizado em longarinas e parafusos, o níquel confere ao aço: 

o Mais elasticidade, aumenta a tenacidade e a resistência à corrosão. 

Aço ao Molibdénio 

 Utilizado no trem de aterragem, a adição de molibdénio: 

o Aumenta o limite elástico e a resistência à tracção; 

Aço ao Crómio 

 Utilizado na estrutura primária, no trem, no motor, o crómio é utilizado em quase toda a aeronave 

porque confere ao aço: 

o Grande resistência contra a corrosão. 
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ENSAIO DE MATERIAIS 

A determinação das características dos materiais é de capital importância para conhecer os diferentes tipos 

de solicitações permitidas a um material, equipamento ou aeronave. Deste modo, é possível determinar e 

quantificar as características mecânicas dos materiais, associando valores numéricos que permitam medi-las. 

Os materiais são seleccionados para determinada aplicação específica em função dos valores obtidos neste 

tipo de ensaios. Como iremos constatar mais adiante, a obtenção destas características vai revelar-se de 

grande importância no cálculo do tempo de vida útil de um material ou equipamento. 

Existem dois grupos de ensaios mecânicos executados aos materiais: 

- Ensaios Não Destrutivos (END); 

- Destrutivos. 

Os Ensaios Não Destrutivos 

Este ensaio caracteriza-se por normalmente permitir uma nova utilização do material ensaiado. 

Ensaios Destrutivos 

A característica principal dos é a de que um material ensaiado sofre vários tipos de danos, não permitindo a 

sua reutilização (normalmente). Assim, os materiais podem ser submetidos a vários tipos de ensaios, tais 

como: 

 Ensaio de Dureza, Tracção, Resiliência e Fadiga. 

          Os ensaios podem ainda ser: 

 Estáticos (dureza e tracção) ou Dinâmicos (Resiliência ou Impacto e Fadiga). 

 

ENSAIO DE DUREZA 

A dureza é definida como a resistência que os materiais oferecem à abrasão (deixar riscar), ao corte, à 

furação, à penetração por outros. 

A escala de dureza Mohs ordena os materiais, desde os menos duros para os mais duros. Os materiais que 

apresentam um elevado grau de dureza são resistentes ao desgaste.  

O ensaio de dureza dos materiais permite avaliar o comportamento ao desgaste, bem como, fornecer 

indicações respeitantes à composição, estrutura e ainda embora de forma limitada, podemos relacionar a 

dureza com a resistência à tracção e compressão. 
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Fig. 20: Durómetro. 

Na figura 20, podemos observar equipamento que mede a dureza, designado por Durómetro. Existem 

vários métodos para determinar a dureza, sendo os mais utilizados: 

- Método Brinell; 

- Método Rockwell; 

- Método Vickers. 

 

Fig. 21: Escala de Dureza. 

 

Procedimento 

De uma forma resumida, o ensaio de Dureza é um ensaio de penetração que consiste: 

 Em premir um penetrador contra a superfície do material a ensaiar sob a acção de uma força 

conhecida, durante um determinado intervalo de tempo; 

 De seguida mede-se a área da superfície, a área projectada, ou a profundidade da identação. 

Este tipo de ensaio torna possível comparar tratamentos térmicos diferentes, aplicados sobre um mesmo 

material, por exemplo um aço ou verificar a qualidade de soldaduras ou inspecções a peças acabadas. 
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Método Brinell 

Existem registos de que no século XVII já se avaliava a dureza de pedras preciosas, utilizando uma lima. 

O primeiro método padronizado para determinar a dureza, é baseado no processo de riscagem, foi 

desenvolvido por Mohs, em 1822. Este método deu origem à escala de dureza Mohs, que apresenta 10 

minérios padrão, ordenados numa escala crescente de acordo com a sua capacidade de riscar ou ser 

riscado. 

 

Fig. 22: Equipamento do método Brinell. 

Princípio do método 

Este método baseia-se no princípio, de que: 

 Para cada material e para cada arranjo molecular, há uma relação constante entre a força F que se 

aplica sobre a esfera e a superfície S da calote esférica impressa no material a ensaiar; 

 O número de dureza é dado pela relação: 

o HB = F/S (kgf/mm2); 

o F = Força aplicada (kgf); 

o S = Superfície da calote impressa no material (mm2). 

 

Fig. 23: Vista em planta da calote de impressão, através de microscópico óptico. 

Vantagens: 

 É usado especialmente para avaliação da dureza de metais não ferrosos, ferro fundido, aço, 

produtos siderúrgicos em geral e peças não temperadas; 

 É efectuado em equipamento de fácil operação. 
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Limitações: 

 Usando-se esferas de aço temperado só é possível medir durezas até 500 HB, pois durezas maiores 

danificariam a esfera; 

 A recuperação elástica origina erros (o diâmetro de impressão não é o mesmo quando está em 

contacto com o metal e depois de aliviada a carga); 

 Não deve ser realizado, em superfícies cilíndricas com raio de curvatura menor que cinco vezes o 

diâmetro da esfera utilizada, porque haveria escoamento lateral do material e a dureza medida 

seria menor que a real; 

 Em alguns casos podem ocorrer deformações no contorno de impressão, ocasionando erros de 

leitura, devidos a aderência do material à esfera durante a aplicação da carga ou bordas abauladas 

dificultando a leitura do diâmetro. 

                             

Fig. 24: Diâmetro de impressão.       Fig. 25: Escoamento Lateral. 

              

Fig. 26: Deformações contorno da impressão. 

Condições de Ensaio 

Para a realização deste ensaio é necessário obedecer a parâmetros condicionados e tabelados para o efeito. 

Assim, o valor recomendado para o Factor de Carga é igual ao quociente da Força (F) pelo Diâmetro ao 

quadrado da esfera (D²), e é estabelecido pela norma NP106:1990. 

O diâmetro da esfera é determinado em função da espessura do corpo ensaiado. A espessura mínima é 

indicada em normas técnicas de método de ensaio. Os valores de carga foram determinados a partir das 

relações entre F e D² indicados no primeiro quadro: Exemplo: F/D² = 30 => F = 30 D². 
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Tipo de Material Dureza Brinell F / D2 

Aço  30 

<140 10 
Ferro Fundido 

≥140 30 

<35 5 

≥35 e ≤200 30 Cobre e Ligas de Cobre 

>200 30 

1.25 
<35 

2.5 

5 

10 ≥35 e ≤80 

15 

10 

Metais Leves e suas Ligas

>80 
15 

1 
Chumbo, Estanho  

1.25 

Metal Sinterizado Consultar ISO 4498 -1 

Tabela 1: Factor de Carga. 

 

Diâmetro da F (kgf = 30D2 F (kgf = 10D2 F (kgf = 5D2 F (kgf = 2,5D2 

10 3.000 2.000 500 250 

5 750 250 125 62.5 

2,5 187.5 62.5 31.25 15.625 

Tabela 2: Diâmetros de Esferas. 

 

Dureza Brinell em Função do Diâmetro de Impressão 

d (mm) HB (F = 3000kgf) d (mm) HB (F = 3000kgf) 

2,75 495 4,05 223 

2,80 477 4,10 217 

2,85 461 4,20 212 

2,90 444 4,25 207 

Tabela 3: Selecção de Esferas. 
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Método Rockwell 

No início do século XX registaram-se muitos progressos no campo da determinação da dureza. 

Em 1922, Rockwell desenvolveu um método de ensaio de dureza que utilizava uma pré-carga. Este método 

baseia-se na profundidade de penetração de um corpo que se comprime sobre a peça e que é tanto maior 

quanto mais macio for o material. 

 

Fig. 27: Equipamento Rockwell. 

 

Princípio do método 

A carga de ensaio é aplicada em etapas: 

 Primeiro é aplicada uma pré-carga, para garantir um contacto firme entre o penetrador e o material 

a ensaiar; 

 Depois aplica-se a carga de ensaio propriamente dita; 

 A leitura do grau de dureza é efectuada num mostrador acoplado à máquina de ensaio, de acordo 

com uma faixa predeterminada, adequada à faixa de dureza do material: 

o A vermelho penetrador esférico; 

o A preto o penetrador cónico. 

 

Fig. 28: Mostrador. 
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Pré-carga 

Esta pré-carga tem como função eliminar a acção de eventuais defeitos superficiais e causar uma pequena 

deformação permanente, eliminando os erros causados pela deformação elástica. 

 

Fig. 29: Pormenor do método Rockwell. 

Tipo de Penetradores 

Para materiais duros, utiliza-se um cone de diamante com um ângulo no vértice de 120º, aplicando uma 

força prévia de 10 (kgf) e uma força principal de 140 (kgf). 

Para materiais macios, utiliza-se uma esfera de aço com 1/16” de diâmetro, aplicando uma força prévia de 

10 (kgf) e com uma força principal de 90 (kgf). 

 

Fig. 30: Penetradores. 

 

Fig. 31: Penetrador em Cone e Esfera. 
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Tipo de Ensaio Rockwell 

Existem 2 tipos de equipamentos: 

- A máquina padrão mede a dureza Rockwell Normal: é indicada para avaliação da dureza em geral; 

- A máquina mais precisa mede a dureza Rockwell superficial: é indicada para avaliação de dureza em 

folhas finas ou lâminas, ou camadas superficiais de materiais. 

Rockwell Pré-carga Carga 

60kgf 

100kgf Normal 10kgf 

150kgf 

15kgf 

30kgf Superficial 3kgf 

45kgf 

Tabela 4:Tipos de Rockwell. 

Escala de Dureza Rockwell Normal e Aplicações 

Escala Cor 
(Escala) 

Carga 
Maior 

Penetrador Faixa de 
Utilização 

Campo de Aplicação 

A Preta 60 Diamante 
cone 120º 

20 a 88 
HRA 

Carbonetos, folhas de aço com 
fina camada endurecida. 

C Preta 150 Diamante 
cone 120º 

20 a 70 
HRC 

Aço, titânio, aços com camada 
endurecida profunda, materiais 

com HRB>100. 

D Preta 100 Diamante 
cone 120º 

40 a 77 
HRD 

Chapas finas de aço com média 
camada endurecida. 

B Vermelha 100 Esfera de aço 
1,5875mm 

20 a 100 
HRB 

Ligas de cobre, aços brando, ligas 
de alumínio e de magnésio. 

E Vermelha 100 Esfera de aço 
3,175mm 

70 a 100 
HRE 

Ferro fundido, ligas de alumínio e 
magnésio. 

F Vermelha 60 Esfera de aço 
1,5875mm 

60 a 100 
HRF 

Ligas de cobre recozidas, folhas 
finas de metais moles. 

G Vermelha 150 Esfera de aço 
1,5875mm 

30 a 94 
HRG 

Ferro maleável, ligas de cobre-
níquel-zinco e de cobre-níquel. 

H Vermelha 60 Esfera de aço 
3,175mm 

80 a 100 
HRH 

Alumínio, zinco e chumbo. 

K Vermelha 150 Esfera de aço 
3,175mm 

40 a 100 
HRK 

Metais de chumaceiras e outros 
muito moles ou finos 

Tabela 5: Escalas de Dureza. 
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Escala de Dureza Rockwell Superficial e Aplicações 

Escala Cor 
(Escala) 

Carga 
Maior 

Penetrador Faixa de 
Utilização 

Campo de 
Aplicação 

15N Preta 15 Diamante 
cone 120º 

65 a 90 HR 15N Aplicações similares às 
escalas HRC, HRA e HRD. 

30N Preta 30 Diamante  40 a 80 HR 30N 
Aplicações similares às 
escalas HRC. 

45N Preta 45 Diamante  35 a 70 HR 45N 
Aplicações similares às 
escalas HRC. 

15T Vermelha 15 Esfera de aço 
1,5875mm 

50 a 94 HR 15T Aplicações similares às 
escalas HRB, HRF e HRG. 

30T Vermelha 30 Esfera de aço 
1,5875mm 

10 a 84 HR 30T 
Aplicações similares às 
escalas HRB. 

45T Vermelha 45 Esfera de aço 
1,5875mm 

10 a 75 HR 45T 
Aplicações similares às 
escalas HRB. 

Tabela 6: Escalas de Dureza. 

 

Vantagens: 

 Rapidez, facilidade de execução e isenção de erros humanos; 

 Facilidade de detectar pequenas diferenças de durezas e pequenos tamanhos de impressão; 

 Rapidez de execução e maior exactidão e isenção de erros pessoais uma vez que a leitura é feita 

directamente no aparelho; 

 Possibilidade de maior utilização em metais duros; 

 Pequeno tamanho da impressão (pode ser ensaiada em peças prontas). 

 

Limitações: 

 As escalas não têm continuidade; 

 Os materiais que apresentam dureza no limite de uma escala e no início de outra não podem ser 

comparados entre si quanto à dureza; 

 O resultado de dureza no ensaio Rockwell não tem relação com o valor de resistência à tracção, 

como acontece no ensaio Brinell. 

 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 44 - 

Método Vickers 

Em 1925, Smith e Sandland desenvolveram um método de ensaio de dureza que ficou conhecido como 

ensaio de dureza Vickers. Tem a designação de Dureza Vickers, porque a empresa que fabricava as 

máquinas mais difundidas para operar com este método se chamava Vickers-Armstrong. 

A dureza Vickers é representada pelo valor de dureza, seguido do símbolo HV e de um número que indica o 

valor da carga aplicada. 

 

Princípio do método 

Este método baseia-se no mesmo princípio do método de Brinell. 

 Utiliza uma ponta de diamante com a forma de uma pirâmide de base quadrada, cujo ângulo no 

vértice é de 136º; 

 Força-se, pela aplicação de uma carga pré-estabelecida, um penetrador de forma e dimensões 

conhecidas sobre a superfície da peça a ensaiar; 

 De seguida, relaciona-se a carga aplicada com a área de impressão (como no Brinell). 

Este método leva em conta a relação ideal entre o diâmetro da esfera do penetrador Brinell e o diâmetro da 

calote esférica obtida, e vai mais longe, porque utiliza outro tipo de penetrador, que possibilita medir 

qualquer valor de dureza, dos materiais mais duros aos mais macios. 

     

Fig. 32: Método Vickers. 

 

Cálculo da Dureza Vickers 

A máquina que faz o ensaio não fornece o valor da área de impressão da pirâmide, mas permite obter por 

meio de um microscópio acoplado as medidas das diagonais (d1 e d2), formadas pelos vértices opostos da 

base da pirâmide. 
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Fig. 33: Medidas das Diagonais d1 e d2.          Fig. 34: Geometria da Orientação. 

 

Anomalias 

 Materiais muito macios (recozidos): pode ocorrer o afundamento do metal em torno das faces do 

penetrador; 

 Materiais muito duros (encruados): pode ocorrer uma aderência do metal em torno das faces do 

penetrador. 

                                  

Fig. 35: Impressão perfeita.                                      Fig. 36: Anomalias de Impressão. 

Para efectuar a correcção das Anomalias, deve-se alterar o valor da carga do ensaio (para mais ou para 

menos), dependendo do material e do tipo de defeito apresentado. 

 

Fig. 37: Correcção de Anomalias de Impressão. 
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Valor da Dureza Vickers  

A dureza Vickers pode ser relacionada com o limite de elasticidade. 

 

Fig. 38: Dureza - Limite de Elasticidade. 

O valor de dureza é representado seguido do símbolo HV e de um número que indica o valor da carga 

aplicada. Ex: 440 HV 30 indica que o valor da dureza Vickers é 440 e que a carga aplicada foi de 30 kgf. 

O tempo normal de aplicação da carga varia entre 10 e 15 segundos. Quando a duração de aplicação da 

carga é diferente, indica-se o tempo de aplicação após a carga: Ex: 440 HV 30 / 20, o último número indica 

que a carga foi aplicada durante 20 segundos. 

Vantagens (Método Vickers): 

 É considerado o método mais rigoroso de ponto de vista técnico, principalmente para durezas 

superiores a 400 Brinell; 

 É aplicável a todos os materiais metálicos, de qualquer dureza, especialmente para materiais muito 

duros ou muito moles, muito finos, pequenos e irregulares; 

 É indicado para o levantamento de curvas de profundidade de tratamentos superficiais como 

têmpera e cementação; 

 A escala de dureza é contínua; 

 As impressões deixadas no material são extremamente pequenas; 

 A deformação do penetrador é nula; 

 Oferece grande precisão de medidas. 

 

Limitações: 

 Materiais muito macios (recozidos): pode ocorrer o afundamento do metal em torno das faces do 

penetrador; 

 Materiais muito duros (encruados): pode ocorrer uma aderência do metal em torno das faces do 

penetrador. 
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Microdureza Vickers 

Requisitos 

Emprega uma carga geralmente menor que 1 kgf (10 gf -1 kgf) com penetrador de diamante, produzindo 

um impressão microscópica. A superfície do corpo de prova deve ser plana e polida.  

 

Aplicações 

»» Levantamento de curvas de profundidade de têmpera, cementação ou outro tratamento superficial; 

»» Determinação da dureza de: micro constituintes individuais de uma microestrutura, materiais frágeis e 

de peças pequeníssimas e finas. 

 

Microdureza Knoop (HK) 

Utiliza um penetrador de diamante na forma de uma pirâmide alongada. 

 A relação de comprimento: largura: profundidade da impressão é de 30:4:1; 

 A relação entre diagonal e diagonal menor é de 7:1. 

           

Fig. 39: Microdureza Knoop (HK).                                     Fig. 40: Microidentação Vickers. 

 

 

Fig. 41: Ensaio: Vários Componentes. 
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ENSAIO DE TRACÇÃO (TENSION) 

Este ensaio é muito importante dado que nos fornece informações fundamentais sobre o comportamento 

mecânico dos materiais. Através do ensaio de tracção podemos determinar a resistência à tracção, o limite 

de elasticidade, o alongamento, a estricção e pela análise destes valores poderemos avaliar a: 

- Ductilidade; 

- Fragilidade; 

- Plasticidade; 

- Tenacidade. 

 

Procedimento 

Para efectuar um ensaio de Tracção é necessário: 

 Cortar uma amostra do material a ensaiar, da qual se faz um provete; 

 De seguida, o provete é colocado numa máquina de tracção que lhe aplica forças continuadamente 

crescentes, em simultâneo são medidas e registadas as cargas aplicadas e os alongamentos 

provocados. 

 

Fig. 42: Ensaio de Tracção. 

As forças de tracção tendem a alongar o material. Como exemplos, temos o esforço suportado por cabos e 

travessas “ties”. As travessas são membros transversais que comportam barras de compressão. 

 

Gráfico de Tracção 

O provete a ensaiar, irá ser sujeito à aplicação, de uma forma lenta e contínua, de cargas de valor 

crescente. Este, ao opor-se a estas cargas, tenderá a deformar-se no sentido das cargas, sofrendo um 

alongamento e uma diminuição da sua secção útil. 

Posto isto, é possível construir um gráfico, em que o eixo das abcissas representará o valor do alongamento 

e o eixo das ordenadas a força aplicada. 
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Fig. 43: Ensaio de Tracção. 

 

A figura 43 representa um diagrama de tracção, para um aço dúctil. O gráfico permite distinguir 4 zonas 

importantes a saber: 

a) Zona OA: Zona Elástica ou de Proporcionalidade 

»» As deformações são directamente proporcionais às cargas aplicadas. 

»» Traduz a lei de Hooke. 

»» Se interrompermos o ensaio em qualquer ponto OA, e retirarmos o provete, verificamos que ele 

voltou a ter o comprimindo inicial, tendo-se comportado como um material perfeitamente elástico. 

»» Módulo de Elasticidade ou Módulo de Young, representa o valor da tensão que seria necessário 

aplicar ao provete para que este atingisse o dobro do comprimento inicial, admitindo que se deformava 

sempre na zona elástica. O Módulo de Young indica-nos o valor da rigidez do material. Quanto maior for 

este módulo, mais rígido será o material. 

 

b) Zona AB: Patamar de Cedência 

»» Corresponde a uma fase em que o material se deforma sem que se registe um aumento 

correspondente das tensões aplicadas. 

»» Assinala também uma descontinuidade no comportamento do material, que passa a sofrer 

deformações plásticas em vez de elásticas. Podemos comprovar experimentalmente este facto, 

interrompendo o ensaio em qualquer ponto entre A e B. Deixando de aplicar cargas ao provete, verifica-se 

que a deformação diminui mas não se anula, mantendo o alongamento ente A e B. 
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c) BC: Zona de Deformação Plástica Uniforme 

»» Esta fase é representada por um ramo de curva ascendente, as deformações crescem de forma mais 

acentuada, do que as tensões aplicadas. 

»» O ponto C corresponde à Tensão Máxima do provete, correctamente designada por tensão de 

rotura. 

 

d) CD: Zona de Estricção 

»» Corresponde ao ramo descendente da curva e representa a fase final do ensaio. 

»» A partir do ponto C, o provete deforma-se até romper sem que aumente a carga aplicada. 

»» A tensão correspondente ao ponto D designa-se por Tensão Final, e é dada pelo quociente entre a carga 

final aplicada e a secção inicial do provete. 

Ponto A: Tensão Limite de Elasticidade; 

Ponto C: Tensão Máxima do Provete (tensão de rotura); 

Ponto D: Tensão Final. 

 

Tensão Limite de Elasticidade 

Tensão 

É toda a acção capaz de produzir deformações num corpo. Medida de intensidade das forças inter-atómicas 

que resistem à deformação de um corpo. 

Tensão Limite de Elasticidade 

É o valor de carga máximo para o qual ainda se verifica a deformação elástica de um corpo. 

Tensão de Segurança 

É o valor de carga máximo a que um componente ou estrutura deverá ser submetido em operação. 

Tensão de Rotura 

É o valor de carga a partir do qual o material entra em colapso. 
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ENSAIO DE FADIGA 

Quase todos os materiais quando submetidos a grandes esforços ou cargas sofrem, com o tempo um 

abaixamento das suas condições de resistência devido ao deslocamento relativos das moléculas que o 

constituem. 

Se a carga é estática, isto é, se não sofre alteração aquele abaixamento é pequeno, dado que as moléculas 

uma vez deslocadas mantêm-se no seu novo rumo; se a carga é dinâmica, variando periodicamente no 

mesmo sentido ou sentidos contrários, a posição relativa das moléculas varia constantemente e o material 

perde condições de resistência, isto é, fadiga-se. 

Na maioria das aplicações práticas, os esforços aplicados são variáveis e as percussões repetidas, razão 

porque submetidas a estes esforços, algumas peças quebram ao final de um tempo mais ou menos longo 

sem que, no entanto, a tensão tenha ultrapassado a tensão de resistência à rotura ou, até mesmo, a tensão 

limite de elasticidade. Quando se dá a rotura nestas condições, diz-se que se verificou rotura por fadiga. A 

única forma de prolongar o tempo de vida de uma peça sujeita à fadiga, é diminuir a sua tensão de 

trabalho. 

Definição 

A Fadiga pode ser definida como a ruptura de componentes, sob uma carga inferior à carga máxima 

suportada pelo material, devido a solicitações cíclicas. 

 

Fig. 44: Ensaio de Fadiga. 

Na figura 44, podemos observar um exemplo típico do ensaio de fadiga. Neste caso o provete é fixo num 

dos extremos, enquanto no outro sofre uma carga cíclica devida à rotação de um motor. 

Esta operação permite determinar o número de ciclos que o provete pode ser sujeito, até atingir a fadiga do 

material. O ensaio de fadiga permite obter dados relativos ao comportamento de materiais que se 

encontrem submetidos aos vários tipos de solicitações, tais como: 

 Tracção – Compressão; 

 Flexão e Torção alternados, ou: 

 Combinações destas solicitações. 
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A ruptura por fadiga começa, a partir de uma nucleação ou pequena falha superficial, que se propaga, 

ampliando o seu tamanho, devido a solicitações cíclicas. Quando o tamanho dessa falha é tal que o material 

restante já não suporte mais o esforço a que está a ser sujeito, a peça rompe-se repentinamente. A fractura 

por fadiga é típica: 

- Cristalina na região da ruptura repentina; 

- Fibrosa na região de propagação da falha. 

 

Fig. 45: Fractura de Fadiga Típica. 

 

Tensões Cíclicas 

Normalmente as peças sujeitas a fadiga estão submetidas a esforços que se repetem com regularidade 

(tensões cíclicas). 

A tensão cíclica mais comum é caracterizada por uma função sinusoidal, onde os valores de tensão são 

representados no eixo das ordenadas e o número de ciclos no eixo das abcissas. As tensões de tracção são 

representadas como positivas e as tensões de compressão como negativas. 

 

Fig. 46: Tensões Cíclicas. 

Um ciclo de tensão corresponde a um conjunto sucessivo de valores de tensão que se repete na mesma 

sequência e no mesmo período de tempo. 
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Tipos de Ensaios de Fadiga 

- Torção;  

- Tracção - compressão; 

- Flexão; 

- Flexão rotativa. 

 

Fig. 47: Ensaios de Fadiga. 

Para que o ensaio decorra nas melhores condições é importante que o provete se encontre polido e possuir 

bom acabamento superficial. Regra geral, o ensaio é realizado em cerca de 10 provetes, para cada um dos 

diversos níveis de tensão. 

Gráfico S- N 

Os resultados do ensaio de fadiga são geralmente apresentados numa curva “Tensão -Número de ciclos”. 

Limite de fadiga ou resistência à fadiga: 

Tensão máxima que se pode aplicar a um metal sem lhe provocar fractura por fadiga. 

 

Fig. 48: Gráfico S-N. 
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Para a maioria dos metais, especialmente os não ferrosos, como o alumínio, a curva é decrescente. Como 

tal, é necessário definir um número de ciclos (50 milhões e, em alguns casos, 500 milhões) para obter a 

correspondente tensão, que será chamada de resistência à fadiga. 

Factores que influenciam a Resistência à fadiga 

O limite de fadiga depende de vários factores tais como: a composição, a estrutura granular, as condições 

de conformação mecânica, o tratamento térmico, etc. 

O encruamento dos aços dúcteis aumenta o limite de fadiga. 

A forma é um factor crítico, uma vez que a resistência à fadiga é muito afectada pelas descontinuidades nas 

peças, como são exemplos os cantos vivos, mudanças bruscas de secção, etc. 

O meio ambiente influencia consideravelmente o limite de fadiga, pois a acção corrosiva de um meio químico 

acelera a velocidade de propagação da falha. 

O tratamento térmico adequado aumenta a resistência estática e o limite de fadiga. 

Defeitos superficiais devidos ao polimento (queima superficial de carbono) nos aços, recozimento superficial, 

etc., diminuem a resistência à fadiga. Superfícies com maus acabamentos contêm irregularidades que, como 

se fossem entalhes, aumentam a concentração de tensões, resultando em tensões residuais que tendem a 

diminuir a resistência à fadiga. 

Os tratamentos superficiais (niquelagem, cromagem, etc.) diminuem a resistência à fadiga por introduzirem 

grandes mudanças nas tensões residuais, além de conferirem porosidade ao metal, ou seja, tratamentos 

superficiais endurecedores podem aumentar a resistência à fadiga. 

 

ENSAIO DE IMPACTO 

O ensaio de impacto permite estudar os efeitos das cargas dinâmicas. O objectivo do ensaio de choque é 

determinar o trabalho necessário para produzir a rotura de um provete de secção conhecida. Quanto menor 

for esse trabalho, tanto mais frágil é o material que constitui o provete. Esta resistência pode ser 

determinada através de vários ensaios, sendo os mais usados: o martelo em queda livre e o pêndulo de 

Charpy. 
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Fractura Frágil 

 

Fig. 49: Fractura Frágil e Dúctil. 

As fracturas produzidas por impacto podem ser frágeis ou dúcteis. As fracturas frágeis caracterizam-se pelo 

seu aspecto cristalino, enquanto as fracturas dúcteis apresentam aparência fibrosa, conforme pode ser 

observado na figura anterior. 

Os materiais frágeis rompem-se sem nenhuma deformação plástica, de forma brusca. Por isso, esses 

materiais não podem ser utilizados em aplicações nas quais sejam comuns esforços bruscos, tais como em 

eixos de máquinas, bielas etc. 

Para estas aplicações são desejáveis materiais que tenham capacidade de absorver energia e dissipá-la, para 

que a ruptura não aconteça, ou seja, materiais que apresentem tenacidade. Esta propriedade está 

relacionada com a fase plástica dos materiais e por isso são utilizadas ligas metálicas dúcteis neste tipo de 

aplicação. Porém, mesmo utilizando ligas dúcteis, com resistência suficiente para suportar uma determinada 

aplicação, verificou-se na prática que um material dúctil pode romper-se de forma frágil. 

Esta característica dos materiais ficou mais evidente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os 

equipamentos bélicos foram levados a solicitações críticas de uso, despertando o interesse dos cientistas 

pelo assunto. 

 

Factores Influenciam Comportamento Frágil dos Materiais Dúcteis 

Um material dúctil pode romper-se sem deformação plástica apreciável, ou seja, de maneira frágil, quando 

as condições abaixo estiverem presentes: 

 Velocidade de aplicação da carga suficientemente alta; 

 Fissura ou entalhe no material; 

 Temperatura de uso do material suficientemente baixa. 

Alguns materiais são afectados pela velocidade alta do choque, sendo designado por sensibilidade à 
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velocidade. A existência de uma fissura, por menor que seja, muda substancialmente o comportamento do 

material dúctil. Uma fissura promove concentração de tensões muito elevadas, o que faz com que a maior 

parte da energia produzida pela acção do golpe seja concentra da numa região localizada da peça, com a 

consequente formação da fractura frágil. Esta característica do material dúctil, de comportar-se como frágil 

devido à fissura, é frequentemente chamada de sensibilidade ao entalhe. 

A temperatura tem um efeito muito acentuado na resistência dos metais ao choque, ao contrário do que 

ocorre na resistência estática. 

A energia absorvida por um corpo de prova varia sensivelmente com a temperatura do ensaio. Por outras 

palavras podemos dizer, que a existência de fissuras no material, a baixa temperatura e a alta velocidade de 

carregamento constituem os factores básicos para que ocorra uma fractura do tipo frágil nos materiais 

metálicos dúcteis. 

 

Descrição do Ensaio de Impacto 

O ensaio de impacto consiste em medir a quantidade de energia absorvida por uma amostra do material, 

quando submetida à acção de um esforço de choque de valor conhecido. 

O método mais comum para ensaiar metais, é o do golpe desferido por um peso em oscilação. O pêndulo é 

levado a uma certa posição, onde adquire uma energia inicial. Ao cair, ele encontra no seu percurso o corpo 

de prova, que se rompe. A sua trajectória continua até certa altura, que corresponde à posição final, onde o 

pêndulo apresenta uma energia final. A diferença entre as energias inicial e final corresponde à energia 

absorvida pelo material. 

    

Fig. 50: Martelo Pendular. 

De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de energia adoptada é o joule. Em 

máquinas mais antigas, a unidade de energia pode ser dada em kgf · m, kgf · cm ou kgf · mm. 

A máquina é dotada de uma escala, que indica a posição do pêndulo, e é calibrada de modo a indicar a 
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energia potencial. 

A fórmula para o cálculo da energia potencial (Ep): 

  Ep = m x g x h, onde: 

o m = massa; 

o g = aceleração da gravidade; 

o h = altura. 

