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RESUMO

Os painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto constituem um sistema
construtivo para vedações externas que vem sendo utilizado com alguma freqüência
em fachadas de edificações destinada para usos diversos no Brasil, contribuindo
para o aumento dos índices de industrialização da construção.
Apesar de terem chegado ao Brasil há mais de 15 anos, ainda observa-se escassez
de normas, manuais técnicos e informações técnicas sobre o tema, prejudicando
tanto a difusão do uso deste sistema construtivo, quanto o seu adequado emprego.
Por isso, este trabalho vem sistematizar informações sobre os painéis pré-fabricados
arquitetônicos de concreto, fornecendo diretrizes para a correta especificação dos
materiais a serem empregados, descrevendo os principais parâmetros para
desenvolvimento dos projetos, apresentando parâmetros de desempenho para as
fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos e apresentando os procedimentos
de fabricação, montagem, manutenção e controle da qualidade.

Palavras-chave: fachada, painel arquitetônico, pré-fabricado
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ABSTRACT
Directions for production and assembling of architectural precast concrete
panels
The architectural precast concrete panels technology is a construction system that is
used as external walls and that has being used frequently in facades of buildings for
a large variety of uses in Brazil, contributing for the improvement of the level of
industrialization in construction.
Although the architectural precast concrete panels had arrived in Brazil more than 15
years ago, there are still lack of manuals, technical information and standards about
this technology in Brazil, which makes more difficult the dissemination of its use and
its correct application.
So, this paper has the purpose of giving directions for the correct materials
specifications, describing the most important parameters for designs development,
presenting parameters of architectural precast concrete facades performance and
showing the procedures for fabrication, assembling, maintenance and quality control.

Key-words: architectural precast concrete panel, facade, precast concrete
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Justificativa
A modernização da construção civil é hoje uma exigência da sociedade, visto que o
atraso tecnológico dos métodos construtivos é um tema discutido não apenas pelo
próprio setor de construção, mas por toda a coletividade (SABATTINI, 1998).
SABATTINI ainda complementa que mais que uma exigência social, a modernização
se constitui hoje um fator essencial de sobrevivência para as empresas que atuam
no setor.
De acordo com BARROS (1998), em função de uma série de novos referenciais de
mercado, os empresários do setor têm sido obrigados a repensarem as antigas
formas de produção, uma vez que a atividade produtiva está inserida em um
mercado altamente competitivo, estimulado pelo desafio de oferecer um produto
economicamente acessível e que satisfaça as exigências dos clientes.
SABATTINI (1998) complementa que muitas empresas estão investindo na
modernização dos seus meios de produção e que a necessidade de manter-se
competitiva obriga a que todas as demais empresas também invistam, criando uma
corrente favorável para a modernização.
Por outro lado, Ceotto, em entrevista à ALVEZ (2007), observa que a
industrialização nos canteiros já deveria estar mais avançada, mas o setor é muito
conservador e avesso a mudanças.
ALVEZ (2007) destaca que a falta de padronização, prazos mais longos, baixa
produtividade, desperdício de materiais, retrabalhos e grande quantidade de
resíduos gerados são fatores que encabeçam a lista dos problemas dos canteiros
não industrializados.
Dentre os subsistemas que compõem uma edificação o subsistema vedação vertical
é indicado pelos construtores como um dos que apresentam os principais gargalos
tecnológicos, em função da carência de métodos construtivos racionalizados e
industrializados (SILVA e SILVA, 2004). As paredes de gesso acartonado surgiram
como um sistema construtivo industrializado para vedações verticais internas e têm
sido cada vez mais utilizadas, porém, quando trata-se de vedações verticais
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externas, ainda permanece uma lacuna a ser preenchida. As fachadas em painéis
pré-fabricados de concreto surgem como uma alternativa para preencher esta
lacuna e permitir a industrialização da vedação vertical externa, contribuindo para a
modernização do setor no Brasil.
Muito utilizados nos Estados Unidos, Europa e Canadá, os painéis pré-fabricados
arquitetônicos são ainda pouco empregados no Brasil, e, quando são escolhidos
como vedação externa, a escolha normalmente ocorre tardiamente, algumas vezes
já não havendo mais condições de adequar o projeto arquitetônico aos painéis préfabricados de forma satisfatória e econômica. Ainda assim, quando utilizados, os
painéis arquitetônicos vêm atingindo elevado grau de satisfação dos construtores
nos quesitos produtividade, organização de canteiro, segurança, qualidade,
desempenho e durabilidade (VALENTE, 2004).
Entre outros fatores, a adoção tardia dos painéis de fachada é conseqüência da
escassez de profissionais que dominem a tecnologia de produção do sistema para,
no momento da concepção de um projeto, direcionar o empreendimento para o uso
de fachadas pré-fabricadas.
Além da escassez de profissionais preparados para especificar o sistema construtivo
em questão, pode-se dizer que grande parte dos profissionais que de alguma forma
já tiveram experiência com o uso de painéis de fachada usualmente tem
conhecimento técnico superficial e insuficiente sobre o tema, normalmente baseado
nas próprias experiências com o uso de painéis de fachada ou através de
informações fornecidas pelos fabricantes de painéis.
Conforme pôde-se verificar pela revisão bibliográfica efetuada, há escassez de
literatura nacional especializada sobre o tema, o que dificulta que os profissionais
busquem aprofundamento de seu conhecimento.
Assim, o uso de painéis pré-fabricados arquitetônicos muitas vezes acaba sendo
marcado por insuficiente aprofundamento nas questões técnicas que são relevantes
para o sucesso de sua utilização, principalmente por parte dos construtores, mas,
em alguns aspectos, também por parte dos fabricantes.
Desta forma, para contribuir para a difusão do emprego dos painéis pré-fabricados
arquitetônicos, e para que sua utilização ocorra dentro de padrões de elevado nível
técnico e de qualidade, percebe-se a necessidade de sistematizar as informações
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sobre os painéis pré-fabricados arquitetônicos, criando um material técnico que dê
embasamento aos profissionais que estarão de alguma forma envolvidos com o uso
deste sistema construtivo.
A experiência profissional da autora, que trabalhou durante 6 anos em indústrias de
pré-fabricados arquitetônicos, nas áreas de controle da qualidade e produção, e que,
atualmente, trabalha na área de contratações técnicas, em construtora que
habitualmente

faz emprego

de

painéis pré-fabricados

arquitetônicos,

será

incorporada ao trabalho.

1.2. Definição do objeto do trabalho
Os painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto têm sido empregados como
vedação vertical externa, ou seja, em fachadas. São denominados arquitetônicos
porque apresentam acabamento incorporado em pelo menos uma de suas faces –
normalmente a externa -, não havendo necessidade de outros serviços de
acabamento posteriormente à sua instalação na fachada.
Apesar de o nome dado a este sistema construtivo (painel pré-fabricado
arquitetônico de concreto) não ser exatamente adequado, visto que o termo
arquitetônico é muito abrangente para aplicação em questão, como o mercado da
construção civil utiliza esta denominação, neste trabalho, esta também será adotada.
Em função da diversidade de tipos de painéis pré-fabricados para fachada, torna-se
necessário definir qual é o objeto deste trabalho. Para tanto, será feita uma breve
descrição dos tipos de painéis de fachada, classificados segundo determinados
critérios, a saber:
a) Quanto à função dos painéis - Os painéis podem ser classificados, de acordo
com sua função, em (BARTH e VEGAFO, 2007):
Portantes ou estruturais – devem resistir e transmitir as cargas de serviço e
do peso próprio de outras partes da edificação para as fundações;
Painéis de vedação ou não estruturais – não recebem cargas de outros
elementos da edificação e ficam submetidos apenas às cargas devidas ao
peso próprio, cargas térmicas e ação do vento, transmitindo-as à estrutura do
edifício por meio de fixações.
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b) Quanto à seção transversal dos painéis - Os painéis podem ser classificados,
de acordo com a geometria da sua seção transversal, em (ACI, 1993, apud
OLIVEIRA, 2002):
Maciços – compostos de concreto em 100% de sua seção transversal;
Nervurados – reforçados por nervuras de concreto em uma ou duas direções,
com o objetivo de aumentar a resistência da peça, sem aumento significativo
de peso;
Sanduíche – compostos por duas camadas de concreto separadas por um
material de enchimento, como EPS, lã de vidro ou poliuretano, com
características de isolante térmico ou simplesmente para redução de peso;
Alveolares – caracterizados pela presença de alvéolos (vazios).
A Figura 1 ilustra os tipos de painel em função de sua seção transversal.

Figura 1 – Classificação dos painéis quanto à sua seção transversal
Fonte: OLIVEIRA (2002)
c) Quanto à estruturação do painel
Os painéis pré-fabricados arquitetônicos podem ser estruturados através do uso de
armaduras de aço, conhecidos como painéis de concreto armado ou protendido, ou
podem ser estruturados através de fibras de vidro, conhecidos como painéis de
GFRC (glass fiber reinforced concrete).
Os painéis de concreto armado e protendido vêm sendo utilizados há tempos na
construção civil brasileira, enquanto os painéis de GFRC constituem uma tecnologia
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mais recente no Brasil. Estes são de argamassa de cimento e areia reforçados com
fibra de vidro resistente aos álcalis do cimento. Apresentam massa específica similar
a do concreto, porém, a utilização de fibras possibilita obter componentes mais
esbeltos e mais leves que os painéis equivalentes em concreto armado (BARTH e
VEFAGO, 2007). Podem ser do tipo casca, nervurados e sanduíche, ou podem ser
do tipo casca com estrutura auxiliar de aço.
d) Quanto ao acabamento da face aparente - Os painéis pré-fabricados
arquitetônicos de concreto podem ser revestidos por rochas naturais, como granitos,
por exemplo, ou podem apresentar uma camada de concreto colorido, denominado
concreto arquitetônico ou face mix, incorporada à seção resistente do painel.
Apesar de os painéis revestidos por granito já terem sido empregados em diversas
fachadas de edifícios na cidade de São Paulo, o revestimento em concreto
arquitetônico ainda é o mais comum.

Como a variedade de tipos de painéis de fachada é muito grande, não seria possível
abordar todos eles com suficiente profundidade, portanto, optou-se por focar o
trabalho em painéis de uma determinada tipologia.
Do ponto de vista de sua função, optou-se por focar apenas os painéis de vedação,
não sendo discutidos, no presente trabalho, os painéis estruturais.
Os painéis alveolares também não serão abordados nesse trabalho, pois são
usualmente peças protendidas e fabricadas por processo mecanizado, com técnicas
que não serão aqui discutidas, além de apresentarem menor flexibilidade
arquitetônica e características de desempenho diferentes daquelas dos painéis que
serão tratados neste trabalho.
Da mesma forma, por apresentar características específicas que precisariam ser
discutidas em maior profundidade, os painéis sanduíche não serão abordados neste
trabalho. Vale ressaltar que os painéis sanduíche devem ser utilizados com cautela,
pois tendem a desenvolver manchas causadas pelo desenvolvimento de
microorganismos

e

pela

condensação

de

vapor

d’água,

prematuramente o aspecto visual da fachada (OLIVEIRA, 2002).

prejudicando

21
Desta forma, do ponto de vista da seção transversal dos painéis, o presente trabalho
irá abordar exclusivamente os painéis maciços e nervurados.
Quanto ao tipo de estruturação, os painéis protendidos existentes no Brasil
normalmente são de seção alveolar, e, conforme já mencionado, não serão tratados
aqui.
Já os painéis de GFRC apresentam características bastante distintas dos painéis de
concreto armado sob a maioria dos aspectos, não sendo possível abordar ambos.
Desta forma, este trabalho tratará exclusivamente dos painéis de concreto armado.
Pelo fato de o revestimento de rochas naturais acarretar diversas características
específicas do ponto de vista de projeto, materiais empregados, procedimento de
fabricação e de controle da qualidade, não seria possível fazer uma abordagem
suficientemente aprofundada dos painéis revestidos por rochas. Desta forma, este
trabalho irá tratar apenas dos painéis de concreto aparente.
Assim sendo, fica definido que neste trabalho serão denominados painéis préfabricados arquitetônicos de concreto os painéis de concreto armado sem
função estrutural, com acabamento superficial de concreto aparente em pelo
menos uma das faces e com seção transversal maciça ou nervurada.

1.3. Objetivo
Este trabalho tem como objetivo sistematizar informações

sobre práticas

recomendadas para execução de fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos,
fornecendo subsídios aos profissionais que vierem a participar, direta ou
indiretamente, de empreendimentos que façam uso deste tipo de sistema.
Adicionalmente, pretende-se que este trabalho contribua para a difusão do sistema
construtivo em referência.

