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Resumo 

Os parafusos utilizados em ligações metálicas são submetidos essencialmente a 
esforços de tração e cisalhamento, assim como à combinação dessas solicitações. As normas 
de dimensionamento de estruturas metálicas abordam a verificação da resistência dos 
parafusos quando solicitados em temperatura ambiente. No entanto, somente um método 
prescritivo, baseado em tabelas geradas a partir de ensaios laboratoriais, com detalhamentos 
conhecidos e padronizados, está disponível para verificar ligações metálicas solicitadas sob a 
ação de altas temperaturas. Neste artigo, apresenta-se um estudo experimental elaborado 
com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento de uma metodologia não prescritiva de 
dimensionamento de ligações metálicas sob altas temperaturas. Desta forma, quinze 
parafusos ASTM A325 com diâmetro de 19 mm foram submetidos a esforço cisalhante e 
ensaiados segundo a metodologia denominada campo térmico estacionário; os ensaios foram 
conduzidos à temperatura ambiente, 200 ᵒC, 400 ᵒC, 500 ᵒC e 600 ᵒC. Com base nos resultados 
experimentais é possível concluir que a resistência ao cisalhamento dos parafusos permanece 
constante até 200 ᵒC, apresentando uma queda acentuada em temperaturas superiores a 
essa; entretanto a deformação da ligação aumenta para qualquer incremento da temperatura. 
Também são apresentadas importantes observações sobre o dispositivo de carregamento 
desenvolvido para os ensaios. 
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BEHAVIOR AND STREGTH OF STEEL CONNECTION UNDER HIGH TEMPERATURE AND SHEAR 

LOADING 
 
Abstract 

Steel bolts used in steel-building connections are essentially submitted to tension and 
shear forces, as well as a combination of both. Most steel design codes include a verification of 
the bolt resistance when loaded at room temperature. However, only a prescriptive method, 
based on tables created from laboratory testing with known and standardized detailing, is 
available to verify bolted-steel connections loaded under high temperatures. This paper 
presents an experimental study carried out to assist the development of a non-prescriptive 
method to design bolted-steel connections under high temperature. Thus, fifteen shear-
loading steady-state tests were performed for 19 mm diameter bolts (ASTM A325) under: 
room temperature, 200 ᵒC, 400 ᵒC, 500 ᵒC and 600 ᵒC. From the experimental results, it’s 
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possible to conclude that up to 200 ᵒC, the shear strength of the bolts remains constant, but 
there is an increase in the connection deformation due to an increase in the testing 
temperature. As for temperatures above 200 ᵒC, there is a clear decrease in strength, as well 
as an increase in the connection deformation at failure load. Herein, it is also presented 
important observations about the loading device developed to carry out the experiments. 

 
Keywords: High-temperature; steel connection; steel bolts; shear. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, é cada vez mais frequente a utilização do aço como matéria-prima na 

construção de edifícios de múltiplos andares. Porém, cuidados especiais devem ser tomados 
para garantir a integridade estrutural de um edifício metálico caso haja um incêndio. Enquanto 
diversas pesquisas estão focadas no estudo de elementos estruturais (vigas e colunas) sob 
elevada temperatura, as pesquisas sobre ligações metálicas também sob elevada temperatura 
ainda são incipientes e muitas delas levam a métodos prescritivos de dimensionamento, 
baseados em tabelas geradas a partir de ensaios laboratoriais, com detalhamentos conhecidos 
e padronizados. 

 
Por outro lado, os parafusos disponíveis no mercado, assim como os elementos 

estruturais, têm se beneficiado das significativas pesquisas e desenvolvimentos no campo da 
metalurgia, ou seja, novas ligas metálicas e técnicas de tratamento térmico estão sendo 
utilizadas e estão sendo produzidos novos tipos de aço, com propriedades mecânicas 
aprimoradas.  