No ensaio de impacto, a massa do martelo e a aceleração da gravidade são conhecidas. A altura inicial 

também é conhecida. A única variável desconhecida é a altura final, que é obtida pelo ensaio. O mostrador 

da máquina simplesmente registra a diferença entre a altura inicial e a altura final, após o rompimento do 

corpo de prova, numa escala relacionada com a unidade de medida de energia adoptada. 

 

Corpos de Prova 

Nos ensaios de impacto, utilizam-se duas classes de corpos de prova com entalhe: o Charpy e o Izod. Há um 

tipo especial para ferros fundidos e ligas não ferrosas fundidas sob pressão. Esses corpos de prova seguem 

especificações de normas internacionais, baseadas na norma americana E-23 da ASTM. 

Os corpos de prova Charpy compreendem três subtipos (A, B e C), de acordo com a forma do entalhe. A 

figura seguinte, mostra as formas e dimensões desses três tipos de corpos de prova e dos respectivos 

entalhes. 

 

Fig. 51: Corpos de Prova. 

As diferentes formas de entalhe são necessárias para assegurar que haja a ruptura do corpo de prova, 

mesmo nos materiais mais dúcteis. Corpos de prova de ferro fundido e ligas não ferrosas fundidas sob 
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pressão não apresentam entalhe. 

 

Fig. 52: Corpos sem entalhe. 

A única diferença entre o ensaio Charpy e o Izod é que no Charpy o golpe é desferido na face oposta ao 

entalhe e no Izod é desferido no mesmo lado do entalhe. 

 

Fig. 53: Impacto através de martelo. 

Mesmo tomando-se todos os cuidados para controlar a realização do ensaio, os resultados obtidos com 

vários corpos de prova de um mesmo metal são bastante diversos. 

Para chegar a conclusões fiáveis a respeito do material ensaiado, é recomendável fazer o ensaio pelo menos 

em três corpos de prova. 

 

Baixas Temperaturas 

Um dos factores que ajudou a derrotar os alemães na Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, foi o 

rigoroso Inverno russo. Podemos facilmente imaginar um soldado alemão, enfrentando um frio muito 

intenso, vendo o rasto do seu blindado romper-se, sem motivo aparente, ou vendo a boca do canhão partir-

se ao dar o primeiro tiro. Isto não é necessariamente ficção, pode muito bem ter acontecido. 

Ao ensaiar os metais ao impacto, verificou-se, que há uma faixa de temperatura relativamente pequena na 

qual a energia absorvida pelo corpo de prova cai apreciavelmente. 

Esta faixa é denominada temperatura de transição. A temperatura de transição é aquela em que ocorre uma 

mudança no carácter da ruptura do material, passando de dúctil a frágil ou vice-versa. 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 59 - 

TRATAMENTOS DOS TÉRMICOS E APLICAÇÕES DE AÇOS DE LIGA 

Estudadas as diferentes ligas ferro-carbónicas, bem como os seus principais constituintes, vimos também 

que os aços conforme os seus elementos de liga que entram na sua composição, apresentam características 

diferentes. 

Perante a variedade dos elementos referidos e das diferentes percentagens com que podem entrar na 

composição de um aço, para fabricar uma determinada peça, bastaria seleccionar o que melhor se 

adaptasse às características pretendidas e proceder à maquinação. Mas, mesmo com a melhor escolha de 

aço, há necessidade de durante ou no final da maquinação tratar as peças. Vejamos como exemplos: 

»» Durante os processos de fabrico de determinada peça, esta adquiriu tensões internas; 

»» Uma peça, que quando acabada deve possuir grande dureza, como tal, durante o seu fabrico tem de 

ser maquinada; 

»» Um portal em aço simples deve resistir à acção oxidante por parte dos agentes atmosféricos. 

Ao conjunto das operações a que se submete uma peça ou um material com a finalidade de lhe alterar as 

propriedades mecânicas, físicas ou químicas, denomina-se Tratamento. 

Existem vários tipos de tratamentos que são classificados conforme os processos utilizados na sua 

realização: 

- Tratamentos Mecânicos; 

- Tratamentos Termomecânicos; 

- Tratamentos Térmicos; 

- Tratamentos Químicos; 

- Tratamentos Superficiais. 

 

Tratamentos Mecânicos 

Processos de deformação (a quente ou a frio) de um aço, com a finalidade de lhe melhorar as propriedades 

mecânicas graças a uma orientação preferencial das fibras. 

 
Fig. 54: Alteração da forma do grão devido ao tratamento mecânico. 
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Tratamentos Térmicos 

Tirando proveito do fácil controlo da formação e transformação dos constituintes por este processo, os 

materiais são submetidos a ciclos térmicos (aquecimentos e arrefecimentos) perfeitamente controlados. 

Altera-se assim a estrutura sem alterar a composição química e consequentemente, variam as propriedades 

mecânicas. 

Tratamentos Termomecânicos 

Estes tratamentos consistem na combinação de tratamentos térmicos e mecânicos, que são aplicados em 

determinada fase da produção. 

 

Tratamentos Termoquímicos 

Neste tipo de processo existe um ciclo térmico como nos tratamentos térmicos, mas é feito na presença de 

substâncias químicas, que cedem elementos que serão absorvidos pela película superficial da peça a tratar. 

Regista-se uma mudança da composição química e alteração da estrutura. 

 

Tratamentos Superficiais 

Neste caso, é feito um depósito de certos elementos químicos na superfície da peça a tratar, não lhe 

alterando a sua composição química. Este tratamento tem por finalidade melhorar as qualidades das 

superfícies das peças, principalmente a resistência à corrosão. 

 

TRATAMENTOS TÉRMICOS 

Alguns metais e ligas metálicas não podem ser utilizados logo após a sua elaboração, uma vez que não têm 

todas as propriedades necessárias para resistirem a esforços quando em serviço ou porque não permitem a 

fabricação imediata das próprias peças. Como tal, impõe-se a aplicação de um “tratamento”aos requisitos 

pretendidos. 

O ciclo de um Tratamento Térmico é composto por 3 fases: 

 Aquecimento; 

 Estágio (tempo de manutenção à temperatura de transformação); 

 Arrefecimento. 
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Fig. 55: Ciclo de um Tratamento Térmico. 

Os tipos de Tratamentos Térmicos são: 

- Têmpera (Quenching); 

- Revenido (Tempering); 

- Recozido (Annealing). 

 

Têmpera 

A Têmpera tem como objectivo, aumentar a dureza do material bem como o valor da tensão de rotura do 

mesmo. 

Procedimento 

 Para a realização de uma têmpera, temos que aquecer toda a massa metálica de uma peça a 

tratar a uma temperatura um pouco superior ao ponto de transformação; 

 Depois, arrefecê-la rapidamente por imersão num fluído previamente preparado. 

 

O ciclo térmico de uma Têmpera, é composto por: 

 Aquecimento: Feito lentamente, até à temperatura de têmpera (700ºC); 

 Estágio: Curto (5 a 10 minutos); 

 Arrefecimento: Feito rápido, até à temperatura ambiente. 

 

São vários os factores que influenciam a Têmpera: 

 Composição química; 

 Tamanho do grão; 

 Tamanho das peças; 

 Meio de arrefecimento. 
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Tabela 7: Influência do tamanho do grão. 

 

Tabela 8: Velocidade de arrefecimento, em varões de aço aquecidos até 840ºC, em água. 

 

 

Tabela 9: Velocidade de arrefecimento, em varões de aço aquecidos até 840ºC, em óleo. 

Muitas vezes, as peças temperadas não apresentam as características desejadas, ou seja são defeituosas. 

Os principais defeitos da Têmpera são: 

a) Dureza Insuficiente 

 A dureza insuficiente resulta de vários factores, como sejam: aquecimento incorrecto e ou arrefecimento 

muito lento. 

b) Deformações e Fissuras 

Geralmente as deformações ou mesmo o aparecimento de fissuras, são devidas a aquecimentos não 

uniformes ou arrefecimentos muito violentos. 

A têmpera ao produzir uma modificação na estrutura do aço, vai alterar as suas propriedades mecânicas. 
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A Têmpera de um modo geral, provoca os seguintes efeitos: 

 Aumento da dureza; 

 Aumento da resistência à tracção; 

 Aumento do limite elástico; 

 Diminuição da resistência ao choque; 

 Diminuição do alongamento. 

As tensões internas provocadas pela têmpera conferem à estrutura do material alguma fragilidade. Teremos 

então que eliminar as tensões internas. Após a têmpera, aplica-se obrigatoriamente um outro tratamento 

térmico ao material, designado por Revenido. 

Quando pretendermos obter uma maior dureza à superfície do material a tratar, temos que efectuar uma 

Têmpera Superficial. 

Aplicação (Têmpera Superficial): 

»» Tratamento de endurecimento superficial muitas vezes usado em ferramentas e elementos de 

construção; 

»» Têmpera feita apenas à superfície da peça; 

»» O interior desta, bem como as respectivas propriedades não são afectados. 

O ciclo térmico da Têmpera Superficial, é composto por: 

- Aquecimento: Feito local da superfície das peças, previamente temperadas e revenidas, até 

temperaturas elevadas; 

- Estágio: Curto; 

- Arrefecimento: Rápido. 

Conforme o tipo de aquecimento utilizado, podemos distinguir três tipos: 

 Chama Directa: 

o Feito aquecimento por meio de uma chama oxiacetilénica; 

 Indução: 

o Aquecimento por meio de uma corrente de alta-frequência induzida na peça a temperar; 

 Imersão: 

o Aquecimento por meio de uma imersão de curta duração num banho de metais ou de sais a 

alta temperatura. 
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Fig. 56: Chama directa. 

Legenda: 

1: Aquecimento por chama; 

2: Arrefecimento por jacto de água; 

3: Peça temperada. 

 

Revenido 

É um Tratamento Térmico aplicado a metais temperados, com o intuito de eliminar as tensões internas 

originadas pela têmpera, conferindo às peças melhor tenacidade e resiliência possível, ou seja, adequar as 

características à sua utilização. 

Procedimento 

 Para efectuar um revenido teremos de aquecer toda a massa metálica, a uma temperatura sempre 

inferior ao ponto de transformação; 

 Seguido de um arrefecimento lento. 

 

O ciclo térmico de um Revenido, é composto por: 

- Aquecimento: Feito lentamente, até uma temperatura sempre inferior ao ponto de transformação; 

- Estágio: Longo (para homogeneização da estrutura); 

- Arrefecimento: Feito lento, até à temperatura ambiente. 

Este tratamento térmico tem como aplicações especiais: ferramentas (instrumentos de medida), que devam 

apresentar uma grande precisão dimensional, são revenidas para evitar que se produzam variações 

dimensionais à temperatura ambiente após um certo tempo. 

Este Revenido, quando é muito longo e efectuado a temperaturas até 200ºC, é designado por: 

Envelhecimento Artificial. 
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Recozimento 

Os Tratamentos Térmicos provocam variações de volume e deformações, devidas principalmente a dilatação 

ou concentração térmica e a Modificação dos constituintes. 

 
Fig. 57: Deformações devidas a desiguais arrefecimentos. 

 

 

 
Fig. 58: Esforços no final do arrefecimento. 

O Recozimento ou Recozido tem como objectivo eliminar tensões internas, homogeneizar a estrutura do aço 

e criar condições propícias para o fabrico das peças por maquinação. 

Procedimento: 

 O recozimento consiste em aquecer um aço a uma temperatura geralmente superior ao ponto de 

transformação; 

 Deixando-o depois arrefecer lentamente, tornando o metal: 

o Mais maleável e resistir melhor a esforços bruscos ou alternados e a choques, ou seja, 

homogeneização do material. 

 

Ciclo térmico de um Recozimento, é composto por: 

- Aquecimento: Lento, até temperaturas elevadas; 

- Estágio: Curto; 

- Arrefecimento: Lento. 
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Nas figuras seguintes podemos observar: Microestruturas analisadas antes e após ser realizado um 

Recozimento a 900ªC. 

Ferro Fundido 

     
          Fig. 59: Ferro Fundido.                    Fig. 60: Ferro Fundido Recozido.  

 

 

Aço Inox 

             
                             Fig. 61: Aço Inox.                                Fig. 62: Aço Inox Recozido (ampliações 50 X).      
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MATERIAIS NÃO FERROSOS PARA AERONAVES 

 

CARACTERÍSTICAS, PROPRIEDADES E IDENTIFICAÇÃO 

METAIS NÃO FERROSOS 

Os metais não ferrosos são aqueles que não contêm ferro na sua constituição ou se o contêm, a sua 

percentagem é tão pequena que não constitui elemento estrutural. 

Os metais não ferrosos raramente são empregues no seu estado puro devido ao elevado custo de obtenção 

quer, pela sua fraca resistência mecânica. Fabricam-se então as ligas não ferrosas, que em geral são mais 

caras que as ligas ferrosas, mas cobrem no entanto importantes propriedades que nem sempre são 

apresentadas pelas anteriores: 

- Resistência à corrosão; 

- Alta condutividade; 

- Baixa densidade; 

- Resistência a altas temperaturas. 

As ligas metálicas não ferrosas mais utilizadas são: o Alumínio, o Magnésio e o Titânio, a partir dos quais se 

fabricam as chamadas Ligas leves, muito utilizadas em Aeronáutica. 

 

LIGAS DE ALUMÍNIO 

O processo percorrido até conhecermos o alumínio na sua forma actual foi longo. Apesar de ser um dos 

mais abundantes do planeta, o metal puro não é encontrado naturalmente. Foi descoberto em 1827, pelo 

alemão Woehler, que conseguiu isolá-lo sob uma forma de pó bastante impura, ao tratar o cloreto de 

alumínio pelo potássio. Em 1821 foi descoberto um jazigo de hidrato de alumínio impuro, perto da aldeia de 

Baux, em França. Considerado como um mineral pobre, o alumínio só seria explorado industrialmente a 

partir de 1859. 

O procedimento que permitiu a elaboração industrial deste metal foi descoberto em 1854. Hoje em dia o 

mineral serve como base às ligas para fundição, e tem o nome de bauxite, por advir da aldeia francesa de 

Baux. A sua obtenção é feita a partir da bauxita, um minério que pode ser encontrado em três principais 

grupos climáticos: o Mediterrâneo, o Tropical e o Subtropical.  



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 68 - 

 

                      Fig. 63: Minério. 

As fases para obtenção do alumínio, são: a obtenção do minério, refinaria e redução.  

 
Fig. 64: Refinaria. 

Para obter alumínio são necessárias cerca de 5 toneladas de Bauxite para produzir 2 toneladas de Alumina, e 

2 toneladas de Alumina para produzir 1 toneladas de Alumínio pelo processo de Redução.  

 
Fig. 65: Diagrama de uma célula de redução. 

O alumínio possui uma combinação de propriedades que o torna um material muito útil em engenharia, tais 

como: 

»» Densidade baixa (2.70 g/cm3), muito utilizado em produtos manufacturados de transporte; 

»» Boa resistência à corrosão, devido à estabilidade do filme de óxido que se forma na sua superfície; 

»» Muito embora o alumínio puro apresente baixa resistência mecânica, as ligas de alumínio podem 

apresentar resistências até cerca de 690 MPa; 

»» Não é tóxico, sendo extensivamente usado em recipientes e embalagens para alimentos; 
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»» O alumínio é muito usado na indústria eléctrica devido às suas boas propriedades eléctricas; 

»» O preço relativamente baixo do alumínio, aliado às muitas propriedades úteis, fazem com que este metal 

tenha grande importância industrial. 

 

A produção de alumínio pode ser feita através de vários processos, sendo os mais utilizados: 

 Laminagem; 

 Estampagem; 

 Extrusão; 

 Forjamento; 

 Fundição.  

A deformação a frio confere encruamento ao alumínio, ou seja, aumenta os limites de resistência à tracção e 

ao escoamento com diminuição do alongamento. Este processo produz um metal com bom acabamento 

superficial e preciso controle dimensional. 

De todos materiais de um Boing 747, incluindo ligas metálicas fundidas, forjadas, extrudidas e laminadas, é 

surpreendente identificar uma liga de alumínio também usada em bicicletas. Como exemplos de ligas de 

alumínio muito usadas na indústria, temos a liga 2014-T6, que tem uma resistência mecânica de 49 kg/mm² 

e a liga 6061-T6, que tem uma resistência 31,5 kg/mm². 

                  

Fig. 66: Liga Al-6061.                     Fig. 67: Liga Al-6061 T6. 

 

Propriedades 

Propriedades Mecânicas: 

»» Tensão de Rotura: Alumínio puro (Al) (13.000 psi, em liga pode atingir 100.000 psi); 

»» Modulo de Young (Al), 70 GPa, cerca de 1/3 do aço; 

»» Baixa tenacidade; 

»» Bastante dúctil (no estado puro); 
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»» Quando no estado laminado apresenta-se macio e elástico; 

»» Elevada relação Resistência / Peso; 

»» Fácil de maquinar; 

»» Boa soldabilidade (em algumas ligas).  

 

Propriedades Físicas: 

»» Cor, branca prateada; 

»» Baixa densidade 2,7 (sensivelmente 1/3 do aço); 

»» Baixo Ponto de Fusão (650ºC); 

»» Boa condutividade, eléctrica e térmica; 

»» Excelente reflector da energia radiante, o melhor dos metais; 

»» Estrutura cristalina (C.F.C.); 

»» Metal não magnético. 

 

Propriedades Químicas: 

»» Excelente resistência à corrosão, devido ao recobrimento superficial por uma fina camada de óxidos, a 

qual evita a oxidação do interior do metal. Só atacável por ácidos inorgânicos, ácido clorídrico e sulfúrico, 

mantendo-se inalterável ao ar e mesmo no interior da água; 

»» Não é atacável quimicamente por substâncias orgânicas, como exemplos: óleos, gorduras, etc.; 

»» CLAD, é uma fina camada de alumínio puro depositado na superfície de outras ligas durante o processo 

de laminagem. O objectivo desta operação é combinar a alta resistência do núcleo com a elevada resistência 

à corrosão do alumínio puro na superfície. 
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Ligas de Alumínio para Fundição 

Este tipo de ligas têm vindo a ser desenvolvidas no sentido de melhorar quer as propriedades relacionadas 

com o vazamento, a fluidez e a capacidade de alimentação do molde, quer propriedades como a resistência 

mecânica, a ductilidade e a resistência à corrosão. 

A principal função das ligas de alumínio é aumentar a resistência mecânica sem prejudicar as outras 

propriedades, assim, novas ligas têm sido desenvolvidas combinando as propriedades adequadas a 

aplicações específicas.  

 
Fig. 68: Vazamento de liga de alumínio. 

As composições destas ligas são muito diferentes das composições das ligas de alumínio para trabalho 

mecânico. As ligas de alumínio para fundição são classificadas nos Estados Unidos da América de acordo 

com a nomenclatura da Aluminum Association. 

As ligas de alumínio para fundição estão agrupadas segundo os principais elementos de liga que contêm, 

usando-se um número de quatro dígitos com um ponto entre os últimos dois. Existem vários sistemas de 

designação das ligas de alumínio.  

Aluminium Association 

Alumínio comercial puro (99% min) 1 X X X 

Cobre   2 X X X 

Manganês 3 X X X 

Silício 4 X X X 

Magnésio 5 X X X 

Magnésio e Silício 6 X X X 

Zinco 7 X X X 

Outros 8 X X X 

Tabela 10: Sistema de Designação. 
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O sistema Aluminium Association é o mais comum, de 4 dígitos, baseado no principal elemento de liga: 

Interpretação: 

 Alumínio puro  1 X X X 

   X X -Teor de Al além dos 99% 

   X Grau de controlo sobre os limites de impureza 

     

  Outras ligas de Alumínio     X X X X 

              X -Identifica o principal elemento de liga; 

    X -Identifica a modificação da liga principal; 

   X X -Identifica a liga. 

  

Sufixos: 

  X X X X   F – Sem tratamento; 

  X X X X  W– Endurecido por envelhecimento; 

  X X X X  O – Recozido; 

  X X X X  H – Endurecido por deformação a frio; 

  X X X X  T – Tratado termicamente. 

 

Exemplos: 

Liga 3003 H 38  

- Liga com Manganês como principal elemento, submetida a deformação a frio, totalmente endurecida e 

estabilizada com tratamento de baixa têmpera. 
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Elementos de liga fundamentais Série 

Alumínio, 99.00% mínimo 1xx.x 

Cobre 2xx.x 

Silício, com adições de cobre e/ou magnésio 3xx.x 

Silício  4xx.x 

Magnésio 5xx.x 

Zinco 7xx.x 

Estanho 8xx.x 

Outros elementos 9xx.x 

Série livre 6xx.x 

Tabela 11: Elementos de liga para Fundição. 

Os três principais processos de fundição das ligas de alumínio são: (3) 

- Fundição em molde de areia; 

- Fundição em molde permanente; 

- Fundição injectada. 

A fundição em molde de areia é o processo de vazamento mais simples e mais versátil das ligas de alumínio. 

É geralmente usado na produção de: pequenas quantidades de peças fundidas idênticas, peças vazadas 

complexas, com interiores complicados, peças grandes vazadas e estruturas vazadas. 

Cada elemento de liga influencia de forma diferenciada na liga de alumínio: 

Cobre (Cu): 

 Em teores entre 1 e 4%, é também adicionado às ligas de alumínio para fundição, para promover o 

aumento da resistência mecânica, particularmente a temperaturas elevadas; 

 A primeira e mais usada liga de alumínio é a que contém 4 a 10% cobre; 

 O cobre melhora substancialmente a dureza nos fundidos de liga de alumínio com e sem 

tratamento térmico; 

 Ligas com 4 a 6% cobre são facilmente tratáveis termicamente; 

 Em geral, o cobre melhora a resistência à corrosão, mas também diminui a fluidez. 

 

Chumbo (Pb): 

 É usado nas ligas de alumínio para melhorar a maquinabilidade. 
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Estanho (Sn): 

 Melhora as características anti-fricção, requisito extremamente necessário para o fabrico de 

chumaceiras; 

 As ligas de alumínio podem conter até 25% Sn; 

 Este elemento pode ainda melhorar a maquinabilidade dos fundidos. 

Ferro (Fe): 

 Diminui a tendência para a liga se agarrar em moldes permanentes; 

 Todavia, o aumento do teor de ferro diminui substancialmente a ductilidade; 

 O ferro reage, e forma várias fases insolúveis nas ligas de alumínio, estas fases são as 

responsáveis pelo endurecimento das ligas. 

Magnésio (Mg): 

 Em quantidades de 0.3 a 1 %, é adicionado para aumentar a resistência mecânica, principalmente 

através do tratamento térmico de endurecimento por precipitação; 

 É o elemento chave para o aumento da dureza e da resistência mecânica nas ligas tratáveis 

termicamente de Al-Si. 

As ligas binárias de Al-Mg: 

 São largamente usadas em aplicações que requerem um aspecto superficial brilhante e resistência 

à corrosão, assim como uma boa relação entre resistência mecânica e ductilidade; 

 As composições destas ligas varia entre 4 a 10%, acima de 7% a liga é tratável termicamente. 

Manganês (Mn): 

 É considerado normalmente uma impureza nas composições do fundido, 

 É um elemento de extrema importância em ligas brutas; 

 Na ausência de endurecimento por deformação plástica, o manganês não oferece nenhum efeito 

benéfico nas ligas de alumínio; 

 Pode também ser empregue de modo a alterar a resposta ao acabamento químico e anodização. 

Níquel (Ni): 

 É usado com o cobre de modo a melhorar as propriedades a altas temperaturas; 

 Também reduz o coeficiente de expansão térmica. 
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Titânio (Ti): 

 É extensamente usado para refinamento de grão das ligas de alumínio, por vezes em combinação 

com pequenas quantidades de boro; 

 É muitas vezes empregue em concentrações superiores ao necessário para o refinamento de grão 

de modo a reduzir a tendência para a fissuração. 

Zinco (Zn): 

 Por si só, em adição às ligas de alumínio não trás grandes benefícios, no entanto quando 

acompanhado por adições de cobre e ou magnésio, melhora as prestações; 

 As ligas podem ser tratadas termicamente ou envelhecidas naturalmente. 

 

Caracterização das Ligas de Alumínio 

As ligas do sistema Al-Cu, conhecidas como: Ligas da série 2XXX (trabalhadas) e 2XX.X (fundidas). Na 

classificação da Aluminum Association são as ligas de alumínio de desenvolvimento mais antigo, sendo que o 

seu surgimento data do início do século XX, quando Alfred Wilm na Alemanha descobriu o fenómeno de 

endurecimento por precipitação. Estas ligas são conhecidas como duralumínio, e entre elas, a liga a 2017 é a 

mais antiga e também a mais conhecida; 

AL 2017 – É uma liga que contém 4 % de cobre, 0,5 % de magnésio e 0,7 % de Manganês, nas quais a 

simples introdução desses elementos de liga já eleva a resistência à tracção de 9,1 kg/mm2 (alumínio 

comercialmente puro) para 18,2 kg/mm2. O tratamento térmico de envelhecimento (endurecimento por 

precipitação) por tempo e temperatura controlados, ainda permite aumentar ainda mais a resistência à 

tracção para cerca de: 43 kg/mm2. 

O grupo de ligas Al-Cu pode ainda ser subdividido em dois grupos principais: As ligas Al-Cu com teores de 

magnésio relativamente baixos, como a 2017 mencionada e outras como a 2025 e a 2219, e as ligas Al-Cu 

com teores de magnésio relativamente altos (também denominadas Al-Cu-Mg), superiores a 1%, como a 

2024 (1,5 % de magnésio) e a 2618 (1,6 % de Mg). 

As ligas Al-Cu(-Mg) podem apresentar diferentes tipos de elementos de liga adicionados com diversas 

finalidades, os quais podem levar à formação de diversas fases diferentes. Assim, a liga 2024 possui 

manganês em teores relativamente altos, a liga 2011 não apresenta magnésio e manganês em teores 

elevados, mas sim ferro e silício. 

As ligas Al-Cu(-Mg), comparativamente com outras Ligas Alumínio apresenta como vantagem a elevada 

resistência mecânica após tratamento térmico de endurecimento. Como desvantagens, apresenta uma 

resistência à corrosão relativamente baixa e a conformabilidade limitada, sendo pouco adequadas a 
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processos com elevada deformação, como a extrusão. A soldabilidade igualmente restrita. Em geral são 

soldadas somente por processos de resistência eléctrica (TIG). 

No Anexo B – Materiais Não Ferrosos (tabelas 1,2,3 e 4), encontram-se várias ligas fundidas e 

trabalhadas, com as respectivas suas propriedades mecânicas. 

 

OUTRAS LIGAS 
Titânio 

Desde 1950 o Titânio e as suas ligas têm sido o principal material para aplicações aeroespaciais, indústria 

química e energia. A alta resistência específica, excelentes propriedades mecânicas, alta resistência à 

corrosão e a temperaturas altas em serviço, faz do titânio um excelente material para aplicações críticas. O 

alto custo do processamento do metal ainda limita o seu uso.  

 

Propriedades Físicas: 

»» Cor, cinzento-escuro (branco prateado); 

»» Baixa Densidade (4,51, cerca de 60% do aço); 

»» Baixa condutibilidade Térmica; 

»» Ponto de Fusão, elevado: 1.730ºC (maior do que qualquer aço); 

»» Ponto de Transformação: 885ºC 

»» Baixo coeficiente de expansão térmica (muito inferior ao aço e ½ alumínio); 

»» Pureza: Influi na dureza e biocompatibilidade;  

»» Metal não magnético; 

»» Suporta facilmente temperaturas de serviço entre os (-299ºC e os 549ºC), sem alteração das suas 

propriedades mecânicas e químicas. No entanto, acima dos 540ºC o titânio e suas ligas sofrem fragilização 

na presença oxigénio e azoto. 
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Propriedades Mecânicas: 

»» A mais elevada relação Resistência / Peso; 

»» Resistência mecânica pouco elevada (no estado puro 50 a 80 Kpsi); 

»» Possui a mais elevada Resistência / Peso; 

»» Grande ductilidade; 

»» Termicamente estável; 

»» A adição de elementos de liga ao titânio permite obter ligas de elevada resistência mecânica (120 a 230 

Kpsi), mantendo uma excelente resistência à corrosão; 

»» Deficiente resistência à fricção; 

»» Susceptível de tratamento térmico. 

 

Propriedades Químicas: 

»» Excelente resistência à corrosão; 

»» Elevada reactividade com forte afinidade para o oxigénio formando com este à temperatura ambiente 

uma camada superficial de óxidos (TiO2) estáveis, os quais conferem ao metal uma excelente resistência à 

corrosão; 

»» Resiste bem a todos os ambientes corrosivos, como sejam: ambientes ácidos minerais e clorídricos; 

»» Má soldabilidade. 

»» A elevada resistência à corrosão e sua resistência máxima à tracção, fazem do titânio um elemento 

muito solicitado nas várias tecnologias. A sua resistência máxima à tracção varia de: 480 MPa de algumas 

variedades de titânio comercial, a 1100 MPa de produtos de ligas de alumínio estrutural e acima de 725 MPa 

em ligas especiais usadas em cabos e molas.  
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Desvantagens: 

 O seu custo; 

 Dificuldade de fabricar; 

 Baixa resistência a indentação e ao risco. 

O Titânio comercialmente puro contém de 98,6 a 99,5% de Ti, são utilizados: 

 Pela resistência à corrosão; 

 Possuir menor resistência em serviço. 

 

Vantagens Ti puro (relativamente a outras Ligas de Ti): 

 Maior resistência à corrosão e erosão; 

 O filme de óxido formado pelo contacto com o ar à temperatura ambiente é muito mais fino e 

condutivo;  

 A superfície muito dura quando polida, limita a adesão de substâncias e outros materiais;  

 Ti comercialmente puro: Ti grau 1,2,3,4,5,...8. 

Ti - 0,3Mo - 0,8Ni (ASTM grade 12 or UNS   R533400), possuem aplicações similares às do Ti puro e ainda 

melhor resistência mecânica, mas com menor resistência à corrosão do que as ligas  Ti-Al. 

Para fabricação de produtos de titânio são utilizados processos NET SHAPE, como: 

 Metalurgia do pó- Powder Metallurgy; 

 Tixocomformação- Superplastic Forming; 

 Forjamento de precisão - Precision forming; 

 Microfusão /ou cera perdida - Investiment Casting or Precision Casting; 

 Quase 70% de todo o Ti é forjado e sintetizado e a liga mais utilizada é Ti-6Al-4 V. 

Na composição de titânio existem outros elementos. As principais impurezas são: Fe, Si, O2 e C. 

Minérios utilizados: 

- Rutilo ( 99% de TiO); 

- Ilmenite ( FeO + TiO2). 

 

%%  TTii 9999,,99 9999,,88 9999,,66 9999,,55 9999,,44 

DDuurreezzaa  110000 114455 116655 119955 222255 

Tabela 12: Influência das impurezas na Dureza. 
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 Os principais elementos de liga, são: Alumínio, Estanho, Vanádio, Cobre e Magnésio: 

 Nomenclatura: (UNS) United Numbering System 

 R5ABC: 

o R5 - ligas de Titânio; 

o A - % do maior elemento; 

o B -% do 2º maior elemento; 

o C - % do 3º maior elemento. 

 

Os tratamentos térmicos caracterizam-se por: 

»» Recozimento para Recristalização após trabalho mecânico (700 a 800 ºC); 

»» Temperatura de Recristalização 500 ºC; 

»» Têmpera, Revenido e Envelhecimento. 