1.4. Estruturação do trabalho
O conteúdo do trabalho está organizado em capítulos, sendo o primeiro deles o
capítulo introdutório ao tema.
O Capítulo 2 tem o propósito de apresentar o histórico das fachadas em painéis préfabricados arquitetônicos no Brasil e no mundo, dando um panorama geral de como
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se encontra o mercado atual brasileiro, além de fazer a caracterização dos painéis
pré-fabricados arquitetônicos e de apresentar suas possíveis utilizações e principais
características.
O Capítulo 3 dedica-se a apresentar os principais materiais e componentes
empregados na fabricação e instalação dos painéis de fachada, apresentando suas
características técnicas. Este capítulo é de grande relevância, pois dá embasamento
para a correta especificação de cada material.
No

Capítulo

4

são

apresentadas

as

diretrizes

mais

relevantes

para

o

desenvolvimento dos projetos de painéis, juntas e fixações, além de mostrar
algumas interfaces com outros subsistemas, como caixilhos e impermeabilização.
No Capítulo 5 discorre-se sobre o desempenho dos painéis pré-fabricados
arquitetônicos enfocando desempenho estrutural, térmico, acústico, estanqueidade à
água, durabilidade e desempenho ao fogo, fornecendo-se parâmetros sobre o
comportamento dos painéis e discutindo o atendimento dos requisitos da norma de
desempenho NBR 15.575, quando aplicável.
Os procedimentos de fabricação dos painéis, de execução da fachada e de controle
da qualidade dos processos e do produto são descritos no Capítulo 6.
As considerações finais são apresentadas no Capítulo 7.
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2. HISTÓRICO, APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS FACHADAS
EM PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS ARQUITETÔNICOS

2.1. Histórico das fachadas em painéis pré-fabricados de concreto

O início da construção com uso de painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto
data do início do século XIX, sendo que a primeira edificação que se tem registro é a
Catedral de “Notre Dame Du Haut”, construída em Raincy, na França, em 1923 (PCI,
1989).

A Grande Depressão veio logo em seguida, desacelerando a economia

mundial, e apenas no período pós 2ª Guerra Mundial que a pré-fabricação ganhou
um impulso sem precedentes, em razão da necessidade de construção rápida de
diversas edificações para reconstrução das cidades destruídas pela guerra, em um
momento de grande escassez de mão-de-obra e materiais (PCI, 1989). A
industrialização foi a forma encontrada para viabilizar a construção em larga escala
em um curto período de tempo.
A partir das experiências das construções européias no pós-guerra iniciou-se o
desenvolvimento tecnológico da construção pré-fabricada na América do Norte. Em
1954, a construção pré-fabricada deu um importante passo com a criação do PCI –
Precast/Prestressed Concrete Institute, organização sem fins lucrativos que se
propõe a desenvolver o uso de construções pré-fabricadas através de pesquisas e
desenvolvimento de literatura técnica.
No Brasil não existiu uma política de desenvolvimento tecnológico para o setor da
construção industrializada e, até o início da década de 1990, o avanço da
industrialização foi resultado do arrojo de alguns empresários que buscavam
redução de custos e maior agilidade no processo de execução das edificações
(ABCIC, 1980, apud OLIVEIRA, 2002).
Neste contexto, no início dos anos 1990, a construtora Método Engenharia saiu em
busca de novas tecnologias nos Estados Unidos e Canadá, com o objetivo de
industrializar seus processos construtivos1. Nessas visitas pesquisou diversos
sistemas construtivos industrializados, tais como paredes de gesso acartonado,
1

Histórico que a autora teve conhecimento no período em que trabalhou na Stamp.
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painéis pré-fabricados arquitetônicos, entre outros. Em uma das visitas ao Canadá
conheceu a empresa BPDL, Betons Prefabrique du Lac, fabricante de painéis préfabricados de concreto arquitetônico, tecnologia até então não utilizada no Brasil.
A partir deste contato, em 1993, surgiu uma parceria entre a Método Engenharia e a
BPDL, dando origem à primeira fábrica de painéis pré-fabricados de concreto
arquitetônico no Brasil, a Stamp Pré-fabricados Arquitetônicos, que se instalou em
Barueri – SP. Ainda em 1993 a Stamp construiu a primeira obra com fachada de
painéis pré-fabricados de concreto arquitetônico, um condomínio residencial,
composto por quatro torres, localizado no bairro de Moema, em São Paulo.
Nos anos seguintes houve uma forte demanda por prédios comerciais de múltiplos
pavimentos para instalação de flats, hotéis e escritórios, e neste período diversas
edificações fizeram uso da tecnologia recém chegada ao Brasil, com o objetivo de
aumentar a velocidade de execução da construção.
Hoje há diversos edifícios nos quais se utilizou painéis pré-fabricados arquitetônicos,
especialmente em empreendimentos de múltiplos pavimentos para fins comerciais,
residenciais e hoteleiro, além de edificações como shopping centers, instituições
educacionais, galpões, etc.
A grande maioria dos empreendimentos que utilizou essa tecnologia está localizada
na grande São Paulo e em algumas cidades do interior do Estado de São Paulo,
principalmente pelo fato de a maior parte dos fabricantes estar instalada nessa
região. Poucas obras em outros Estados utilizaram painéis pré-fabricados, portanto,
esta é uma tecnologia pouco conhecida na maior parte do Brasil.
Após o início das atividades da Stamp, não demorou a surgir outros fabricantes de
painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto, visto que a demanda em poucos
anos ocupou toda a capacidade produtiva da Stamp. Algumas empresas já com
tradição na pré-fabricação no Brasil, como a Reago, a Precon, a Preconcretos, a
Premo e a Munte, começaram a oferecer o produto no mercado. Outras empresas
com tradição em painéis de fachada no mercado exterior se instalaram no Brasil
para aproveitar a demanda que era crescente. Foi o caso da Pavi do Brasil e da
Pregaia, ambas empresas de origem portuguesa. Ainda houve o surgimento da
Stone, empresa fundada por um ex-funcionário da Stamp. Das empresas citadas a
Reago não atua mais neste mercado.
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PINI (2007) lista os seguintes fabricantes de painéis arquitetônicos de fachada:
Cassol, Munte, Pavi do Brasil, Precon, Preconcretos, Pregaia, Premo, Stamp e
Stone, sendo que em consulta à linha de produtos da Cassol, verificou-se apenas
fabricação de vedações do tipo alveolar ou do tipo duplo T, sem acabamento
incorporado, portanto não são considerados arquitetônicos segundo os critérios
deste trabalho.
Das empresas citadas algumas têm participação pouco expressiva no mercado,
alternando atividade e inatividade, e poucas têm atividade constante, atuando sob
encomenda.
A maioria dos fabricantes está localizada no estado de São Paulo, exceto a Precon e
a Premo, que estão instaladas em Minas Gerais, e a Preconcretos, no Rio Grande
do Sul.

2.2. Aplicações dos painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto
Os painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto podem ser empregados em
uma grande variedade de edifícios: edifícios comerciais, residenciais, hospitais,
shopping centers, instituições educacionais, igrejas, etc.
No Brasil as fachadas pré-fabricadas têm sido empregadas em edificações para
utilizações diversas, conforme exemplificado pelas Figuras de 2 a 9.

Projeto arquitetônico: Israel Rewin
Construtora: Classe Engenharia
Fabricante dos painéis: Pavi do Brasil
Tipo de estrutura: Estrutura de concreto
moldada in loco
Número de pavimentos: 17
Ano de conclusão: 2006
Descrição do acabamento dos painéis:
painéis com acabamento externo
em agregado exposto creme

Figura 2 – Edifício Olímpia Trade – São Paulo, SP
Fonte: Pavi do Brasil (2009)

26
Projeto arquitetônico: José Lucena
Construtora: Inpar Incorp. e Participações
Fabricante dos painéis: Stamp Préfabricados Arquitetônicos
Tipo de estrutura: Estrutura de concreto
moldada in loco
Número de pavimentos: 18
Ano de conclusão: 2000
Descrição do acabamento dos painéis:
concreto cinza com pigmento amarelo, com
acabamento jateado

Figura 3 – Corporate Plaza - São Paulo, SP
Fonte: Stamp (2009)

Projeto arquitetônico: Israel Rewin
Construtora: JHSJ
Fabricante dos painéis: Stamp Préfabricados Arquitetônicos
Tipo de estrutura: Estrutura de concreto
moldada in loco
Número de pavimentos: 21
Ano de conclusão: 2000
Descrição do acabamento dos painéis:
concreto branco com pigmento marrom e
amarelo, em baixa dosagem, e acabamento
jateado

Figura 4 – Plaza Iguatemi Business Center – São Paulo, SP
Fonte: Stamp (2009)
Projeto arquitetônico: Ricardo Julião
Construtora: Racional Engenharia
Fabricante dos painéis: Stamp Painéis
Arquitetônicos
Tipo de estrutura: Estrutura de concreto
moldada in loco
Número de pavimentos: 16
Ano de conclusão: 2003 - 2004
Descrição do acabamento dos painéis:
concreto branco com acabamento jateado

Figura 5 – Centro Administrativo Rio Negro – Barueri, SP
Fonte: Stamp (2009)
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Projeto arquitetônico: Itamar Berezin
Construtora: Inpar Incorp. e Participações
Fabricante dos painéis: Stamp Painéis
Arquitetônicos
Tipo de estrutura: Estrutura de concreto
moldada in loco
Número de pavimentos: 24
Ano de conclusão: 2004
Descrição do acabamento dos painéis:
concreto branco com pigmento amarelo e
acabamento jateado

Figura 6 – Condomínio L’Essence Jardins – São Paulo, SP
Fonte: Stamp (2009)

Projeto arquitetônico: Sidonio Porto
Construtora: Hochtief do Brasil S.A.
Fabricante dos painéis: Stone Pré-fabricados
Arquitetônicos

Figura 7 – Ed. Administrativo Petrobrás – Macaé, RJ
Fonte: www.stone.ind.br (acesso em fev/2009)

Projeto arquitetônico: Julio Neves
Construtora: Matec Engenharia
Fabricante dos painéis: Pregaia Préfabricados Arquitetônicos
Tipo de estrutura: Estrutura de concreto
moldada in loco
Número de pavimentos: 5
Ano de conclusão: 2004
Descrição do acabamento dos painéis:
concreto cinza com pigmento marrom, sem
tratamento superficial

Figura 8 – Villa Daslu – São Paulo, SP
Fonte: www.matec.com.br (acesso em fev/2009)
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Projeto arquitetônico: Márcio Cury
Construtora: Setin Empreend. Imobiliários
Fabricante dos painéis: Stone Pré-fabricados
Arquitetônicos
Tipo de estrutura: Estrutura de concreto
moldada in loco
Número de pavimentos: 19
Ano de conclusão: 2007

Figura 9 - Edifício residencial Mundo Apto – São Paulo, SP

2.3. Caracterização do sistema
Os painéis pré-fabricados arquitetônicos podem ser empregados tanto em estruturas
de concreto (moldadas in loco ou pré-fabricadas), quanto em estruturas metálicas, e
são fixados à estrutura do edifício por meio de dispositivos de fixação metálicos.
Depois de montados, os painéis ficam posicionados com uma determinada folga em
relação à estrutura, de forma que haja uma tolerância para as imperfeições de
alinhamento e prumo da estrutura do edifício, conforme ilustrado pela Figura 10.
Entre painéis adjacentes formam-se juntas que são então vedadas com material
selante.
Pode-se dizer que as fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos são
definidas pela presença de três elementos fundamentais, quais sejam:
Painéis de concreto armado
Dispositivos de fixação dos painéis à estrutura
Juntas entre painéis
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Figura 10 – Esquema genérico da fixação dos painéis na estrutura

Cada um desses elementos será brevemente descrito a seguir.