 
Tendo em vista o advento de parafusos com diferentes ligas, a ampla utilização de 

parafusos em ligações de estruturas metálicas e sabendo-se que as ligações parafusadas são 
essencialmente submetidas a esforços de cisalhamento, este artigo apresenta um estudo 
experimental em que avaliam-se a resistência e o comportamento ao cisalhamento de 
parafusos submetidos a altas temperaturas. Pretende-se, desta forma, disponibilizar uma base 
de dados para estudos futuros e apresentar as técnicas de ensaio utilizadas e desenvolvidas 
para a pesquisa apresentada neste artigo. 

  
Foram ensaiados quinze parafusos de denominação ASTM A325 com diâmetros de 19 

mm (3/4”), submetidos a 4 temperaturas distintas (200 °C, 400 °C, 500 °C e 600 °C) além da 
temperatura ambiente. Os ensaios em elevadas temperaturas seguiram a metodologia 
denominada como campo térmico estacionário. 

 
2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
As propriedades térmicas e mecânicas do aço variam de acordo com a temperatura à 

qual o material está sujeito. Dessa forma, é necessária a avaliação dessas propriedades quando 
o elemento estrutural ou ligação está sujeito a diferentes temperaturas. Kodur (2012) analisou 
as mudanças nas propriedades térmicas e mecânicas dos aços A36, A325 e A490 sob elevada 
temperatura e as comparou aos dados existentes no ASCE (1992) e no Eurocode 3 parte 1.2 
(EN 1993-1-2: 2005), Figura 1. Os modelos apresentado no ASCE (1992) e EN 1993-1-2: 2005 
indicam que a resistência ao escoamento dos aços convencionais reduz quando solicitados em 
temperaturas acima de 100 °C. Entretanto, Kodur (2012) mostra que a resistência ao 
escoamento dos parafusos de alta resistência não é afetada até 400 °C, como no caso das 
previsões do EN 1993-1-2: 2005 
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Kodur (2012) demonstra que, quando a temperatura é superior a 450 °C, aços de alta 
resistência exibem uma dramática redução de resistência se comparados ao aço convencional, 
Figura 1. A permanência (ou consolidação) da alta resistência dos parafusos ASTM A325 e 
A490, comparada com a do aço convencional, pode ser atribuída ao processo de fabricação 
e/ou composição química do aço utilizado nesses parafusos. 

 

 
Figura 1 - Fator de redução dos parafusos e aço convencional.  (Eixo x: Temperatura (°C), Eixo 

y: Fator de Redução). Fonte: Kodur (2012) 

 
Liang Yu (2006) avaliou experimentalmente a resistência ao cisalhamento de parafusos 

de 22 mm e denominação ASTM A325 e A490, submetidos a altas temperaturas. Os ensaios 
foram realizados com dois planos de corte, desde a temperatura ambiente até 800 ᵒC, em 
incrementos de 100 ᵒC. O fator redução da resistência consiste na relação da resistência ao 
cisalhamento sob temperatura elevada pela resistência ao cisalhamento sob temperatura 
ambiente. Os valores encontrados por Liang Yu (2006) são reproduzidos na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Fator de redução de resistência ao cisalhamento 

A325 A490 

Temperatura (°C) Fator Redução Temperatura (°C) Fator Redução 

20 1,00 20 1,00 

100 0,96 100 0,91 

200 1,00 200 0,95 

300 1,00 300 1,00 

400 0,61 400 0,83 

500 0,36 500 0,6 

600 0,21 600 0,34 

700 0,12 700 0,16 

800 0,1 800 0,14 

Fonte: Liang Yu (2006) 
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Liang Yu (2006) observou que parafusos precisam ser expostos a temperaturas 
maiores que a temperatura de têmpera para ter uma perda significativa de resistência. Os 
resultados mostram que uma exposição de 300 minutos (5,5 horas) a 600 °C resulta em uma 
redução adicional de 10% na resistência dos parafusos ASTM A325. Os ensaios também 
mostraram que o tempo de resfriamento não gerou nenhuma diferença significativa na 
resistência dos parafusos. 
 