Após um tratamento térmico poderemos obter alterações significativas, tais como: 

 Resistência a Tracção: 60kgf/mm2; 

 Após Recozimento: 80kgf/mm2. 

Como exemplos de produtos comerciais e aplicação o titânio permite uma vasta utilização, como poderemos 

ver nas figuras seguintes.  

       

Fig. 69: Chapas laminadas.                                   Fig. 70: Perfis. 

           

Fig. 71: Indústria automóvel.                    Fig. 72: Relojoaria. 
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Fig. 73: Produtos da Metalurgia do pó. 

 

Cobre 

O cobre é um metal de cor avermelhada e depois da prata, é o metal de melhor condutibilidade térmica 

Devido à sua elevada densidade, a aplicação do cobre em estruturas ou outros componentes é limitada, 

contudo, sempre que o objectivo seja garantir uma elevada e fiável condutibilidade eléctrica ou térmica, o 

cobre é um dos metais seleccionados. 

O cobre e suas ligas são o terceiro metal mais utilizado no mundo, perdendo apenas para os aços e para o 

alumínio e suas ligas. 

O Cobre tem como principais características: 

»» As elevadas condutividades eléctrica e térmica; 

»» Boa resistência à corrosão e facilidade de fabricação, aliadas a elevadas resistências mecânica e à 

fadiga. 

»» Massa Volúmica é de 8,94 g/cm³ (um pouco acima da do aço); 

»» A temperatura de fusão é de 1.083 ºC. 

 

Fig. 74: Produção Electrolítica. 
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Existem vários tipos de liga de cobre, que são adicionados ao cobre com o intuito de melhorar a sua 

resistência, a ductilidade e a estabilidade térmica, sem causar prejuízos à formabilidade, condutividade 

eléctrica e térmica e ainda resistência à corrosão característicos do cobre. 

As ligas de cobre apresentam excelente ductilidade a quente e a frio, ainda que um pouco inferiores às do 

metal puro.  

As grandes ligas de cobre são divididas nos seguintes grupos:(6) 

- A Cobre comercialmente puro; 

- Ligas de alto teor de cobre; 

- Latões; 

- Bronzes; 

- Ligas de Cobre - níquel; 

- Ligas de Cobre – níquel - zinco.  

As ligas de cobre de maior aplicabilidade são: 

 Latão (cobre, zinco e outros); 

 Bronze (Cobre e estanho); 

 Cobre-Alumínio; 

 Cobre-Magnésio; 

 Cobre-Slicio; 

 Cobre-Berílio. 

As ligas de cobre podem ser encontradas como produtos trabalhados mecanicamente, fundidos e metalurgia 

do pó. 

Entre os produtos trabalhados estão: 

 Os arames, planos (placas, chapas, tiras e folhas), tubos, fio -máquinas, perfis extrudidos e forjados. 

Os produtos fundidos podem ser produzidos por vários métodos, tais como em areia, contínua, centrífuga, 

sob pressão, cera perdida, gesso e coquilha. 

          

Fig. 75: Bobines.                                                     Fig. 76: Tubos. 
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O sistema de classificação unificado do UNS divide o cobre em dois tipos: 

- Ligas trabalhadas; 

- Ligas fundidas. 

No Anexo B – Materiais Não Ferrosos (tabelas 5 e 6), encontram-se várias ligas de cobre fundidas e 

trabalhadas com a respectiva classificação UNS e composição. 

Aplicação 

O Cobre e suas ligas têm aplicações nos mais diversos sectores: Construção civil, eléctrica, automobilística, 

arquitectura, electro-electrónica, mecânica, objectos decorativos, construção naval, entre outras. 

                 

Fig. 77: Moedas.                                   Fig. 78: Bobines. 

 

 

Magnésio 

O magnésio, é um metal branco prateado e o mais leve que existe, cuja densidade é apenas 2/3 do 

alumínio. Devido ao seu baixo peso, superior maquinabilidade e facilidade de fundição, o magnésio e suas 

ligas são usadas em muitas aplicações, como por exemplo: Partes de automóveis, acessórios desportivos, 

equipamento aeroespacial e muitos outros. 

 

Fig. 79: Magnésio em bruto. 
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Propriedades Físicas: 

»» Cor, cinza – prateado; 

»» Densidade: 1,74 (2/3 do alumínio); 

»» Ponto de Fusão: 651ºC; 

»» Estrutura Cristalina: HC (hexagonal compacta); 

»» Excelente condutibilidade térmica; 

»» Boa condutibilidade eléctrica, mas inferior ao alumínio e cobre; 

»» Não é magnético. 

 

Propriedades Mecânicas: 

»» Elevada relação, resistência à tracção / peso; 

»» Tensão de Cedência – 8kgf/mm2 para peças vazadas fundição e 27 kgf/mm2 para peças forjadas; 

»» Boa estabilidade dimensional em meios corrosivos (hidrocarbonetos e alcalinos), etc); 

»» Boas características de amortecimentos e vibrações; 

»» Baixa ductilidade, a qual pode ser melhorada com a temperatura; 

»» Má moldabilidade à temperatura ambiente, tornando-se moldável acima dos 200ºC; 

»» Baixa tenacidade, a qual pode ser melhorada a quente; 

»» Facilmente maquinável, requerendo precauções especiais devido à sua inflamibilidade. 

 

Propriedades Químicas: 

»» Boa resistência à corrosão, mas menos resistente do que o alumínio, devido a ter uma camada 

protectora menor; 

»» Boa resistência a soluções alcalinas; 
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»» É soldável; 

»» Fraca resistência à corrosão em água salgada, sendo por isso utilizado como “ânodo de sacrifício” na 

protecção catódica; 

»» Sofre corrosão galvânica em contacto com outros metais. 

 

Precauções Especiais: 

 O Ponto de Fusão do Magnésio é praticamente igual ao do alumínio enquanto que o seu ponto de 

ebulição (sob pressão de uma atmosfera) é muitíssimo mais baixo; 

 Este facto, aliado à Alta Reactividade do Magnésio com o Oxigénio, faz com que a técnica de 

fundição do magnésio e suas ligas seja realizada com cuidados de Segurança. 

As ligas de magnésio apresentaram no passado dois problemas que limitaram o seu uso. A corrosão e perigo 

de incêndio. O problema foi resolvido através da optimização da composição das ligas e da técnica de 

fundição, que consiste principalmente em se controlar a contaminação por ferro e os teores residuais de 

cobre e níquel. O problema da oxidação violenta foi solucionado através da fusão sobre escórias protectoras 

e o uso de inibidores especiais na atmosfera do forno. 

As peças fundidas em ligas de magnésio são caracterizadas por: 

»» Elevada relação, resistência mecânica / peso; 

»» Boa maquinabilidade; 

»» Estabilidade dimensional. 

As ligas de magnésio para fundição, embora tenham densidade menor que as ligas de alumínio, podem 

alcançar resistência mecânica semelhante através de um tratamento térmico. 

As ligas de magnésio para fundição são divididas em 4 Grupos: 

- O primeiro grupo -  é baseado no sistema binário de Mg-Al e pode ser subdividido em ligas 

contendo ou não Zn como outro elemento de liga; 

- O segundo grupo - é baseado no sistema binário Mg-Zn; 

- O terceiro e quarto grupos - são baseados nos sistemas binários Mg-Metais de terras raras e Mg-

Th respectivamente; 

- Estes dois últimos grupos: são caracterizados pela sua resistência mecânica a temperaturas 

elevadas.  
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O sistema de designação das ligas foi standardizado pela ASTM: American Society for Testing Materials). 

Neste sistema as duas primeiras letras indicam os elementos de liga principais de acordo com o seguinte 

código: 

A – Alumínio H – Tório Q – Prata 

B – Bismuto K – Zircónio R – Crómio 

C – Cobre L – Berílio S – Silício 

D – Cádmio M – Manganês T – Estanho 

E – Terras Raras N – Níquel Z – Zinco 

F – Ferro P – Chumbo – – – – – 

Tabela 13: Nomenclatura do Magnésio. 

 

Identificação: Liga  AZ81A-T4 

 A primeira letra indica: 

o O elemento de liga que se encontra em mais alto teor; 

 As duas letras são seguidas de números que indicam: 

o As composições nominais (% em peso) dos principais elementos de liga. 

 As letras “X”, etc, no final, referem-se a variações da composição nominal. 

 A última parte indica o tratamento térmico e/ou mecânico efectuado à liga: 

o F – Não tratado; 

o O – Recozido; 

o H10 e H11 – Levemente Encruado; 

o H23, H24, H26 – Encruado e parcialmente recozido; 

o T4 – Tratamento térmico de Solubilização; 

o T5 – Envelhecido artificialmente; 

o T6 – Tratamento térmico de Solubilização e envelhecido artificialmente (T4 e T5). 

A liga é constituída por: 

 Alumínio e Zinco, com: 8 e 1% respectivamente; 

 Foi realizado um tratamento térmico de: Solubilização.  

As ligas de magnésio podem ser fundidas por qualquer dos métodos conhecidos. No entanto, os métodos 

de: Fundição em areia, em molde permanente por gravidade e sob pressão, representam a quase totalidade 

da tonelagem fundida. 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 86 - 

As peças de grande porte serão normalmente fundidas em moldes de areia seca. As pequenas peças 

poderão ser vazadas em moldes de areia húmida, contendo inibidores especiais. 

Durante a modelação o Magnésio pode sofrer 2 tipos de contracção de solidificação: 

 Elevada Contracção Sólida: 

o Linear, da ordem de 1,8%, esta deverá ser considerada ao confeccionar os modelos e 

placas de moldagem; 

 Contracção Volumétrica: 

o Deverá ser contrabalançada por adequado dimensionamento e localização dos 

alimentadores moldagem. 

 

Aplicações 

São vários os exemplos de aplicação deste metal como poderemos observar de seguida: 

»» Peças fundidas com boa combinação de resistência mecânica e alongamento; 

»» AZ63A – Peças fundidas em areia em geral, com boa resistência mecânica, ductilidade e tenacidade; 

»» AZ81A – Peças fundidas em areia ou molde permanente com boa resistência mecânica e excelente 

ductilidade; 

»» AZ91A, AZ91B, AZ91C e AZ92A – Peças fundidas com elevado limite de resistência e limite de 

escoamento. 

»» HZ32A – Liga que suporta, mais do que qualquer outra liga à base de magnésio, elevadas solicitações 

mecânicas a alta temperatura durante tempo prolongado; 

»» É uma liga com média resistência mecânica, para ser utilizada até temperaturas de 260ºC. 

 

Aplicações práticas (Ligas Mg-Al, Mg-Al-Zn e Mg-Zn): 

»» Equipamentos de Manuseamento e transporte: carros manuais, pás, transportadores e equipamentos de 

fundição; 

»» Ferramentas Portáteis: furadores manuais, serras manuais, martelos, lixadeiras; 

»» Máquinas Industriais: peças que operem a velocidades elevadas em máquinas têxteis e de impressão; 

»» Veículos: Jantes, blocos de motores, tampas; 

»» Indústria Aeronáutica: Rodas, colectores de admissão, peças estruturais de aeronaves; 

»» Diversos: peças de maletas, escadas, corpos de máquinas fotográficas.  
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Aplicações práticas (Ligas Mg-MTR e Mg-Th): 

»» A Indústria Aeronáutica principalmente: Peças para motores, compressores, etc... 

 
Fig. 80: Jantes de automóvel fabricadas por injecção – Liga AM60. 

 

    
Fig. 81: AZ91E.                    Fig. 82: WE43A. 

Nas figuras 81 e 82, podemos observar os componentes do sistema de transmissão de um helicóptero. 

 

 TRATAMENTOS TÉRMICOS E APLICAÇÕES DE AÇOS DE LIGA 

A metalurgia do alumínio e suas ligas permite uma vasta gama de tratamentos térmicos de modo a obter a 

combinações de propriedades mecânicas e físicas desejadas. 

Os Tipos de Tratamentos mais utilizados: 

- Solubilização (ligas 3xx.x e 7xx.x); 

- Têmpera (algumas 2xx.x, 3xx.x, 4xx.x e 5xx.x); 

- Precipitação/Envelhecimento (ligas 3xx.x e 5xx.x); 

- Recozimento (geral).  

 

A velocidade de arrefecimento é um aspecto importante no resultado final do tratamento térmico. Em certos 

casos, se a velocidade de arrefecimento da peça fundida no molde for suficientemente rápida, pode obter-se 

uma liga para tratamento térmico no estado de solução sólida Sobressaturada. 
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Deste modo, as etapas de Solubilização e Têmpera podem ser eliminadas no endurecimento por precipitação 

de peças fundidas, sendo apenas necessário fazer o Envelhecimento após a peça ter sido removida do 

molde. 

 

Aplicação 

Um bom exemplo de aplicação deste tipo de tratamento térmico: 

»» É a produção de pistões de automóveis endurecidos por precipitação; 

»» A designação deste tratamento térmico é T5. 

Os fundidos em alumínio economicamente viável em muitas aplicações, são usados: 

»» Na indústria aeroespacial, automóvel, construção de maquinaria, instrumentos, estruturas, utensílios de 

cozinha e um sem número de outras aplicações. 

                     

                     Fig. 83: Travão aerodinâmico F16.                 Fig. 84: Componentes do sistema de combustão Space Shuttle. 

 

 

RECOZIMENTO 

O Recozimento é um processo térmico que possui diversos objectivos. No entanto, os mais significativos 

são: 

 “Remover” as tensões devidas aos tratamentos mecânicos a frio ou a quente; 

 Diminuir a dureza para melhorar a maquinabilidade do aço; 

 Alterar as propriedades mecânicas como resistência, ductilidade, ajustar o tamanho de grão, 

regularizar a textura bruta de fusão. 
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Dureza Rockwell Tamanho de Grão 

(mm) Escala F Superficial (15-T) Têmpera 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Recozimento 

total 

Totalmente 

Recristalizado 

- - 65 - 68 

Embutimento 

Profundo 

(0,025 mm 

nominal) 

Totalmente 

Recristalizado 
0,050 30 75 44 73 

Tabela 14: Correlação entre tamanho do grão e dureza. 

Tamanho de Grão (mm) 
Liga 

Nominal Mínimo Máximo 

0,050 0,035 0,090 

0,035 0,025 0,050 

0,025 0,015 0,035 

 

210 

 

95 Cu – 5 Zn 

 0,015 Totalmente Recristalizado 0,025 

0,050 0,035 0,090 

0,035 0,025 0,050 

0,025 0,015 0,035 

 

220 

 

90 Cu – 10 Zn 

 0,015 Totalmente Recristalizado 0,025 

Tabela 15: Tamanho de grão em função da liga. 

 
Gráfico 1: Propriedades mecânicas de uma liga de latão após encruamento. 
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Durante o recozimento existem algumas etapas, com grande influência no resultado final. Conforme 

podemos observar no gráfico anterior, a recuperação, a Recristalização, o crescimento do grão e 

temperatura de recozimento encontram-se interligados. 

A Recuperação pode ser definida como o alívio de uma parte da energia deformação interna de um metal 

previamente deformado a frio, geralmente através de tratamento térmico (temperaturas baixas). 

O Crescimento do Grão é o aumento do tamanho médio de grão de um material policristalino. Para a maioria 

dos materiais ocorre em temperaturas mais elevadas de tratamento térmico. 

 

RECRISTALIZAÇÃO 

A Recristalização é a formação de um novo conjunto de grãos livres de deformação no interior de um grão 

previamente deformado a frio, geralmente através de tratamento térmico (temperaturas intermediárias). 

A Temperatura de Recristalização, é fronteira entre trabalho a frio e trabalho a quente 

 

ENCRUAMENTO 

Podemos definir encruamento, como o aumento da dureza e resistência mecânica de um metal dúctil à 

medida que o mesmo é submetido a deformação plástica abaixo da sua temperatura de recristalização, isto 

é, trabalho a frio (TF), onde:  

 Ao e Ad significam área original da secção recta e área após deformação plásticas, 
respectivamente. 

100%
0

0 ×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

A
AA

TF d

 

 

Fig. 85: Deformação Plástica de uma material Policristalino. 
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Conversão de Temperaturas: 

 Kelvin (K), Rankine (R), Celsius (ºC) e Fahrenheit (ºF): 

o K = ºC + 273,15; 

o ºC = (ºF - 32) * 5/9; 

o ºR = (ºF – 459,67) * 9/5. 

 

SOLUBILIZAÇÃO DAS LIGAS DE ALUMÍNIO 

No tratamento térmico de solubilização de uma liga obtida por fundição ou por trabalho mecânico, esta é 

aquecida e mantida a uma temperatura adequada (tabelada), até que se forme uma estrutura uniforme de 

solução sólida. 

O alumínio fundido dissolve outros metais e substâncias metálicas como o silício (que actua como metal). 

Quando o alumínio arrefece e se solidifica, alguns dos constituintes da liga podem ser retidos em solução 

sólida. Isto faz com que a estrutura atómica do metal se torne mais rígida. 

A principal função das ligas de alumínio é aumentar a resistência mecânica sem prejudicar as outras 

propriedades. 

O metal quente pode manter mais elementos de liga em solução sólida do que quando frio. 

Consequentemente, quando arrefece, ele tende a precipitar o excesso dos elementos de liga da solução. 

Estes agregados de átomos metálicos tornam a rede cristalina ainda mais rígida e endurecem a liga. 

A descoberta do “envelhecimento”, das ligas que contém magnésio e silício conduziu ao desenvolvimento 

das principais ligas estruturais utilizadas hoje na engenharia. 

Outro importante emprego do alumínio é sua utilização nas ligas de fundição, que permitem um maior 

aproveitamento das sucatas de aviões. 

 

ENVELHECIMENTO 

O envelhecimento das ligas à temperatura ambiente chama-se “Envelhecimento Natural”, enquanto que o 

envelhecimento a temperaturas elevadas se designa por “Envelhecimento Artificial”. 

A maior parte das ligas requer envelhecimento artificial, sendo em geral a temperatura de envelhecimento 

aproximadamente 15 a 25% da diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura de solubilização, 

acima da temperatura ambiente. 
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OUTROS TRATAMENTOS 

Para algumas aplicações mecânicas, torna-se necessário endurecer de maneira diferenciada a superfície e o 

interior da peça. Como nas peças de aço a concentração de carbono é constante no material, adopta-se um 

tratamento termoquímico, conhecido como Cementação. 

 

Fig. 86: Roda dentada cementada. 

São várias as aplicações destes tratamentos térmicos. Nas figuras seguintes podemos observar uma liga de 

latão submetida a: 

 Trabalho a frio (a); 

 Estágio inicial de recristalização (b). 

 

Fig. 87: Liga de latão. 

 

 
Fig. 88: liga de latão. 
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A figura anterior permite observar em pormenor: 

 Recristalização parcial (c); 

 Recristalização completa (d); 

 Crescimento de grão após 15 minutos a 580ºC (e); 

 Crescimento de grão após 10 minutos a 700ºC (f)). 

 

PROPRIEDADES MECÂNICAS E APLICAÇÕES 

Tal com anteriormente estudamos, os metais não ferrosos são aqueles que não contêm ferro na sua 

constituição, ou se o contêm, a sua percentagem é tão pequena que não constitui elemento estrutural. 

Os metais não ferrosos raramente são empregues no seu estado puro devido ao seu elevado custo de 

obtenção e reduzida resistência mecânica. Fabricam-se então as ligas não ferrosas, que em normalmente 

são mais caras que as ligas ferrosas, mas permitem no entanto preencher importantes propriedades que 

nem sempre são apresentadas pelas anteriores, tais como: 

 A resistência à corrosão; 

 Alta condutividade; 

 A baixa densidade; 

 A resistência a altas temperaturas. 

 

As ligas metálicas não ferrosas mais utilizadas são: 

- Alumínio 

- Magnésio 

- Titânio: 

 

A partir dos quais se fabricam as chamadas Ligas leves, muito utilizadas em Aeronáutica. 
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Alumínio 

Propriedades Mecânicas: 

»» Tensão de Rotura: Al puro (13.000 psi, em liga pode atingir 100.000 psi); 

»» Modulo de Young (Al), 70 GPa, cerca de 1/3 do aço; 

»» Baixa tenacidade; 

»» Bastante dúctil (no estado puro); 

»» Quando no estado laminado apresenta-se macio e elástico; 

»» Elevada relação Resistência / Peso; 

»» Fácil de maquinar; 

»» Boa soldabilidade (em algumas ligas).  

 

Características Gerais: 

»» Baixa Densidade; 

»» Alto Índice Resistência/Peso; 

»» Grande Ductilidade; 

»» Alta Resistência à Corrosão; 

»» Baixa Resistência ao Desgaste; 

»» Baixa Resistência à Fadiga; 

»» Baixa Resistência a Elevadas Temperaturas. 

São vários os melhoramentos que podem ser feitos ao alumínio. Assim, a baixa densidade, o alto índice 

resistência/peso e a facilidade com que pode ser trabalhado, fazem do alumínio um dos metais mais 

utilizados na indústria aeronáutica. 

Os tratamentos mecânico e principalmente a formação de ligas e os tratamentos térmicos melhoram as 

propriedades deste metal. Por exemplo, a resistência à tracção que é de 13.000 psi no estado puro, pode 

duplicar se o metal for sujeito a um tratamento mecânico, ou então subir para 65.000 psi se tratado 
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termicamente, ou ligado com outros metais. 

Existe uma grande variedade de ligas de alumínio, cada uma com características específicas, destinadas a 

aplicações bem determinadas. As mais utilizadas em aeronáutica são as Ligas de Alumínio à base de Cobre e 

as Ligas de Alumínio à base de Cobre (Al-Cu). 

Estas ligas são normalmente conhecidas por duralumínio (utilizadas em elementos estruturais como cércias, 

nervuras, travessas, longarinas, apoios entre outros), caracterizadas por aliar: 

»» A resistência mecânica aliada à facilidade de serem trabalhadas (permite formas variadas e/ou, 

facilidade de soldadura). 

As Ligas de Alumínio à base de Zinco (Al-Zn) são utilizadas no fabrico de elementos que requeiram em 

simultâneo elevada resistência mecânica e boa resistência à corrosão, tal como no caso da estrutura 

secundária das aeronaves.  

 

 

Titânio 

Propriedades Mecânicas: 

»» A mais elevada relação Resistência / Peso; 

»» Resistência mecânica pouco elevada (no estado puro 50 a 80 Kpsi); 

»» Possui a mais elevada Resistência / Peso; 

»» Grande ductilidade; 

»» Termicamente estável; 

»» A adição de elementos de liga ao titânio permite obter ligas de elevada resistência mecânica (120 a 230 

Kpsi), mantendo uma excelente resistência à corrosão; 

»» Deficiente resistência à fricção; 

»» Susceptível de tratamento térmico. 
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Características Gerais: 

»» Baixa densidade; 

»» Alto ponto de fusão (1.727º C); 

»» Grande resistência mecânica; 

»» Muito resistente à corrosão (abaixo de 550ºC); 

»» Elevado custo; 

»» Baixa resistência à fluência (acima de 550ºC). 

 

Vantagens: 

 Em termos de elasticidade, densidade, e, resistência a elevadas temperaturas, podemos situar o 

titânio entre o alumínio e o aço inoxidável; 

 O principal elemento de liga do titânio é o alumínio, que permite aumentar a resistência mecânica, 

a resistência à corrosão, e diminuindo a densidade. 

Aplicação 

»» Fabrico e na reparação de estruturas; 

»» Várias aplicações, em motores de reacção, revestimento da fuselagem, chapas de pára-fogo, zonas 

sujeitas a temperaturas elevadas (blindagens do motor). 

 

Cobre 

O Cobre tem como principais características: 

»» As elevadas condutividades eléctrica e térmica; 

»» Boa resistência à corrosão e facilidade de fabricação, aliadas a elevadas resistências mecânica e à 

fadiga. 

»» Massa Volúmica é de 8,94 g/cm³ (um pouco acima da do aço); 

»» A temperatura de fusão é de 1.083 ºC. 
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As ligas de cobre de maior aplicabilidade são: 

 Latão (cobre, zinco e outros); 

 Bronze (Cobre e estanho); 

 Cobre-Alumínio; 

 Cobre-Magnésio; 

 Cobre-Slicio; 

 Cobre-Berílio. 

 

Aplicação 

As ligas de cobre podem ser encontradas como produtos: 

»» Trabalhados mecanicamente, fundidos e metalurgia do pó; 

Entre os produtos trabalhados estão: 

»» Os arames, planos (placas, chapas, tiras e folhas), tubos, fio -máquinas, perfis extrudidos e forjados. 

Os produtos fundidos podem ser produzidos por vários métodos, tais como em areia, contínua, centrífuga, 

sob pressão, cera perdida, gesso e coquilha. 

 

Magnésio 

Propriedades Mecânicas: 

»» Elevada relação, resistência à tracção / peso; 

»» Tensão de cedência – 8kgf/mm2 para peças vazadas fundição e 27 kgf/mm2 para peças forjadas; 

»» Boa estabilidade dimensional em meios corrosivos (hidrocarbonetos e alcalinos), etc); 

»» Boas características de amortecimentos e vibrações; 

»» Baixa ductilidade, a qual pode ser melhorada com a temperatura; 

»» Má moldabilidade à temperatura ambiente, tornando-se moldável acima dos 200ºC; 

»» Baixa tenacidade, a qual pode ser melhorada a quente; 

»» Facilmente maquinável, requerendo precauções especiais devido à sua inflamibilidade. 
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Características Gerais: 

»» Baixa densidade; 

»» Grande resistência à corrosão; 

»» Elevada tenacidade; 

»» Boa condutibilidade eléctrica e térmica; 

 

O Magnésio não tem aplicação tecnológica no seu estado puro. A formação de ligas permite: 

 Melhoria da resistência mecânica; 

 Boa resistência à fadiga; 

 Alta resistência ao impacto. 

 

Vantagens: 

 Mais leves que o alumínio (cerca de 1/3); 

 As ligas de magnésio são empregues na construção de aeronaves, permitindo a redução de peso. 

 

Aplicação: 

»» Revestimento, nacelles de motores, antenas de rádio, tanques de fluido hidráulico, são apenas alguns 

dos componentes em que o magnésico é empregue.   

As principais ligas de Magnésio são: 

 Liga de magnésio à base de Alumínio: 

o Resistência e dureza; 

 Liga de magnésio à base de Zinco: 

o Melhora a elasticidade; 

 Liga de magnésio à base de Manganês: 

o Resistência à corrosão); 

 Liga de magnésio à base de Silício: 

o Aumento da fusibilidade). 
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COMPÓSITOS E NÃO METÁLICOS 

 

CARACTERÍSTICAS, PROPRIEDADES E IDENTIFICAÇÃO 

Os materiais não metálicos mais utilizados na indústria aeronáutica são a madeira, a borracha, os plásticos e 

os compósitos. 

 

MATERIAIS COMPÓSITOS 

A madeira tem sido utilizada na construção de aeronaves desde o início da aviação. Não sendo há partida, 

um material tão resistente como o aço ou o alumínio, a construção da estrutura pode ser concebida de 

modo a atingir igual resistência, beneficiando de considerável redução de peso. 

Ao contrário do metal, a resistência mecânica da madeira não é influenciada pela fadiga. A madeira é 

relativamente mais fácil de trabalhar. O risco de acidentes de trabalho é menor, quando comparado com a 

utilização de outros materiais. 

A madeira é um material compósito ocorre na natureza e que é formada fundamentalmente, por um arranjo 

complexo de células de celulose reforçadas por uma substância polimérica denominada Lenhina e por outros 

compostos orgânicos. 

O que é um material Compósito? A palavra compósito deriva de composto, ou seja, qualquer coisa formada 

por partes (ou constituintes) diferentes. É formado por uma mistura ou combinação de dois ou mais micro 

ou macro constituintes, que diferem na forma e na composição química e que, na sua essência, são 

insolúveis uns nos outros. 

Os materiais compósitos são normalmente constituídos por metais, polímeros ou cerâmicos, formando 

então, uma estrutura que combina as propriedades de cada um dos materiais que a constitui. 

 

Fig. 89: Boeing 777. 
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Podemos distinguir dois tipos de materiais no compósito: 

 A Matriz: 

o Metálico, polimérico ou cerâmico; 

 Reforço: 

o Fibras, lâminas ou partículas. 

 

Fig. 90: Matriz em carbono.               Fig. 91: Matriz em carbono / Grafite. 

Nas figuras 90 e 91, a matriz envolve completamente o material de reforço, unindo as diferentes 

camadas. 

Vantagens (dos materiais compósitos em relação aos metais): 

 A baixa densidade, 

 A resistência à corrosão, 

 A grande resistência a elevadas temperaturas e velocidades, 

 Reduzido custo de manutenção e longa duração. 

 

Os materiais compósitos utilizados desde muito cedo na aviação, evoluíram para o que hoje em dia 

designamos por Compósitos Avançados. Combinando os avanços da química na área dos adesivos e as 

novas formas de materiais estruturais, obtêm-se materiais altamente resistentes e extremamente leves. 

As matrizes mais utilizadas, são: 

 Resinas Plásticas de alta resistência: 

o Utilizadas no fabrico dos compósitos; 

 Resinas Epoxy de elevado grau de aderência: 

o Utilizadas por exemplo para ligar peças metálicas a materiais compósitos. 
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Os materiais de reforço mais utilizados na construção e reparação de aeronaves são as fibras de Vidro, 

Kevlar, Carbono, Boro e Cerâmicas. 

As primeiras fibras de vidro foram produzidas para tecidos, para os quais se mostraram inadequadas devido 

à sua baixa resistência à abrasão. Em consequência deste facto, o seu desenvolvimento foi abandonado 

durante muito tempo. 

A Fibra de Vidro apresenta-se sob a forma de tecido, é a mais comum e a menos dispendiosa. Utilizada 

inicialmente com resinas de poliéster na construção de elementos não estruturais como carenagens, são 

hoje em dia conjugadas com as mais recentes resinas e outras fibras, formando compósitos de elevada 

resistência e baixo custo. Por exemplo o revestimento de hélices, pás de helicóptero. 

 

Fig. 92: Fibra de vidro. 

As Fibras de Aramida tornaram-se disponíveis nos Estados Unidos nos finais dos anos 70 e foram as 

primeiras a explorar a alta resistência e dureza de cadeias de polímeros de carbono altamente alinhadas.  

As Fibras de kevlar (aramida) caracterizam-se pela sua elevada flexibilidade, sendo utilizadas no fabrico 

componentes que em serviço estão sujeitos a esforços de tracção e vibrações. Por exemplo, pás de um 

helicóptero da figura 93. 

 

Fig. 93: Pá do rotor do helicóptero Sea King, com vários tipos de fibras. 

A resistência à tracção duma liga de alumínio é em média 65 000 psi, ou seja, cerca de ¼ da de um 

compósito de Kevlar. Nos Estados Unidos, foram feitas a partir dos finais da década de 60 empenagens 

verticais para o avião de combate F-14. 
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                             Fig. 94: F-14.                                                 Fig. 95: Fibras de Kevlar. 

Actualmente, as Fibras de Carbono incorporadas em resinas "Epoxy", desempenham actualmente um papel 

de destaque nas estruturas de aviões. 

 Os materiais compósitos constituídos por fibras de carbono a reforçar a matriz polimérica, como por 

exemplo resina epoxídica, são caracterizados pelo facto de apresentarem uma combinação de baixo peso, 

resistência mecânica e elevada rigidez. Têm aplicação no fabrico de elementos estruturais como nervuras, 

ou cércias e também em revestimentos de asas.  