2.3.1. Painéis de concreto
Os painéis são pré-fabricados em fôrmas especiais e não padronizadas,
desenvolvidas especialmente para cada empreendimento. Pelo fato de o concreto
ter elevada plasticidade no estado fresco, ele pode ser moldado no formato que se
desejar. Desta forma, painéis planos, curvos, lisos, rugosos, com detalhes em alto
ou baixo relevo são possíveis de serem fabricados. Alguns exemplos de geometria
de painéis são apresentados na Figura 11.
Os painéis podem ter dimensões variadas. De acordo com o PCI (1989), a infinita
combinação de tamanhos, formatos, materiais e funções que poderão ser
incorporadas nos painéis inviabiliza a elaboração de uma tabela com dimensões das
peças.
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Figura 11 – Exemplos de formatos de painéis pré-fabricados arquitetônicos
Fonte: Adaptado de PCI - Architectural Precast Concrete Manual (2007)
Usualmente a divisão da fachada em painéis é definida de forma que a altura de
cada painel seja igual ao pé direito do andar onde será instalado. O comprimento do
painel é bastante variável, em função das características específicas de cada obra, e
a sua espessura é dimensionada através de cálculo estrutural que considera o maior
esforço que este sofrerá ao longo de sua vida útil (do saque da fôrma à posição final
após instalado).
Para resistirem aos esforços a que estarão sujeitos, os painéis são armados com
barras de aço CA-50, aço CA-60 e telas soldadas. O uso de protensão é raro,
embora em outros países a protensão parcial possa ser adotada em alguns casos
(FIB, 2004).
Para painéis planos maciços a espessura típica resultante do cálculo estrutural é
entre 10 cm e 12 cm.
Exemplificando o que seria um painel típico, em termos dimensionais, tem-se:
Altura = 2,80m (pé-direito médio de um edifício residencial)
Comprimento = 5,00m
Espessura = 10 cm
Massa específica do concreto armado = 2.500kg/m3
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Peso = 2,80 x 5,00 x 0,10 x 2.500 = 3.500 kg
Peso por metro quadrado = 250 kg/m2.
O concreto a ser empregado na face aparente dos painéis caracteriza-se por
usualmente empregar agregados especiais, pigmentos e cimento branco e por
receber um tratamento superficial de acabamento final. Assim sendo, quanto ao
acabamento da face aparente, os painéis pré-fabricados de concreto têm grande
flexibilidade de cores e texturas, devido à variação da coloração dos agregados, da
cor da matriz de cimento, do tamanho dos agregados, do processo de acabamento e
da profundidade de exposição dos agregados.
As cores do concreto arquitetônico não são absolutas e constantes, pois são
afetadas pela textura, luz, sombra, umidade e cores do entorno (PCI, 1989). No
entanto, eliminando-se essas variáveis, as cores dos painéis são definidas pelos
seguintes componentes:
Pigmentos – quando não for possível atingir a tonalidade desejada
utilizando-se apenas cimento e agregado miúdo, os pigmentos são utilizados
para modificar a cor da matriz. Misturados em proporções diferentes é
possível conseguir uma infinita gama de cores.

Cor do cimento – o cimento empregado pode ser cinza, branco ou uma
mistura de ambos. Quando o cimento branco é utilizado, as cores dos
pigmentos ficam mais realçadas e limpas, já o cimento cinza deixa as cores
mais opacas e sujas, conforme Figura 12. De acordo com LANXESS (2002),
quanto mais limpa for a tonalidade desejada, maior a dependência do cimento
branco.

Figura 12 – Influência da cor do cimento na cor do concreto arquitetônico
Fonte: www.bayferrox.com.br/pt/cores/ (acesso em nov/2008)
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Agregados – os agregados podem ter grande contribuição à cor do painel
quando o concreto recebe tratamento para exposição dos mesmos e, neste
caso, quanto maior a profundidade de exposição, mais a cor do painel se
aproximará à cor do agregado.
A textura do concreto pode ser criada através da própria fôrma, que molda o
concreto enquanto ele ainda tem plasticidade, podendo imprimir texturas, desenhos
e formatos à superfície do painel, conforme ilustrado pela Figura 13, ou ainda pode
ser criada depois do concreto já endurecido, através de tratamentos superficiais,
propiciando diferentes texturas a um mesmo tipo de concreto, conforme
exemplificado pelas Figuras 14 e 15.

Figura 13 – Texturas obtidas através de fôrmas
Fonte: PCI – Architectural Precast Concrete Manual, 2007
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Figura 14 – Texturas obtidas através de tratamentos superficiais variados, aplicados
a um concreto com pigmentação vermelha
Fonte: PCI – Architectural Precast Concrete Manual, 2007

Figura 15 - Texturas obtidas através de tratamentos superficiais variados, aplicados
a um concreto sem pigmentação
Fonte: PCI – Architectural Precast Concrete Manual, 2007
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Os acabamentos polido e com lavagem de ácido não são muito comuns no Brasil,
sendo os tratamentos mais empregados os descritos a seguir:
Sem tratamento – o concreto não recebe nenhum tratamento depois de
desenformado e fica com a superfície lisa e natural, sem que os agregados
fiquem visíveis. De acordo com o PCI (1989), apesar de este ser um
acabamento econômico, é dificilmente aceitável do ponto de vista estético
devido à falta de uniformidade de cor, presença de imperfeições superficiais,
entre outros fatores.
Agregado exposto por lavagem – utilizado quando se deseja realçar as
cores, a textura e a beleza natural dos agregados. Os agregados podem ser
expostos em diferentes níveis, conforme ilustrado pela Figura 16. Os
agregados ficam expostos após aplicação de jato de água sobre superfície de
concreto que recebeu retardador superficial de pega.

Figura 16 – Acabamento de concreto com exposição de agregados
Jateamento de areia, vidro ou granalha – utilizado apenas quando se
deseja uma leve exposição dos agregados, visto que o custo deste tipo de
tratamento aumenta consideravelmente com a profundidade de exposição do
agregado. O tratamento abrasivo torna a superfície dos agregados fosca,
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portanto as cores obtidas com o jateamento de areia ou vidro sempre terão
tonalidades pastéis, conforme ilustrado pela Figura 17.

Figura 17 – Acabamento de concreto com exposição leve de agregados

Vale ressaltar que o jateamento de areia foi proibido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego do Brasil, pela Portaria No 99/2004, por ser um processo que gera grande
quantidade de poeira de sílica, podendo causar sérios danos à saúde dos
funcionários, como, por exemplo, quadros de silicose, doença grave, irreversível e
sem tratamento.
Além de todas as cores e texturas possíveis de serem criadas em uma mesma
fachada e até em um mesmo painel, é possível fazer uma combinação de cores e
texturas, criando efeitos arquitetônicos interessantes.

2.3.2. Dispositivos de fixação
Os painéis pré-fabricados de concreto arquitetônico são fixados à estrutura da
edificação através de sistemas de fixação metálicos que têm a função de suportar o
peso próprio do painel, as cargas de vento, as movimentações diferenciais entre a
estrutura e o painel e dar estabilidade ao mesmo. A Figura 18 ilustra painéis de
concreto fixados à estrutura do edifício.
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Figura 18 – Vista interna de um painel fixado à estrutura de concreto
Usualmente cada painel é fixado diretamente à estrutura, de modo que transfira seu
peso próprio diretamente a esta, sem que esforços sejam transmitidos para painéis
adjacentes.
No mínimo quatro pontos de fixação devem ser utilizados para fixação de um painel à
estrutura, sendo que este número pode ser maior em função da dimensão do painel.
Dois dos pontos de fixação são as fixações de gravidade, que transferem o peso
próprio do painel para a estrutura, e outros dois são as fixações de contraventamento,
que mantêm o painel no prumo, conforme será melhor detalhado no Capítulo 4.
Cada ponto de fixação usualmente é composto por um conjunto de três peças
metálicas que unidas garantem o cumprimento de sua função, conforme
exemplificado pela Figura 19 e descrito a seguir:
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Figura 19 – Componentes do sistema de fixação

Insertos metálicos da estrutura suporte (indicado como A na Figura 19) –
devem ser inseridos na estrutura do edifício no momento da montagem da
armadura da estrutura de concreto armado, seja ela moldada in loco ou préfabricada. Depois de concretada, a estrutura terá os elementos metálicos
inseridos nela para poder receber o painel (Figura 20).

Figura 20 – Insertos metálicos inseridos na estrutura suporte
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Insertos metálicos inseridos no painel (indicado como B na Figura 19) – são
introduzidos no painel antes da concretagem do mesmo. A Figura 21 mostra
um painel indicando dois de seus insertos metálicos. Quando os painéis são
posicionados no local de montagem, os insertos da estrutura ficam lado a lado
com os insertos dos painéis, permitindo que seja feita a ligação entre eles.

Figura 21 – Insertos metálicos inseridos no painel
Elementos de ligação (indicado como C na Figura 19) – usualmente são
pequenas chapas, cantoneiras ou parafusos que fazem a ligação dos
elementos inseridos no painel aos elementos inseridos na estrutura suporte.
Além de a ligação poder ser feita través de solda, como indicado na Figura 19,
a ligação também pode ser feita através de parafusos, conforme exemplificado
através da Figura 22.

Figura 22 – Ligação através de parafuso
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É de grande importância que as fixações sejam o mais padronizadas e repetitivas
possível, de forma a aumentar a produtividade no processo de montagem e a
qualidade executiva.

2.3.3. Juntas entre painéis
As juntas são formadas nos encontros entre painéis, formando linhas verticais e
horizontais entre os elementos (Figura 23), e são necessárias por duas razões
principais:
Garantir a folga necessária para a montagem dos painéis na fachada;
Permitir movimentações dos painéis devido a variações dimensionais geradas
por variações de temperatura, sejam sazonais ou diárias, variações de
carregamento e por variações de umidade dos materiais que os compõem
(SILVA e SILVA, 2004; PCI, 1989).

Figura 23 – Juntas horizontais e verticais entre painéis
As juntas devem ser projetadas primeiro para atender aos requisitos de
estanqueidade, segundo para permitir as deformações sem criar tensões adicionais
nos próprios painéis, e, finalmente, para atender critérios estéticos, visto que elas
também têm efeito na aparência final da fachada.
As juntas entre painéis podem ser divididas em dois tipos:
a) Junta de um estágio ou junta simples
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As juntas simples são formadas por uma única linha de selante, normalmente
posicionada próxima à borda externa do painel, conforme ilustrado pela Figura 24.
Apesar de este tipo de junta ser de fácil aplicação e fácil adaptação a diversos
formatos de juntas, uma desvantagem significativa deve ser considerada: uma
pequena falha no selante pode permitir que a água penetre no interior do edifício.

Figura 24 – Junta vertical ou horizontal de um estágio
b) Junta de dois estágios ou junta dupla
As juntas de dois estágios são formadas por dois planos de estanqueidade,
separados por um espaço, chamado de câmara de descompressão, que tem
comunicação com o exterior através de drenos.
Desta forma, são utilizadas duas linhas de selante, sendo cada uma delas
posicionada em uma borda do painel, conforme indicado na Figura 25 (a e b). A
linha externa de selante é descontínua, pela presença dos drenos, e funciona como
barreira à chuva, enquanto a linha interna de selante é contínua e funciona como
barreira ao vento.
Os drenos são formados nos encontros entre as juntas verticais e horizontais, onde
a linha interna de selante é desviada para a face externa do painel, forçando a
expulsão da água, conforme ilustrado pela Figura 25 (c). Assim sendo, mesmo
havendo uma falha de estanqueidade na barreira à chuva, a água é drenada para o
exterior sem atingir a barreira ao vento (PEREZ, 1998).
As juntas de dois estágios dão maior garantia de estanqueidade à água, pois, além
de terem dois planos de estanqueidade, a linha interna de selante, por estar
totalmente protegida das intempéries e da exposição aos raios ultra-violetas, tem
maior durabilidade do que a linha externa de selante.
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Figura 25 – Junta de dois estágios
Fonte: PCI (2007), PCI (1989)

De acordo com BARTH e VEFAGO (2007), diferentes estratégias com relação às
juntas podem ser adotadas, tornando-as discretas nas fachadas, com selantes
planos (Figuras 24) na mesma cor dos painéis, ou podem atuar como elementos de
destaque na fachada com diferentes colorações e reentrâncias, salientando as
juntas entre painéis, como mostra a Figura 26.

Figura 26 – Seções transversais de juntas reentrantes
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As juntas reentrantes podem ser obtidas pelo posicionamento do selante na parte
mais interna da junta ou pela sua colocação em ranhuras ou reentrâncias dos
painéis.