Segundo Liang Yu (2006), entre 300 °C e 600 °C, parafusos A490 mantêm de forma 
melhor sua capacidade resistente se comparados a parafusos ASTM A325. Nota-se que a 
quantidade de molibdênio utilizado na liga metálica do aço é identificada como o elemento 
responsável por aumentar a capacidade resistente e a rigidez dos parafusos quando 
submetidos a elevadas temperaturas.  

 
Yang et al. (2011) avaliaram a resistência ao cisalhamento de parafusos sob elevadas 

temperaturas, assim como a influência da disposição dos parafusos na ligação. Yang et al. 
(2011) verificaram que o número de parafusos e o arranjo geométrico dos mesmos exercem 
pouco efeito na resistência dos parafusos em temperatura ambiente ou em temperaturas 
elevadas, Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Resistência média dos parafusos em temperatura ambiente, 500 ᵒC e 550 ᵒC e 

diferentes disposições da ligação. (Eixo x: Número de parafusos (n), Eixo y: Resistência dos 

parafusos (kN)). Fonte: Yang et al. (2011). 
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Yang et al. (2011) também compararam os resultados obtidos nos ensaios com as 
normas AIJ (Japão), BS5950 (Britânica) e EN 1993-1-2: 2005 (Europeia), conforme Figura 3. Na 
Figura 3, pode-se observar que os resultados mais próximos dos obtidos pelos testes são os 
previstos pelo EN 1993-1-2: 2005, já a norma britânica está a favor da segurança até 550 °C, 
porém acima de 550 °C, essa norma superestima a capacidade do parafuso.  

 

Figura 3 - Redução da resistência ao cisalhamento de parafusos de alta resistência com a 

temperatura. (Eixo x: Temperatura (ᵒC), Eixo y: Redução da resistência ao cisalhamento de 

parafusos de alta resistência). Fonte: Yang et al. (2011). 

 
 Cabe também mencionar a norma EN 1993-1-2: 2005, que será comparada aos 
resultados experimentais no próximo item. A norma EN 1993-1-2: 2005 fornece uma equação 
para o cálculo de ligações sob influência de elevadas temperaturas. 
 

Fv,t,Rd = Fv,Rd kb,θ

γM2

γM,fi
 

 
Onde: 
kb,θ é o fator de redução, Tabela 2, o qual varia de acordo com a temperatura à que a 

ligação está sujeita.  
Fv,Rd representa a resistência ao cisalhamento do parafuso por plano de corte, 

calculada assumindo-se que o plano de corte atravessa a rosca do parafuso (Tabela 3.4 da 
norma EN 1993-1-8); 

γM2 é o coeficiente de ponderação utilizado para ligações solicitadas à temperatura 
ambiente; 
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γM,fi é o coeficiente de ponderação utilizado para ligações solicitadas a altas 

temperaturas . 
 

Tabela 2 – Fator de Redução dos parafusos 

Temperatura 𝛉𝐚. 
Fator de Redução dos parafusos 

𝒌𝒃,𝜽 (Tração e cisalhamento) 

20 1,000 

100 0,968 

150 0,952 

200 0,935 

300 0,903 

400 0,775 

500 0,550 

600 0,220 

700 0,100 

800 0,067 

900 0,033 

1000 0,000 

Fonte: EN 1993-1-2: 2005 – Adaptado 

 
3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Foram ensaiados quinze parafusos de diâmetro de 19 mm, especificação ASTM A325, 