 

Fig. 96: Fibras de Carbono. 

As Fibras de Boro, foram desenvolvidas nos Estados Unidos usando técnicas de deposição química de 

vapores pelas quais o Boro é depositado sobre um filamento de Tungsténio muito fino, o processo é contudo 

muito dispendioso. Estas fibras aceitam com sucesso matrizes de "Epoxy" e Alumínio. Estas fibras 

proporcionam uma excelente resistência à compressão, devido ao elevado custo, a sua utilização na aviação 

civil não é muito comum, no entanto podemos encontrar aeronaves militares que utilizam este material, 

exemplo, o caso do F-14, que utiliza compósitos de boro na estrutura dos estabilizadores horizontais. 

 

Fig. 97: F-14. 
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Aplicação 

»» Os compósitos de Fibras Cerâmicas são aplicados em locais em que é requerida resistência a elevadas 

temperaturas; 

»» São empregues por exemplo em chapas pára-fogos; 

»» A matriz utilizada nestes materiais é normalmente metálica. 

 

Fig. 98: Locais de aplicação de fibras cerâmicas. 

 

Métodos de Fabrico 

Na elaboração dos materiais compósitos existem vários métodos de fabrico, tais como: 

1 - Moldagem por compressão; 

2 - Saco de vácuo; 

3 - Enrolamento; 

4 - Aplicação Manual. 
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1- Moldagem por Compressão 

Procedimento 

 Este processo de fabrico utiliza um molde, formado por uma chapa macho e uma fêmea; 

 O tecido de reforço é impregnado com a matriz, e introduzido no molde fêmea; 

 De seguida, o molde macho é comprimido contra o molde fêmea, fazendo o tecido adquirir a forma 

do molde; 

 Finalmente, a secagem do componente é conseguida por meio de calor, durante um tempo 

perfeitamente determinado. 

 
Fig. 99: Moldagem por Compressão. 

2 - Saco de Vácuo 

Procedimento 

 Neste processo, existe um saco com um dispositivo de vácuo, que é aplicado sobre o molde e 

sobre o (tecido + matriz); 

 Em seguida retira-se o ar por meio de um dispositivo de vácuo; 

 Quando o ar é retirado o tecido adquire a forma do molde, pela pressão exercida pela atmosfera 

(dentro do saco); 

 
Fig. 100: Moldagem por Saco de Vácuo. 

Vantagens: (Moldagem por Compressão e Saco de Vácuo) 

 Permitem uma distribuição homogénea da matriz no reforço (fibras). 
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3 - Enrolamento 

Procedimento 

 A fibra de reforço (previamente impregnada com a matriz) é enrolada num molde escolhido sob a 

forma de um fio contínuo e modo a garantir a precisão requerida, todo o processo é mecanizado; 

 Uma vez enrolado o compósito é seco por calor. 

 
Fig. 101: Moldagem por Enrolamento. 

Este processo tem sido utilizado para produzir estruturas extremamente resistentes, são vários os exemplos 

de aplicação com a produção de pás para helicópteros, hélices, ou mesmo fuselagens inteiras. O 

inconveniente deste processo reside na dificuldade de reparação de estragos. 

 

Procedimento (aplicação manual): 

 Consiste simplesmente em impregnar as fibras de reforço com a matriz aplicando depois o 

compósito, ainda húmido, sobre o molde; 

 Este processo é menos preciso que qualquer um dos referidos anteriormente, no entanto, a 

facilidade de execução e a flexibilidade que apresenta tornam-no preferido por pequenos 

construtores. 

 
Fig. 102: Moldagem por Aplicação Manual. 
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Fig. 103: Método de deposição manual, para moldagem de materiais compósitos de matriz plástica reforçada por fibras. 

 

 
Fig. 104: Utilização de um rolo para densificar o laminado, removendo o ar aprisionado. 

 

 
Fig. 105: Método de “spray” para moldagem de materiais compósitos de matriz plástica reforçada por 

fibras. 

 

 Vantagens: 

 Derivam do facto de se poderem moldar as peças com as formas mais complexas e do processo 

poder ser automatizado. 
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Fig. 106: Laminado de Fibra de carbono – resina epoxídica da asa do AV-8B e respectivo molde a serem 

colocados no interior do autoclave, na fábrica McDonnel Aircraft. 

 

Vantagens dos Materiais Compósitos 
A utilidade dos materiais compósitos na aeronáutica tem-se revelado cada vez mais importante. Mas, a 

grande vantagem dos compósitos reside na elevada relação resistência / peso, razão primária para a sua 

utilização. O factor peso nos materiais a aplicar na construção de qualquer aeronave, é factor chave e 

diferenciador relativamente aos outros materiais. Assim, a poupança em peso estrutural implica mais peso 

disponível para carga, combustível ou passageiros. 

A concepção de formas aerodinâmicas complexas com relativa facilidade (o fabrico em metal seria mais 

dispendioso) e o bom desempenho de tais componentes associado à redução de peso permite à aeronave 

um significativo aumento do raio de acção. 

Conforme as nossas necessidades podemos conceber materiais compósitos muito flexíveis, ou muito 

resistentes a vibrações, eliminando os problemas de fadiga que afectam as estruturas metálicas. 

Finalmente, apresentam ainda uma propriedade bastante importante, que é a elevada resistência ao 

desgaste. 

 

MATERIAIS POLIMÉRICOS 

Etimologicamente, a palavra polímero significa “muitas partes”. Um material polimérico pode ser considerado 

como constituído por muitas partes ou unidas, ligadas quimicamente entre si de modo a formar um sólido. 

Os polímeros podem ser de dois tipos: 

- Plásticos; 

- Elastómeros. 
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Fig. 107: C-130 – Interior  

Plásticos 

Os plásticos constituem um grupo muito vasto e variado de materiais sintéticos, que são processados por 

enformação ou moldagem, de modo a adquirirem uma determinada forma. 

Tal como existem muitos tipos de metais, também existem vários tipos de plásticos, tais como: 

 Polietileno e o nylon. 

Dependendo do modo como estão ligados quimicamente e estruturalmente (de acordo com a sua reacção 

ao calor) podemos dividir estes plásticos em dois grupos: 

- Termoplásticos; 

- Termoendurecíveis. 

Termoplásticos 

Estes plásticos necessitam de calor para serem enformados e após o arrefecimento mantêm a forma 

adquirida durante a enformação. 

Estes materiais podem ser várias vezes reaquecidos e reenformados em novas formas, sem que ocorra 

alteração significativa das suas propriedades. 

A maior parte dos termoplásticos é constituída por cadeias principais muito longas de átomos de carbono 

ligados de forma covalente. 

 

Termoendurecíveis 

Os termoendurecíveis são enformados para uma determinada forma permanente e depois de curados (ou 

endurecidos) através de uma reacção química, não podem ser refundidos ou reenformados noutra forma, 
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uma vez, que se degradam ou se decompõem quando aquecidos a temperaturas demasiado altas. Estes 

tipos de plásticos não podem ser recicláveis. 

A aplicação dos materiais plásticos é muito diversificada, sendo de salientar sua utilização em projectos de 

engenharia mecânica. 

Vantagens: 

 A eliminação de partes de peças ou componentes; 

 A eliminação de operações de acabamento; 

 A montagem simplificada; 

 Diminuição de peso; 

 Redução de ruído; 

 Eliminação da necessidade de lubrificação. 

Os materiais plásticos normalmente apresentam-se de duas formas: 

- Transparentes; 

- Reforçados. 

Podemos ver este tipo de materiais em canopies, pára-brisas, e outros componentes. 

 
Fig. 108: Alouette III. 

Os Plásticos Transparentes podem ser elaborados em duas formas: Sólidos e Laminados. 

Os Laminados são compostos por várias folhas de plástico mais finas unidas entre si, apresentando maior 

resistência, sendo por isso preferida, a sua aplicação em aviões pressurizados. 

          
Fig. 109: Plástico Sólido.                                  Fig. 110: Plástico Laminado. 

 

Nos Estados Unidos América e na Europa, os três principais tipos de fibras sintéticas para reforçar materiais 
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plásticos, são: 

- As fibras de Vidro; 

- As fibras de Aramido; 

- As fibras de Carbono. 

As fibras de Vidro e as fibras de Aramido apresentam como características: 

»» Resistências mecânicas elevadas; 

»» Baixas densidades; 

»» Preço elevado. 

 

Aplicação 

»» É um tipo particular de plástico termoendurecido muito utilizado no fabrico de componentes de 

aeronaves na forma sólida ou laminada, em radomes, cobertura de antenas e pontas das asas, etc. 

»» Este tipo de plástico é ainda utilizado como matriz na produção de compósitos, combinado com fibras 

de Vidro, kevlar, carbono, boro e cerâmicas, obtêm-se materiais altamente resistentes e extremamente 

leves. 

»» Utilizando resinas epoxídicas reforçadas com fibras de carbono, consegue-se uma redução de 70% no 

peso da estrutura do avião. 

»» Em 1988 a FAA certificou o avião Beech-Starship, que foi o primeiro avião executivo em que a estrutura 

primária era inteiramente construída em Compósitos. 

 
Fig. 111: Beech-Starship. 
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Fig. 112: Liga de alumínio reforçada. 

A figura 112, mostra a secção vertical da cauda de um avião militar, para missões tácticas. Compósito de 

matriz metálica (Liga de alumínio reforçada com carboneto de Silício) ensaiada na Lockheed. 

 
Fig. 113: Fotomicrografia de uma secção de um material compósito de poliéster com fibras de vidro unidireccionais. 

 

Elastómeros 

Estes tipos de polímeros são designados normalmente por Borrachas. Caracterizam-se por sofrer grandes 

deformações elásticas quando se lhes aplica uma força e voltar à forma inicial (ou quase), ao ser retirada 

essa força. 

A borracha natural é produzida comercialmente a partir do latex da árvore “Heavea brasiliensis” da Malásia e 

Indonésia. Como se apresenta na natureza é muito pegajosa à temperatura ambiente, tornando-se 

quebradiça com a diminuição da temperatura. 

O seu processamento é feitos através coagulação da seiva leitosa ou látex de certas árvores, misturada com 

uma certa quantidade de enxofre (2%) a uma temperatura de 130 ºC, num processo designado por 

Vulcanização. 

É utilizada para prevenir a entrada a agentes exteriores, água, ar, poeiras entre outros e ainda para impedir 

a perda de fluidos e ainda para absorver vibração, reduzir ruídos e amortecer as cargas de impacto. 

Existem dois tipos de borrachas: 

- Naturais; 

- Sintéticas. 
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Borracha Natural 

É fácil de trabalhar e possui melhores propriedades físicas do que a borracha sintética. 

Essas propriedades são: 

»» Flexibilidade; 

»» Elasticidade; 

»» Resistência à tracção; 

»» Resistência à rotura. 

A borracha natural é um produto de aplicação generalizada, no entanto a sua aplicação na aviação é de 

certa forma restrita, devido à sua baixa resistência à maior parte dos produtos que a atacam, tais como: 

combustíveis e solventes. 

Tendo em conta que se deteriora de forma mais rápida do que as borrachas sintéticas é apenas usada para 

vedações em sistemas de água/metanol. 

Borracha Sintética 

As borrachas sintéticas representavam em 1980, cerca de 70% da produção mundial de materiais de 

borracha. As mais importantes, são: 

 Estireno-butadieno; 

 Nitrilo; 

 Policloropropeno; 

 Silicone. 

Este tipo de produto pode obter-se em diversos tipos, cada um dos quais composto de diferentes materiais 

segundo as propriedades desejadas. 

Os mais largamente usados são os: 

 BUTYL: É uma borracha hidrocarbonada de elevada resistência à penetração de gases, altamente 

resistente à deterioração; 

 BUNA S: É uma borracha fácil de trabalhar e resistente a água; 

 NEOPROPENE: Esta borracha suporta melhor as condições agressivas de trabalho tem melhores 

características a baixas temperaturas que a borracha natural. Possui excelente resistência à luz do 

sol, ao aquecimento e ao envelhecimento. 
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VEDANTES E AGENTES DE LIGAÇÃO (SEALING COMPOUNDS) 

FINALIDADE 

Um vedante é um produto que se destina a isolar dois ou mais fluidos em secções distintas, pode 

igualmente ter como finalidade evitar fugas, garantindo a estanquicidade, o que se traduz na inexistência de 

passagem de ar. A estanquicidade é uma garantia de evitar contaminações para um sistema. 

Os vedantes e agentes de ligação, fazem parte de um grupo elementos que se tornaram por direito próprio, 

imprescindíveis na manutenção aeronáutica. 

O aumento do uso de fluidos nas aeronaves tais como: hidráulicos, pneumáticos, de óleo de fuel, de ar, etc., 

tornou necessário desenvolver sistemas que os isolassem, isto é, impedissem as fugas e contaminação dos 

circuitos. Os produtos desenvolvidos com esta finalidade são os vedantes, as juntas características e 

concepções variadas, que permitissem responder às múltiplas solicitações, como a velocidade, pressão, 

temperatura e natureza do fluido. 

Apesar das suas variadas características, a sua utilização está sempre dependente das seguintes razões: 

 Pressão do circuito de fluido; 

 Tipo de fluido utilizado no circuito; 

 O grau de acabamento superficial do metal e a folga entre partes; 

 O tipo de movimento, quando existe, circular ou alternativo. 

 

Os Produtos de Vedação ou Vedantes (nunca poderão ser utilizados como): 

 Compensação dimensional de peças ou como tratamento de acabamento de peças de forma a 

facilitar a sua montagem. 

Os vedantes são produtos químicos que passam a um estado sólido por meio da reacção química entre dois 

ou mais dos seus componentes ou por simples oxidação. Dado que o tempo e as condições de 

armazenagem degradam estes produtos, nunca se devem utilizar vedantes cujo prazo de validade esteja 

aspirado. 

O acondicionamento ou armazenagem destes produtos pode ser efectuado a temperatura ambiente, 

enquanto em alguns casos ser a temperaturas recomendadas entre os (-18ºC e os 0ºC). 
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Recomendações de Aplicação: 

A aplicação de vedantes principalmente do tipo elastómero, devem ser aplicados respeitando determinadas 

condições ambientais, como sejam: 

 Temperatura ambiente entre 17 e 30ºC; 

 Humidade relativa de 30 a 70%. 

 

Restrições (à aplicação de Vedantes): 

Exceptuando alguns casos devidamente salvaguardados, os produtos de vedação não devem ser utilizados 

nas seguintes áreas de localização: 

 Em todas as ligações ao sistema de combustível do reactor; 

 Em todos os conjuntos cuja ligação se faz por chavetas e ranhuras; 

 Em todas as juntas metálicas ou juntas ranhuradas do sistema do sistema de óleo; 

 Em qualquer peça, conjunto de peças ou área onde exista movimento relativo entre componentes 

durante a operação do reactor. 

 

EMPANQUES E JUNTAS DE VEDAÇÃO 

Os empanques e juntas de vedação são componentes normalmente do tipo elastómeros, fabricados em 

borracha natural ou sintética, teflon, etc., e cuja aplicação se destina a evitar fugas de um circuito de fluido 

sob pressão. 

Podemos considerar que a finalidade destes produtos é a mesma dos produtos de vedação, salvaguardando 

algumas diferenças, tais como: 

 Os produtos de vedação apresentam-se numa forma pastosa ou líquida, enquanto os empanques e 

juntas de vedação se apresentam no estado sólido e já pré-formados; 

 Os produtos de vedação são aplicados entre juntas e superfícies conjugadas, enquanto os 

empanques se utilizam nas ligações de tubagens. 
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CORROSÃO 

 

CONCEITOS 

Definição 

A corrosão é definida como a deterioração de um material resultante do ataque químico, provocado pelo 

meio em que o material se encontra. Uma vez que a corrosão é provocada por uma reacção química, a 

velocidade à qual a corrosão se processa, dependerá até certo ponto da temperatura e da concentração dos 

reagentes e dos produtos. Outros factores tais como esforços mecânicos e a erosão também podem 

contribuir para a corrosão. 

Os materiais não metálicos como os cerâmicos e os polímeros não sofrem ataque electroquímico, mas 

podem deteriorar-se por ataque químico directo. 

Do ponto de vista do engenheiro, a corrosão é um processo destrutivo e representa enormes perdas 

económicas. Assim, não surpreende que quem trabalhe na indústria se preocupe com o controlo e 

prevenção da corrosão. 

No aspecto económico englobam-se as perdas de material resultantes da deterioração progressiva ou 

quebra repentina. As perdas económicas podem-se dividir em directas e/ou indirectas. 

Custos 

As Perdas Directas são normalmente mais fáceis de contabilizar, encontrando-se associadas a custos de 

reposição de estruturas e maquinaria corroídas ou dos seus componentes, nas quais se incluem os custos de 

mão-de-obra necessária.  

Perdas Indirectas são as mais difíceis de determinar, mas incrivelmente superiores às perdas directas. Como 

exemplos, temos: 

 A imagem; 

 Interrupções na produção; 

 Perdas de produtos; 

 Perdas de rendimento; 

 Contaminação dos produtos. 

As perdas indirectas são ainda mais difíceis de estabelecer nos casos em que impliquem perdas de vidas 

humanas. 
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O aspecto da conservação e consumo de recursos naturais é outro factor de grande importância. Nunca é 

demais salientar as quantidades de metais utilizados na indústria, cujas reservas mundiais são limitadas. 

Outro aspecto importante a ter em consideração está relacionado com as perdas de reservas de energia e 

água que acompanham a produção e a montagem das estruturas metálicas. 

O Potencial Humano que se emprega a projectar e a reconstruir os equipamentos metálicos corroídos, 

também deve ser tido em conta. 

A protecção contra a corrosão deve ser considerada como um elemento essencial da segurança de voo. 

O fenómeno de corrosão terá que ser encarado como factor importante no que diz respeito: 

 A Segurança de pessoas e bens; 

 Custos das operações de manutenção; 

 Custos de imobilização dos meios aéreos em manutenção prolongada. 

 

Benefícios da Corrosão 

Em certos casos a corrosão pode ter um lado positivo, entre os quais podemos salientar: 

 Oxidação do aço inox, com a formação de película protectora de óxido de cromo; 

 Anodização do alumínio, ou das suas ligas, para além de proteger dá um efeito decorativo; 

 Fosfatização de superfícies metálicas que permitem uma melhor aderência da tinta. 

 

 

Fig. 114: Passivação de tubagem. 
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FUNDAMENTOS DA QUÍMICA 

REACÇÃO DE OXIDAÇÃO 

Uma vez que a maioria das reacções de corrosão é de natureza electroquímica, torna-se importante 

compreender os princípios fundamentais das reacções electroquímicas. 

As ligas metálicas empregues na construção das aeronaves modernas reagem com alguma facilidade às 

substâncias contaminantes existentes na atmosfera. O Sal existente no ar nas regiões costeiras ou outras 

substâncias químicas existentes nas áreas urbanas, atacam as ligas de alumínio e magnésio que constituem 

as estruturas. 

 

Antigo 

Oxidação: Ganho de oxigénio por uma substância; 

Redução: Perda de oxigénio por uma substância; 

Este conceito restringe-se apenas ás equações em que o oxigénio participa. 

 

Em termos de electrões: 

Oxidação: Ganho de electrões por uma substância; 

Redução: Perda de electrões por uma substância. 

Este é um método bastante amplo. 

Redutor -----------   Oxidante 

 

Número de Oxidação: 

Oxidação: Aumento do número de oxidação; 

Redução: Redução do número de oxidação. 

Este é um método bastante geral. 
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Reacções de Oxi-redução: 

São reacções onde há variação do número de oxidação, com perda e ganho de electrões. 

Agente Redutor: é a substância que contém o elemento redutor; 

Agente Oxidante: é a substância que contém o elemento oxidante. 

Termo Número de Oxidação Electrões 

Oxidação Aumenta Perda 

Redução Diminui Ganho 

Agente Oxidante Diminui Receptor 

Agente Redutor Aumenta Doador 

Elemento Oxidante Diminui Receptor 

Fig. 115: Reacção de Oxi-Redução. 

 

POTENCIAL DE ELÉCTRODO 

Podemos entender potencial de eléctrodo, como a tendência do material para perder electrões num meio 

húmido. 

Quando os materiais reagem tendem a perder electrões sofrendo oxidação e consequentemente corrosão. 

Existem tabelas de potenciais de eléctrodo que indicam uma ordem preferencial de cedência de electrões. 

Estas tabelas mostram a facilidade com que os átomos do eléctrodo metálico perdem electrões, ou da 

facilidade com que a solução os recebe. 

A velocidade de passagem dos electrões é um indicador do perigo que poderá representar esta diferença de 

potencial. 

 

PILHA ELECTROQUÍMICA 

O estudo da corrosão de pilhas electroquímicas é muito importante, dado que é baseado neste tipo de 

reacção que a corrosão acontece, normalmente de forma indesejada. 
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Constituintes 

Ânodo: Eléctrodo em que há a oxidação (corrosão) e onde a corrente eléctrica, na forma de iões metálicos 

positivos entra no electrólito; 

Electrólito: Condutor (normalmente um líquido), contendo iões que transportam a corrente eléctrica do 

ânodo para o cátodo; 

Cátodo: Eléctrodo onde a corrente eléctrica sai do electrólito ou do eléctrodo, no qual as cargas negativas 

(electrões) provocam reacções de redução; 

Circuito Metálico: Ligação metálica entre o ânodo e o cátodo, por onde escoam os electrões no sentido: 

ânodo – cátodo. 

A pilha é caracterizada pele diferença de potencial entre os seus eléctrodos. 

E pilha = E cátodo – E ânodo. 

A corrosão é uma reacção electroquímica que decompõe os metais, transformando-os em sais e óxidos 

desses mesmos metais. Estas substâncias semelhantes a pó (ferrugem por exemplo) substituem o metal, 

diminuindo seriamente a sua resistência. 

Para que exista uma reacção química temos de conjugar três condições: 

 Diferença de potencial nos materiais envolvidos; 

 Um meio condutor entre duas áreas de potencial diferente; 

 Existência de um electrólito ou fluído a cobrir as diferentes áreas. 

Se unirmos dois pedaços de metal diferentes por meio de um condutor, a diferença de potencial fará com 

que os electrões do metal mais negativo (Ânodo) se desloquem para o material menos negativo (Cátodo). 

 
Fig. 116: Reacção Química. 
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Procedimento: 

 Mergulhamos os dois pedaços de metal diferentes numa solução aquosa electrólito; 

 Ligamos 2 pedaços de metal diferentes por meio de um condutor; 

 Os iões negativos em suspensão no electrólito são atraídos pelos iões metálicos positivos do ânodo; 

 Forma-se um sal metálico, produto da Corrosão. 

 A corrente eléctrica que se estabelece pelo movimento dos electrões é responsável pela 

deterioração do metal, decompondo-o, dando origem a um sal metálico. 

 
Fig. 117: Reacção Química. 

 

FORMAS DE CORROSÃO 

Os vários tipos de corrosão podem ser classificados de acordo com a aparência do metal após a corrosão. 

Podem identificar-se formas de corrosão, mas todas estão relacionadas entre si em maior ou menor grau. 

Os principais tipos de Corrosão são: 

- Oxidação; 

- Corrosão Superficial Uniforme; 

- Picagem; 

- Corrosão Intergranular; 

- Esfoliação; 

- Corrosão Galvânica; 

- Corrosão por Concentração de Oxigénio; 

- Corrosão Filiforme; 

- Corrosão por Tensão; 

- Corrosão por Fricção. 
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TIPOS DE CORROSÃO 

Oxidação 

A oxidação é a mais conhecida forma de corrosão. Acontece quando o metal é exposto a um gás que 

contenha oxigénio (o ar). Ocorre então uma reacção química entre o metal e o gás, dando origem uma 

camada de óxido metálico na superfície do metal. 

A corrosão manifesta-se de forma diferente nos vários metais. Assim no ferro o óxido formado pela reacção 

química não é aderente, fazendo com que a reacção contínua leve à ruína do metal, caso  não for seja 

efectuado um tratamento. No Alumínio, forma-se óxido de alumínio que adere ao metal e impede a 

progressão da corrosão. 

 
Fig. 118: Oxidação de um metal. 

Superficial Uniforme 

A corrosão uniforme ou por ataque generalizado, verifica-se em superfícies não tratadas, que quando 

expostas a atmosferas químicas são atacadas de forma uniforme em toda a sua superfície. O metal atacado 

corrói-se, originando a sais metálicos que não sendo removidos, nem efectuados tratamentos à superfície, 

tornarão a superfície rugosa, que com o evoluir e se não forem tomadas medidas, provocaram pequenas 

cavidades. 

A corrosão superficial uniforme é relativamente fácil de controlar através de revestimentos protectores, 

inibidores e protecção catódica. 

 

Picagem 

A corrosão por picadas é uma forma de ataque corrosivo localizado, resultado da corrosão superficial 

uniforme, dando origem a pequenas cavidades. 

Nas estruturas de engenharia esta forma de corrosão pode ser muito destrutiva, se conduzir à perfuração do 

metal. 
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Este tipo de corrosão por vezes é muito difícil de detectar, as pequenas cavidades podem estar cobertas 

pelos produtos da reacção. As cavidades, ou seja os Alvéolos, constituem áreas anódicas que favorecem o 

processo corrosivo, que se não for travado transformará grande parte do metal em sais. 

 
Fig. 119: Corrosão por Picagem. 

 

Intergranular 

A corrosão intergranular consiste num ataque corrosivo localizado nos limites de grão ou zonas adjacentes 

aos limites de grão de uma liga metálica. 

A estrutura de um metal é constituída por pequenos grãos unidos entre si por ligações químicas, que não 

são mais do que a interacção atómica dos vários elementos que constituem o metal. Por exemplo, quando 

um tratamento térmico é mal efectuado, poderá originar um crescimento exagerado do grão, que em 

contacto com os diferentes elementos do metal desenvolvem propriedades anódicas ou catódicas. 

A forma de propagação deste tipo de corrosão é de extrema importância. Assim, se a corrosão à superfície 

do material atingir possíveis zonas de potencial diferente, a corrosão propagar-se-á dentro do próprio metal. 

 
Fig. 120: Corrosão Intergranular. 

 

Esfoliação 

É um caso de corrosão intergranular, que provoca a separação de partículas designadas por Lascas ou 

Escamas, à superfície do metal. 
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Fig. 121: Corrosão põe Esfoliação. 

 

Galvânica 

É um tipo de corrosão bastante comum. Acontece sempre que se reúnam as seguintes condições: 

 Dois metais diferentes em contacto de tal modo que se estabeleça entre eles uma corrente de 

electrões; 

 As superfícies de contacto estão impregnadas com um produto qualquer que serve de electrólito. 

 

         
         Fig. 122: Reacção química.                Fig. 123: Corrosão Galvânica. 

 

Concentração de Oxigénio 

A água que fica retida entre as chapas de revestimento que constituem as superfícies em contacto com o ar, 

absorve oxigénio e atrai posteriormente electrões do próprio metal. Esta combinação (água + oxigénio + 

electrões) origina a formação de iões negativos (OH-), que ficam em suspensão no fluido. 

A perda de electrões para o fluido provoca uma diferença de potencial entre a zona do metal que cedeu os 

electrões (Zona Catódica) e a zona de ligação entre as duas chapas, onde a água não esteve em contacto 

com o ar (Zona Anódica). 

Estabelece-se uma corrente de electrões entre estas duas zonas (do ânodo para o cátodo), originando um 

excesso de iões metálicos positivos na zona de ligação entre as chapas, que se transforma assim num 

cátodo. Estes iões metálicos positivos vão atrair os iões negativos (OH -) da água, originando nessa zona a 

formação de um hidróxido metálico, designado por Corrosão. 
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Filiforme 

É um tipo de corrosão por concentração de oxigénio. Verifica-se normalmente em zonas que apresentem 

danos das camadas protectoras, quando a humidade relativa do ar se encontra entre 78 e os 90 %. 

Quando operamos em ambientes com estas características mencionadas anteriormente, teremos que as 

levar em consideração na selecção dos materiais a utilizar. 

 
Fig. 124: Corrosão Filiforme. 

 

Corrosão por Tensão 

A corrosão sob tensão (CST) nos metais, é um tipo de corrosão intergranular, consiste numa fissuração 

provocada por efeitos combinados de uma tensão de tracção e um ambiente corrosivo específico que 

actuam sobre o metal. 

Estas tensões podem ser Internas ou Aplicadas. As Internas são resultado de tratamentos térmicos mal 

feitos. As aplicadas resultam de uma pressão excessiva provocada por elementos de ligação. 

Este tipo de corrosão provoca fendas que se propagam rapidamente. 

 
Fig. 125: Corrosão por Tensão. 

 

Corrosão por Fricção 

A corrosão por fricção ou por erosão é definida como o aumento da velocidade de corrosão de um metal, 

devido ao movimento de um fluido corrosivo relativamente à superfície metálica. Quando o movimento do 

fluido corrosivo é rápido, os efeitos mecânicos de desgaste e abrasão podem ser graves. 
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A corrosão com erosão é caracterizada pelo aparecimento na superfície do metal de estrias, vales, bicadas, 

orifícios arredondados, etc. 

Outra forma de aparecimento deste tipo de corrosão acontece, quando duas superfícies metálicas unidas por 

elementos de ligação (rebites ou parafusos), que possuam algum grau de liberdade de movimento levam a 

um desgaste das superfícies. Normalmente, é impossível impedir a presença de oxigénio nas uniões, 

ocorrendo a oxidação do metal nestas zonas. Verifica-se, que quando um metal sujeito a tensões é exposto 

a um ambiente corrosivo a fricção contínua destrói a camada oxidada que continuará a oxidar. Os detritos 

resultantes da fricção e da oxidação actuam como elemento abrasivo, tornando ainda mais rápida a ruína do 

material. 

 
Fig. 126: Corrosão por Fricção. 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Oxidação e Corrosão a Temperaturas Elevadas 

O aumento da temperatura ainda agrava mais os efeitos da corrosão, uma vez que cria melhores condições 

para a ocorrência das reacções e a uma velocidade consideravelmente maior. 

A existência de determinados gases a alta temperatura podem ajudar também à ocorrência de corrosão. 

 

Corrosão Associada a Variações Mecânicas 

Este tipo de corrosão resulta da interacção entre o meio em que o material se encontra e a sua resposta à 

solicitação mecânica. 

Deve-se distinguir os casos de solicitação de origem dinâmica, (corrosão por fadiga), da solicitação de 

origem estática (corrosão sob tensão). 

Existe a necessidade de combinar materiais específicos com ambientes específicos em que nem sempre a 

conjugação é a melhor. 
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CAUSAS DA CORROSÃO 

Podem ser várias as causas ou os factores que facilitam a corrosão, mas normalmente as mais relevantes 

são as seguintes: 

- Corrosão por Fricção; 

- Associação de metais diferentes; 

- Área de contacto; 

- Temperatura; 

- Tratamentos Térmicos; 

- Tipo e Concentração de Electrólito; 

- Oxigénio; 

- Microorganismos. 

 

Associação de metais diferentes: 

 Quanto maior for a diferença de potencial entre componentes metálicos, maior será a 

probabilidade de corrosão em presença de um electrólito. 

 

Área de Contacto: 

 Pequenas áreas anódicas em contacto com superfícies menos activas (catódicas) corroem-se 

rapidamente; 

 Se o metal mais activo (ânodo) apresentar maior superfície que o cátodo, a corrosão ocorrerá 

lentamente e não tão intensamente. 