2.4. Características

gerais

das

fachadas

em

painéis

pré-fabricados

arquitetônicos
As principais características que os painéis pré-fabricados podem proporcionar em
uma obra são listadas a seguir (PCI (1989); SILVA e SILVA (2004)):
Flexibilidade de projeto – Uma diversidade de expressões arquitetônicas é
possível quando os painéis pré-fabricados arquitetônicos são utilizados em uma
fachada. Não há restrições quanto ao partido arquitetônico a ser adotado no projeto,
pois o sistema permite uma grande flexibilidade em termos de cores, texturas,
tamanhos e formatos dos painéis.
Redução de prazos – A produção dos painéis tem um alto grau de independência
em relação às outras atividades da obra, podendo ser iniciada tão logo os projetos
executivos dos painéis estejam finalizados, independente de a fundação e a
estrutura já estarem prontas. A velocidade de montagem dos painéis pré-fabricados
permite menor prazo de execução da vedação e, na maioria das vezes, da obra
como um todo, pois as vedações costumam ser caminho crítico no cronograma das
obras. A obra que faz uso do subsistema de painéis de fachada vai tendo sua
fachada terminada dos andares inferiores para os andares superiores, visto que o
painel já tem acabamento externo incorporado, ao contrário das obras com
vedações verticais externas convencionais nas quais o término das atividades de
revestimento da fachada ocorre dos pavimentos superiores para os pavimentos
inferiores.
Organização e limpeza do canteiro – os canteiros das obras nas quais se
empregam os painéis pré-fabricados arquitetônicos têm maior condição de serem
mantidos limpos e organizados, pois a geração de entulho é mínima, assim como a
quantidade de materiais a serem estocados e organizados é bem menor.
Redução do efetivo de mão de obra – quando comparado com as vedações em
alvenaria, o efetivo de mão de obra envolvido para instalação dos painéis é bastante
reduzido, pois parte da mão de obra é transferida para a fábrica onde são
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produzidos os painéis. A redução do efetivo em obra é sensível, pois são eliminados
os serviços de alvenaria de vedação externa, revestimento de fachada e,
eventualmente, pintura.
Durabilidade – os painéis pré-fabricados arquitetônicos podem ter boas
características de durabilidade. A baixa relação água/cimento do concreto aliado à
alta compacidade e boa cura faz que o painel tenha alta resistência às intempéries e
à corrosão das armaduras. Cuidados específicos devem ser tomados no tratamento
e manutenção dos dispositivos de fixação, tema que será explorado detalhadamente
no capítulo que trata de desempenho dos painéis arquitetônicos.
Manutenção – os custos com manutenção da fachada tendem a ser reduzidos, pois,
desde que produzidos dentro de padrões de qualidade mínimos, a manutenção se
resume à limpeza periódica da fachada, manutenção das fixações, se for o caso, e
revisão ou substituição do selante empregado nas juntas entre painéis.
Fachada a cargo de um único fornecedor – pelo fato de os painéis pré-fabricados
de concreto serem um sistema completo, toda a vedação exterior fica a cargo de um
único fornecedor. Isso garante que todo o processo (projeto, produção, instalação e
assistência técnica) seja de responsabilidade do fornecedor contratado. Com isso há
redução da quantidade de sub-empreiteiros e de materiais na obra e minimização
dos esforços de coordenação.
Controle da qualidade – como os painéis são fabricados em indústrias, o controle
da qualidade do processo e do produto final tende a ser mais rigoroso. Os
funcionários da produção são especializados e costuma haver menor rotatividade da
mão-de-obra do que nas obras. Além disso, a fabricação é feita em ambiente
controlado, normalmente acompanhada por inspeções ao longo do processo.

Algumas dificuldades ainda são percebidas no emprego dos painéis pré-fabricados
arquitetônicos:
Carência de profissionais habilitados – como em qualquer outra tecnologia em
fase de difusão, faltam profissionais capacitados em todos os níveis (SILVA e
SILVA, 2004), como por exemplo, para desenvolver e coordenar projetos e resolver
todas as interfaces com outras disciplinas como vedações verticais internas,
caixilhos, instalações, impermeabilizações, etc.
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Necessidade de mudança na tolerância dimensional da estrutura – as estruturas
a serem vedadas com painéis de fachada precisam ter maior rigor quanto às
tolerâncias dimensionais (SILVA e SILVA, 2004), pois o sistema construtivo não
permite grande variação de prumo e alinhamento da estrutura.
Custo – os painéis pré-fabricados de concreto arquitetônico ainda são percebidos
como uma tecnologia cara e que não se viabiliza economicamente. Vale ressaltar
que frequentemente o construtor, no momento da tomada da decisão de qual tipo de
vedação externa irá adotar, faz uma análise de custo muito limitada, por exemplo,
através da comparação de preço entre o m 2 de painel de fachada e o m2 de
alvenaria, não fazendo uma análise global de custo que leve em consideração todas
as características citadas anteriormente. Desta forma, a redução de prazo da obra, a
redução do efetivo e da quantidade de empreiteiros a gerenciar, o canteiro mais
limpo e organizado, a qualidade das vedações e a facilidade de manutenção futura
que os painéis de fachada proporcionam à uma obra são características que nem
sempre são consideradas na análise de custo, podendo levar a conclusões muitas
vezes equivocadas sobre a viabilidade econômica dos painéis de fachada.
Necessidade de equipamentos pesados para instalação dos painéis – deverá
necessariamente ser previsto o uso de grua em edifícios de múltiplos pavimentos
para a montagem dos painéis.

Estando

descritas

as

principais

características

dos

painéis

pré-fabricados

arquitetônicos, no próximo capítulo será feito o detalhamento de quais são os
materiais e componentes empregados na execução e instalação dos painéis.
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3. Materiais e componentes constituintes das fachadas em painéis préfabricados arquitetônicos

3.1. Concreto
Os concretos empregados em painéis pré-fabricados para fachadas são usualmente
divididos em dois grupos (PCI, 1989):
concreto arquitetônico ou “Face mix” - é o que fica exposto na face aparente
do painel, e, portanto, é composto por agregados decorativos, pigmentos e
cimento branco ou cinza;
concreto convencional ou “Back-up mix” – é usado apenas na face posterior
do painel e é composto de materiais mais econômicos como agregados
regionais e cimento cinza. É empregado para reduzir o custo de painéis cujo
traço do concreto arquitetônico tem custo significativamente mais alto do que
o do concreto convencional.
A Figura 27 ilustra as duas camadas de concreto usualmente empregadas na
fabricação dos painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto.

Figura 27 – Vista lateral de painel com uso de concreto arquitetônico na face
aparente e concreto convencional na face posterior
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O que diferencia o concreto arquitetônico (face mix) do concreto convencional (backup mix) é exclusivamente a aparência visual, pois, do ponto de vista estrutural,
ambos são dimensionados para atingir a mesma resistência à compressão, visto que
ambos têm participação na seção resistente do painel.
A qualidade do concreto é um dos aspectos de maior importância no processo de
fabricação dos painéis, pois está intimamente relacionado ao aspecto visual da
fachada e ao bom desempenho do sistema nos quesitos estrutural e durabilidade.
Portanto, as matérias primas empregadas na fabricação do concreto arquitetônico
devem ser cuidadosamente selecionadas e o traço do concreto deve ser
desenvolvido tendo em vista todos os requisitos necessários para atingir um bom
desempenho.
Os materiais empregados no concreto arquitetônico devem ter características
específicas, conforme descrito a seguir.

3.1.1. Cimento
O cimento é um dos principais responsáveis pela qualidade dos painéis de concreto.
Do ponto de vista da aparência, para se garantir a uniformidade de coloração dos
painéis, é mandatório que na fabricação do concreto arquitetônico seja empregado
cimento de uma única procedência. Não é admitida a troca de fornecedor ao longo
da fabricação das peças de um mesmo empreendimento, pois a coloração dos
painéis seria diretamente afetada.
Do ponto de vista estrutural, para que se consiga atender o ciclo de fabricação dos
painéis, com desenforma ocorrendo cerca de 15 horas após a concretagem, o
cimento utilizado para a fabricação de painéis arquitetônicos deve apresentar alta
resistência inicial, desta forma, normalmente é utilizado o cimento cinza tipo CPVARI, conforme a norma NBR5733:1991.
A Tabela 1 apresenta as características do cimento CPV-ARI, sendo que as
principais características que o diferenciam dos demais cimentos são a ausência de
adições como escória e pozolana (além do CPV-ARI, apenas o CPI não conta com
essas adições), a elevada finura e a alta resistência nas primeiras idades. De acordo
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com MEHTA (1994), além da composição, a finura do cimento influencia a sua
reação com a água e, quanto mais fino o cimento, mais rápido ele reagirá. Desta
forma pode-se dizer que a alta resistência inicial do CPV é conseqüência de sua
composição e de sua elevada finura.
Tabela 1 – Limites especificados para cimento CPV - ARI, conforme NBR5733:1991,
comparado a um cimento de mercado
Caracterização do cimento

Cimento CPV - ARI
segundo a NBR 5.733/91

Cimento CPV - ARI
Holcim
(www.cimentosholcim.com.br.
Acesso em 02/01/2009)

1 dia

14,0

26,0

3 dias

24,0

40,5

7 dias

34,0

46,8

-

54,2

≤ 6,0

0,2

≥ 3.000

4.671

Tempo de início de pega

≥1h

2h27

Tempo de fim de pega

≤ 10 h

-

Expansibilidade a quente

≤ 5,0

2,0

95 a 100%

-

0 a 5%

-

Resíduo insolúvel

≤ 1%

0,39

Perda ao fogo

≤ 12,0

2,48

Óxido de magnésio (MgO)

≤ 6,5

0,80

Trióxido de Enxofre (SO3)

-

2,75

Anidrido Carbônico (CO2)

≤ 3,0

0,90

Resistência à
compressão (MPa)

Finura

28 dias
Resíduo na peneira
#200
2
Área específica (cm /g)

Clínquer + gesso
Filler

Conforme exemplificado pela Tabela 1, há cimentos comercializados no mercado
que atendem a NBR 5.733 com folga, muitas vezes apresentando valores de
resistência bastante superiores do que o especificado pela norma.
O cimento CPV-ARI, além de ensacado, pode ser fornecido a granel, o que facilita o
processo de fabricação do concreto.
No caso do cimento branco, o cimento deve ser o estrutural, classe 40 (CPB-40),
usualmente fornecido ensacado. A cor branca é conseguida a partir de matériasprimas com baixos teores de óxido de ferro e manganês e por condições especiais
durante a fabricação, especialmente com relação ao resfriamento e à moagem do
produto e, principalmente, usando o caulim no lugar da argila (www.abcp.org.br,
acesso em 19/01/2009).
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No Brasil o cimento Portland branco tem seus requisitos definidos na NBR 12.989,
mas os cimentos CPB-40 comercializados no mercado atingem as faixas de
resistência à compressão determinadas pela NBR5733 (para cimento de alta
resistência inicial). Quanto à coloração, a NBR 12.989 estabelece que a brancura
deve ser superior a 78%.
Inicialmente o cimento branco utilizado na fabricação dos painéis era de procedência
estrangeira, como do México, Estados Unidos e Bégica, pois não havia cimento
branco nacional que atingisse características satisfatórias quanto à brancura e
quanto à resistência inicial. Posteriormente, a Camargo Correia Cimentos lançou o
cimento branco estrutural Cauê que se manteve por vários anos como principal
fornecedor nacional de cimento branco estrutural para painéis pré-fabricados
arquitetônicos. Em outubro de 2008, a Camargo Correia Cimentos anunciou que, a
partir de março de 2009, deixaria de produzir cimento branco para poder ampliar sua
produção de cimento cinza (www.gazetamercantil.com.br, acesso jan/2009). Desta
forma, possivelmente os fabricantes de painéis pré-fabricados arquitetônicos terão
que voltar a recorrer à importação do produto para atender sua demanda, o que
poderá ter impacto no preço do produto final.
Outros tipos de cimento, além do CPV-ARI e do CPB-40, não possibilitam o
cumprimento do ciclo normalmente adotado pelos fabricantes na fabricação dos
painéis, pois não desenvolvem resistência suficiente nas primeiras horas de idade.
Dentre os cimentos Portland tipo V e os brancos estruturais classe 40, os fabricantes
de painéis de concreto costumam utilizar aqueles que apresentam maior resistência
inicial e maior índice de brancura (no caso do cimento branco), características
facilmente verificadas no certificado de qualidade fornecido pelos fabricantes ou
através de ensaios de resistência à compressão do cimento com 24 horas de idade
conduzido em laboratório independente.