com resistência ao escoamento de 635 MPa e resistência última de 825 MPa. Os ensaios foram 
realizados no Laboratório de Estruturas da UNICAMP (LabDES). Para os ensaios sob 
temperatura ambiente, para os quais não é necessário utilizar o forno, os parafusos foram 
ensaiados com seu comprimento total de 21 cm. Já para os ensaios sob temperaturas 
elevadas, os parafusos tiveram seu comprimento diminuído para 17 cm, em virtude das 
limitações impostas pelo tamanho do forno. O carregamento foi aplicado por meio da prensa 
universal de compressão Modelo EU100, com controle de força e capacidade de 100 
toneladas. Foi utilizado o forno elétrico produzido pela empresa ForteLab, com a capacidade 
de atingir a temperatura de 1.200 ᵒC. A taxa de elevação de temperatura utilizada nos ensaios 
foi de 20 ᵒC/min. O deslocamento do pistão responsável pela aplicação do carregamento foi 
monitorado por meio de um transdutor de deslocamento da marca Micro-Measurements 
modelo HS100. Além do termopar integrado ao forno, outros três termopares foram 
justapostos a fim de garantir que o parafuso estivesse na temperatura definida para o ensaio. 

 
Um aparato de ensaio foi desenvolvido especificadamente para este estudo. Seguindo 

as diretrizes da Norma Brasileira ABNT NBR 8800: 2008, o aparato de ensaio foi concebido de 
tal forma que: (i) possa ser reutilizado em ensaios subsequentes; (ii) tenha resistência muito 
superior à resistência ao cisalhamento do parafuso; (iii) apresente pequenas deformações; e 
(iv) caiba dentro do forno, Figura 5.b. O aço utilizado no aparato é de denominação A36, com 
resistência ao escoamento de 250 MPa e resistência última de 400 MPa.  
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Figura 4 – Concepção do ensaio e aparato de aplicação do carregamento. (a) Distribuição do 

carregamento aplicado em dois planos de corte; (b) dimensões do aparato de ensaio; (c) parte 

inferior do aparato de ensaio; (d) e (e) aplicação do carregamento no aparato de ensaio e 

consequente cisalhamento do parafuso. 

 
O ensaio consiste em aplicar um carregamento de compressão por meio de um 

paralelepípedo metálico (56 x 76 x 380 mm) de tal forma que o parafuso seja cisalhado em 
dois planos de corte, conforme Figura 4.a. O carregamento aplicado é transferido pelo 
parafuso para a parte inferior do aparato de ensaio.  As dimensões do aparato desenvolvido 
para realizar o ensaio são apresentadas na Figura 4.b. Nas Figuras 4.c, 4.d e 4.e são 
apresentados fotos do aparato manufaturado e um ensaio de temperatura ambiente. 
 

Durante o ensaio sob temperatura elevada, o aparato e o parafuso são envolvidos pelo 
forno, deixando apenas parte do aparelho de aplicação de carga e base do lado de fora, Figura 
6. O conjunto (aparato de ensaio e parafuso) é então aquecido até a temperatura desejada, 
com uma taxa de aquecimento de 20 ᵒC/min e, após a estabilização da temperatura em todos 
os termopares, a carga é aplicada (aproximadamente 60 kN/min) até a ruptura do parafuso. 

Carregamento

a)

b)

c) d) e)
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Durante todo o ensaio, a temperatura, a força e o deslocamento são registrados, os quais são 
apresentados no próximo item. 

 

             
Figura 5 – Ensaio em temperatura elevada 

 
Cada parafuso ensaiado recebeu uma nomenclatura, que segue o padrão: 19A325TA-1, 

na qual os dois primeiros dígitos representam o diâmetro do parafuso (19 mm), os quatro 
dígitos seguintes representam a denominação ASTM (A325), seguidos da letra T e a 
temperatura em que foi ensaiado (TA = Temperatura Ambiente; T200 = 200 ᵒC; T400 = 400 ᵒC; 
T500 = 500 ᵒC e T600 = 600 ᵒC) e, por fim, o número do ensaio realizado na temperatura 
referida (1, 2, 3...). 
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A Figura 7 apresenta as curvas carregamento versus

 

deslocamento para todos os 
ensaios realizados. 