 

Temperatura: 

 O aumento da temperatura acelera as reacções químicas; 

 A corrosão do metal processa-se mais rapidamente. 

 

Tratamentos Térmicos: 

 Um arrefecimento mal feito durante um tratamento térmico poderá provocar distribuições 

pouco uniformes dos componentes metálicos de uma liga; 
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 Em consequência diferentes zonas do metal apresentarão diferentes composições químicas, 

das quais resultam áreas de potencial diferente. 

 

Tipo e Concentração de Electrólito: 

 A presença de soluções (em superfícies metálicas) aumenta a probabilidade de ocorrência de 

corrosão; 

 Diferentes concentrações (iões) do electrólito sobre determinadas zonas de um metal fazem 

com que a reacção ocorra mais rapidamente que em outros locais.  

 

Oxigénio: 

 Provoca variações anódicas no metal, levando-o à ruína. 

 

Microorganismos: 

 A criação de colónias de pequenos seres vivos em superfícies húmidas faz com que essas 

mesmas áreas assim permaneçam; 

 A humidade favorece concentração de oxigénio ou de iões; 

 A favorecer a reacção há ainda os dejectos destes seres ou enzimas segregadas em processos 

digestivos. 

 

MATERIAIS SUSCEPTÍVEIS À CORROSÃO 

No estudo da corrosão nunca se deve perder de vista três variáveis: 

- Material metálico; 

- Meio corrosivo; 

- Condições de operação. 

 

A avaliação deste conjunto de variáveis pode ser um óptimo indicador da forma como actuar.  
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Material Metálico 

Importa saber: 

 Composição química; 

 Presença de impurezas; 

 Processo de obtenção do material; 

 Tratamentos térmicos; 

 Tratamentos mecânicos; 

 Estado da superfície; 

 Forma da superfície; 

 União do material; 

 Contacto com outros materiais. 

 

Meio Corrosivo 

Importa saber: 

 Composição química; 

 Concentração; 

 Impurezas; 

 pH; 

 Temperatura; 

 Teor de oxigénio; 

 Pressão; 

 Sólidos em suspensão. 

 

Condições Operacionais 

Importa saber: 

 Solicitações mecânicas; 

 Movimento relativo entre o material e o meio; 

 Condições de imersão (parcial ou total); 

 Meios de protecção; 

 Operação contínua ou intermitente. 
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Deve-se conjugar da melhor forma possível o método para obter uma solução de compromisso, para que os 

efeitos da corrosão sejam levados para valores mínimos. 

Os principais meios corrosivos são: 

 Dureza; 

 Atmosfera; 

 Águas naturais; 

 Solo; 

 Produtos químicos; 

 Substâncias fundidas; 

 Solventes orgânicos; 

 Madeira e Plásticos. 

A madeira e os plásticos também sofrem de corrosão, devido à acção de determinados compostos, que 

provocam a sua degradação. Por sua vez, podem-se tornar agressivos para outros elementos do sistema. 

 

PREVENIR MINIMIZAR E COMBATER A CORROSÃO 

A corrosão pode ter consequências directas e indirectas, sendo algumas de natureza económica. 

Os métodos para combater a corrosão baseados na: 

 Modificação do Processo; 

 Modificação do Meio Corrosivo; 

 Modificação do Metal; 

 Revestimentos Protectores. 

Quando se pretende eliminar ou reduzir o fenómeno da corrosão, é sempre necessário elaborar um estudo 

económico e técnico, para sabermos exactamente quais as vantagens e desvantagens. 

 

As medidas mais utilizadas minimizar e prevenir a corrosão: 

- Manutenção Preventiva; 

- Limpeza Periódica; 

- Lavagens. 

A corrosão é um processo natural. Impedi-la é praticamente impossível, podemos no entanto controlá-la. 

Este controlo poderá ser feito por meio de um programa de Manutenção Preventiva. 
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Manutenção Preventiva 

O programa de manutenção preventiva deverá compreender as seguintes tarefas: 

 Previsão de lavagens para cada aeronave; 

 Calendário de limpeza e lubrificação de órgãos e superfícies não protegidas, utilizando produtos 

específicos adequados; 

 Limpeza diária das superfícies não protegidas, tais como hastes de cilindros actuadores; 

 Desobstrução de drenos; 

 Inspecção, remoção e aplicação de produtos inibidores da corrosão; 

 Detectar a corrosão na sua fase inicial, reparar estragos em camadas protectoras; 

 Controlar o teor de cloro na água utilizada para lavagens; 

 Minimizar o risco de abrasões ou riscos resultantes de operações de manutenção. 

 

Limpeza Periódica 

A Limpeza Periódica é fundamental para a remoção dos agentes corrosivos, que se depositam 

continuamente nas superfícies metálicas e quaisquer produtos de corrosão que possam acelerar o processo 

corrosivo.  

Se considerarmos aviões operando em áreas perto do mar, a sua limpeza deve ser feita pelo menos uma vez 

por semana. O mesmo se aplica para zonas industriais. No entanto, é de aconselhar que a frequência de 

limpeza seja estipulada consoante as condições ambientais, assim como de acordo com as exigências 

operacionais. 

 

Lavagem Periódica 

A lavagem periódica da aeronave é o primeiro e o mais importante passo no controlo da corrosão. Na placa 

de lavagem proceder-se-á à remoção de sujidade, pó, resíduos de escape, óleos e massas que tenham 

secado.  

A lavagem não deverá ser feita ao sol para que o detergente possa actuar antes de secar. Deve utilizar-se 

um detergente alcalino (algo parecido com o detergente da loiça), que emulsifica a gordura tornando-a 

removível com água. O detergente diluído em água deverá ser aplicado de modo a fazer espuma, 

esperando-se algum tempo para que possa penetrar na sujidade. Por vezes, onde a sujidade é mais difícil de 

remover deve-se aplicar solventes à base de petróleo. Terminada a aplicação do detergente, retira-se a 

emulsão com bastante água (de preferência aquecida). 

Antes da lavagem deve haver o cuidado de tapar todos os orifícios, cavidades (refrigeração de instrumentos, 
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de armamento, entradas de ar condicionado, etc.) com fita adesiva, para evitar a formação de depósitos, 

que venham a favorecer a formação de corrosão.  

Especial atenção para os pneus, que deverão estar cobertos durante a lavagem, especialmente se for 

utilizado solvente à base de petróleo e componentes eléctricos, que deverão estar isolados. 
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ELEMENTOS DE LIGAÇÃO 

 

TIPOS DE ELEMENTOS DE LIGAÇÃO 

Elementos de ligação é o termo genérico utilizado para descrever os vários órgãos mecânicos, que de forma 

mais ou menos rápida podem estabelecer a ligação entre duas ou mais partes constituintes de uma 

estrutura mecânica. 

A maior parte desses elementos têm pequena dimensão, pelo que na muitas vezes não lhes é dada a devida 

importância. 

Nos princípios da aeronáutica os elementos de ligação dividiam-se em dois grupos de categorias, os 

elementos roscados ou parafusos e os elementos não roscados ou rebites. 

Actualmente este conceito encontra-se ultrapassado, uma vez, que o factor que passou a determinar a 

classificação dos elementos de ligação deixou de ser a sua constituição, passando a ser a sua utilização. 

Como tal, hoje são considerados dois grandes grupos: 

- Removíveis; 

- Permanentes. 

 

Fig. 127: Permanentes – Soldadura. 

 

REMOVÍVEIS 

Os Removíveis são os elementos de ligação instalados e fixados por porcas ou sistema de fixação similar. 

Estes elementos permitem a sua remoção e podem ser posteriormente ser reinstalados, sem colocar em 

perigo a sua operação. 

Normalmente, permitem a união de peças, tais como: 

 Chapas, perfis, e barras. 
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Fig. 128: Duas chapas ligadas por parafuso, porca e anilha. 

 

Em termos de indústria os principais elementos de ligação utilizados: 

- Pinos; 

- Cavilhas; 

- Troços; 

- Parafusos; 

- Porcas; 

- Anilhas; 

- Anéis elásticos; 

- Chavetas; 

- Rebites. 

  

Pino 

Une peças articuladas. Neste tipo de união, uma das peças pode ser movimentada por rotação. 

 
Fig. 129: Pino. 

Cavilha 

Une peças que não são articuladas entre si. 

  
Fig. 130: Cavilha. 
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Troço 

É uma haste ou arame com forma semelhante à de um meio cilindro dobrado, de modo a fazer uma cabeça 

circular e tem duas pernas desiguais. Introduz-se o troço num furo na extremidade de um pino ou parafuso 

com porca castelo. As pernas do troço são viradas para trás, desta forma, impedem a saída do pino ou da 

porca durante vibrações das peças fixadas. 

 

Fig. 131: Troço. 

Parafuso 

É uma peça formada por: 

 Uma cabeça, que pode ter várias formas; 

 Haste ou espiga; 

 Ponta. 

 
Fig. 132: Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda. 

Porca 

Tem várias formas tais como: de prisma, de cilindro etc. Apresenta um furo roscado, e através desse furo, a 

porca é atarraxada ao parafuso. 

 
Fig. 133: Porca sextavada. 

Anilha 

É um disco metálico com um furo no centro. O corpo do parafuso passa por esse furo. 

 

Fig. 134: Anilha chanfrada. 
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Anéis elásticos (Freios) 

São usados para impedir deslocamento de eixos e posicionar ou limitar o movimento de uma peça que 

desliza sobre um eixo. 

 
Fig. 135: Anel Elástico. 

Chaveta 

Normalmente tem corpo em forma de prisma ou cilíndrica que pode ter faces paralelas ou inclinadas, em 

função da grandeza do esforço e do tipo de movimento que deve transmitir. Alguns autores classificam a 

chaveta como elementos de fixação e outros autores, como elementos de transmissão. Na verdade, a 

chaveta desempenha as duas funções. 

 
Fig. 136: Chaveta. 

Os elementos mais comuns em aeronáutica são: 

  “Bolts” (cavilhas); 

 “Screws” (parafusos); 

 “Studs” (pernos); 

 “Nuts” (porcas). 

 

NÃO REMOVÍVEIS 

Este tipo de elementos caracteriza-se por só admitirem remoção através de destruição de uma das suas 

partes, impedindo dessa forma a sua reutilização.  

Os elementos de ligação permanentes mais comuns na aeronáutica são os: 

 “Lockbolts” (Parafuso frenado “inserida no material base”); 

 “Hi-locks” (Cavilhas fixas); 

 “Rivets e cherryloks” (rebites). 
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Fig. 137: Elemento Ligação permanente (Lockbolts). 

 

SELECÇÃO DE MATERIAIS 

Devemos ter alguns cuidados ao seleccionar os materiais, adequando por exemplo os elementos de fixação 

ao tipo de peças que irão ser unidas ou fixadas. Se unirmos peças robustas com elementos de fixação fracos 

e mal planeados, o conjunto pode apresentar falhas e ficar inutilizado. 

É necessário evitar concentração de tensões nas peças fixadas. Essas tensões causam rupturas nas peças 

por fadiga do material, ou seja, a diminuição da resistência ou enfraquecimento do material devido a 

tensões e/ou esforços cíclicos. 

 

ROSCAS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

A rosca assenta numa hélice cilíndrica, que tem um determinado ângulo de inclinação. A rosca é um 

conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica. 

 
Fig. 138: Filete da Rosca. 

 

Uma rosca pode ter várias funções, tais como: 

 Roscas de Fixação; 

 Roscas de Fixação e vedação; 

 Roscas de Transmissão. 
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Fig. 139: União e Montagem de peças.             Fig. 140: Movimento de peças. 

É conveniente salientar, que uma peça roscada não deve trabalhar ao corte. Se houver esforços deste tipo é 

necessário incluir um casquilho protector. 

 

NOMENCLATURA 

 

 

Fig. 141: Nomenclatura Rosca. 

 

PARÂMETROS 

Os parâmetros principais de uma rosca são: 

1 – Diâmetro Nominal; 

2 – Passo; 

3 – Perfil da rosca; 

4 – Sentido da hélice; 

5 – Número de fios. 
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1 – Diâmetro Nominal 

Rosca Exterior ou Macho: Diâmetro d do vértice do fio; 

Rosca Interior ou Fêmea: Diâmetro D do fundo do fio. 

As roscas internas encontram-se no interior das porcas. 

 

Fig. 142: Rosca da Porca. 

 

As roscas externas localizam-se no corpo dos parafusos. 

 

Fig. 143: Rosca do Parafuso. 

2 – Passo 

É a distância (medida num plano que contem o eixo) entre dois pontos homólogos de dois perfis 

consecutivos do mesmo fio de rosca. 

As Roscas podem ser de: 

 Passo Grosso (ou normal), de uso geral; 

 Passo Fino, de uso particularizado: 

o Caracteriza-se por existir um pequeno avanço por volta e pequena profundidade; 

o São usados em casos especiais: 

 Roscagem de tubos ou regulação fina; 

 Para os mesmos diâmetros exigem tolerâncias mais severas. 
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Rosca Métrica Fina 

Este tipo de rosca caracteriza-se por num determinado comprimento, possuir maior número de filetes do 

que a rosca normal; 

 

Vantagens 

 Permite uma melhor fixação da rosca, evitando afrouxamento do parafuso, em caso de vibração 

de máquinas e veículos. 

No Anexo C – Elementos de Ligação (tabelas 1,2 e 3), podemos observar vários tipos parâmetros de 

rosca normalizados. 

 

3 – Perfil 

Os filetes das roscas apresentam vários perfis. São sempre uniformes, dão nome às roscas e condicionam 

sua aplicação. Os perfis mais usuais são: 

 Triangular; Trapezoidal; Redondo; Quadrado e Rosca dente de Serra. 

 
Tabela 16: Perfis de Rosca. 

O passo é um parâmetro fundamental na identificação do tipo de rosca, mesmo quando estamos perante 

uma rosca de igual perfil. 
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Rosca ISO (métrica) M 

Rosca Whithworth (ausência de letra) 

Rosca Gás G 

Rosca Rectangular R 

Rosca Trapezoidal Tr 

Rosca de Dente de Serra S 

Rosca Redonda Rd 

Tabela 17: Perfis de Rosca. 

 

Considerando com referência o Sistema Unificado, poderemos ter as seguintes variantes principais: 

Variante Identificação 

Grosa (Coarse) UNC (American Standard Unifield Coarse) 

Fina (Fine) UNF (American Unifield Fine) 

Extra Fina (Extra Fine) UNEF 

Tipo “J” UNJ 

Passo Constante UN 

Tabela 18: Identificação de Rosca. 

As roscas triangulares, segundo o seu perfil apresentam dois Tipos: 

- Rosca Métrica; 

- Rosca Whitworth. 

 

As roscas Métrica e Whitworth:Grossa. Por exemplo M12 representa: 

- Rosca métrica, de diâmetro 12mm. 

A rosca Métrica e Whitworth: Fina. Por exemplo M10X1 representa: 

- Rosca métrica, diâmetro 10mm e de passo 1mm; 

- A designação da rosca será eventualmente seguida da Tolerância. 
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4 – Sentido da Hélice 

Dependendo da inclinação dos filetes em relação ao eixo do parafuso, as roscas ainda podem ser Direita ou 

Esquerda. Por exemplo esqM12x1, representa: 

- Rosca métrica esquerda, de diâmetro 18mm e de passo 1mm. 

 

Direita: 

- O filete sobe da direita para a esquerda. 

 
Fig. 144: Rosca Direita. 

Esquerda: 

- O filete sobe da esquerda para a direita. 

 
Fig. 145: Rosca Esquerda. 

 

5 – Número de Fios 

Na mesma espiga podem ser abertos vários fios de rosca. 

Passo: (quando medimos em polegadas) 

É número de fios que existe no comprimento de uma polegada, ou seja, o número de voltas completas que 

o hélice do perfil roscado tem de dar à sua fêmea para percorrer o comprimento linear de uma polegada. 

Este número pode ser medido de uma forma mais precisa utilizando um equipamento designado por conta 

fios. 

Finalmente, é conveniente referir que a compatibilização de duas roscas, requer: 

 O mesmo passo; 

 O mesmo diâmetro nominal (De), ou diâmetro de rosca; 

 Tipo de entradas; 

 Sentido de orientação da hélice (direita ou esquerda). 
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OUTROS PARÂMETROS 

Classes de Tolerância: 

Para uma utilização dos elementos roscados é conveniente ter em atenção as várias classes de ajustamento. 

Assim podem ser: 

- Classe de Tolerância 1: Indica o ajustamento com Folga, sendo a porca facilmente enroscável 

manualmente; 

- Classe de Tolerância 2: Indica Ajustamento Leve; 

- Classe de Tolerância 3: Indica Ajustamento Médio; 

- Classe de Tolerância 4: Indica Ajustamento Apertado (requer chave para rodar a porca). 

Em Aeronáutica, os elementos roscados utilizados na aeronave são fabricados normalmente na Classe de 

Tolerância 2- Ajustamento Leve, uma vez que permitem uma mais fácil montagem (giram inicialmente à 

mão). 

 

MARCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ROSCAS 

Uma rosca exterior (macho) é identificada pela letra A, enquanto uma rosca interior (fêmea) é identificada 

pela letra B. 

Quanto ao sentido uma rosca pode ser: 

 Direita (RH): se o elemento roscar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio; 

 Esquerda (LH): se o elemento rodar no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

Identificação de Roscas 

 Exemplo => 0.250 -20 UNC -2A -LH 

»» 0.250 = Diâmetro Nominal; 

»» -20 = Passo da Rosca (em fios por polegada); 

»» UNC = Rosca Unifica Grossa; 

»» -2A = Rosca Exterior, Tolerância Média (2); 

»» -LH = Sentido da Rosca, neste caso esquerda; caso seja direita não é necessário assinalar uma vez que 

são as mais comuns. 
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Identificação de um Elemento Roscado 

Cada fabricante ou entidade desenvolveu especificações que são geralmente códigos alfa - numéricos de 

utilização geral, tal como os exemplos: 

- NA (Air Force Navy); 

- NAS (National Aircraft Standard) 

- MS (Military Standard). 

Porém, podem particularmente ser identificadas em sistemas do próprio fabricante: 

- BAC (Boeing Aircraft Company). 

 

MEDIÇÃO DE ROSCAS 

Procedimento 

 Consiste na medição do passo da rosca; 

 Para obter essa medida, podemos usar: 

o Pente de rosca; 

o Escala; 

o Paquímetro. 

Esses instrumentos são chamados verificadores de roscas e fornecem a medida do passo em milímetros ou 

em filetes por polegada, e também, a medida do ângulo dos filetes. 

 
Fig. 146: Verificadores de Rosca. 

Em Aeronáutica e na Indústria, os elementos roscados devem utilizar óleos de corte especiais, para facilitar 

a abertura de roscas. 

 

 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 145 -

PARAFUSOS 

TIPOS 

Definição 

Parafuso é um elemento de fixação empregue na união não permanente de peças, isto é, as peças podem 

ser montadas e desmontadas facilmente, bastando apertar e desapertar os parafusos que as mantêm 

unidas. 

Os parafusos são diferenciados pela: (3) 

- Forma da Rosca; 

- Tipo de Accionamento; 

- Constituição. 

 

Forma da Rosca 

Os perfis mais usuais são: 

 Triangular; Trapezoidal; Redondo; Quadrado e Rosca dente de Serra. 

 

Tipo de Accionamento 

Está relacionado com o tipo de cabeça do parafuso. Por exemplo um parafuso de cabeça sextavada é 

accionado por chave de boca ou de estria. 

 

Fig. 147: Parafuso. 
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Constituição (no caso mais geral) 

 Cabeça: 

o É a parte destinada a transmitir o movimento ao parafuso ou a imobiliza-lo quando se 

aperta a porca; 

 Espiga: 

o É a parte a parte intermédia, roscada total ou parcialmente; 

 Ponta: 

o É a extremidade do parafuso oposta à cabeça; 

 

 

Fig. 148: Parafuso - Constituição. 

 

O corpo pode apresentar várias configurações, tais como: 

  Cilíndrico ou cónico; 

  Totalmente roscado ou parcialmente roscado; 

 A cabeça pode apresentar vários formatos, porém, há parafusos sem cabeça. 

 

      

Fig. 149: Parafuso de corpo Cilíndrico, Cónico e Prisioneiro. 

 

No Anexo C – Elementos de Ligação (tabela 4), podemos observar várias formas da cabeça e formatos 

do corpo de parafusos. 
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Os parafusos podem ter as seguintes funções: (4) 

»» Passante; 

»» Não Passante; 

»» Pressão; 

»» Prisioneiros. 

 

Fig. 150: Passante. 

       

Fig. 151: Não Passante. 

          

Fig. 152: Pressão.                 Fig. 153: Prisioneiro 

 

CLASSIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO 

Neste tipo de elementos de ligação podemos encontrar elementos projectados para serem submetidos as 

esforços de: tracção, compressão, corte e fadiga. 

Os parafusos “bolts” são indicados para esforços de fadiga, normalmente caracterizam-se por cabeças com 

12 arestas e roscas um pouco mais longas. A carga de ruptura destes elementos é cerca se 160 a 220 psi, o 

que implica que no seu fabrico seja utilizado aço resistente à corrosão (A286 e Inconnel) e Titânio (Ti-6Al-

4V). 

Os elementos referenciados para condições de trabalho ao corte, deverão ter cabeças de 5 a 12 arestas. São 

elaborados em material igual ao anterior e com carga de ruptura ligeiramente inferior aos 90 a 125Psi. 

Em aplicações gerais e não estruturais, podem ainda ser utilizados outros tipos de parafusos “bolts. 
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Os parafusos, designação dos elementos de ligação com rosca completa, podem apresentar variados tipos 

de cabeça, tais como: Hexagonal, philips, redonda, de embeber, etc. 

Os materiais são os mesmos dos “bolts”, podendo surgir também em alumínio. A resistência dos materiais 

utilizados no fabrico de parafusos, dado que a sua aplicação não se destina a aplicações estruturais é um 

pouco inferior ao dos “bolts”, podendo atingir valores de 160psi para parafusos a trabalhar à tracção e 95psi 

para parafusos a trabalhar ao corte. 

 

Tensão Mínima (KPsi) 
Metal Liga 

Corte Tracção 

4340 / 8740 95 160 
Aço 

Inconnel 718 125 220 

A286 95/110 160/220 

PH 13 - 8 MO 125 220 Cres 

Inconnel 718 100/125 180/220 

Titânio Ti - 6Al - 4V 92 160 

Tabela 19: Material para manufactura “Bolts”, Parafusos e Porcas. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

Cada fabricante ou entidade desenvolveu especificações que são geralmente códigos alfa - numéricos de 

utilização geral, tal como os exemplos: 

- NA (Air Force Navy); 

- NAS (National Aircraft Standard) 

- MS (Military Standard). 

Como vimos anteriormente, podem particularmente ser identificadas em sistemas do próprio fabricante: 

- BAC (Boeing Aircraft Company). 

A identificação completa dos “bolts”, parafusos e porcas é feita pelo respectivo Part Number (P/N), que pode 

ser definido por normas do próprio fabricante ou pelas diversas Normas Americanas (NA, MS e NAS) para 

este fim. 

Estas normas caracterizam completamente os parafusos e porcas, principalmente quanto à respectiva: 

rosca, material, comprimento da parte roscada, comprimento da parte não roscada, tipo de cabeça, etc. 
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Com o objectivo de facilitar a identificação do material destes elementos de ligação, foi criado um código de 

letras (prefixo) e números (sufixo), que se encontra marcado na face de topo da cabeça de cada parafuso, e 

numa face do sextavado de cada porca (nas porcas “tipo avião”, com 12 faces, encontra-se no rebordo 

adjacente), tal com na figura seguinte. 

      
Fig. 154: Código do material na face do parafuso e porca. 

Esta codificação encontra-se devidamente normalizada e é aceite pelas principais normas de elementos de 

ligação, NA, MS e NAS. A parte de letras (prefixo), é precedida da letra “E”, no caso das normas serem NA, 

MS ou NAS. 

As letras mais comuns deste código são: 

 EC ou C, que designam Aços Inoxidáveis; 

 EH ou H, que designam Ligas Refractárias, de aplicação na Zona Quente; 

 ET ou T, que designam Ligas de Titânio; 

 DD, que designam Ligas de Alumínio; 

 E ou S, que designam Ligas de Aço para aplicações à temperatura ambiente. 

Assim o Part Number AN3DD5A, indica que: 

 AN, é um bolt fabricado segundo a norma da Air Force Navy; 

 3, indica o diâmetro em 1/16 da polegada ou seja, 3/16; 

 DD, indica o material de fabrico, neste caso é uma liga de Alumínio 2024; 

 5, indica o comprimento em 1/8 de polegada, ou seja, 5/8; 

 A, indica que a espiga da rosca (parte final), não tem furo para frenagem; 

 Se a letra H, precedesse o “5”, em conjunto com o A que lhe segue, tal significaria que a cabeça 

possuía um furo para frenagem. 

 

De forma mais usual, surge como nos exemplos seguintes: 

AN 1/2-24: 

 Air Force Navy; 

 Diâmetro – meia polegada (½”); 

 Passo de rosca – 24 Fios / polegada; 
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NAS 10-125: 

 National Aircraft Standard; 

 Diâmetro – 10mm; 

 Passo de rosca – 0.125mm; 

MS 8-175: 

 Military Standard; 

 Diâmetro – 8mm; 

 Passo de rosca - 0.175mm. 

 

Ou ainda, 

M 12-50 

 Rosca métrica; 

 Diâmetro 12mm; 

 Passo 0,50mm. 

2 1/2-8 

 Rosca Whitworth; 

 Comprimento – 2 1/2”; 

 Passo – 8 Fios/polegada de passo; 

Φ 1/2-8 

 Rosca Whitworth; 

 Φ1/2”; 

 8 Fios/polegada de passo. 
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PERNOS 

TIPOS E UTILIZAÇÃO 

Perno –“Stud” 

É uma peça cilíndrica com rosca nos dois extremos, sendo a sua parte intermédia sem rosca, existindo casos 

especiais de pernos com rosca total. 

O perno possui duas pontas com rosca, mas cada uma dela com uma função particular. Um dos lados está 

destinado a ser ligado a uma das peças intervenientes na ligação, enquanto o outro recebe a porca. A 

segunda peça que intervém na ligação fica fixada por aperto entre o perno roscado na primeira e a porca. 

 
Fig. 155: Perno. 

 

Os pernos são elementos de ligação entre peças, sendo um caso particular de ligação onde é necessário ter 

em consideração: 

 Materiais envolvidos (material a ligar e a ser ligado); 

 Necessidade de montagem e desmontagem com frequência; 

 Constrangimentos de montagem; 

 Etc. 

Os pernos (Studs), surgem a par com juntas aparafusadas (com parafusos), nas aplicações com necessidade 

de montagens e desmontagens frequentes com relativa facilidade e sem danificar as peças a ligar. 

Para melhor caracterizar um perno, convém saber as diferenças que existem entre a utilização dos pernos e 

dos parafusos. Um parafuso destina-se a ligações removíveis tal como os pernos, no entanto, estes porque 

são caracterizados por dupla rosca depois de instalados (roscados) no material base da peça, não mais 

serão removidos, excepto se for necessário proceder à sua reparação. 

A utilização do parafuso montado com porca no outro extremo, é uma situação alternativa em muitas 

circunstâncias, mas o perno pode resolver a falta ou dificuldade de acesso num dos lados. 

Os pernos podem servir de guiamento no processo de montagem entre as duas peças a ligar. 
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NOMENCLATURA 

O perno é ligado a uma das peças para que fique retido para suportar o esforço axial e de torção, exercida 

pela montagem da porca no outro extremo, fazendo ancorar o perno na peça. 

A designação de lado de fixação define e exprime bem essa ideia. Os termos em Inglês utilizados para 

referenciarem esse extremo, também estão ligados à ideia de fixação (Anchor End). Existe a designação 

(Driven End) no sentido de penetração, porque a fixação do perno tem sempre uma operação de roscagem 

deste na peça, e ainda o termo “Lock Thread End” (inserido no material base), no sentido do bloqueamento 

da própria rosca. 

A extremidade do perno que vai receber o perno, é designado por lado ou extremidade da porca (Nut End). 

Com referência à montagem existe o termo “Projection Lenth”, para designar a altura acima da superfície 

acima da superfície do material base que o perno deve ter. Inclui a arreigada (espiga) e a dimensão de 

rosca destinada à porca. 

 
Fig. 156: Configuração de Pernos. 

 

FIXAÇÃO E REMOÇÃO DE PERNOS 

Fixação 

A selecção do material para o fabrico dos pernos é um aspecto de extrema importância. Para suportar um 

determinado esforço de aperto da porca, a fixação deve estar preparada para suportar esse esforço, com 

uma margem de segurança. 

Para a montagem recorre-se a “inserts”, para que o desgaste nos filetes seja feito sobre o material do 

“insert” e não na peça, para que só este seja substituído. 

A nível da reparação, recorre-se ao alargamento do furo com montagem de pernos de rosca oversize e ou 

instalação de “inserts” para repor o diâmetro original. 

É conveniente relembrar, que se o perno rodar durante a montagem da porca, pode danificar os filetes de 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 153 -

rosca na peça base. No processo de desenroscamento, se perno rodar em conjunto com a porca, a 

desmontagem já não se faz correctamente e terá e se resolver o problema da fixação. 

A instalação de um perno nas peças passa pela aplicação de uma força de torque nesse mesmo perno. 

Na falta de uma cabeça para aplicação de uma chave, existem soluções alternativas tais como: 

 O perno pode ter as faces paralelas nas zonas não roscadas;  

 Existência de uma fenda no topo; 

 A solução mais comum é o uso de porca e contra porca (2 porcas). 

 

Remoção 

É um tipo de acção de manutenção raramente efectuado dado que na maior parte das situações provocam 

danos graves no: 

 Perno ou componente onde foi colocado. 

 

PORCAS (NUTS) 

REMOVÍVEIS 

Tal como os elementos de ligação, também as porcas se podem considerar divididas em duas classes: 

- Fixas; 

- Removíveis. 

     
Fig. 157: Tipos de porcas utilizadas na Aeronáutica. 

 

As porcas removíveis podem também classificar-se: 

 Porcas à Tracção: 

o Sendo fornecidas em material com resistência de 180 a 220 Psi; 

 Porcas ao Corte: 

o Sendo fornecidas em material com resistência de 125 Psi. 
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As porcas removíveis podem ter as mais variadas formas, sendo fabricadas em material similar ao dos 

parafusos, no entanto, são feitas em material cuja carga de ruptura é superior à do parafuso. 

A identificação do material é idêntica à dos parafusos. Quanto à forma de fixação, as porcas removíveis 

podem ser: 

- Porcas Auto-frenadas; 

- Porcas Não Auto-frenadas. 

 

Auto-Frenadas 

As porcas Auto-frenadas têm montado um elemento de frenagem, as restantes para a frenagem necessitam 

de um destes elementos: 

 Arame; 

 Troço; 

 Anilha ou mola de freio. 

As porcas não auto-frenadas são as mais correntes e onde se incluem a porca de castelo, as sextavadas, 

porcas quadradas, porcas de orelhas, etc. 