3.1.2. Agregados
O agregado é, depois do cimento, o material que têm maior influência no aspecto da
fachada, visto que usualmente ele fica exposto na superfície do concreto, depois de
aplicados os tratamentos superficiais, como jateamento ou lavagem.
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Desta forma, é necessário tomar alguns cuidados específicos na escolha dos
agregados que compõem o concreto arquitetônico, para não prejudicar a
uniformidade cromática da fachada.
Os agregados empregados podem ser os mesmos agregados utilizados em concreto
convencional, ou podem ser agregados especiais como, por exemplo, aqueles
utilizados para fins decorativos e paisagísticos. A escolha é feita em função de
alguns critérios, quais sejam:
Aspecto visual – a coloração do agregado é a principal característica
observada, neste caso;
Econômico – o custo do agregado é bastante variável, pois depende não
apenas do custo do material, mas também da distância de sua origem à
fábrica de painéis, visto que o custo do frete pode ser bastante significativo;
Técnico – porosidade, composição granulométrica, absorção de água, forma
e textura superficial das partículas, resistência à compressão, módulo de
elasticidade e presença de substâncias deletérias nos agregados são
características importantes na tecnologia do concreto (MEHTA, 1994);

Como agregado miúdo deve ser utilizada areia natural quartzosa, ou areia artificial
resultante da britagem de rochas sãs, com composição granulométrica adequada,
livre de substâncias nocivas à sua utilização, tais como excesso de mica, materiais
friáveis, matéria orgânica e torrões de argila.
Como agregado graúdo devem ser utilizadas pedras resultantes do britamento de
rochas sãs, também livres de substâncias nocivas à sua utilização. O agregado
graúdo deve ser uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma lamelar
ou acicular. Em termos de granulometria, usualmente escolhe-se os agregados
graúdos com faixa granulométrica aproximada da brita zero e da brita 1, porém
muitas vezes os agregados escolhidos não apresentam granulometria que se
encaixe em alguma faixa especificada por norma.
Os tipos de rochas mais comuns para uso em concreto são os granitos, calcários e
basaltos (PEREIRA, 2001, apud OLIVEIRA, 2001).

50
Assim como no caso do cimento, deve-se escolher um determinado tipo de
agregado, de uma mesma jazida, e então utilizá-lo até o final da produção dos
painéis de uma determinada fachada. A troca de fornecedor ao longo de um contrato
pode causar sério impacto na uniformidade de coloração e textura dos painéis,
sendo, portanto, desaconselhável.
Desta forma, ao selecionar um determinado agregado para uma obra, é fundamental
averiguar, através de visita às instalações do fornecedor, se o mesmo tem
capacidade produtiva para atender o contrato, nos volumes e freqüências previstos,
dentro de um mesmo padrão de qualidade, especialmente do ponto de vista de
tonalidade e granulometria do agregado.
Como os fornecedores de agregados não estão habituados a atender clientes que
fazem exigências em relação à uniformidade da cor dos agregados, é recomendável
explicar a importância do insumo na qualidade e uniformidade do produto final e
consultar sobre a garantia de uniformidade de coloração do material.

3.1.3. Pigmentos
Os pigmentos são óxidos, usualmente em forma de pó (Figura 28), cujas cores
básicas são: amarelo, vermelho, preto, verde, azul e branco. Também são
fornecidos em forma de pasta (dispersão aquosa), porém com menor utilização.
Os pigmentos amarelos, vermelhos e pretos são óxidos de ferro, de custo mais
acessível, portanto, são utilizados com maior freqüência. Com essas três cores já é
possível produzir uma grande gama de tonalidades amarelas, alaranjadas, marrons
e rosadas.
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Figura 28 – Pigmentos para concreto
Fonte: www.bayferrox.com.br/pt/cores/ (acesso em jan/2009)

Os pigmentos verdes são óxidos de cromo e, por serem um pouco mais caros,
acabam sendo utilizados com menor freqüência. Os pigmentos azuis (óxido de
cobalto) e branco (óxido de titânio) são extremamente caros e acabam tendo seu
uso bastante limitado.
A quantidade de pigmento a ser adicionada no concreto é calculada em relação ao
peso do cimento, e a intensidade da cor, inicialmente, cresce de forma linear com o
aumento da dosagem do pigmento. De acordo com LANXESS (2002), a medida que
mais pigmento é adicionado ao concreto, atinge-se o intervalo de saturação e pouco
escurece a tonalidade, sendo, portanto, antieconômico continuar adicionando mais
pigmento, conforme representado pela Figura 29.
Desta forma, LANXESS (2002) prescreve que a faixa de dosagem recomendada é
de zero a 4 ou 5% de pigmento em relação à massa de cimento, sendo que quando
a quantidade de pigmentos empregada é aumentada, o aumento da quantidade de
finos pode ter um efeito negativo sobre as propriedades técnicas do concreto.
Observa-se que altas dosagens de pigmento provocam redução sensível da
resistência à compressão.
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Figura 29 – Variação da tonalidade do concreto em função da variação da dosagem
do pigmento
Fonte: www.bayferrox.com.br/pt/cores/ (acesso em jan/2009)
Os pigmentos usualmente são fornecidos em sacos de 25 Kg.

3.1.4. Aditivos

BAUER (1992) define como aditivo todo produto não indispensável à composição e
finalidade do concreto, que colocado na betoneira imediatamente antes ou durante a
mistura do concreto, em quantidades geralmente pequenas e bem homogeneizado,
faz aparecer ou reforçar certas características. Podem ser utilizados para finalidades
diversas, como, por exemplo, para aumentar a plasticidade do concreto sem
aumentar o teor de água, reduzir a exsudação e a segregação, retardar ou acelerar
o tempo de pega, melhorar a resistência à ação do gelo e aumentar a durabilidade
em condições específicas de exposição.
De acordo com a NBR11.768 os aditivos são classificados, segundo a função que
desempenham, em:
- plastificantes – são os aditivos que permitem reduzir o teor de água de
amassamento em no mínimo 6%, mantendo-se uma mesma consistência do
concreto fresco, ou aumentar a fluidez do concreto sem aumentar o teor de água.
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- superplastificantes – apresentam a mesma função que os plastificantes, no
entanto, apresentam maior eficiência, permitindo a redução de no mínimo 12% da
quantidade de água para uma determinada consistência;
- retardadores – aumentam o tempo de início e fim de pega;
- aceleradores – reduzem o tempo de início e fim de pega e aumentam as
resistências iniciais;
- plastificantes retardadores ou plastificantes aceleradores – apresentam duas das
características citadas anteriormente combinadas em um único aditivo;
- incorporadores de ar – incorpora pequenas bolhas de ar ao concreto. A aplicação
mais importante de aditivos incorporadores de ar é em misturas de concretos
dosados para resistir a ciclos de congelamento e descongelamento (MEHTA, 1994),
tanto que em países de clima frio, os concretos utilizados em painéis de fachada
obrigatoriamente fazem sua utilização. Uma aplicação secundária dos aditivos
incorporadores de ar é para melhorar a trabalhabilidade dos concretos.
No Brasil, os aditivos mais empregados no concreto utilizado para fabricação de
painéis pré-fabricados arquitetônicos são os plastificantes e super-plastificantes,
tendo como principal objetivo diminuir a quantidade de água empregada no concreto
para atingir uma determinada consistência, levando à redução da relação
água/cimento do concreto. Como conseqüência, o concreto atinge maior resistência
à compressão, maior compacidade e menor permeabilidade.
Os aditivos plastificantes e superplastificantes sofreram grande evolução nas últimas
décadas, através do desenvolvimento de diferentes compostos. De acordo com
HARTMANN e HELENE (2003), os primeiros aditivos plastificantes foram os
lignossulfatos, conhecidos como plastificantes de primeira geração, que permitem a
redução de 8 a 12% da água de amassamento. Na seqüência surgiram os aditivos a
base de naftaleno sulfonato e melamina sulfonato, conhecidos como aditivos
superplastificantes de 2ª geração, permitindo a redução de até 25% da água. Os
aditivos chamados de 3ª geração são os policarboxilatos que foram introduzidos no
mercado brasileiro mais recentemente, atingindo desempenho potencialmente
superior do que os aditivos de 1ª e 2ª geração.
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O uso de aditivos deve ser feito seguindo as orientações do fabricante,
especialmente no que diz respeito à dosagem do produto e ao momento da
introdução na mistura, visto que variam em função do tipo de aditivo escolhido.
Vale ressaltar que antes do emprego de aditivos no concreto, ensaios laboratoriais
devem ser conduzidos para verificação da compatibilidade do aditivo com o cimento,
do seu desempenho e de qual é a dosagem apropriada para o traço em análise.
Além dos aditivos adicionados à mistura do concreto, outro aditivo bastante utilizado
na fabricação dos painéis de fachada é o aditivo retardador de pega, que permite a
fabricação de painéis com acabamento de agregados expostos. Quando aplicado na
superfície da fôrma do painel, provoca o retardo superficial da pega do concreto,
permitindo que depois do desmolde do painel, através da aplicação de jato de água
sob pressão, seja possível remover a camada superficial que não sofreu pega,
tornando os agregados médios e graúdos aparentes. Existem retardadores de pega
com diferentes formulações para diferentes graus de exposição dos agregados.

3.1.5. Água
A água a ser utilizada no amassamento deve ser limpa e livre de resíduos, cloretos,
sulfatos, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância que
possa prejudicar a mistura, conforme a NBR 6118. A água deverá ser armazenada
em tanques fechados.

3.1.6. Definição do traço do concreto

A seleção dos materiais componentes do concreto é o primeiro passo na busca da
obtenção de concretos com certas e desejadas características de desempenho. O
passo seguinte é a determinação da proporção ideal entre esses componentes,
processo denominado dosagem do concreto.
Segundo MEHTA (1994) “um dos propósitos da dosagem é obter um produto que
tenha um desempenho que atenda a certos requisitos previamente estabelecidos,
sendo que a trabalhabilidade do concreto fresco e a resistência do concreto
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endurecido a uma idade definida são os requisitos normalmente mais importantes”.
No caso do concreto arquitetônico o aspecto visual do concreto (coloração e textura
superficial) é um requisito de igual relevância e deve ser levado em conta na
definição da dosagem do concreto. Parâmetros para definição da coloracão e textura
do concreto estão relacionados à escolha e dosagem dos agregados e pigmentos,
assunto já discutido anteriormente.
MEHTA (1994) afirma que a tarefa de dosagem é complexa, pois consiste na arte de
contrabalancear efeitos conflitantes, como por exemplo, quando se adiciona mais
água a um concreto fresco para torná-lo mais fluído e melhorar sua trabalhabilidade,
resultando, porém, em um concreto de menor resistência. Ou ainda, quando se
aumenta a dosagem de pigmento para se obter uma tonalidade mais intensa e
atender a coloração desejada, mas por outro lado acaba por prejudicar a resistência
mecânica do concreto.
Por ser um assunto de grande complexidade, o presente trabalho não tem a
intenção de apresentar métodos de dosagem de concreto. Desta forma, serão
relacionadas apenas as principais características a serem consideradas na dosagem
de um concreto para uso em painéis pré-fabricados arquitetônicos:
Consistência
Para BAUER (1992) a consistência é o mais importante dos fatores que influem na
trabalhabilidade, ou seja, na facilidade com a qual um concreto pode ser lançado,
espalhado e adensado em uma determinada aplicação. O concreto deve ser dosado
para apresentar a consistência adequada para que a concretagem das peças seja
executada com bom resultado final, sem defeitos de vibração e excesso de bolhas.
Não existe uma consistência ideal para o concreto empregado na fabricação dos
painéis. Características como formato do painel, tipo de acabamento, tipo de
adensamento a ser utilizado, etc, devem ser levadas em conta na hora da definição
da consistência do concreto adequada para cada tipo de painel. Consistências de 50
a 200mm, medidas pelo “slump test”, podem ser utilizadas, dependendo do tipo de
peça a ser fabricada. Para concretos que requeiram elevada fluidez no momento da
concretagem, o uso de aditivos plastificantes ou superplastificantes é necessário.
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Resistência à compressão
De acordo com MEHTA (1994), no projeto de estruturas de concreto, resistência é a
propriedade normalmente especificada, pois, comparada com a maioria das
propriedades, é relativamente fácil de ser ensaiada. Além de ser facilmente
ensaiada, muitas outras propriedades do concreto são diretamente relacionadas
com a resistência e podem, portanto, ser deduzidas dos dados da resistência.
HELENE e TERZIAN (1992) observam que, fixado um certo grau de hidratação, a
resistência à compressão do concreto é função exclusiva da relação água/cimento,
sempre que se tratar de concretos amassados com agregados convencionais de boa
resistência. Entende-se como mesmo grau de hidratação concretos que passaram
por cura de mesma duração, mesma temperatura e mesma umidade.
MEHTA (1994) afirma que a relação água/cimento – resistência pode ser facilmente
explicada como uma conseqüência natural do progressivo enfraquecimento da
matriz devido ao aumento da porosidade com o aumento da relação água/cimento.
A resistência à compressão do concreto a ser empregado nos painéis pré-fabricados
arquitetônicos é importante de ser determinada em duas idades distintas: no
momento da desenforma e aos 28 dias.
A resistência aos 28 dias é importante de ser determinada, pois o cálculo estrutural
das peças é feito tendo como base a resistência característica do concreto nesta
idade. Usualmente os projetos estruturais dos painéis indicam f ck mínimo de cerca
de 35MPa.
A resistência para desenforma é importante de ser determinada, pois o concreto
(tanto o face mix quanto o back-up mix) precisa atingir uma resistência mínima para
que a desenforma possa ser realizada no dia seguinte à concretagem, quando este
completa cerca de 15 horas de idade. A resistência para desmoldagem deve ser
indicada no projeto de cada painel, pois depende das dimensões e do formato do
painel, mas normalmente a exigência é de cerca de 12MPa a 15 MPa.
Desta forma, a dosagem do concreto deve ser feita para que o concreto atenda as
exigências de resistência tanto para desenforma quanto para a resistência
característica, sendo que a resistência para desenforma costuma ser a crítica, pois
para atingir cerca de 15 MPa às 15 horas de idade, com cura normal, o concreto
usualmente excede fck 35MPa.
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Conforme mencionado, a resistência é função do grau de hidratação do cimento que
depende das condições de cura, como temperatura e umidade. No caso da cura
térmica, as condições de cura podem ser constantes e controladas, mas no caso da
cura normal, as condições de cura são altamente afetadas pela localização
geográfica da fábrica e pelas estações do ano.
A dosagem do concreto deve ser feita levando em consideração o tipo de cura que
será dada ao concreto (normal ou térmica) e, caso a cura seja normal, deve-se levar
em conta as condições de temperatura e umidade locais no período de fabricação
dos painéis.
Para concreto com emprego de cimento CPV-ARI, a relação água/cimento que
permite atingir as exigências de resistência citadas situa-se abaixo de 0,45.