 
 

                 

 

Figura 6

 

-

 

Gráfico Carregamento x Deslocamento                                                                                               

 

 

A Figura 8 apresenta o carregamento

 

de ruptura versus

 

temperatura dos ensaios 
realizados. Os pontos em azul representam cada ensaio de cada temperatura. A curva

 

em 
vermelho representa a média dos ensaios a cada temperatura e a tendência na diminuição da 
resistência com o aumento da temperatura.

 

Na mesma figura,

 

os resultados são comparados 
com os fatores de redução apresentados no EN 1993-1-2: 2005 e Liang Yu (2006).

 
 

4 RESULTADOS 
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Figura 7 - Gráfico Carregamento de Ruptura x Temperatura comparado com o EN 1993-1-2: 

2005 e Liang Yu (2006) 

 

A Tabela 3 apresenta a média dos valores do carregamento de ruptura dos parafusos e 
o fator de redução em cada temperatura, em relação ao valor medido em temperatura 
ambiente.  

 
Tabela 2 – Média do valor do Carregamento de Ruptura e Fator de Redução para cada 

Temperatura 

Temperatura (ᵒC) Ruptura (kN) Porcentagem 

20 377,6 1,0 

200 388,2 1,03 

400 312,0 0,83 

500 222,1 0,59 

600 126,8 0,34 

 
 

A Figura 9 apresenta os planos de corte dos parafusos A325 ensaiados em cada 
temperatura. Observa-se que na temperatura ambiente e a 200 ᵒC os planos de corte são 
cinza, brilhantes. A 400 ᵒC, a superfície de cisalhamento se apresenta áspera e com marcas de 
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abrasão paralelas, indicando a ductilidade do aço nesta temperatura. A coloração se torna 
azul, em virtude da oxidação do aço nessa temperatura. A 500 ᵒC e 600 ᵒC, pode-se observar 
que as marcas paralelas de abrasão são mais perceptíveis e a superfície é ainda mais áspera. 

 

 
Figura 8 – Fotos dos planos de corte dos parafusos para cada temperatura: (a) Temperatura 

Ambiente; (b) T = 200 ᵒC; (c) T = 400 ᵒC; (d) T = 500 ᵒC; (e) T = 600 ᵒC 

 
Na Figura 10 são apresentadas as curvas do deslocamento relativo ao carregamento 

máximo versus temperatura. Os pontos em azul representam o valor de deslocamento de cada 
ensaio, e a linha em vermelho representa a média de cada temperatura. 
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Figura 9 - Gráfico Deslocamento (carregamento máximo) x Temperatura 

 
Os valores médios dos deslocamentos, assim como o desvio-padrão para cada 

temperatura, são apresentado na tabela 4. 
 

Tabela 3 – Valores médios dos Deslocamento e Desvio-Padrão para cada Temperatura 

 

Temperatura (ᵒC) Média (mm) Desvio-Padrão 

20 6,88 1,17 

200 8,20 0,15 

400 10,37 0,36 

500 10,13 0,25 

600 13,38 0,34 
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5  CONCLUSÃO 
 
Os resultados dos ensaios apresentados no item anterior permitem concluir que, se 

comparada à temperatura ambiente, a resistência dos parafusos ao cisalhamento não 
diminuiu sob temperatura de até 200 ᵒC; porém, a 200 ᵒC, os parafusos apresentam maior 
deformação. 

À medida que a temperatura aumenta, a resistência diminui gradativamente. A 400 ᵒC, 
o índice de resistência dos parafusos é de 83% da resistência original. Com 500 ᵒC, a resistência 
cai para 59% da inicial e, aos 600 ᵒC, apenas 34% da resistência é mantida. Em todos os casos, 
o aumento da temperatura é acompanhado de aumento da deformação ao cisalhamento do 
parafuso. Se comparados esses resultados com os obtidos por Liang Yu (2006), podemos 
verificar que os parafusos de resistência A325 tiveram valores de resitência superiores nas 
temperaturas acima de 400 ᵒC. Os resultados obtidos ficaram mais próximos dos valores 
indicados no EN 1993-1-2: 2005, mas ainda assim são superiores. 
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