 

Características 

Cada tipo de porca deve ser aplicada de acordo com as suas características. Assim as porcas de castelo 

(AN310), estão concebidas para serem utilizadas com rebites do tipo “Clevis” de olhal e ou com pernos. Esta 

porca pode suportar tensões elevadas. Os rasgos ou castelos destinam-se a alojar os troços ou arame de 

frenar. 

As porcas de castelo (AN320) estão concebidas para serem utilizadas com rebites do tipo “Clevis” de olhal e 

pinos cónicos roscados. Esta porca normalmente suportar somente esforços de corte. É frenada com troços 

ou arame de frenar, mas é mais robusta que a (AN310). 

  
Fig. 158: Formatos de Porcas Auto-Frenadas. 
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Porcas Auto-frenadas “Boots” 

São fabricadas em metal, sendo constituídas por uma única peça, concebida para suportar o aperto mesmo 

sob o efeito de grandes vibrações. 

O seu formato assenta em duas secções de rosca. A primeira é a porca resistente à carga. A segunda é 

separada da primeira por um sector de mola, que tem de ser empurrada pela cavilha ao enroscar, até que, o 

fim dos filetes de rosca alinhem com a segunda secção da porca, a qual tem a rosca mais justa do que a 

primeira, exercendo desta forma, uma força de aperto perpendicular aos fios de rosca. 

Estas porcas podem ser desmontadas usando uma chave e reutilizadas sem perda da sua eficiência. 

 

Porcas Auto-frenadas de Aço Inoxidável 

Este tipo de porcas pode facilmente ser montado à mão, uma vez, que a sua acção de freio só inicia quando 

a porca aperta na superfície a fixar. 

A porca consiste em duas partes: um invólucro com rebaixo biselado, um guia e um casquilho roscado 

(insert), o qual é rasgado e possui uma saliência circular que trabalha no rebaixo biselado. A porca gira 

livremente no parafuso porque o casquilho é da medida exacta daquela. Contudo, quando a porca bate na 

superfície sólida e aperta a saliência circular do casquilho é puxada para baixo e entalada contra o rebaixo 

do invólucro. Esta acção comprime o casquilho roscado e obriga-o a fechar-se firmemente sobre o roscado 

da cavilha. 

 

 
Fig. 159: Porca Auto-frenada “Boots”. 

 

 

 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 156 -

Porcas Auto-frenadas de Freio Elástico 

É um tipo de comum porca, possui uma maior altura de forma a permitir a construção de um alojamento 

para um colar de fibra. Este colar resiste à água, aos solventes usuais tais como: combustíveis, óleos, 

gorduras, etc. 

O colar de fibra tem uma dimensão inferior à do parafuso o qual a porca foi concebida, de forma a que a 

porca gira com facilidade no parafuso até esta atingir o colar de fibra, a partir daí, a rosca tende a arrastar a 

fibra para dentro da porca, o que cria uma força constante cuja pressão que gera bloqueia a porca mesmo 

sob severas vibrações. 

O corpo destas porcas geralmente é em aço inox, mas poderá também ser em alumínio ou aço. 

Normalmente estas porcas podem ser reutilizadas, no entanto o procedimento não é muito recomendável, 

dado que quando utilizadas, normalmente o anel de fibra fica danificado.  

A este tipo de porcas não é recomendada a utilização em zonas quentes, onde a temperatura de serviço 

exceda os 120ºC, pois a eficiência do colar diminui. 

 
Fig. 160: Porca Auto-frenada de Colar de Fibra e Freio Elástico. 

 

Não Auto-Frenadas 

Este tipo de porcas tem a particularidade de não requererem frenagem, uma vez que possuem um sistema 

próprio de bloqueio. 

Vantagens: 

Esta característica faz com que sejam as seleccionadas para a fixação de: 

 Elementos anti-fricção e roldanas; 

 Tampas de caixas de engrenagens; 

 Ligações sujeitas a vibrações. 

 

Desvantagens: 

 No entanto são contra indicadas em montagens em que macho ou fêmea estejam sujeitos a 

esforço de rotação. 
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FIXAS 

As porcas fixas também designadas por porcas de prato, são normalmente empregues em montagens onde 

não existe acesso para a instalação de outro tipo de porcas ou onde não seja possível o posicionamento da 

respectiva ferramenta de aperto. 

Este tipo de porcas geralmente trabalha ao corte, sendo fabricadas em material com carga de ruptura, que 

poderá ir até aos 125psi e de uma forma excepcional, atingir os 160psi. 

A fixação destas porcas pode ser feita através de rebites. Existem diversos tipos de porcas fixas, fabricadas 

de acordo com as diversas especificações técnicas, e com as características adequadas a cada aplicação. 

Os tipos de Porcas Fixas mais usuais são: 

- Porcas Fixas Rígidas Rebitadas (“Anchor Nuts” ou “captive Nuts”; 

- Porcas Fixas em Perfilados ( “Nut Channels” e “T-slot nuts”; 

- Porcas Fixas Abocardadas ( “Clinch Nuts” ou “Shank Nuts”; 

- Porcas Fixas em Encaixadas ( “Speed Nuts” ou “U-Nuts” ou “J-Nuts”). 

 

Porcas Fixas Rebitadas (“Anchor Nuts” ou “captive Nuts”: 

Encontram-se disponíveis em dois tipos: 

 Porcas Fixas Rígidas ”Fixed”: 

o Empregues em ligações com alinhamentos rígidos; 

 Porcas Fixas Flutuantes ”Floating”: 

o Empregues em ligações onde possam existir desalinhamentos. 

Nos dois casos, a base do suporte de fixação da porca tem abas com diversas formas e furos para instalação 

dos elementos de fixação (rebites). 

            
Fig. 161: Tipos de Porcas Fixas - Rígidas e Flutuantes. 
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Fig. 162: Tipos de Porcas Fixas de Encaixe. 

 

ANILHAS 

Existem variados tipos e formas de anilhas na indústria, tais como: 

 Plana ou Lisa; 

 Mola ou de Pressão; 

 Dentada; 

 Serrilhada; 

 Ondulada; 

 De travamento com orelha; 

 Anilha para perfilados; 

 Ou seja para cada tipo de trabalho existe um tipo ideal de anilha.              

                      

Fig. 163: Plana ou Lisa.                               Fig. 164: Mola ou de Pressão. 

                        
Fig. 165: Dentada.                   Fig. 166: Serrilhada.               Fig. 167: Ondulada. 
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Fig. 168: Travamento com orelha.                               Fig. 169: Anilha para Perfilados. 

 

Em aeronáutica os tipos de anilhas de avião mais usuais são: 

 Planas; 

 Freio: 

o Freio e Mola; 

o Abas. 

 Especiais. 

 

TIPOS 

Planas 

As anilhas planas proporcionam uma superfície suave de escorregamento e actuam como calço na obtenção 

do correcto comprimentos de montagem do parafuso e da porca. 

As anilhas AN960 e AN970 são usadas sob porcas sextavadas (a AN970 proporciona uma área de 

escorregamento maior do que a AN960). 

 

Freio e Mola 

As anilhas de Freio e Mola proporcionam a fricção suficiente para evitar o desaperto em vibração. 

As anilhas de freio AN935 e AN936, são utilizadas com parafusos maquinados ou “bolts” onde as porcas 

auto-frenadas ou de castelo não são aconselhadas. 
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Aba 

As anilhas de aba são concebidas de forma a evitar o laqueamento dos elementos roscados. Podem ser: 

redondas e planas, providas de abas exteriores para que possam ser dobradas contra as faces da porca ou 

cabeça da cavilha, criando assim um sistema de bloqueio que impede o elemento de rodar. Dada a sua 

construção só podem ser usadas uma vez, dado que as abas tendem a partir dobradas à segunda vez. 

 

Especiais 

As anilhas de Esfera AN950 e as sede AN955, são usadas quando a cavilha faz um ângulo com a superfície 

ou onde se impõe um alinhamento perfeito com a mesma. Estas anilhas são usadas em conjunto. 

As NAS 144 a MS 2002 são usadas com cavilha sextavada interior, das séries NAS 144 até NAS 158 e NAS 

172/176. 

 

LEI DO BINÁRIO DE APERTO 

Durante uma acção de manutenção antes de utilizar a chave dinamómetro, deve saber-se qual o aperto 

recomendado, consultando para o efeito a T.O. da aeronave ou equipamento. 

O Binário de Aperto é baseado na lei fundamental da alavanca: 

 O momento ou binário (TW) num ponto é igual ao produto da força aplicada (F), pela distância ao 

ponto de aplicação (L) ou braço da alavanca; 

 TW = F x L. 

 
Fig. 170: Chave Dinamómetro. 
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DISPOSITIVOS DE FRENAGEM 

A frenagem tem como finalidade assegurar o normal funcionamento de um conjunto, ou seja, não permitir 

que os parafusos, porcas ou cavilhas tenham tendência de um deles para desapertar ou folgar, sendo por 

isso, contrariados pela frenagem. 

Existem vários métodos de frenagem, destacando-se os seguintes: 

- Anilha de Frenagem; 

- O Arame; 

- O Troço; 

- O Freio de Mola; 

- A Porca Auto-frenada; 

- Contra Porca. 

 

POR ARAME 

MATERIAL 

A frenagem com arame pode ser executada de forma manual utilizando para o efeito um alicate de frenar, 

ou de forma automática através de um equipamento automatizado. 

 

 
Fig. 171: Alicate de Frenar de 10”. 

 

No Anexo D – Dispositivos de Frenagem (tabela 1), podemos observar diversos materiais utilizados e 

aplicados na frenagem de acordo com as suas características específicas. 
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PROCEDIMENTO DE FRENAGEM 

Sequência: 

 Alinhamento dos Furos; 

 

 Inserir o arame de medida correcta; 

 

 

 Apertar o arame em torno da cabeça do parafuso; 

 

 Enrolamento até ao 2ºfuro; 

 

 Inserir o arame no 2ºfuro, e esticar até o enrolamento ficar esticado; 

 

 

 Passar a outra extremidade em torno da cabeça do parafuso e enrolar para acabamento; 
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 Cortar o excesso de arame, utilizando o elemento cortante do alicate; 

 

 Dobrar a ponta do acabamento para baixo. 

 

A execução de uma frenagem deve ser feita com um Número de Voltas por Polegada, que varia: 

 Entre 7 a 10: 

o Normalmente, são executadas 8 voltas por polegada. 

 

 

OUTRAS FORMAS DE IMOBILIZAÇÃO 

Existem muitas outras formas de imobilização, mas as mais usuais em aeronáutica são: 

- Fechos Rápidos; 

- Cavilhas; 

- Freios; 

- Pinos. 

 

Fechos Rápidos 

Os fechos rápidos são utilizados na união de peças que não são articuladas entre si. 

   
Fig. 172: Fechos Rápidos. 
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Cavilhas 

As cavilhas unem peças que não são articuladas entre si, podendo nalguns casos ser expansivas. 

                                
Fig. 173: Equipamento com Cavilha.                  Fig. 174: Cavilha Expansiva. 

 

Freios 

O freio ou também conhecido por anel elástico é usado para impedir deslocamento de eixos. Serve, 

também, para posicionar ou limitar o movimento de uma peça que desliza sobre um eixo. 

- Norma DIN 6799. 

 

Fig. 175: Exemplos de aplicação de Freios. 

Pinos 

O pino une peças articuladas. Neste tipo de união, uma das peças pode-se movimentar por rotação. 

 
Fig. 176: Articulação com Pino. 
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REBITES PARA AERONAVES 

 

LIGAÇÕES REBITADAS 

Em aeronáutica é necessário garantir a adequada ligação entre componentes, ligações essas muitas vezes 

submetidas aos mais difíceis tipos de esforços. Uma vez que as ligas de alumínio são difíceis de soldar e 

algumas nem sequer são soldáveis, optou-se por fazer a sua ligação recorrendo a elementos de ligação. 

Um Rebite é um pino de metal normalmente em alumínio ou aço inox, constituído por uma cabeça e um 

corpo cilíndrico. É montado para que a sua haste possa por encalcamento ser deformada, através de 

esmagamento, originando uma segunda cabeça na face oposta da ligação. 

 

Fig. 177: Rebite de Cabeça Redonda. 

 

Neste tipo de ligações normalmente o custo da operação de rebitagem é maior do que o do material 

utilizado. Para adequação do material à sua aplicação existem vários tipos de rebites, cada um com as suas 

características. 

Os rebites mais comuns, quanto à forma: 

- Rebite Maciço; 

- Rebites de Tubo; 

- Rebites de Semi-tubo; 

- Rebites Explosivo; 

- Rebites Distanciadores; 

- Rebites com Secções Diferentes; 

- Rebite Chobert; 

- Rebite Cherry; 

- Rebite Prego; 

- Rebite Porca. 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 166 -

                                     

Fig. 178: Tubo.                                           Fig. 179: Semi-tubo 

 

                                       

  Fig. 180: Explosivo.          Fig. 181: Distanciadores.        Fig. 182: Secções diferentes. 

 

O Rebite “ Pop”, normalmente utilizado na indústria, é um elemento especial de união, empregado para fixar 

peças com rapidez, economia e simplicidade. 

 

Fig. 183: Rebite “Pop”. 

Em aeronáutica é normal os rebites serem dividos em dois grandes grupos: 

- Rebites Sólidos (solid Shank Rivets); 

- Rebites Cegos (Blind Rivets ou Blind Fastening System). 

 

A principal diferença entre estes dois tipos de rebites, reside na forma onde e como cada um deles é 

aplicado. 

Os rebites sólidos só são instaláveis através de ligações com acesso de ambos os lados. Os rebites cegos 

destinam-se principalmente a serem usados em ligações com acesso de um só lado. Ambos são aplicados 

recorrendo há mesmo ferramenta. 
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REBITES SÓLIDOS 

Este tipo de rebites é o mais utilizado e mais conhecido, apresentando elevada resistência mecânica após 

cravação, não sendo sequer comparáveis com os rebites cegos de igual dimensão e material. 

Os rebites sólidos são muitas vezes designados por rebites estruturais. Quanto ao tipo de cabeça existem 

dois grandes grupos: cabeça de embeber e cabeça saliente, cada um com várias variantes. 

Os parâmetros de identificação destes rebites assentam: na natureza do material, tipo de cabeça, dimensão 

da espiga e tratamento térmico. 

Os rebites sólidos utilizados na aeronáutica são quase sempre manufacturados a partir de ligas de alumínio: 

 2017, 2117, 2024, 5056, 1100 e a mais recente 7050. 

 

Material 

Muitos rebites apresentam marcas e sufixo que determinam o tipo de material utilizado na sua manufactura. 

Liga Sufixo Marca na Cabeça 

1100 A Não tem 

2017 DD Ponto Saliente 

2117 AD Ponto Embebido 

5056 B Cruz Saliente 

2024 DD Dois Traços Salientes 

Monel M Não tem 

Tabela 20: Rebites Marcas e Sufixos. 

 

Selecção do Rebite 

A selecção de um rebite depende nomeadamente da resistência pretendida para a junta. Normalmente é 

preferível que o rebite tenha as mesmas propriedades que o material a ligar, no entanto, sob o ponto de 

vista da cravação é aconselhável que os rebites sejam mais macios. 

Outro factor importante a ter em conta é a espessura da chapa e a dimensão do furo. Como tal, se 

utilizarmos um rebite de grande diâmetro em chapas finas, o material destas romperá antes de atingido o 

valor da tensão de corte, por outro lado, se utilizarmos em chapas grossas elementos de pequeno diâmetro, 
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este fracturará antes de atingido o valor de resistência da chapa. Com tal, deve existir um equilíbrio entre o 

diâmetro do rebite e a espessura da chapa. 

 

REBITES CEGOS (BLIND RIVETS) 

Este tipo de rebites é composto por uma espiga oca, a qual tem de um lado a cabeça do rebite, enquanto a 

extremidade oposta é lisa. Pelo interior da espiga passa uma haste, a qual tem maior diâmetro do lado da 

extremidade lisa do rebite. 

Tal como os rebites sólidos, estes também apresentam dois tipos de cabeça: 

- Cabeça saliente / Universal Head); 

- Cabeça de embeber de 100º (Counterssunk head). 

 

REBITES INDUSTRIAIS 

Na indústria a fabricação de rebites é padronizada, ou seja, segue as normas técnicas que indicam medidas 

da cabeça, do corpo e do comprimento útil dos rebites. 

Na tabela a seguinte podemos observar as proporções padronizadas para os rebites. Os valores que 

aparecem nas ilustrações são constantes, ou seja, nunca mudam. 

 
Tabela 21: Rebites Tipos e Proporções. 
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O que significa 2 x d, para um rebite de cabeça redonda larga? 

Significa que o diâmetro da cabeça desse rebite é duas vezes o diâmetro do seu corpo. 

Se o rebite tiver um corpo com diâmetro de 5 mm, o diâmetro de sua cabeça será igual a 10 mm, dado que 

2 x 5 mm = 10 mm. 

Exemplo: Cabeça redonda 

 Diâmetros padronizados: de 10 até 36 mm (d). 

 Comprimentos úteis padronizados: de 10 até 150 mm (L). 

 
Fig. 184: Rebite. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

AQUISIÇÃO DE REBITES 

Para adquirir os rebites adequados ao trabalho é necessário conhecer suas especificações, ou seja: 

 O Material de que é feito; 

 O tipo de sua cabeça; 

 O diâmetro do seu corpo; 

 O seu comprimento útil. 

Na especificação de um rebite é importante saber qual será: 

 O seu comprimento útil (L) e a sobra necessária (Z). 

 Nesse caso, é preciso ter em conta: 

o O diâmetro do rebite; 

o O tipo de cabeça a ser formado; 

o O modo como vai ser fixado o rebite: A frio ou a quente. 

 
Fig. 185: Medidas Úteis. 
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Exemplo Prático: 

 Material do rebite: 

»» Rebite de aço 1.006 - 1.010; 

 Tipo de cabeça: 

»» Redondo; 

 Diâmetro do corpo: 

»» 1/4“ ; 

 Comprimento útil: 

»» 3/4". 

Normalmente, o pedido de rebites é feito conforme o exemplo: 

 Rebite de aço 1.006 - 1.010, cabeça redonda, de 1/4“, 3/4“. 

 

CÓDIGO DE REBITES 

São utilizados 2 Métodos para Identificar os Rebites: 

- Sistema Alfa Numérico; 

- Sistema Simbológico. 

Sistema Alfa - Numérico: MS 20426 AD – 5 – 5 

 MS - Military Standard; 

 20426 - Tipos de Cabeça; 

 AD - Tipos de Liga; 

 5 - Diâmetro 5x1/32 = 5/32”; 

 5 - Comprimento 5x1/16 = 5/12”. 

Tipos de Liga: 

 AD: Liga de Alumínio 2117-T4; 

 A: Liga de Alumínio 1100; 

 D: Liga de Alumínio 2017-T4; 

 DD: Liga de Alumínio 2024-T4; 

 B: Liga de Magnésio 2117-T4; 
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Tipos de Liga mais usadas: 

As Ligas 2117 podem ser usadas como fabricados. As Ligas 2117 e a 2024 T4, são utilizadas imediatamente 

após tratamento térmico, ou conservados no frio: 

»» A uma temperatura de (- 5ºC) ->Semanas; 

»» A uma temperatura de (0ºC) ->24 horas; 

»» A aplicação só pode ser feita 5 a 10 minutos de retirados a frio. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REBITE 

Os rebites mais usuais são normalmente identificados por: 

 Tipo de cabeça: 

Utilizam-se vários tipos de cabeças de rebite elaboradas, tendo em consideração uma utilização 

específica, um nome descritivo e um número de rebite standard. 

 Material: 

Tal como para produção de aeronaves existem diferentes materiais para manufacturar rebites. O 

material é referenciado através de marcas de identificação feitas na cabeça manufacturada e por 

letras de código que são parte do número do rebite standard. 

 Dimensões: 

As dimensões dos rebites são designadas pelo diâmetro da espiga, variando 1/16 in. Até 1/2in., com 

uma progressão de 1/32in. Os rebites são produzidos para comprimentos até 1in., com progressão 

de 1/16”. 

 

No Anexo E – Rebites para Aeronaves (tabela 1), podemos visualizar os sistemas de identificação de 

rebites. 
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TRATAMENTO TÉRMICO DOS REBITES (RIVETS HEAT TREATMENT) 

Os rebites são manufacturados a partir de várias ligas e devem ser tratados termicamente antes da sua 

utilização. 

Os tratamentos térmicos visão melhorar as propriedades mecânicas dos rebites, ou seja, torná-los mais 

maleáveis de forma a resistir melhor a esforços bruscos ou alternados e a choques, por outras palavras, 

permitir a homogeneização do material. 

 

Procedimento 

 Consiste em aquecer um rebite a uma temperatura geralmente superior ao ponto de 

transformação, deixando-o depois arrefecer lentamente, tornando o rebite mais maleável e resistir 

melhor a esforços bruscos ou alternados e a choques. 

O Ciclo Térmico compreende: 

- Aquecimento: Lento, até temperaturas elevadas; 

- Estágio: Curto; 

- Arrefecimento: Lento. 

Os rebites aptos para aplicação são feitos a partir das ligas 2117, 1100, e 5056. Como tal, o tratamento 

térmico é feito durante a sua fabricação e podem ser aplicados sem grande preocupação por parte da 

equipa de manutenção. A liga 2117 é possível ser tratada termicamente, mas tendo em consideração a 

condição anterior, também não obriga a cuidados especiais. 

Os rebites feitos a partir das ligas 2117 e 2024 quando completamente tratados, são demasiado duros e 

partem ao serem cravados, daí a necessidade de um tratamento térmico prévio. 

O tratamento térmico aplicado aos rebites 2024, consiste num recozimento parcial, após o qual se deve 

retardar o tratamento da precipitação (hardening) ou endurecimento natural. O retardamento deste 

tratamento consegue-se através da armazenagem dos rebites a baixas temperaturas. Como tal, são 

submetidos a um tratamento de solução, sendo depois de arrefecidos e colocados em câmaras frigoríficas à 

temperatura de (-23ºC), até posterior utilização. 

Este tipo de armazenamento a baixa temperatura tem como finalidade retardar o envelhecimento natural 

que se regista à temperatura ambiente e conservar os rebites suficientemente macios de forma a permitir a 

sua cravação em boas condições.                                 
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Ligas Tempera Temperatura 
(ºF) 

Diâmetro 
Ø 

3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 

2017 
(D) 

T4 930 - 950 

2024 
(DD) 

T4 910 - 930 

Tempo de 
forno 

(minutos) 

9 

(+-1) 

11 

(+-1) 

13 

(+-1) 

15 

(+-1) 

17 

(+-1) 

19 

(+-1) 

21 

(+-1) 

Tabela 22: Tratamento Térmico dos Rebites. 

 

TIPOS DE REBITAGEM 

Os principais tipos de rebitagem utilizados na indústria são: 

- Recobrimento; 

- Recobrimento simples; 

- Recobrimento duplo. 

 

Rebitagem de Recobrimento 

As chapas são apenas sobrepostas e rebitadas. Este tipo destina-se somente a suportar esforços e é 

empregado na fabricação de vigas e de estruturas metálicas. 

 
Fig. 186: Rebitagem de Recobrimento. 

Rebitagem de Recobrimento Simples: 

É destinada a suportar esforços e permitir fechamento ou vedação. É empregue na construção de caldeiras a 

vapor e recipientes de ar comprimido. Nesta rebitagem as chapas são justa postas e sobre elas estende-se 

uma outra chapa para cobri-las. 

 
Fig. 187: Rebitagem de Recobrimento Simples. 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 174 -

Rebitagem de Recobrimento Duplo: 

É usada unicamente para uma perfeita vedação. É empregue na construção de chaminés e recipientes de 

gás para iluminação. As chapas são justapostas e envolvidas por duas outras chapas que as recobrem dos 

dois lados. 

 
Fig. 188: Rebitagem de Recobrimento Duplo. 

A distribuição dos rebites é outro parâmetro de extrema importância. Assim, o comprimento da chapa, a 

distância entre a borda e o rebite mais próximo, o diâmetro do rebite e o passo, devem ser projectadas de 

forma interligada. 

O passo é a distância entre os eixos dos rebites de uma mesma fileira, devendo ser bem calculado para não 

ocasionar empenamento das chapas. 

Quanto ao processo de rebitagem ele pode ser manual ou mecânico, podendo ainda ser efectuado: 

 A frio ou a quente. 

 
Fig. 189: Fases da Rebitagem. 

Manual: 

Este tipo de processo é feito à mão, com pancadas de martelo. Antes de iniciar o processo, é preciso 

comprimir as duas superfícies metálicas a serem unidas. 

 
Fig. 190: Rebitagem Manual. 
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Mecânico: 

Este processo é feito por meio de martelo pneumático ou de alicate de rebite mecânico, pneumático e 

hidráulico. 

 

Fig. 191: Rebitagem Mecânica. 
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TUBOS E UNIÕES 

 

TUBAGENS 

Sempre que se pretende montar um sistema em que empregue tubagens, precisamos de ter alguns 

conhecimentos para podermos adquirir o material necessário ao nosso projecto, tais como: 

 Pressões, dimensões das tubagens tipo de tubagens, ligações, etc. 

Para os vários sistemas hidráulico, combustível, de óleo e pneumático, as tubagens têm características 

especiais. 

A norma NP-182 normaliza o projecto de Tubagens. 

 

TIPOS DE PRESSÃO 

Os tipos de pressão são: 

- Pressão Nominal; 

- Pressão Prova; 

- Pressão Ruptura. 

 

Pressão Nominal (PN): 

– Pressão à qual a tubagem é susceptível de ser utilizada. 

 

Pressão Prova (PE): 

- Pressão mínima que deve suportar no decurso da utilização, sem que haja fuga ou deterioração; 

- PE=2PN. 

Pressão Ruptura (PR): 

- Pressão mínima que deve suportar uma tubagem sem que haja fuga, rebentamento, ruptura ou 

separação dos terminais; 

- PR = 4PN. 
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CLASSES DE PRESSÃO 

As Tubagens estão divididas em 5 classes de acordo com as Pressões Nominais: 

Classes Pressão (Bares) Diâmetro (Polegadas) 

I 3,5 a 20 3” a 1/8” 

II 6,0 a 70 3” a 1/8” 

III 35 a 105 1 1/2” a 1/8” 

IV 210 a 270 1” a 1/8” 

V 280 3/8” a 1/8” 

Tabela 23: Classes de Pressão. 

 

TIPOS DE TUBAGENS 

As tubagens podem ser: (2) 

- Rígidas; 

- Flexíveis. 

 

Tubagens Rígidas 

Caracterizam-se por resistir a altas pressões temperaturas elevadas. 

                 
    Fig. 192: Tubagem de gás.            Fig. 193: Tubagem Linha de Combustível. 

Os materiais empregues nas tubagens são as ligas de alumínio, ligas de aço, titânio e o cobre. Estes 

materiais têm aplicação em zonas muito diversas (excepto ligações a órgãos com movimento relativo), tal 

como, o trem e os cilindros actuadores. 

Deve ser dada especial atenção a esforços devidos a dilatação e ou flexibilidade da estrutura, com evidência 

para a asa. Para compensação dos esforços devidos a dilatação e flexibilidade, concebem-se tubagens com 
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pequenas curvaturas, fixam-se as tubagens com braçadeiras forradas a borracha, distanciadas 30cm. 

As tubagens de Alumínio têm boa relação resistência/peso, sendo por isso as preferidas para pressões 

maiores de 1.750 psi. Exceptuam-se, locais sujeitos a vibrações, a altas temperaturas e zonas desprotegidas. 

Unidades de Pressão 

 Pa N /mm2 bar 

1 Pa = N / m2 1 10-6 10-5 

1 N / mm2 106 1 10 

1 bar 105 0,1 1 

Psi =1 libra(lb) / polegada (pol)2)  68,96  

Tabela 24: Unidades de Pressão. 

 

Exemplos de Ligas 

Tubagens Ligas de Alumínio tratadas (O, T6 e T4): 

 5052 –  O    -> Magnésio; 

 6061 – T6    -> Magnésio e Silício; 

 6061 – T4    -> Magnésio e Vanádio. 

 

Aplicação 

Tubagens de Titânio e Ligas de Aço: 

 Suportam pressões elevadas 

o Sistemas de altas pressões; 

 Resistem a vibrações e temperaturas elevadas 

o Nacelles dos motores e zonas próximas de fontes do calor; 

o Nas zonas desprotegidas do trem. 

 

Tubagens de Cobre: 

 Sistemas de oxigénio de alta pressão com terminais soldados a prata. 
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Flexíveis 

Constituição: (3) 

 Camada Interior: em borracha ou teflon (PTFE); 

 Camadas de Reforço: entrançado de algodão, entrançado de aço, fita de aço enrolada em espiral 

(pouco usada); 

 Camadas de Borracha (protecção). 

 
Fig. 194: Tubagem Flexível. 

 

As Pressões de Serviço, neste tipo de tubagem são: 

 Tubagens sem reforço de aço: até 300 psi; 

 Tubagens com 2 entrançados de aço: Alta Pressão. 

 
Fig. 195: Tubagem Flexível – Travão de Maxila. 

 

 
Fig. 196: Componentes APU – C130. 
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TIPOS DE UNIÕES 

As marcações são impressas longitudinalmente ou sobre braçadeiras ou numa união, com a inscrição: 

 Marca do fabricante; 

 Tipo; 

 Data de vulcanização, ex: 2093 (2- semestre; 93- ano); 

 Referência da tubagem. 

A selecção de uma união de tubagem de ser elaborada de acordo a Normalização, tendo em conta a função, 

material, classe de pressão, etc. 

A reparação de uma tubagem é um processo que requer técnica e uma sequência de operações efectuada 

de forma correcta: 

- Remover a Tubagem; 

- Fabrico; 

- Encurvamento; 

- Respeitar Regras Técnicas; 

- Corte; 

- Corte executado com máquina ou serrote; 

- Abocardamento. 

 

Remover a Tubagem 

Com cuidado para que possa servir de modelo e aproveitar as ligas não danificadas; 

 

Fabrico 

Cortar a tubagem com o comprimento acrescido de 10%; 

 

Encurvamento 

 Seguir as especificações para evitar: 

o Deformações por achatamento; 

o Formação de pregas; 

o Fracturas. 
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Respeitar Regras Técnicas 

 Raio de curvatura, não pode ser menor que o especificado; 

 Comprimentos mínimos entre curvas; 

 Comprimentos mínimos entre curvas e extremidades. 

 

Corte 

Após o encurvamento é necessário dar o desconto para o abocardado e proceder ao corte. 

 

Corte executado com máquina ou serrote 

 Regulando a profundidade, 

 A programação deve ser moderada para evitar deformações do tubo; 

 A separação deve acontecer normalmente. 

 

Abocardamento 

 Limar os topos com lima paralela; 

 Retirar impurezas do interior; 

 Proceder ao Abocardamento evitando movimentos repentinos. 

As tubagens são ligadas entre si e aos órgãos por meio de uniões de Ligação chamados: Fittings. 

 
Fig. 197: Ligações “Fittings”. 

As ligações podem ser do tipo: 

 Abocardadas; 

 Bicónicas; 

 Wig ”O” Flex; 

 Ligações Rápidas; 

 Etc. 

Os terminais podem ser com abocardado, sem abocardado ou encordoadas. 
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MOLAS 

 

TIPOS 

CARACTERÍSTICAS 

As molas têm funções muito importantes e diversas as suas aplicações como podemos observar nos 

exemplos seguintes. 