3.2. Armadura
3.2.1. Barras de aço

Os painéis de concreto são armados com barras e fios de aço, conforme a NBR
7.480/1996. Classificam-se como barras os produtos de diâmetro nominal 5,0mm ou
superior, obtidos exclusivamente por laminação a quente, e classificam-se como fios
aqueles de diâmetro nominal 10,0mm ou inferior, obtidos por trefilação ou processo
equivalente.
De acordo com o valor característico da tensão de escoamento, as barras de aço
são classificadas como CA-25 e CA-50, e os fios de aço na categoria CA-60.
As barras de aço são recebidas em feixes devidamente identificados e usualmente
são cortadas e dobradas na central de armação do fabricante de painel. Devem ser
armazenadas sem contato com o solo, de forma a evitar a corrosão. Uma oxidação
do produto pode ser admitida, quando for uniforme, leve e superficial.

3.2.2. Tela soldada

As telas soldadas de aço são uma armadura pré-fabricada, constituída por fios de
aço CA-60 longitudinais e transversais, de alta resistência mecânica, sobrepostos e
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soldados entre si em todos os pontos de cruzamento (nós), por corrente elétrica
(caldeamento), formando malhas quadradas ou retangulares.
São bastante utilizadas para a armação dos painéis, pois dispensam amarração com
arame e podem ser cortadas com tesoura simples de armador, dando grande
agilidade no preparo das armações.
São designadas por uma letra (Q, L, R, M ou T) e por um número. O número indica a
seção de aço na direção principal, enquanto a letra indica qual é a armadura
principal (L, R ou M: longitudinal; T: transversal; Q: quadrada, onde a armadura
longitudinal é igual à transversal).
Por exemplo, a tela identificada como Q138 tem área de 1,38cm 2/m no sentido
transversal e no sentido longitudinal. A tela L196 tem a armadura longitudinal como
principal, com área de 1,96cm2/m.
A Figura 30 indica a origem da nomenclatura da telas soldadas, de acordo com a
área da sua seção transversal.

Figura 30 – Critérios para identificação das telas soldadas
Fonte: www.belgo.com.br (acesso em dez/2008)
As telas são fornecidas em painéis de 6,00 x 2,45m e, para algumas bitolas, em
rolos. Para painéis pré-fabricados são recomendadas as telas em painel, por ficarem
com maior planicidade e permitirem cobrimento uniforme das armaduras.
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3.3. Componentes para içamento e manuseio
De acordo com a NBR 9062:2006 as alças podem ser feitas com aço CA-25 de
bitola de 10mm a 16mm ou por cabos de aço. O uso de aço CA-50 ou CA-60 na
confecção das alças não é permitido pela mesma norma.
Os cabos de aço, por serem flexíveis, são os mais empregados para confecção das
alças. São apresentados em diversos diâmetros e capacidades, conforme indicado
pela Tabela 2.
Os fabricantes que produzem outros tipos de peças protendidas, como vigas e lajes,
e que têm pontas de cordoalha como sobra de seu processo, costumam empregar
as sobras de cordoalhas na fabricação das alças de içamento.

Tabela 2 – Características dos cabos de aço usados para alças de içamento
Fonte: www.cimafbrasil.com.br (acesso em 15/12/2008)
Cabo 6x25F + AF
Diâmetro
(mm)

Massa aproximada (kg/m)

Carga de ruptura
mínima em tf

9,50

0,355

6,4

11,50

0,458

8,6

13,00

0,607

10,7

14,50

0,775

13,6

16,00

0,933

16,7

19,00

1,336

23,8

Além das alças feitas com cabos de aço ou cordoalhas, existem alguns outros tipos
de dispositivos que também podem ser utilizados para içamento e manuseio dos
painéis. A Figura 31 exemplifica alguns insertos utilizados para este fim.
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Figura 31 – Insertos metálicos para içamento de painéis
Fonte: Adaptado de Trejor, 2008

Eles são ancorados ao concreto através de barras de aço CA50 passante pela sua
furação, conforme indicado pela Figura 32.

Figura 32 – Detalhe de ancoragem dos insertos metálicos ao concreto através de
barras de aço CA50
Fonte: Trejor, 2008
Uma alça metálica reutilizável é rosqueada ao inserto para executar a movimentação
das peças pré-fabricadas (Figura 33).
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Figura 33 – Alça reutilizável para içamento de peça pré-fabricadas
Fonte: Adaptado de Trejor, 2008
Esta alça tem liberdade de rotação, permitindo flexibilidade de movimentação
durante o manuseio da peça (Figura 33 e 34).

Figura 34 – Movimentação de painéis pré-fabricados com uso de dispositivos de
içamento
Fonte: Adaptado de Trejor, 2008
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As alças feitas com cabo de aço apresentam baixo custo, são de simples execução
e aplicação, mas apresentam o inconveniente de danificarem a face interna do
painel, portanto seu uso não é indicado em painéis que precisam ter a face interna
aparente. As alças são a solução mais freqüentemente utilizada, visto que na
maioria das vezes os painéis apresentam apenas a face externa aparente.
Os insertos metálicos apresentados na Figura 30 constituem uma solução de custo
mais elevado, mas por outro lado apresentam a vantagem de não danificarem a face
interna do painel, pois ficam posicionados no topo do mesmo, conforme ilustrado
pela Figura 33. Estes insertos acabam sendo utilizados com menos freqüência,
apenas em situações especiais, quando a face interna do painel precisa ser
aparente.

3.4. Dispositivos de fixação

Um dispositivo de fixação é o conjunto de peças que, quando unidas, permitem a
fixação dos painéis à estrutura do edifício. Os dispositivos de fixação são compostos
pelos insertos metálicos que ficam inseridos na estrutura do edifício e nos painéis e
pelos materiais utilizados para fazer a ligação entre os insertos citados.

3.4.1. Insertos metálicos
O inserto mais freqüentemente utilizado é uma chapa, tubo ou cantoneira de aço
dotado de “pernas” que promovem sua ancoragem ao concreto. As “pernas” são
barras de aço CA-50 ou CA-25 que são soldadas à chapa ou cantoneira.
Embora, no mercado, existam sistemas de fixação específicos para fixação de préfabricados, no Brasil usualmente os insertos metálicos são fabricados pelo próprio
fabricante de painel que tem uma serralheria onde ele fabrica essas peças.
A grande variedade de insertos metálicos utilizados pelos fabricantes impede a
apresentação de todos os tipos existentes. Desta forma, serão apresentados alguns
poucos exemplos para ilustrar a diversidade citada.
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Alguns exemplos de fixações fornecidas prontas no mercado são apresentadas nas
Figuras 35 e 36.
Inserto Metálico

Exemplo de inserção no concreto

Figura 35 - Insertos metálicos para fixação de painéis
Fonte: Halfen (www.halfen.com, acesso em 27/01/2009)

Figura 36 - Inserto metálico tipo canal para fixação de painéis
Fonte: Adaptado de Halfen (www.halfen.com, acesso em 27/01/2009)
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A Figura 37 apresenta exemplos de insertos metálicos fabricados pelo próprio
fabricante de painéis, situação mais usualmente adotada pelos fabricantes
nacionais.

Figura 37 - Insertos metálicos fabricados pelo próprio fabricante de painéis com
acabamento em pintura anticorrosiva e com revestimento de zinco
Fonte: Stamp, 2008
A forma como estes insertos são aplicados nas fixações será apresentada no
Capítulo 4, que trata de projetos.
O tipo de aço a ser empregado nos insertos metálicos talvez seja um dos temas de
maior discussão e discordância entre os profissionais envolvidos no uso das
fachadas em painéis pré-fabricados. A discussão se justifica, pois a escolha do tipo
de aço tem grande impacto na durabilidade da fachada e, se ela for feita sem
critério, poderá condenar a fachada do ponto de vista de durabilidade, conforme será
detalhadamente discutido no Capítulo 5.

3.4.1.1.

Tipos de aço

Há basicamente três tipos de aços tecnicamente adequados para a confecção dos
dispositivos de fixação dos painéis à estrutura suporte: o aço inoxidável, o aço
patinável (ou aclimável) e o aço carbono. Em linhas gerais, os aços inoxidáveis e
patináveis apresentam características que propiciam maior resistência à corrosão,
enquanto os aços carbono apresentam baixa resistência à corrosão.
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a) Aço inoxidável
São considerados aços inoxidáveis as ligas que contêm predominantemente ferro e
uma porcentagem de cromo superior a 10% (Panossian,1993).
Os aços inoxidáveis podem ser classificados como austeníticos, martensíticos e
ferríticos, em função de sua composição química, sendo que o aço inoxidável
austenítico seria o aço adequado para uso na confecção de sistemas de fixação, por
apresentar alta ductilidade e por ser o mais resistente à corrosão atmosférica.
Apresenta 18% de cromo e 8% de níquel em sua composição.
No entanto, o alto custo do aço inoxidável aliado ao alto consumo do material em
uma fachada - as fixações são robustas e em grande quantidade – limitam sua
utilização para este fim.
No Brasil não se usa aço inoxidável para a confecção dos insertos metálicos para
fixação dos painéis à estrutura suporte. Este material é empregado apenas em
grampos de fixação de placas de granito aos painéis pré-fabricados arquitetônicos.
b) Aços patináveis
Os aços patináveis se diferenciam dos aços estruturais comuns por terem maior
resistência à corrosão atmosférica, em função de sua composição apresentar maior
teor de cobre e fósforo.
A resistência à corrosão dos aços patináveis é superior, pois sobre a superfície do
aço ocorre a formação de uma película de óxidos durável e aderente, chamada de
pátina, que diminui a velocidade de corrosão desses aços quando expostos à
atmosfera, estabilizando a velocidade de corrosão após 3 ou 4 anos de exposição
(Pannoni, 2004). Quando a pátina é bem formada, ela funciona como uma barreira
de proteção contra a corrosão, possibilitando, assim, a utilização do aço patinável
até mesmo sem qualquer tipo de revestimento.
Nos últimos anos o aço patinável vem sendo utilizado com freqüência para fins
arquitetônicos, em ambientes externos, sem nenhum tipo de revestimento, ficando
com aparência oxidada devido à formação da pátina.
Quando a pátina se forma, e o aço é posteriormente pintado, a durabilidade do
sistema de pintura nos aços patináveis é superior do que nos aços-carbono, isso
porque nos aços patináveis pintados a durabilidade à corrosão é superior do que a
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soma das durabilidades propiciadas isoladamente pela proteção do revestimento e
pela natureza aclimável do material (Gnecco, 2000).
A Figura 38 mostra a evolução da corrosão em duas chapas metálicas, uma de aço
carbono ASTM A36 e outra de aço patinável A242, quando a pintura é danificada.
Observa-se que a produção de óxidos é muito mais volumosa no aço estrutural
comum e que a película protetora fica mais aderente no aço patinável.

