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Utilização de Chapa de proteção de Alumínio Lisa ou  Corrugada em Isolamento 
Térmico a Quente 

Colaboração de Daniel Telhado Gomes da Petrobras 
 
Proteção de tubos e equipamentos com chapas de Alum ínio Lisas e Corrugadas 
As chapas de proteção do isolamento térmico podem ser lisas ou corrugadas. 
As lisas podem ser usadas em tubulações isoladas com materiais rígidos e flexíveis, enquanto as 
chapas corrugadas são usadas somente em isolantes rígidos. 
Os frisos das chapas corrugadas aumentam a resistência mecânica (e área de exposição), 
permitindo o uso de chapas mais finas.  
 
Nota: 
1- Isolantes térmicos rígidos são peças pré-moldadas fornecidas nas formas de segmentos, 
calhas, placas e peças especiais fabricadas nos seguintes materiais isolantes: 
a) silicato de cálcio; 
b) espuma rígida de poliuretano e poliisocianurato; 
c) perlita expandida; 
d) vidro celular (“cellular glass”). 
 
2- Isolantes térmicos flexíveis são peças conformáveis fornecidas nas formas de feltros, painéis, 
tubos flexíveis, mantas, flocos, cordas: 
e módulos, fabricadas nos seguintes materiais isolantes: 
a) lã de vidro; 
b) lã de rocha; 
c) fibra (ou lã) cerâmica; 
d) aerogel; 
e) espuma elastomérica. 
 
3- Chapa de Alumínio: classificação e características  
a) classe A (chapa lisa), tipo I (com barreira contra condensação), com largura de 1 000 mm ou 1 
200 mm e espessuras de 0,5 mm, 0,8 mm ou 1 mm; 
b) classe A (chapa lisa), tipo II (sem barreira contra condensação), com largura de 1 000 mm ou 1 
200 mm e espessuras de 0,5 mm, 0,8 mm ou 1 mm; 
c) classe B (chapa corrugada), tipo I (com barreira contra condensação), com largura de 910 mm, 
amplitude de corrugação de 8 mm ± 10 %, altura de corrugação de 1,1 mm ± 10 % e espessuras 
de 0,15 mm ou 0,40 mm; 
d) classe B (chapa corrugada), tipo II (sem barreira contra condensação), com largura de 910 mm, 
amplitude de corrugação de 8 mm ± 10 %, altura de corrugação de 1,1 mm ± 10 % e espessuras 
de 0,15 mm ou 0,40 mm. 
d) As chapas de alumínio devem ser nas ligas 3 003 ou 5 005 (têmpera H14 ou H16), conforme 
especificação ABNT NBR 7556. 
 
4- A barreira contra condensação deve ser do tipo asfáltico: constituindo-se de 2 folhas de papel 
tipo “Kraft” puro, virgem, de 40 g/m2 por folha, entre as quais é aplicada camada de asfalto com 
ponto de amolecimento mínimo de 80 °C neutralizado, na quantidade de 30 g/m2. 
 
Com o aumento da disponibilidade de alternativas ao Silicato de Cálcio (Perlita Expandida, 
Aerogel, etc), as chapas lisas também ganham maior oportunidade de uso. 
 
Além de tudo isso, as chapas lisas também apresentam um resultado visual melhor que as 
corrugadas. 
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Tabelas de aplicação das chapas de proteção 
 

 
Notas:  
1) Em regiões sujeitas a chuva de granizo, recomenda-se não utilizar a chapa de Alumínio de 0,15 
mm de espessura.  
2) Na utilização da chapa de alumínio classe A tipo II, o isolante rígido deve ser envolvido com a 
folha de papel “kraft” betumado. 
3) Pode ser utilizada chapa de alumínio classe A tipo I (lisa, com barreira). 
 
O silicato de cálcio ou sílica diatomácea com proteção de chapas de alumínio, quando utilizado 
deve ser do tipo I (com barreira). 
 
As chapas de proteção de alumínio classe A (chapa lisa), quando utilizadas devem ser 
adequadamente calandradas e frisadas nas bordas longitudinais e circunferenciais. 
 
Proteção em Tês, Curvas, Válvulas e outros acessóri os  
Nesses componentes a proteção mecânica é feita normalmente com massa asfáltica ou chapa de 
alumínio lisa.  
O uso da chapa demanda maior serviço de funilaria, porém requer menor HH para montagem no 
site, enquanto a massa asfáltica demanda maior HH e depende da qualidade da aplicação (do 
aplicador) e do material. 
 
 
 
 
 