Neste caso, as molas permitem ao mergulhador elevar-se sob impulso, para o salto de mergulho. 

  

Fig. 198: Efeito da Mola. 

A mola ou elemento elástico, tem como principal característica o facto que com a aplicação uma força ficar 

deformado e depois de essa mesma força deixar de actuar, voltar ao seu estado inicial ou de repouso. 

 

Vantagens: 

 As molas ao sofrerem a aplicação de uma força absorvem energia, que poderá ser utilizada mais 

tarde, quando conveniente. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

As molas são classificadas segundo a: (2) 

- A forma Geométrica; 

- Forma como resistem aos Esforços. 
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Forma Geométrica 

 Podendo ser: helicoidal ou plana. 

                      
Fig. 199: Helicoidal.                                   Fig. 200: Plana. 

 

Forma como resistem aos Esforços 

 Podendo ser de: 

o Tracção; 

o Compressão; 

o Torção. 

                       
Fig. 201: Tracção.          Fig. 202: Compressão.               Fig. 203: Torção. 

 

 

Fig. 204: Compressão. 
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MATERIAIS 

No fabrico de molas são utilizadas principalmente: (2) 

 Matérias Plásticas (elastómeros) e borrachas; 

 Metais: 

o Aço de uso corrente; 

o Aços especiais; 

o Aço de alta tempera; 

o Latões; 

o Bronzes; 

o Ligas de cobre. 

 

APLICAÇÕES 

As molas são usadas principalmente quando se pretende: (5) 

»» Armazenamento de Energia; 

»» Amortecimento de choques e vibrações; 

»» Distribuição de cargas; 

»» Medição e ou limitação de esforços; 

»» Preservação de junções ou contactos, travamentos. 

                            
Fig. 205: Armazenamento de Energia.     Fig. 206: Amortecimento de choques. 

            
Fig. 207: Distribuição de Cargas.                 Fig. 208: Limitação de Vazão. 
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Fig. 209: Preservação de juntas ou contactos. 
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CHUMACEIRAS 

 

TIPOS 

Finalidade 

Geralmente, os elementos de apoio consistem em acessórios auxiliares para o funcionamento de máquinas. 

Como exemplos elementos de apoio, temos: 

 Buchas, guias, rolamentos e chumaceiras. 

Na prática, vamos observar que buchas e chumaceiras são elementos que funcionam conjuntamente. As 

chumaceiras são utilizadas nos mais diversos equipamentos industriais. 

Uma chumaceira é um suporte ou guia em que se apoia um eixo, ou seja, é uma superfície fixa, que serve 

de apoio a outra superfície móvel. 

Dependendo do tipo de solicitação dos esforços as chumaceiras, também conhecidos por “mancais” podem 

ser de: 

- Deslizamento; 

- Rolamento 

 

CHUMACEIRAS DE DESLIZAMENTO 

As chumaceiras de deslizamento de uma forma geral são constituídas por uma bucha fixada num suporte. 

Têm aplicação variada, podendo ser usadas em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação, 

dado a sua baixa velocidade, evita um demasiado aquecimento dos componentes expostos ao atrito. 

 

Fig. 210: Chumaceira. 

Um dos grandes inconvenientes das chumaceiras de deslizamento é o atrito. São utilizadas buchas e de 

lubrificantes de modo a reduzir esse atrito e melhorar a rotação do eixo. 
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Fig. 211: Chumaceira em corte. 

As Buchas são corpos cilíndricos ocos que envolvem os eixos, permitindo-lhes uma melhor rotação. As 

buchas são feitas de materiais macios, tais como: 

 Bronze e ligas de metais leves. 

 
Fig. 212: Chumaceira - Componentes. 

As chumaceiras e as buchas têm a função de servir de suporte a eixos, de modo a reduzir o atrito e 

amortecer choques ou vibrações. 

A lubrificação das chumaceiras de deslizamento pode ser: 

 hidrodinâmica, hidrostática, elastohidrodinâmica, transição (fronteira) e filme sólido. 

 
Fig. 213: Filme Sólido. 
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Os parâmetros e condições de funcionamento dos vários tipos de casquilhos, encontram-se tabelas tal como 

o catálogo da “SKF”. 

 

Tabela 25: Casquilhos. 

 

 

 

Fig. 214: Tipos de Chumaceira - Motor. 
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CHUMACEIRAS DE ROLAMENTO 

Quando necessitamos de maior velocidade e menos atrito, a chumaceira de rolamento é o mais adequado. 

Os eixos das máquinas, geralmente funcionam assentes em apoios. Quando um eixo gira dentro de um furo 

produz-se, entre a superfície do eixo e a superfície do furo, um fenómeno chamado atrito de 

escorregamento. 

Sempre que é necessário reduzir ainda mais o atrito de escorregamento, utilizamos um outro elemento de 

máquina, chamado rolamento. O rolamento tem como função limitar ao máximo, as perdas de energia em 

consequência do atrito. 

Geralmente os rolamentos são constituídos por dois anéis concêntricos, entre os quais são colocados 

elementos rolantes (esferas, rolos e agulhas). 

Os rolamentos são classificados em função seus elementos rolantes: (3) 

- Esferas; 

- Rolos; 

- Agulhas. 

                              
Fig. 215: Esferas.               Fig. 216: Rolos.          Fig. 217: Agulhas. 

 

Rolamento de Esfera 

O anel externo é fixado na chumaceira e o anel interno é fixado directamente ao eixo. 

 

Fig. 218: Rolamento de Esferas. 
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CARGAS 

NORMALIZAÇÃO 

As dimensões e características dos rolamentos são indicadas nas diferentes normas técnicas e nos catálogos 

dos fabricantes. Estes valores são normalizados e devem ser sempre consultados, de forma a facilitar uma 

selecção correcta de um rolamento. 

Ao examinar um catálogo de rolamentos ou uma norma específica, vamos encontrar informações sobre os 

vários parâmetros, tais como: 

 D: Diâmetro externo; 

 d: diâmetro interno; 

 R: Raio de arredondamento; 

 L: largura. 

 

Fig. 219: Características de um Rolamento. 

 

Em geral, a normalização dos rolamentos é feita a partir do diâmetro interno d, isto é, a partir do diâmetro 

do eixo em que o rolamento é utilizado. 

Para cada diâmetro são definidas três séries de rolamentos: leve, média e pesada. 

As séries leves são usadas para cargas pequenas. Para cargas maiores, são usadas as séries média ou 

pesada. 

Os valores do diâmetro (D) e da largura (L) aumentam progressivamente em função dos aumentos das 

cargas. 
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CARGA APLICADA 

Um rolamento deve ser projectado de acordo com as forças que eles suportam e podem ser: (3) 

- Radiais; 

- Axiais; 

- Mistos. 

Radiais 

Caracterizam-se por não suportar cargas axiais e impedirem o deslocamento no sentido transversal ao eixo. 

 

Fig. 220: Radial. 

Axiais 

Caracterizam-se por não poderem ser submetidos a cargas radiais e impedem o deslocamento no sentido 

axial, isto é, longitudinal ao eixo. 

 

Fig. 221: Axial. 

Mistas 

Suportam tanto carga radial como axial e impedem o deslocamento tanto no sentido transversal quanto no 

axial. 

 

Fig. 222: Misto. 
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SELECÇÃO 

Os rolamentos são seleccionados tendo em consideração, os seguintes parâmetros: 

 As medidas do eixo; 

 O diâmetro interno (d); 

 O diâmetro externo (D); 

 A largura (L); 

 O tipo de solicitação; 

 O tipo de carga; 

 O nº de rotação. 

 

Fig. 223: Parâmetros do Rolamento. 

 

APLICAÇÃO 

EXEMPLOS PRÁTICOS 

Conforme a o tipo de solicitação, os rolamentos apresentam uma infinidade de tipos para aplicação 

específica, tais como: 

 Máquinas agrícolas, motores eléctricos, máquinas, ferramentas, compressores, construção naval etc. 

Rolamentos de Esferas 

Os corpos rolantes são esferas e são apropriados para rotações mais elevadas. 

    

Fig. 224: Rolamento de Esferas. 
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Rolamentos de Rolos 

Os corpos rolantes são formados por: 

 Cilindros, rolos cónicos ou barriletes. 

Suportam cargas maiores e devem ser usados em velocidades menores. 

     

Fig. 225: Rolamento de Rolos. 

 

Rolamentos de Agulhas 

Os corpos rolantes são de pequeno diâmetro e grande comprimento. 

São recomendados para mecanismos oscilantes, onde: 

 A carga não é constante e o espaço radial é limitado. 

 

   

Fig. 226: Rolamento de Agulhas. 
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MONTAGEM E DESMONTAGEM 

A montagem e desmontagem de um rolamento é um procedimento que envolve ferramentas especiais e 

operários especializados. 

 

Fig. 227: Grampo. 

   

Fig. 228: Cuidados na Montagem. 

 

VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Chumaceiras de Rolamento 

Vantagens: (5) 

 Menor atrito e aquecimento; 

 Pouca lubrificação; 

 Condições de intercâmbio internacional; 

 Não desgasta o eixo; 

 Evita grande folga no decorrer do uso. 

 

Desvantagens: (5) 

 Muita sensibilidade a choques; 

 Maior custo de fabricação; 

 Pouca tolerância para carcaça e alojamento do eixo; 

 Não suportam cargas muito elevadas; 

 Ocupam maior espaço radial. 
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MANUTENÇÃO 

A lubrificação de uma chumaceira é um aspecto de grande importância, dado que elas trabalham a altas 

temperaturas, como por exemplo as chumaceiras de secadores de papel. Este tipo de chumaceira possui 

cavidades, nas quais são aplicadas massas em bloco com conformação adequada. 

A troca de chumaceiras ou enchimento de massa lubrificante é efectuado em períodos recomendados pelo 

fabricante. O prazo de troca de chumaceiras é indicado em horas de serviço [h] para motores (IEC) com 

accionamento por acoplamento sob condições de serviço normais, com o motor montado em posição 

horizontal, depende: (3) 

- Temperatura; 

- Meio refrigerante; 

- Rotação do motor. 

 

RPM / Temperatura 25°C 40°C 

Até 1800 min-1 aprox. 40.000 h aprox. 20.000 h 

Até 3.600 min-1 aprox. 20.000 h aprox. 10.000 h 

Tabela 26: Valores recomendados troca de Chumaceiras. 

 

Em caso de montagem directa de engrenagem ou condições de operação especiais, como por exemplo a 

instalação vertical do motor, com grande carga de vibrações ou impactos, implica que os números de horas 

de serviço acima citados sejam “ajustados”, neste caso reduzidos significativamente. 

Assim, neste caso a cada 5 anos deve ser efectuada uma revisão geral do motor. 
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TRANSMISSÕES 

 

ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO 

Os sistemas de transmissão têm grande aplicação na indústria, por isso, vamos estudar alguns elementos de 

máquina para transmissão através de: 

 Correias, correntes, engrenagens, rodas de atrito, roscas, cabos de aço. 

Com estes elementos montados, os sistemas de transmissão podem transferir potência e movimento a um 

outro sistema. 

 

Fig. 229: Transmissão de Potência e Movimento. 

Nos sistemas de transmissão mais usuais, a polia condutora transmite energia e movimento à polia 

conduzida. Utilizando um variador, podemos alterar as rotações entre dois eixos.  

A variação da rotação de um eixo pode ser feita através: (3) 

- Engrenagens; 

- Correias; 

- Atrito. 

 

Engrenagens 

Normalmente as engrenagens utilizam vários tipos de rodas dentadas, que serão objecto de estudo 

pormenorizado neste capítulo. 
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Fig. 230: Variador accionado por motor eléctrico. 

Correias 

As correias para transmitirem movimento podem utilizar a forma ou atrito. A forma dos elementos 

transmissores é adequada para encaixamento desses elementos entre si. Esta forma de transmissão é a 

mais usada, principalmente com os elementos chavetados, eixos-árvore entalhados e eixos-árvore estriados. 

                          

Fig. 231: Elemento chavetado.                   Fig. 232: Eixo entalhdo. 

 

 

Fig. 233: Eixo estriado. 

 

Atrito 

O atrito permite uma boa centralização das peças ligadas aos eixos, não possibilitando a transmissão de 

grandes esforços quanto os transmitidos pela forma. 

Os principais elementos de transmissão por atrito, são os elementos anelares e anilhas estreladas. Estes 

elementos são constituídos por dois anéis cónicos apertados entre si e que actuam ao mesmo tempo sobre o 

eixo e o cubo. 

 

Fig. 234: Transmissão por atrito. 
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O atrito através de juntas estreladas possibilita grande rigor de movimento axial (dos eixos) e radial (dos 

raios). As anilhas são apertadas por meio de parafusos, que forçam a anilha contra o eixo e o cubo ao 

mesmo tempo. 

 

Fig. 235: Transmissão por junta estrelada. 

 

TIPOS 

Os elementos de transmissão podem ser vários, tais como: (7) 

- Correias; 

- Correntes; 

- Engrenagens; 

- Rodas de atrito; 

- Roscas; 

- Cabos de aço; 

- Acoplamento. 

 

Correias: 

As correias são elementos de máquina que transmitem movimento de rotação entre eixos por intermédio 

das polias. As correias podem ser contínuas ou com emendas. 

As polias são cilíndricas podem ser fabricadas em diversos materiais. 

As correias podem ser fixadas aos eixos por meio de pressão, de chaveta ou de parafuso. 

 

Fig. 236: Correia. 
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Correntes: 

As correntes são elementos de transmissão geralmente metálicos, constituídos por uma série de anéis ou 

elos. 

Existem vários tipos de corrente e cada tipo tem uma aplicação específica, sendo os mais utilizados os de 

correntes de elos e correntes de Buchas. 

 

Fig. 237: Corrente de elos. 

       

Fig. 238: Correntes de buchas. 

 

Engrenagens: 

Normalmente conhecidas como rodas dentadas, as engrenagens são elementos de máquina usados na 

transmissão entre eixos, existindo vários tipos. 

 

   Fig. 239: Engrenagem Dentes Direitos. 

 

 Fig. 240: Roda Dentada - Correia. 
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Rodas de Atrito: 

As rodas de atrito são elementos de máquinas que transmitem movimento por atrito entre dois eixos 

paralelos ou que se cruzam. 

 

Fig. 241: Rodas de atrito. 

Roscas: 

As roscas são saliências de perfil constante em forma de hélice (helicoidal). As roscas movimentam-se de 

modo uniforme, externa ou internamente, em volta de uma superfície cilíndrica ou cónica. 

As saliências são denominadas filetes. Existem roscas de transporte ou movimento que transformam o 

movimento giratório num movimento longitudinal. Estas roscas são usadas normalmente em tornos e 

prensas, principalmente quando são frequentes as montagens e desmontagens.  

 

Fig. 242: Rosca. 

 

Cabos de Aço: 

Os cabos de aço são elementos de máquinas feitos de arame trefilado a frio. Inicialmente, o arame é 

enrolado de modo a formar pernas. Depois, as pernas são enroladas em espirais em torno de um elemento 

central, chamado núcleo ou alma. 

 

Fig. 243: Cabos de aço. 
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Acoplamento: 

O acoplamento é um conjunto mecânico que transmite movimento entre duas peças. 

 

Fig. 244: Acoplamento. 

 

Correias e Polias 

Polias 

Com a simples troca de alguns componentes de uma máquina, onde se pretende melhorar o rendimento do 

sistema de transmissão, conseguiremos resolver o problema do atrito, desgaste e consequente perda de 

energia. 

 

Fig. 245: Correia e Polia. 

 

As polias são peças cilíndricas movimentadas pela rotação do eixo do motor e pelas correias. 

Uma polia é constituída por uma coroa ou face, na qual se enrola a correia. A face é ligada a um cubo de 

roda mediante disco ou braços. 

Os tipos de polias são determinados pela forma da superfície na qual a correia assenta. Elas podem ser 

planas ou trapezoidais. 

 

As polias planas podem apresentar dois formatos na sua superfície de contacto. Esta superfície pode ser 
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plana ou abaulada, tal como podemos observar nas duas figuras seguintes. 

    

           Fig. 246: Polia Plana.         Fig. 247: Polia Abaulada. 

 

Vantagens e Desvantagens: 

 A polia plana conserva melhor as correias; 

 A polia com superfície abaulada guia melhor as correias; 

 As polias apresentam braços a partir de 200 mm de diâmetro; 

 Abaixo deste valor, a coroa é ligada ao cubo por meio de discos. 

 

Fig. 248: Polia. 

A correia trapezoidal recebe esse nome porque a superfície na qual a correia se assenta apresenta a forma 

de trapézio. As polias trapezoidais devem ser providas de rasgos (ou canais), e são dimensionadas de 

acordo com o perfil padrão da correia a ser utilizada. 

 

Fig. 249: Trapezoidal. 

Além das polias para correias planas e trapezoidais, existem as polias para: 
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 Cabos de aço; 

 Correntes; 

 Polias (ou rodas) de atrito; 

 Polias para correias redondas e para correias dentadas. 

Algumas vezes, os termos “roda e polia” são utilizadas como sinónimos. 

                                

Fig. 250: Polia para correia e cabo de aço redondo.     Fig. 251: Polia para correia dentada. 

No Anexo F – Transmissões (tabelas 1), podemos observar diversas formas de representação em 

desenho de Polias. 

Os materiais mais utilizados são o ferro fundido (o mais utilizado), aços, ligas leves e materiais sintéticos. A 

superfície da polia não deve apresentar porosidade, pois, caso contrário, a correia irá sofrer um desgaste de 

forma rápida. 

 

Correias 

As correias de maior aplicabilidade são planas e as trapezoidais. A correia em “V” ou trapezoidal é inteiriça, e 

fabricada com secção transversal em forma de trapézio. É feita de borracha revestida de lona e é formada 

no seu interior por cordéis vulcanizados para suportar as forças de tracção. 

                 

Fig. 252: Correia Trapezoidal.                     Fig. 253: Correia em corte. 
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Vantagens: 

O emprego da correia trapezoidal ou em “V” é preferível ao da correia plana porque: (3) 

 Praticamente não apresenta deslizamento; 

 Permite o uso de polias bem próximas; 

 Elimina os ruídos e os choques, típicos das correias emendadas (planas). 

Existem vários perfis padronizados de correias trapezoidais. 

 

Fig. 254: Vários Perfis de Correia Trapezoidal. 

Outro tipo de correia é a dentada que é utilizada para casos em que não se pode ter nenhum deslizamento, 

como no comando de válvulas do automóvel. 

 

Fig. 255: Correia Dentada. 

 

Os materiais normalmente empregues são: 

 O couro; 

 Materiais fibrosos e sintéticos à base de algodão, pêlo de camelo e nylon; 

 Material combinado de couro e sintéticos. 
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TRANSMISSÃO 

SENTIDO DE ROTAÇÃO 

Na transmissão por polias e correias, a polia que transmite movimento e força é designada por: Polia 

motora ou condutora. A polia que recebe movimento e força é designada por: Polia movida ou 

conduzida. 

A forma como a correia é colocada determina o sentido de rotação das polias. Assim, temos: 

 Sentido de Rotação Directo: 

o A correia fica recta e as polias têm o mesmo sentido de rotação; 

 Sentido de Rotação Inverso: 

o A correia fica cruzada e o sentido de rotação das polias inverte-se. 

           

Fig. 256: Sentido Directo.                  Fig. 257: Sentido Inverso. 

  

Existe um caso especial para a Rotação entre eixos não paralelos. 

 

Fig. 258: Rotação de Eixos Não Paralelos. 

 

Para ajustar as correias nas polias existe um “esticador” de correia, que permite a correcção para tensão 

correcta. 

 

Fig. 259: Esticador. 
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RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 

Na transmissão por polias e correias para que o funcionamento seja perfeito, é necessário obedecer alguns 

limites em relação: 

 Ao diâmetro das polias e o número de voltas pela unidade de tempo; 

 Para estabelecer esses limites precisamos estudar as relações de transmissão. 

É normal utilizar a letra “i” para representar a relação de transmissão. Ela é a relação entre o número de 

voltas das polias (n) numa unidade de tempo e os seus diâmetros. 

 

Fig. 260: Distância ente Eixos. 

Onde: 

 D1: 

o Diâmetro da polia menor; 

 D2: 

o Diâmetro da polia maior; 

 n1: 

o Número de rotações por minuto (rpm) da polia menor; 

 n1: 

o Número de rotações por minuto (rpm) da polia maior. 

 

A Velocidade Tangencial (V) é outro parâmetro de extrema relevância. É a mesma para as duas polias e é 

calculada pela fórmula: 

V = π . D . n (tendo em conta que as duas velocidades são iguais): 

»» V1 = V2 <=> π x D1 x n1 = π x D2 x n2 = i 

»» D1x n1 = D2 x n2 ou 

»» i = n1/n2 = D2/D1 
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ENGRENAGENS 

CONSTITUIÇÃO 

As engrenagens podem ser definidas como rodas com dentes padronizados, que servem para transmitir 

movimento e força entre dois eixos. Muitas vezes, as engrenagens são utilizadas para variar o número de 

rotações e o sentido da rotação de um eixo para o outro. 

Uma engrenagem pode ser constituída por vários elementos, dependendo da sua aplicação. Assim, no caso 

de uma caixa de velocidades para engrenarmos uma velocidade necessitamos de: 

 1 Selector de velocidades; 

 1 Veio selector; 

 1 Tirante; 

 1 Garfo selector; 

 2 Rodas dentadas; 

 2 Veios; 

 Sincronizadores. 

 

Fig. 261: Caixa de Velocidades. 

 

 

Fig. 262: Roda Dentada. 
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Existem diferentes tipos de corpos de engrenagem, tal como podemos observar nas figuras seguintes. 

                                     

Fig. 263: Em forma de disco com furo central.     Fig. 264: Em forma de disco com cubo e furo central. 

                                                

Fig. 265: Corpo com 4 furos, cubo e furo central.     Fig. 266: Corpo com braço, cubo e furo central. 

Os dentes são elementos mais importantes das engrenagens. As partes principais do dente de engrenagem 

são: 

 A altura da cabeça, a altura do pé e a raiz. 

 

Fig. 267: Dente de Roda Dentada. 

Para produzir o movimento de rotação as rodas devem estar engrenadas, ou seja, as rodas engrenam 

quando os dentes de uma engrenagem se encaixam nos vãos dos dentes da outra engrenagem. 

As engrenagens trabalham em conjunto. As engrenagens de um mesmo conjunto podem ter tamanhos 

diferentes. Quando um par de engrenagens tem rodas de tamanhos diferentes: 

 Engrenagem maior (coroa); 

 Engrenagem menor (pinhão). 

 

Fig. 268: Coroa e Pinhão. 
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Os materiais mais usados na fabricação de engrenagens são: 

»» Ferro fundido; 

»» Cromo -níquel; 

»» Bronze fosforoso; 

»» Alumínio; 

»» Nylon. 

 

TIPOS 

Existem diferentes tipos de engrenagem, sendo seleccionados de acordo com a sua Função: (3) 

1- Engrenagens Cilíndricas; 

2- Engrenagens Cónicas; 

3- Engrenagens Helicoidais. 

 

1- Engrenagens Cilíndricas 

As engrenagens cilíndricas podem ter os dentes: 

– Rectos: são paralelos entre si e paralelos ao eixo da engrenagem; 

– Helicoidais: são paralelos entre si, mas oblíquos em relação ao eixo da engrenagem. 

 

    

Fig. 269: Dentes Rectos.              Fig. 270: Dentes Helicoidais. 
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O tipo de dente recto ou direito caracteriza-se: 

 Transmitir rotação entre eixos paralelos. 

 

Fig. 271: Rotação em Eixos Paralelos. 

 

Os dentes helicoidais caracterizam-se: 

 Transmitem também rotação entre eixos reversos (não paralelos); 

 A engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais funciona mais suavemente que a cilíndrica com 

dentes rectos, e por isso, o ruído transmitido é menor. 

 

Fig. 272: Rotação em Eixos Não Paralelos. 

 

2- Engrenagens Cónicas 

As engrenagens cónicas são aquelas que têm a forma de tronco de cone. Os eixos concorrentes, são 

aqueles que se vão encontrar num mesmo ponto quando prolongados. Os eixos das duas engrenagens 

encontram-se no ponto central (A). As engrenagens cónicas podem ter dentes: 

- Rectos; 

- Helicoidais. 
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Fig. 273: Cónica Dentes Rectos.                     Fig. 274: Cónica Dentes helicoidais. 

 

As engrenagens cónicas também podem transmitir rotação entre eixos concorrentes. 

 

Fig. 275: Eixos Concorrentes. 

 

3- Engrenagens Helicoidal: 

Nas engrenagens helicoidais os dentes são oblíquos em relação ao eixo. 

 

Fig. 276: Engrenagem helicoidal. 

 

Entre as engrenagens helicoidais, a engrenagem para rosca sem-fim merece atenção especial. Esta 

engrenagem é usada quando se deseja uma redução de velocidade na transmissão do movimento. 

É importante salientar que os dentes da engrenagem helicoidal para rosca sem-fim são côncavos. Estes 

dentes são côncavos porque são dentes curvos, ou seja, menos elevados no meio do que nas bordas. No 

engrenamento da rosca sem-fim com a engrenagem helicoidal, o parafuso sem-fim é o pinhão e a 

engrenagem é a coroa. 
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Fig. 277: Rosca Sem-fim. 

 

São vários os exemplos do emprego de rosca sem-fim. Na figura seguinte podemos observar o 

engrenamento por coroa e rosca sem-fim, a transmissão de movimento e força dá-se entre eixos não 

coplanares. 

 

Fig. 278: Coroa e Rosca sem-fim. 

 

Existem outros tipos de engrenagens, sendo a cremalheira um dos mais utilizados. A cremalheira é uma 

barra provida de dentes, destinada a engrenar uma roda dentada. Com este sistema, pode-se transformar 

movimento de rotação em movimento rectilíneo e vice-versa. A cremalheira pode ter dentes direitos ou 

inclinados. 

                  

                         Fig. 279: Cremalheira.                        Fig. 280: Cremalheira de Dentes Direitos e Inclinados. 
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REPRESENTAÇÃO DE ENGRENAGENS 

As engrenagens são representadas nos desenhos técnicos de maneira normalizada. Como regra geral, a 

engrenagem é representada como uma peça sólida sem dentes. Apenas um elemento da engrenagem, o 

diâmetro primitivo, é indicado por meio de uma linha estreita de traços e pontos. 

 

Fig. 281: Diâmetro Primitivo. 

 

A representação dos dentes quando excepcionalmente for necessário representar um ou dois dentes, eles 

devem ser desenhados com linha contínua larga. 

 

Fig. 282: Representação do dente. 

Os dentes constituem uma parte importante das engrenagens. Por isso, devemos iniciar o estudo das 

engrenagens pelas características comuns dos dentes. 

e = Espessura É a medida do arco limitada pelo dente, sobre a circunferência primitiva (determinada 
pelo diâmetro primitivo) 

v = Vão É o vazio que fica entre dois dentes consecutivos também delimitados por um arco do 
diâmetro primitivo; 

P = Passo É a soma dos arcos da espessura e do vão (P = e + v); 

a = Cabeça É a parte do dente que fica entre a circunferência primitiva e a circunferência externa da 
engrenagem; 

b = Pé É a parte do dente que fica entre a circunferência primitiva e a circunferência interna (ou 
raiz); 

h = Altura Corresponde à soma da altura da cabeça mais a altura do pé do dente. 

Tabela 27: Características do dente. 
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Fig. 283: Detalhe da engrenagem: Dentes. 

 

Engrenagem cilíndrica com dentes Rectos: 

Parâmetros: 

»» De: diâmetro externo; 

»» Dp: diâmetro primitivo; 

»» Di: diâmetro interno; 

»» M: módulo; 

»» Z: número de dentes; 

»» L: largura da engrenagem. 

 

 

Fig. 284: Parâmetros. 
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M: módulo: 

O módulo (M) de uma engrenagem é a medida que representa a relação entre o diâmetro primitivo (dp) 

dessa mesma engrenagem e seu número de dentes (Z). Esta relação é representada matematicamente do 

seguinte modo: M = dp / Z. 

Os elementos desta fórmula podem ser usados também para calcular: 

 O diâmetro primitivo: dp = M x Z 

 O número de dentes: Z =Dp / M. 

 

Engrenagem com dentes Helicoidais: 

Parâmetros: 

»» Passo normal (Pn); 

»» Passo circular (Pc); 

»» A hélice apresenta um ângulo de inclinação (b). 

 

Fig. 285: Parâmetros. 
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

TAMBORES E CORREIAS 

Relembrando, os parâmetros característicos: 

 Diâmetro (D); 

 Número de Rotação (n); 

 Número de Dentes (Z). 

 

Os tambores e as correias podem ser: 

- Simples; 

- Duplas; 

- Triplas, etc. 

 

Fig. 286: Correia múltipla. 

Simples: 

O Número de Rotação dos Tambores varia, isto é, quanto menor é o diâmetro maior número de rotações: 

»» n1 / n2 = D2 / D1; 

Ou seja: 

»» n1x D1 = n2 x D2. 

 

Fig. 287: Tambores. 
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Razão de Transmissão: 

O Número de Rotação dos Tambores varia na razão inversa dos seus diâmetros, ou seja, quanto menor é o 

diâmetro maior as rotações, assim: 

»» n1: RPM do Tambor Mandante; 

»» D1: Diâmetro do Tambor Mandante; 

»» n2: RPM do Tambor Mandado; 

»» D2: Diâmetro do Tambor Mandado; 

O Tambor Mandante está montado no veio motor, o Tambor Mandado está montado no veio receptor. 

 

Exercício Prático 

Problema 1: 

O tambor mandante tem de diâmetro 100mm e roda a uma velocidade de 50 RPM. O tambor mandado tem 

200mm de diâmetro. Determinar as rotações do tambor mandado. 

 

Fig. 288: Tambores. 

 

Dados: 

»» D1 =100 mm; 

»» n1  = 50 RPM; 

»» D2 = 200 mm; 

»» n2 ? 
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Resolução: 

»» n1 / n2 = D2 / D1; 

»» 50 / n2 = 200 / 100; 

»» n2 = 50 / 2; 

»» n2 = 25 RPM. 

 

CORRENTES 

A transmissão por corrente é uma combinação entre transmissão por rodas dentadas e por correias, 

podendo ser: 

 Simples; 

 Duplas; 

 Triplas; 

 etc. 

 

Fig. 289: Corrente múltipla. 

 

O Número de Rotação dos Tambores varia na razão inversa dos seus diâmetros e número de dentes, ou 

seja: 

»» n2 / n1 = D1 / D2= Z1 / Z2. 

 

Fig. 290: Correntes. 
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ENGRENAGENS 

Tipos 

Os tipos de engrenagens são seleccionados de acordo com a sua Função: (3) 

 Engrenagens Cilíndricas: 

o Dentes Rectos; 

o Dentes Helicoidais. 

 Engrenagens Cónicas: 

o Dentes Rectos; 

o Dentes Helicoidais; 

 Engrenagens Helicoidais. 

 

Condições de Engrenamento 

Parâmetros de 2 Rodas Dentadas 

 M = Módulo; 

 D = Diâmetro Primitivo; 

 Z = Número de Dentes. 

»» M=D / Z; 

»» M = p / π; 

»» D = M x Z; 

»» n1 / n2 = D2 / D1 = Z2 / Z1. 