Figura 38 – Comparação do desempenho de pinturas em aço patinável e aço
carbono
Fonte: Pannoni, 2004
A formação da pátina ocorre, entretanto, apenas em condições favoráveis e
depende da existência de ciclos alternados de molhagem e secagem do aço,
condição pouco comum para os sistemas de fixação dos painéis, conforme será
discutido nos capítulos posteriores. Quando não há condições favoráveis para a
formação da pátina, não se justifica o uso de aço patinável para obtenção de maior
resistência à corrosão.
Os aços patináveis são produzidos por diversas siderúrgicas, conforme indicado
pela Tabela 3, e são apresentados apenas em chapas grossas de 6 a 75 mm de
espessura.
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Tabela 3 – Os aços patináveis produzidos no Brasil
Fonte: www.cbca–ibs.org.br (acesso em jul/2008)
Empresa

Aço

Website

Belgo Mineira

ASTM A588

www.belgo.com.br

Cosipa

COS AR COR 300, COS AR COR 350, ASTM
www.cosipa.com.br
A242, ASTM A588

CSN

CSN CSN-COR 420, CSN-COR 500

www.csn.com.br

CST

ASTM A242

www.cst.com.br

Gerdau Açominas

ASTM A588

www.acominas.com.br
www.gerdau.com.br

Usiminas

USI-SAC-300, USI-SAC-350, USI-FIRE-350,
ASTM A242, ASTM A588

www.usiminas.com.br

V&M

VMB 250 COR, VMB 300 COR, VMB 350
COR

www.vmtubes.com.br

c) Aços carbono
O aço carbono é a opção de menor custo entre as alternativas citadas. Os aços
carbonos são ligas de ferro-carbono, contendo de 0,008 a 2,11% de carbono.
Dependendo do teor de carbono, podem ser classificados em baixo, médio ou alto
carbono (Pannoni, 2004).
Em relação ao aço patinável, o aço ASTM A 36 se difere por ter resistência
mecânica inferior e por não ter resistência à corrosão, pois a pátina não se forma.
Apesar de o aço carbono não ter resistência à corrosão, é possível protegê-lo com
revestimentos que podem aumentar significativamente sua durabilidade frente à
corrosão, como é o caso do revestimento de zinco, mais conhecido como
galvanização.
Outros métodos de revestimento podem ser utilizados, como as pinturas, porém com
durabilidade significativamente inferior à galvanização.
Além de serem apresentados em chapas, como o aço patinável, também são
apresentados em perfis laminados como cantoneiras, perfis U, I e H.
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3.4.1.2.

Tratamentos anti-corrosivos

a) Revestimento de zinco
A galvanização é a denominação do revestimento metálico de zinco que pode ser
feito em uma peça de ferro ou aço. O principal objetivo do revestimento de zinco é
impedir o contato do material base, o aço (liga Ferro-Carbono), com o oxigênio e a
água, inibindo assim a corrosão. O segundo mecanismo de atuação do zinco na
proteção à corrosão é que caso haja uma descontinuidade na galvanização,
deixando uma área exposta ao ar atmosférico, o zinco passa a atuar como ânodo,
corroendo-se no lugar do ferro, agindo como uma camada de sacrifício.
O zinco pode ser aplicado por diversos processos, dentro dos quais destaca-se a
zincagem por imersão a quente (galvanização a quente), processo pelo qual a peça
de aço é imersa em um tanque com zinco fundido a 460ºC. O zinco adere à
superfície do aço por meio da formação de uma camada de liga Fe-Zn, sobre a qual
deposita-se uma camada de zinco pura.
A espessura da camada de zinco pode ser controlada pelo tempo de imersão da
peça de aço no banho, que varia de 1 a 5 minutos. Na prática, a espessura do
revestimento de zinco obtido pela imersão a quente varia de 20 a 200µm, sendo 100
µm o valor de espessura mais freqüentemente encontrado (Panossian, 1993). A
durabilidade da galvanização será tanto maior quanto mais espessa for a camada de
zinco e quanto menos agressivo for o meio.
Em relação aos revestimentos de pintura a galvanização apresenta algumas
vantagens (ABCEM, 2005):
O processo de execução da galvanização é simples, direto e totalmente
controlado;
O produto galvanizado pode ser facilmente inspecionado, pois se o
revestimento parece contínuo e perfeito, ele provavelmente o é. Além disto, a
espessura de galvanização é facilmente verificada com equipamento
magnético e testes não destrutivos.
No Brasil a galvanização é pouco utilizada como revestimento para os dispositivos
de fixação de painéis de fachada. Seu uso é limitado a situações onde os
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dispositivos ficam expostos às intempéries, como nas coberturas das edificações,
por exemplo, ou em cidades litorâneas.

b) Pintura
A proteção contra a corrosão através da pintura consiste em criar uma barreira
impermeável protetora da superfície exposta do aço através da aplicação da tinta.
Segundo Pannoni (2004), os tipos de tintas mais importantes para proteção de aço
carbono, tendo como classificação o tipo de resina, são as alquídicas, as epoxídicas,
as poliuretânicas e as acrílicas. As tintas poliuretânicas e as acrílicas são tintas de
acabamento e não são usadas para o tratamento dos dispositivos de fixação dos
painéis arquitetônicos.
Independentemente do sistema de pintura escolhido, não basta ter o melhor
esquema de pintura definido. O preparo da superfície de aço a ser pintada é um
fator determinante para o bom desempenho do sistema, e as estimativas de
durabilidade de esquemas de pintura são válidas apenas quando o preparo da
superfície foi adequado.
Primeiramente, é importante ressaltar que todo aço carbono, ao sair da linha de
produção, está recoberto por uma película de óxidos cinza azulada, muito dura,
aderente e lisa, denominada carepa de laminação, que necessariamente deve ser
removida antes da aplicação da pintura. Apesar de esta película parecer protetora,
com o tempo ela se trinca, permitindo a entrada de água e oxigênio, e a oxidação se
inicia por baixo dela.
O preparo da superfície pode ser feito por três diferentes maneiras:
Limpeza manual – remoção de materiais soltos (carepas, ferrugem) com uso
de ferramentas manuais como escovas, espátulas, martelos, etc. É o padrão
de limpeza mais básico;
Limpeza mecânica - remoção de materiais soltos (carepas, ferrugem) com
uso de ferramentas mecânicas como escovas rotativas, lixadeira rotativa, etc;
Jateamento – remoção de óleos, graxas, carepas de laminação, ferrugem,
etc, com o uso de jatos abrasivos de areia ou granalha. A remoção dos
resíduos varia de acordo com o grau de limpeza, mas sempre o resultado
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será muito superior às limpezas manual e mecânica. Este método é
freqüentemente utilizado na pintura industrial, mas não é usualmente utilizado
pelos fabricantes de painéis para preparo da superfície dos dispositivos de
fixação.
Os tipos de pintura mais utilizados para a proteção dos dispositivos de fixação dos
painéis são o sistema alquídico e o sistema epóxi, sendo que o sistema epóxi tem
melhor desempenho frente à corrosão. Em ambos os casos, para o bom
desempenho da pintura, deve ser feito o preparo superficial com remoção de
carepas, jateamento de areia, aplicação de uma tinta de fundo e outra de
acabamento.

3.4.2. Materiais e componentes das ligações
Alguns outros materiais complementares são utilizados para fazer as ligações entre
os insertos metálicos do painel e da estrutura, compondo o dispositivo de fixação.

a) Parafusos
Os parafusos empregados nas ligações das fixações devem atender a dois prérequisitos básicos:
Resistência mecânica;
Durabilidade (resistência à corrosão).
Do ponto de vista da durabilidade, os parafusos devem ser de material resistente à
corrosão e, adicionalmente, devem ser de um material que tenha composição
química parecida com a do aço empregado nos insertos metálicos, de forma a evitar
a corrosão galvânica.
A Tabela 4 indica quais parafusos são compatíveis aos aços empregados na
fabricação dos dispositivos de fixação.
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Tabela 4 – Recomendações para especificação de parafusos em função do tipo de
aço dos dispositivos de fixação
Tipo de aço

Tipo de parafuso
- Parafuso galvanizado

ASTM A36

- Parafuso ASTM A 325 Tipo 1
- Parafuso ASTM A 325 Tipo 3, grau A

Aço patinável

- Parafuso ASTM A 325 Tipo 3, grau A

O parafuso ASTM A325 Tipo 3, grau A, é o parafuso de aço patinável, e pode ser
usado tanto para aço A36, quanto para aço patinável. Um erro comum e grave é o
uso de parafuso galvanizado em fixações de aço patinável, pois o contato entre os
materiais ocasiona a corrosão galvânica.

b) Eletrodos para soldas
A solda é uma das formas mais utilizadas para fazer a ligação entre os insertos do
painel e os insertos da estrutura, sendo que o processo de soldagem utilizado em
campo é a solda ao arco elétrico com eletrodo revestido.
Os eletrodos mais adequados para execução das soldas de campo são os eletrodos
classificados pela AWS e ASME como E7018 e E7018-G, indicados para a
soldagem de aços carbono de média e baixa liga.
A diferença entre os dois eletrodos citados é a composição química, sendo o E7018G resistente à corrosão, enquanto o E7018 não tem essa característica. A escolha
do eletrodo a ser utilizado deve ser feita em função do aço empregado para os
insertos metálicos, de forma que a solda tenha a mesma resistência à corrosão que
o aço dos insertos, conforme indicado na Tabela 5.
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Tabela 5 – Especificação de eletrodo em função do tipo do aço
Tipo de aço

Tipo de eletrodo indicado

ASTM A36

E7018

Aço patinável

E7018G

Os eletrodos E7018 e E7018-G têm a característica de ser adequados para qualquer
posição de solda, sendo bastante flexíveis para aplicação em campo. Por outro lado,
têm a desvantagem de serem sensíveis à umidade. Eletrodos que absorvem
umidade devido à exposição à atmosfera ou a outras fontes de umidade depositam
metal de solda com porosidade (ESAB, 2007). Por este motivo, é recomendável que
os eletrodos sejam mantidos em estufa, tão logo a embalagem seja aberta.
A nomenclatura do eletrodo revestido indica a resistência à tração, a posição de
soldagem adequada e o revestimento do eletrodo, conforme indicado na Figura 39.

Figura 39 – Denominação dos eletrodos
Os eletrodos são fornecidos em latas de 15 quilos.

73
c) Chapas auxiliares
Pequenas chapas ou cantoneiras auxiliares podem ser utilizadas para compor a
ligação entre os insertos metálicos do painel e os da estrutura.
As chapas auxiliares devem necessariamente ser do mesmo tipo de aço empregado
nos insertos metálicos.

3.5. Materiais para vedação das juntas
3.5.1. Selantes
Existem basicamente dois tipos de materiais que têm propriedades adequadas para
a vedação de juntas de pré-fabricados: os silicones e os poliuretanos. Os dois
produtos são encontrados nas versões mono-componente ou bi-componente, sendo
que, no Brasil, os mono-componentes são os mais comuns para vedação das juntas
entre painéis.
Seja qual for o material especificado, o selante deve possuir algumas características
básicas:
Adesão à superfície do painel – o selante deve ter compatibilidade com
substratos porosos, como o concreto, apresentando boa adesão, mesmo
quando ocorrerem grandes movimentações da junta.
Capacidade de deformação – o selante deve ter elasticidade suficiente para
conseguir acomodar as movimentações e deformações dos painéis, sejam
elas de alongamento ou de contração, sem criar tensões nos painéis, e sem
que ocorra a sua ruptura.
Durabilidade - os selantes utilizados deverão ter resistência aos agentes
agressivos como água, chuva, raios ultravioletas e agentes químicos
presentes na atmosfera ou eventualmente utilizados para limpeza da fachada.
Não devem perder suas propriedades mecânicas e estéticas originais devido
à exposição às intempéries.
Dureza – os selantes deverão ter resistência mecânica mínima para resistir à
penetração superficial de objetos perfurantes. A dureza é medida através de
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ensaios específicos e é expressa na unidade Shore A. Para os selantes de
baixo módulo a dureza Shore A deve variar de 10 a 30.
Estética – os selantes também têm função estética, já que, assim como os
painéis, ficam aparentes na fachada. O material escolhido deve ter bom
aspecto depois de aplicado, seja com relação à cor, seja com relação à
uniformidade superficial, e deve preferencialmente aderir pouca sujeira em
sua superfície, para que sua cor original seja mantida.