 

Fig. 291: Roda Dentada - Parâmetros. 
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2 Rodas Dentadas, constituem uma Engrenagem, quando: 

 Possuem o mesmo módulo ou o mesmo passo e são tangentes as suas circunferências primitivas; 

 

Número de Rotações: 

 Numa engrenagem o número de rotação das rodas dentadas é inversamente proporcional aos 

diâmetros primitivos destas e aos seus números de dentes: 

o n1 / n2 = D2 /D1 = Z2 / Z1. 

 

Exercício Prático 

Problema 2: 

Duas rodas cilíndricas de dentes direitos que engrenam têm 30 e 60mm de diâmetro primitivo. Sabendo que 

a primeira gira a 500 RPM e tem um módulo de 6mm. 

Calcular D1 e D2. 

Dados: 

»» D1 = 30 mm; 

»» D2 = 60 mm; 

»» n1 = 500 RPM; 

»» M = 6 mm. 

 

Resolução: 

»» n1 / n2 = D2 / D1 = Z2 / Z1; 

»» 500 / n2 = 60 / 30 = Z2 / Z1; 

»» n2 = 250 RPM. 
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CABOS DE COMANDO 

 

TIPO DE CABOS 

CABOS DE COMANDO 

Os cabos de comando são os elementos de transmissão que suportam cargas (força de tracção), 

deslocando-as nas posições horizontal, vertical ou inclinada. 

A sua finalidade principal é transmitir movimento às superfícies de comando e outros órgãos. Os cabos são 

muito utilizados em equipamentos de transporte e na elevação de cargas, tais como: 

- Elevadores; 

- Escavadeiras; 

- Pontes rolantes; 

- Etc. 

            

Fig. 292: Ponte Rolante.                         Fig. 293: Escavadeira.                           

       

Fig. 294: Elevador. 
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CABO DE AÇO 

Constituição 

O Cabo de Aço, é constituído por: (2) 

 Cordão ou Perna; 

 Alma. 

  

Fig. 295: Cabo de aço. 

A perna ou cordão é composta por: 

 Vários arames em torno de um arame central. 

 

Fig. 296: Constituição do Cabo de aço. 
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O diâmetro de um cabo de aço corresponde ao diâmetro da circunferência que o circunscreve. 

O Arame, mais usual: 

 1/16”- 3/32”   ----  ∅=7 x 7; 

 1/8”-3/8”      ----  ∅=7 x 19; 

 

Construção 

Um cabo pode ser construído por uma ou mais operações, dependendo da quantidade de fios e 

especificamente, do número de fios da perna. 

Por exemplo: Um cabo de aço industrial 6 por 19 significa que: 

 Uma perna de 6 fios é enrolada com 12 fios em duas operações: 

 

Fig. 297: Cabo de aço 6 por 19. 

 

Passo 

Quando a perna é construída em várias operações, os passos ficam diferentes no arame usado em cada 

camada. Esta diferença causa atrito durante o uso e consequentemente, desgasta os fios. 

O passo é definido como a distância entre dois pontos de um fio em torno da alma do cabo. 

 

Fig. 298: Passo. 
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Identificação 

São vários os elementos de identificação: 

 Tensão (σu); 

 Sentido do enrolamento (sentido dos ponteiros do relógio); 

 Nº de arames; 

 Nº de cordões; 

 Diâmetro máximo do cabo. 

 

O diâmetro de um cabo de aço corresponde ao diâmetro da circunferência que o circunscreve. 

Por exemplo: 7 x 19 x 8 significa: 

 7 Cordões; 

 19 Arames; 

 ∅ 8mm. 

 

Materiais 

Os materiais devem suportar Tensões (σu)200 a 350 kg/mm2, podendo utilizar: 

 Aço ao carbono; 

 Ligas de Aço. 

A alma de cabos de aço pode ser feita de vários materiais, de acordo com a aplicação desejada. Os mais 

comuns na indústria: 

- Alma de fibra; 

- Alma de algodão; 

- Alma de asbesto; 

- Alma de aço. 

Alma em Fibra 

É o tipo mais utilizado para cargas não muito pesadas. 

As fibras podem ser: 

 Naturais (AF) ou Artificiais (AFA). 
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Alma em Fibra Artificial: 

Vantagens: 

  Não se deterioram em contacto com agentes agressivos; 

 São obtidas em maior quantidade; 

 Não absorvem humidade. 

 

Desvantagens: 

 São mais caras; 

 São utilizadas somente em cabos especiais. 

 

Fig. 299: Alma em Fibra. 

 

A Alma de Algodão 

É o tipo de alma que é utilizado em cabos de pequenas dimensões. 

Alma de Asbesto 

Tem aplicação em cabos especiais, sujeitos a altas temperaturas. 

A alma de aço 

Pode ser formada por uma perna de cabo ou por um cabo de aço independente. Este último oferece maior 

flexibilidade somada à alta resistência à tracção. 
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Tipos de Torção 

Os cabos de aço quando traccionados, apresentam torção dos cordões em torno da alma. Nos cordões 

também há torção dos fios em volta do fio central. O sentido dessas torções pode variar, obtendo-se as 

situações: 

- Torção Regular ou em Cruz; 

- Torção Lang ou em Paralelo. 

 

A Torção Regular ou em Cruz 

Os fios de cada cordão são torcidos no sentido oposto ao do cordão ao redor da alma. As torções podem ser 

à esquerda ou à direita. Este tipo de torção confere mais estabilidade ao cabo. 

 

Fig. 300: Regular à Direita e à Esquerda. 

 

Torção Lang ou em Paralelo 

Os fios de cada cordão são torcidos no mesmo sentido dos cordões que ficam ao redor da alma. As torções 

podem ser à esquerda ou à direita. Este tipo de torção aumenta a resistência ao atrito (abrasão) e dá mais 

flexibilidade. 

 

Fig. 301: Lang à Direita e à Esquerda. 
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Fixação 

Os cabos de aço são fixados na sua extremidade por meio de ganchos ou laços. Os laços são formados pelo 

enrolamento do próprio cabo. Os ganchos são acrescentados ao cabo. 

              

Fig. 302: Gancho.                  Fig. 303: Laço. 

 

TERMINAIS E TENSORES 

TERMINAIS 

Existem vários tipos de terminais, os mais usuais são: (5) 

 Ponta roscada; 

 Em forquilha; 

 Em olhal; 

 Em bola de espiga simples; 

 Em bola de espiga dupla. 

 

TENSORES 

Os tensores podem ser: (3) 

 Rosca direita; 

 Rosca esquerda; 

 Push-pull tube. 

 

 

 

 



Materiais e Órgãos de Máquinas 

 - 230 -

POLIAS E COMPONENTES DOS SISTEMAS DE CABOS 

Na indústria os termos “Roldana e polia” têm o mesmo significado. As roldanas são utilizadas normalmente 

para alterar o sentido do movimento. 

É usual encontrar os seguintes tipos de Polias: 

– Fixa; 

– Móvel. 

 

Fig. 304: Roldana. 

 

 

Fig. 305: Roldana. 
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SISTEMAS DE COMANDO DOS LEMES 

TIPOS 

Podem ser: 

 Rígidos: 

o Feita por tirantes ou fluidos hidráulicos; 

 Flexíveis: 

o Feita por cabos de aço ou correntes por tirantes ou fluidos hidráulicos; 

 Semi-rígidos: 

o Feita com componentes utilizados nos sistemas rígido e flexível. 
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CABOS ELÉCTRICOS E CONECTORES 

  

TIPOS DE CABOS, SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E CARACTERÍSTICAS 

A electricidade começa no átomo, figura seguinte. Cada átomo contém um ou mais electrões e um núcleo. 

Os electrões são a carga negativa do átomo. 

 

Fig. 306: Átomo. 

Há materiais em que os electrões estão fortemente ligados ao núcleo do átomo, tais como: 

 A madeira, o vidro, o plástico, a cerâmica e algodão. 

Sabendo-se que os electrões têm dificuldade em se mover nestes materiais, chamam-se isoladores 

eléctricos. 

Por outro lado, a maioria dos metais têm electrões que se podem facilmente separar do núcleo dos seus 

átomos e moverem-se de átomo em átomo. Estes são chamados electrões livres. Os electrões em 

movimento transmitem energia eléctrica de um ponto para outro. O ouro, a prata, o cobre, o alumínio, ferro, 

entre outros, têm electrões livres. Estes materiais são conhecidos como condutores eléctricos. 

Os principais materiais eléctricos utilizados no fabrico de condutores são o cobre, o alumínio, a prata, o 

latão, etc. 

O condutor mais leve é o alumínio. A prata é o melhor condutor. O material condutor com ponto de fusão 

mais elevado é o cobre. O condutor com menor coeficiente de temperatura é o mercúrio, seguido do latão. 

A corrosão é um factor importante na escolha do material para a função e local a instalar. A ductilidade e a 

elasticidade também determinam quais os materiais que se podem transformar em fios ou cabos eléctricos. 
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Outras propriedades dos fios condutores: 

 O ouro e a prata são dos metais mais elásticos e maleáveis, o que lhes permite facilmente serem 

reduzidos a fios condutores, no entanto são muito caros. 

 O alumínio em contacto com o ar cobre-se de uma camada de óxido, que o protege contra a 

corrosão. 

 O cobre também fica revestido por um óxido, que o protege contra a acção dos agentes 

atmosféricos. 

 A figura 307 permite observar a constituição de um condutor eléctrico. 

 

Fig. 307: Cabo Eléctrico. 

Legenda: 

1. Condutores. 

2. Isolamento. 

3. Protecção, quando necessário. 

4. Cobertura, em PVC, na cor preta. 

Em geral, os cabos eléctricos são protegidos do ambiente por coberturas de materiais isolantes – PVC, 

Polietileno Cloro Sulfurado (CSP OU HYPALON), Borracha, etc. 

Nalguns casos, no entanto, é necessária protecção adicional contra agentes externos (reforços longitudinais, 

reforços transversais, contra roedores, etc). Alguns tipos de protecções: fitas, fios, ou tranças de aço, 

alumínio, cobre ou bronze. 

Existem cabos eléctricos unifilares e multifilares. Os multifilares da figura seguinte, são constituídos por 

vários filamentos enrolados entre si. 

 

Fig. 308: Cabo eléctrico multifilar. 
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CABOS COAXIAIS 

O cabo coaxial é um tipo de cabo condutor usado para transmitir sinais. Este tipo de cabo é constituído por 

diversas camadas concêntricas de condutores e isolantes, daí o nome coaxial. 

 

O cabo coaxial é constituído por um fio de cobre condutor revestido por um material isolante e rodeado 

duma blindagem. Este meio permite transmissões até frequências muito elevadas e isto para longas 

distâncias. 

 

Fig. 309: Cabo coaxial. 

Legenda: 

A) Capa plástica protectora, que protege o condutor externo contra a indução, causada por 

interferências eléctricas ou magnéticas; 

B) Blindagem para o condutor interno com uma malha ou trança metálica; 

C) Camada isolante flexível que envolve o condutor interno. 

D) Condutor interno, que é fio de cobre rígido central. 

 

O cabo coaxial possui vantagens em relação aos outros condutores utilizados tradicionalmente em linhas de 

transmissão por causa de sua blindagem adicional, que o protege contra o fenómeno da indução, causado 

por interferências eléctricas ou magnéticas externas. Essa blindagem constitui-se de uma malha metálica 

(condutor externo) que envolve um condutor interno isolado, figura 310. 

 

Fig. 310: Constituição de um cabo coaxial. 
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Existem vários tipos de fichas para aplicar nos cabos coaxiais. Na figura 311, é dado o exemplo de uma 

ficha de ligação fácil e rápida, para fazer ligações em diferentes tipos de equipamentos. 

 

Fig. 311: Como ligar uma ficha no cabo coaxial. 

 

ESMAGAMENTO “CRIMPING” 

 O alicate é utilizado para fazer a ligação entre os terminais e os fios condutores através de esmagamento. 

A figura 312 apresenta três tipos de terminais (1) e um alicate (2). 

 

Fig. 312: Alicate para terminais. 

 

TIPOS DE CONECTORES, PINOS, FICHAS, TOMADAS E ISOLADORES 

Na figura 313, são apresentados alguns exemplos de terminais. 

 

Fig. 313: Terminais. 
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DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE ELÉCTRICA NAS AERONAVES 

A energia é fornecida pelo gerador e pela bateria a um terminal de potência derivando depois para os 

diversos circuitos da aeronave por condutores de secção e isolamento adequado, sendo o retorno feito pela 

estrutura e revestimentos metálicos. 

 

Cabos e Fios 

Os cabos e fios são multifilares. Fio de cobre macio ou de ligas especiais em que predomina o níquel, cromo 

e alumínio. Os fios são revestidos com substâncias isoladoras. 

Barra de Derivação 

A barra de derivação é um bloco de ebonite ou de outra matéria semelhante, sobre a qual estão montadas 

uma fila ou mais, de pernos ou parafusos (onde serão apertados os terminais dos diversos cabos ou fios). 

Terminais 

Os terminais são ligadores fixos aos fios por soldadura e outros de simples aperto por um alicate especial. 

Fichas Múltiplas 

São fichas utilizadas para ligar ou desligar fácil e rapidamente unidades ou órgãos eléctricos da aeronave, 

permitindo, também, uma blindagem única para grupos de fios ou cabos. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Identificação dos circuitos 

A instalação eléctrica de uma aeronave possui vários circuitos. Se não houvesse um processo de 

identificação dos circuitos tornar-se-ia difícil a sua localização. Por isso existe um Código de Identificação de 

Circuitos. 

A – Armamento. B – Bombardeamento. 

C – Controlo de voo. D – Instrumentos. 

E – Instrumentos de motor. F – Instrumentos de voo. 

G – Sistemas de comandos do trem. R – Rádio.  

K – Arranque. J – Ignição. 

P – Potência (bateria, gerador, etc.) L – Iluminação. 

Fig. 314: Código de Identificação de alguns circuitos eléctricos. 
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Identificação de cablagem 

A identificação das cablagens empregue nos esquemas eléctricos coincide exactamente com a utilizada nos 

cabos ou fios dos aviões, figura 9. 

A identificação completa de um cabo ou fio eléctrico é obtida mediante uma notação simbólica formada por 

letras e números impressos na parte exterior dos cabos ou fios eléctricos e é lida da esquerda para a direita 

como no exemplo. 

• Número da unidade (2): É utilizado nos casos em que existem dois ou mais cabos ou fios idênticos 

em dois ou mais circuitos. 

• Letra de identificação do circuito (E): Identificam a função principal e o circuito de que fazem 

parte. 

• Número do cabo ou fio (215): É composto por um ou mais números. Identifica parte de um 

grande sistema ou conjunto. 

• Letra do segmento do fio (A): É utilizado para assinalar os segmentos (derivações) de cada cabo 

ou fio dentro do circuito. 

• Calibre ou diâmetro do cabo ou fio (20). 

• Letra de identificação de ligação à massa (N): Identifica o cabo ou fio de ligação à massa, como 

por exemplo: um circuito trifásico, três fases e o neutro “massa N”.  

 

Fig. 315: Identificação de cablagem. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – MATERIAL DE APOIO GENÉRICO 

 

 

 

 

Tabela 1: Tabela Periódica dos Elementos. 
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Tabela 2: Conversão de Unidades de Medida. 
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Sistemas de Unidades de Medida 

Grandeza Unidade Símbolo 

Tempo Segundo s 

Comprimento Metro m 

Ângulo Radiano rad 

Área Metro quadrado m2 

Volume Metro cúbico m3 

Frequência Hertz hz 

Massa  Quilograma kg 

Densidade Quilograma por metro cúbico kg/m3 

Força Newton N 

Tensão Pascal Pa 

Temperatura Grau Célsius °C 

Energia Joule J 

Potência Watt W 

 Tabela 3: Grandeza – Unidade – Símbolo. 

 

Factores de Multiplicação 

Factor Prefixo Símbolo

1012 tera T 

109 giga G 

106 mega M 

103 quilo k 

102 hecto h 

10 deca da 

10-1 deci d 

10-2 centi c 

10-3 mili m 

10-6 micro μ 

10-9 nano n 

10-12 pico p 

Tabela 4: Factores de Multiplicação. 
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Sistemas de Unidades de Medida 

Comprimento 

Polegada Pé Jarda Metro Milha terrestre

1 0,08333 0,02778 0,0254 15,786 ×10-6 

12 1 0,33333 0,3048 0,189  ×10-3 

36 3 1 0,9144 0,568  ×10-3 

39,37 3,281 1,094 1 0,622  ×10-3 

63346,33 5280 1760,25 1609 1 

  Tabela 5: Conversão de Unidades de Medida. 

 

Massa 

Onça Libra Quilograma Slug 

1 0,0625 0,02835 1,943×10-

3 

16 1 0,4536 0,0311 

35,27 2,205 1 0,0685 

514,589 32,171 14,59 1 

Tabela 6: Conversão de Unidades de Medida. 

 
 

Trabalho e Energia 

Libra-pé Nm=J=Ws kWh kcal Btu 

1 1,356 376,8×10-9 324×10-6 1,286×10-3

0,7376 1 277,8×10-9 239×10-6 948,4×10-6

2,655×106 3,6×106 1 860 3413 

3,087×103 4187 1,163×10-3 1 3,968 

778,6 1055 293×10-6 0,252 1 

Tabela 7: Conversão de Unidades de Medida. 
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Sistemas de Unidades de Medida 

Potência 

hp Nm/s=W Kcal/s Btu/s 

1 745,7 0,1782 0,7073 

1,341×10-3 1 239, ×10-6 948,4×10-6 

5,614 4187 1 3,968 

1,415 1055 0,252 1 

Tabela 8: Conversão de Unidades de Medida. 

 
 
 

Pressão 

Pa bar atm Torr psi=lb/in2 

1 10-5 0,102×10-4 0,0075 0,145×10-3 

105 1 1,02 750 14,503 

98,1×103 O,981 1 736 14,22 

133,322 1,33×10-3 1,36×10-3 1 0,0193 

6895 0,06895 0,0703 51,713 1 

Tabela 9: Conversão de Unidades de Medida. 
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Poder Calorífico Superior dos Materiais 

1 – Madeira 2000 a 4000 Kcal/kg 

2 – Carvão 6000 a 7500 Kcal/kg 

3 – Petróleo  8700 a 11100 Kcal/kg 

4 – Gasolina 8100 a 11300 Kcal/kg 

5 – Gasoil 9170 a 10900 Kcal/kg 

6 – Fuel Oil  10200 a 10400 Kcal/kg 

7 – Gás da Cidade  4200 Kcal/m3 

8 – Gás Natural 8000 a 10000 Kcal/m3 

9 – Electricidade 860 Kcal/kWh 

10 – Propano 11900 a 22000 Kcal/m3 

11 – Butano 11800 a 28300 Kcal/m3 

Tabela 10: Poder Calorífico e Energético. 

 

Comparação Energética 

3 a 6 Kg Madeira 

1,5 a 2  Kg Carvão 

1,4  L Petróleo  

1,5  L Gasolina 

1,1  Kg Gasoil 

1,2  Kg Fuel 

2,8  m3 Gás da Cidade

1,2 a 1,5 m3 Gás Natural 

1kg de Propano 

Ou 

1kg de Butano 

Equivale a:

14  kWh Electricidade 

Tabela 11: Comparação Energética. 

 

Factores para Comparação de Combustíveis 

 Custo de Instalação 
 Poder calorífico  
 Rendimento alcançável no dispositivo de queima 
 Preço 
 Economia de:  

 Armazenamento  
 Manutenção dos Equipamentos 
 Limpeza 

 Qualidade do serviço obtido  

Tabela 12: Poder Calorífico e Energético. 
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Tabela de Densidade 

Materiais Massa Volúmica (g/cm3) 

Platina 21,40 

Ouro 19,30 

Chumbo 11,30 

Prata 10,50 

Cobre 8,92 

Níquel 8,90 

Ferro 7,90 

Crómio 7,10 

Zinco 7,10 

Titânio 4,50 

Carbono 3,50 

Alumínio 2,70 

Boro 2,40 

Enxofre 2,06 

Magnésio 1,75 

Tabela 13: Densidade dos Materiais. 
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Tabela de Fusibilidade 

Materiais Fusibilidade (ºC) 

Carbono 3.500 

Boro 2.300 

Crómio 1.920 

Platina 1.770 

Titânio 1.725 

Ferro 1.535 

Níquel 1.450 

Cobre 1.083 

Ouro 1.063 

Prata 960 

Alumínio 660 

Magnésio 650 

Zinco 419 

Chumbo 327 

Enxofre 115 

 

Tabela 14: Fusibilidade dos Materiais. 
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ANEXO B – MATERIAIS NÃO FERROSOS 

 

Liga Cobre Magnésio Silício Manganês Outros Alumínio 

2011 5,5 - - - 0,40: Bi, Pb e Fe Restante 

2014 4,4 0,5 0,8 0,8 - Restante 

2017 4,0 0,6 0,5 0,7 - Restante 

2117 2,6 0,35 - - - Restante 

2218 4,0 1,5 - - 2,0 Ni Restante 

2618 2,3 1,6 0,18 - 1,1 Fe; 1,0 Ni; 0,07 Ti Restante 

2219 6,3 - - 0,30 0,10 V; 0,18 Zr; 0,06 Ti Restante 

2024 4,4 1,5 - 0,6 - Restante 

2025 4,4 - 0,8 0,8 - Restante 

2036 2,6 0,45 - 0,25 - Restante 

Tabela 1: Ligas Al-Cu – Trabalhadas (% em massa). 

 

Liga Cobre Magnésio Silício Ferro Zinco Outros Alumínio 

201.0 4,6 0,35 0,10 
máx 

0,15 
máx 

- 0,7 Ag; 0,35 Mn Restante 

202.0 4,6 0,35 0,10 
máx 

0,15 
máx 

- 0,7 Ag; 0,4 Cr; 0,5 Mn Restante 

203.0 5,0 0,10 
máx 

0,30 
máx 

0,50 
máx 

- 1,5 Ni; 0,25 Mn; 0,25 Sb; 
0,25 Co; 0,20 Zr; 0,20 Ti 

Restante 

204.0 4,6 0,25 0,20 
máx 

0,35 
máx 

- - Restante 

206.0 4,6 0,25 0,10 
máx 

0,15 
máx 

- 0,35 Mn Restante 

208.0 4,0 0,10 
máx 

3,0 1,2 
máx 

1,0 
máx 

- Restante 

213.0 7,0 0,10 
máx 

2,0 1,2 
máx 

2,5 
máx 

- Restante 

Tabela 2: Ligas Al-Cu – Fundidas (% em massa). 
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Liga 
Limite de 

resistência 
(MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento 
(%) em 
50mm

Dureza 
Brinell 

Limite de 
resistência à 
fadiga (MPa) 

2011 (T8) 405 310 12 100 125 

2014 (T6) 485 415 12 135 125 

2017 (T4) 425 275 22 105 125 

2117 (T4) 300 165 27 70 95 

2218 (T72) 330 255 11 95 - 

2618 (T61) 435 370 10 - 130 

2219 (T87) 475 395 10 130 105 

2024 (T861) 515 490 6 135 125 

2025 (T6) 400 255 19 110 125 

2036 (T4) 340 195 24 - - 

Tabela 3: Propriedades mecânicas – Ligas Al-Cu – Trabalhadas. 

 

 

Liga 
Limite de 

resistência 

(MPa) 

Limite de 
escoamento 

(MPa) 

Alongamento (%) 
em 50mm Dureza Brinell

201.0 (T6) 448 379 8,0 130 

208.0 (F) 145 97 2,5 55 

213.0 (F) 165 103 1,5 70 

222.0 (T62) 421 331 4,0 115 

224.0 (T571) 380 276 10,0 123 

240.0 (F) 235 200 1,0 90 

242.0 (T571) 221 207 0,5 85 

295.0 (T6) 250 165 5,0 75 

Tabela 4: Propriedades mecânicas –  Ligas Al-Cu – Fundidas. 
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Liga Classificação UNS Composição 

Cobre comercialmente puro C10100 – C15760 > 99% Cu 

Ligas de alto teor de cobre C16200 – C19600 > 96% Cu 

Latões C20500 – C28580 Cu-Zn 

Latões ao chumbo C31200 – C38590 Cu-Zn-Pb 

Latões ao estanho C40400 – C49080 Cu-Zn-Sn-Pb 

Bronzes C50100 – C52400 Cu-Sn-P 

Bronzes ao Fósforo e ao Chumbo C53200 – C54800 Cu-Sn-Pb-P 

Cobres ao fósforo e prata C55180 – C55284 Cu-P-Ag 

Bronzes ao alumínio C60600 – C64400 Cu-Al-Ni-Fe-Si-Sn 

Bronzes ao silício C64700 – C66100 Cu-Si-Sn 

Outras ligas: Cobre-zinco C66400 – C69900 Cu-Zn 

Cobres ao níquel C70000 – C79900 Cu-Ni-Fe 

Alpaca C73200 – C79900 Cu-Ni-Zn 

Tabela 5: Ligas Fundidas. 

 

Liga Classificação UNS Composição 

Cobre comercialmente puro C80100 – C81100 > 99% Cu 

Ligas de alto teor de cobre C81300 – C82800 > 94% Cu 

Latões vermelhos ao chumbo C83300 – C85800 Cu-Zn-Sn-Pb (75-89% Cu) 

Latões amarelos ao chumbo C85200 – C85800 Cu-Zn-Sn-Pb (57-74% Cu) 

Bronzes ao chumbo e ao manganês C86100 – C86800 Cu-Zn-Mn-Fe-Pb 

Bronzes e latões ao silício C87300 – C87900 Cu-Zn-Si 

Bronzes ao estanho e ao chumbo C90200 – C94500 Cu-Sn-Zn-Pb 

Bronzes ao níquel e ao estanho C94700 – C94900 Cu-Ni-Sn-Zn-Pb 

Bronzes ao alumínio C95200 – C95810 Cu-Al-Fe-Ni 

Cobre-níquel C96200 – C96800 Cu-Ni-Fe 

Níquel prata C97300 – C97800 Cu-Ni-Zn-Pb-Sn 

Cobres ao chumbo C98200 – C98800 Cu-Pb 

Ligas especiais C99300 – C99750 - 

Tabela 6: Ligas Trabalhadas. 
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ANEXO C – ELEMENTOS DE LIGAÇÃO 

 

 

Tabela 1: Rosca Métrica série Normal. 
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Tabela 2: Rosca Métrica série Fina. 
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Tabela 3: Rosca Sistema Inglês. 
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Tabela 4: Formas da cabeça e Formatos do corpo. 
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ANEXO D – DISPOSITIVOS DE FRENAGEM 

 

Materiais Especificação Aplicação 

Liga de Cobre – Níquel 

(Monel) 

QQ – N – 281 

MS 20995 NC 32

Gerais até 700ºF 

370ºC 

Liga de Ferro - Cobre – Níquel 

(Inconel) 

QQ – W – 281 

MS 20995 NC 32

Gerais acima 700ºF 

370ºC 

Aço carbono revestido a Zinco QQ – W – 461 

MS 20995 F 32

Gerais 

Crês 

(aço resistente à corrosão) 

AISI 316 

QQ – W – 423

Peças resistentes ao calor 

e não magnéticas 

Liga de Alumínio ------------ 

MS 20995 CU20

Peças em magnésio 

Cobre QQ – W – 343 

MS 20995 C 32

Frenagens sujeitas ao 

corte 

Cinzento-escuro * MAS – 5687 ou 

MA – 9226 – 04

Até 1.800ºF 

(982ºC) 

Tabela 1: Materiais Especificação – Aplicação. 

*O arame especificamente tratado para aplicações a 1800ºF (982ºC), tem uma cor cinzenta escura a preta. 
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ANEXO E – REBITES PARA AERONAVES 

 

Cabeça Universal                                                             Cabeça de Embeber 

Marca 

da Cabeça 

Identificação 
da 

Marca 

Material Código do 
Material 

Tratamento 
Térmico 

Tratamento 
Térmico antes 

de usar 

 

Nenhuma 2 S 1100-T4 A Com a de 
fabrico Não 

 

1 Cruz saliente 56 S 5056 – H32 B Com a de 
fabrico Não 

 

1 Ponto 
profundo A 17 S 2117 – T4 AD 

Com 
Tratamento 

Térmico 
Não 

 

1 Ponto 
saliente 17 S 2017 – T4 D 

Com 
Tratamento 

Térmico 
Sim 

 

2 Traços 
salientes 24 ST 2024 – T4 DD 

Com 
Tratamento 

Térmico 
Sim 

Sistema 
Simbologia  Ref. 

Antiga Ref. Antiga 
Sistema 

Alfa 
Numérico 

Com 
Tratamento 

Térmico 
 

Tabela 1: Sistemas de Identificação de Rebites. 
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ANEXO F – TRANSMISSÕES 

 

 

Tabela 1: Formas de Representação de Polias. 
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GLOSSÁRIO 

 

SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ENTIDADES EXTERNAS 

 

APCER                                                            - Associação Portuguesa de Certificação 

API                                                                 - American Petroleum Institute 

ASTM                                                              - American Society for Testing and Materials 

BAC                                                                - Boeing Aircraft Company 

FAP                                                                 - Força Aérea Portuguesa 

IATA                                                                - International Air Transport Association 

IPQ                                                                 - Instituto Português da Qualidade 

ISO                                                                 - International Organization for Standardization 

NATO                                                              - North Atlantic Treaty Organization 

OGMA                                                              - Oficinas Gerais Material Aeronáutico 

TAP                                                                 - Transportes Aéreos Portugueses 

USAF                                                               - United States Air Force 

SKF                                                                 - Svenska Kullager Frabrieken 
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ABREVIATURAS 
 

APU                                                                - Auxiliary Power Unit 

ATA                                                                - Air Transport Aviation of America 

EN                                                                  - European Standard 

ISO                                                                 - International Standard Organization 

EPC                                                                - Equipamento Protecção Colectiva 

EPI                                                                 - Equipamento Protecção Individual Colectiva 

DIN                                                                - Deutsch Industrie Normen  

MIL                                                                - Military Standard 

MIL-T                                                             - Military Test 

MS                                                                 - Military Standard 

NA                                                                 - Air Force Navy 

NAS                                                               - National Aircraft Standard 

NP                                                                 - Norma Portuguesa 

PTFE                                                              - Politetrafluoretileno 

TIG                                                                - Tungsten Inert Gas 

UNC                                                               - American Standard Unifield Coarse 

UNEF                                                             - American Unifield Extra Fine 

UNF                                                               - American Unifield Fine 
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LISTA DE PÁGINAS EM VIGOR                                       

PÁGINAS EM VIGOR 

 

CAPA (Verso em branco) 

CARTA DE PROMULGAÇÃO (Verso em branco) 

REGISTO DE ALTERAÇÕES (Verso em branco) 

1 (Verso em branco) 

3 a 8 

9 (Verso em branco) 

11 a 130 

131 (Verso em branco) 

133 a 174 

175 (Verso em branco) 

177 a 220 

221 (Verso em branco) 

223 a 230 

231 (Verso em branco) 

233 a 238 

239 (Verso em branco) 

241 a 250 

251 (Verso em branco) 

253 a 256 

257 (Verso em branco) 

259 (Verso em branco) 

261 (Verso em branco) 

263 (Verso em branco) 

265 a 266 

LPV-1 (Verso em branco) 

 

 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

ORIGINAL 

 

 