Especificamente para vedação de juntas de painéis de concreto arquitetônico, nos
quais a coloração do selante é um critério importante na escolha do material, os
silicones têm sido preferidos aos poliuretanos, pois apresentam uma gama de cores
mais ampla, sendo inclusive possível desenvolver cores específicas para cada
fachada.
Além da variedade de cores, os silicones apresentam algumas outras vantagens
(PCI, 2007):
Maior resistência aos raios UV e às intempéries;
Maior capacidade de deformação – Enquanto a capacidade de deformação
dos poliuretanos é de ±15% (monocomponentes) a ±25% (bicomponentes),
os silicones monocomponentes se apresentam em duas classificações quanto
à capacidade de movimentação: os de médio módulo, que têm capacidade de
compressão/extensão ±25%, e os de baixo módulo, que têm capacidade de
compressão/extensão de -50%/+100%. Os silicones de baixo módulo são
adequados para fachadas nas quais há previsão de grandes deformações,
especialmente quando a dimensão dos painéis é grande. A Figura 40
representa o comportamento do selante sob deformação.

Figura 40 – Configuração das juntas vedadas por selante quando submetidas à
deformação
Fonte: Manual Técnico da Dow Corning, 2005
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Não é qualquer tipo de silicone que pode ser empregado para vedação das juntas
entre os painéis de concreto. O silicone adequado para juntas em painéis de
concreto é o silicone de cura neutra. Silicones acéticos não são adequados para
esta utilização, pois não apresentam boa adesão a substratos porosos (Dow
Corning, 2005).
A maior desvantagem do silicone é que ele atrai partículas sólidas que ficam
aderidas à sua superfície, podendo deixar a junta manchada e com aspecto de suja.
Os silicones monocomponentes neutros têm sido atualmente utilizados pelos
fabricantes de painéis pré-fabricados arquitetônicos no Brasil.
São apresentados em tubos plásticos descartáveis de 305ml, em sachês de 590ml
ou em baldes. Os tubos descartáveis ou sachês são os mais utilizados no Brasil.

3.5.2. Corpo de apoio
O corpo de apoio é o material utilizado para limitar a profundidade da junta,
permitindo o correto dimensionamento da mesma, pois proporciona a obtenção de
uma profundidade uniforme e adequado fator de forma (relação entre a largura e a
profundidade da junta). Além de evitar o desperdício de selante, o corpo de apoio
possibilita a máxima eficiência da junta, uma vez que a aderência do selante
ocorre apenas nas laterais, e não no fundo da junta, evitando assim o
destacamento ou ruptura do selante.
O corpo de apoio mais empregado nas juntas entre painéis é o cordão de polietileno
de baixa densidade, material impermeável e flexível, que é apresentado em diversos
diâmetros. Para fornecer suficiente pressão durante a instalação do selante, o corpo
de apoio deve ter uma dimensão de aproximadamente 25% maior do que a abertura
da junta.
Os cordões são apresentados com diâmetros de 6, 8, 10, 15, 18, 20 e 30mm e são
fornecidos em rolos de 100 a 500m.

Estando descritos os materiais empregados na fabricação dos painéis pré-fabricados
arquitetônicos de concreto, no próximo capítulo, serão apresentadas as principais
diretrizes para projetos.
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4. Diretrizes para projeto

De acordo com OLIVEIRA (2002), as fachadas em painéis pré-fabricados de
concreto arquitetônico são uma tecnologia que apresenta grande potencial para
incrementar os níveis de industrialização do processo de produção de edifícios, mas
seu potencial só pode ser plenamente aproveitado se a elaboração dos seus
projetos ocorrer nas fases preliminares da concepção do empreendimento e se as
interfaces com outros subsistemas forem corretamente consideradas.
Quando o projeto de uma edificação é direcionado para o uso de painéis de fachada
desde o estágio inicial do desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e estruturais,
a arquitetura da fachada pode ser desenvolvida direcionando para facilidade de
fabricação, montagem e redução de custos.
Quanto antes o estudo da pré-fabricação das fachadas for iniciado, maior é a
possibilidade de adequar o projeto arquitetônico para a pré-fabricação, tirando maior
proveito do sistema.
Embora fosse esperado que os projetistas e arquitetos tivessem conhecimento dos
conceitos

fundamentais

inerentes

ao

emprego

dos

painéis

pré-fabricados

arquitetônicos, no Brasil, ainda há poucos projetistas que conhecem a tecnologia.
Desta forma, é recomendável que o construtor ou incorporador procure um
fabricante de painéis para que este o oriente, desde o estágio inicial do
desenvolvimento do projeto arquitetônico do empreendimento, de como buscar as
vantagens que o sistema pode proporcionar.
Este capítulo se propõe a apresentar os conceitos básicos para o desenvolvimento
do projeto de uma fachada em painéis pré-fabricados arquitetônicos, além de
apresentar as interfaces com outros sistemas construtivos que compõem uma
edificação e diretrizes para o desenvolvimento de projetos econômicos. Ao final do
capítulo será descrito qual deve ser o conteúdo de um projeto completo de fachada
em painéis pré-fabricados arquitetônicos, listando quais partes devem compor o
conjunto de projetos.
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4.1. Parâmetros de projeto para fachadas em painéis pré-fabricados
arquitetônicos

Conforme

definido

anteriormente,

as

fachadas

em

painéis

pré-fabricados

arquitetônicos são formadas por painéis fixados à estrutura do edifício através de
dispositivos de fixação, e, entre painéis adjacentes, formam-se juntas.
Parâmetros de projeto serão apresentados para os painéis, para os dispositivos de
fixação e, finalmente, para as juntas.

4.1.1. Painéis
A divisão da fachada em painéis, através da definição da localização das juntas, é a
primeira etapa do desenvolvimento do projeto de fachada de uma edificação que
fará uso do sistema. Esta etapa de projeto é também conhecida como modulação ou
paginação da fachada, momento em que se definem as dimensões dos painéis. A
modulação deve ser estudada exaustivamente, pois desta etapa surgem as
principais definições que influenciarão no sucesso da empreitada, e esta é uma
tarefa do fabricante.
Um exemplo de estudo de modulação de uma fachada é apresentado na Figura 41,
na qual sete opções (de a a g) de modulação de uma mesma fachada são
apresentadas. Em cada uma das opções de modulação os painéis terão diferentes
formatos, pesos e sistemas de fixação. Na opção a, por exemplo, o painel tem a
altura do pé-direito de um pavimento, enquanto na opção b o painel tem altura de
dois pavimentos. Nas opções a e b o vão de cada caixilho é definido por um único
painel, enquanto nas demais opções o vão de cada caixilho é definido por dois ou
mais painéis. Cabe ao fabricante estudar qual é a melhor modulação do ponto de
vista econômico e executivo.
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Figura 41 – Possibilidades de modulação de uma fachada
Fonte: Architectural Precast Concrete - PCI, 1989

Diversos fatores devem ser levados em consideração no momento da definição da
modulação da fachada. Esta deve ser modulada de forma a criar painéis de tamanho
maior possível, limitados por fatores relacionados ao processo de fabricação,
transporte e instalação das peças. Na Figura 41, os exemplos de modulação d e e
representam alternativas de modulação com painéis de grandes dimensões, solução
que muitas vezes não será viável em função das limitações dos processos de
fabricação, transporte e montagem.
Com relação ao processo de fabricação, a fachada deve ser modulada de forma
que os painéis tenham peso máximo e dimensões compatíveis com os
equipamentos de içamento e manuseio dos mesmos no interior da fábrica (pórticos,
pontes rolantes ou guindastes). Estes limites são consideravelmente variáveis de
fabricante para fabricante, portanto, é possível que uma mesma fachada seja
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modulada de formas diferentes quando o projeto de modulação é desenvolvido por
diferentes fabricantes.
Do ponto de vista do transporte dos painéis até a obra, estes devem ter dimensões
e peso que permitam que o trajeto da fábrica até a obra seja viável. Capacidade e
dimensões das carretas, altura de viadutos e passarelas no trajeto da fábrica até a
obra, raios de curvaturas em ruas de acesso à obra devem ser considerados, antes
do início do desenvolvimento do projeto de modulação.
O transporte dos painéis à obra usualmente é feito por carretas cuja capacidade de
carga é de 20 a 25 toneladas e dimensões: 2,40 m de largura, 12 metros de
comprimento e altura útil de 2,90m. Procura-se desenvolver painéis que façam bom
aproveitamento das dimensões das carretas.
Para o transporte de painéis com maior altura, que não podem ser transportados em
carretas comuns, existem as carretas prancha que têm seu assoalho rebaixado,
permitindo um ganho de altura no transporte. As carretas prancha têm capacidade
de carga em torno de 24 toneladas e dimensões: 2,40 m de largura, 12 metros de
comprimento e altura útil de 3,75m.
Para o transporte de painéis que excedam as dimensões permitidas pelos veículos
de transporte comuns (carretas e pranchas), ainda é possível contratar batedores
para fazer o acompanhamento de cargas que tenham excesso lateral ou de
comprimento, mediante licença dos órgãos competentes. Essa alternativa não deve
ser usada de forma freqüente, pois representa alto custo.
Finalmente, deve-se estudar quais alternativas de equipamento de transporte
vertical poderão ser utilizadas para instalação dos painéis na fachada e qual a
localização do equipamento na obra. O peso de cada painel deve ser limitado em
função da distância que a peça terá que ser montada em relação à base do
equipamento de montagem. A escolha deste equipamento deverá ser feita o mais
cedo possível, ainda na etapa de desenvolvimento da modulação da fachada, pois
este é um parâmetro fundamental para que o projeto seja desenvolvido de forma
otimizada e com viabilidade executiva.
Conhecendo-se todas as limitações anteriormente descritas, o projetista deve definir
os tamanhos e formatos dos painéis para criar uma fachada com custo otimizado e
com viabilidade de fabricação, transporte e montagem das peças.
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A definição final das dimensões dos painéis é validada pelo projetista estrutural que
faz o dimensionamento de cada painel do ponto de vista estrutural, definindo
espessura de concreto, armadura e outras condições. As armaduras têm a função
de tornar os painéis resistentes aos esforços mecânicos que não podem ser
resistidos somente pelo concreto, como esforços de tração, flexão e torção, e
impedir a fissuração do concreto.
De

acordo

com

a

NBR

9062:2006,

as

fases

freqüentes

que

exigem

dimensionamento e verificação dos elementos são ilustradas pela Figura 42 e
listadas a seguir:
Fabricação
Manuseio
Armazenamento
Transporte
Montagem

Figura 42 – Etapas do processo que necessitam de dimensionamento e verificação
Fonte: Architectural Precast Concrete – PCI (2007)
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No cálculo estrutural, a fissuração deve ser evitada ao máximo, pois traz prejuízos
ao aspecto visual dos painéis. Pequenas fissuras que são aceitáveis segundo
critérios estruturais, são inaceitáveis do ponto de vista estético, pois com o tempo as
partículas de pó se depositam nas fissuras, tornando-as facilmente perceptíveis
(FIB, 2004). Além do prejuízo estético, as fissuras trazem grande prejuízo à
durabilidade dos painéis. Assim sendo, os esforços admissíveis em serviço devem
ser reduzidos para diminuir a fissuração das peças.
Normalmente a etapa de saque é a mais crítica do ponto de vista estrutural, pois é o
momento em que o concreto apresenta baixa resistência, pois foi recentemente
moldado, e ao mesmo tempo sofre grandes solicitações. A adesão do painel à fôrma
torna o saque ainda mais crítico, especialmente quando a peça tem formato
complexo.
Para a realização da desenforma, manuseio, transporte e montagem dos painéis é
necessária a colocação de dispositivos de içamento, como alças, por exemplo, que
permitam a execução de qualquer tipo de movimentação com o painel. No mínimo
duas alças são necessárias por painel, mas, dependendo do porte e do formato do
painel, é possível que seja necessário o acréscimo de mais alças.
O posicionamento das alças deve ser calculado pelo projetista estrutural, levando
em conta o centro de gravidade do painel, de forma que o peso seja igualmente
distribuído entre as alças e que o painel, ao ser içado, fique equilibrado e reto.

4.1.2. Dispositivos de fixação

Conforme mencionado anteriormente, no mínimo quatro dispositivos de fixação são
empregados para a fixação de cada painel.
De acordo com o PCI (1989), não existe padronização das fixações, pois há uma
infinidade de combinações de tamanhos, formatos e condições de fixação dos
painéis de fachada. Assim sendo, cada fabricante desenvolve seus próprios
sistemas de fixação específicos para as particularidades de cada fachada.
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Independentemente das particularidades das fixações desenvolvidas por cada
fabricante, estas necessariamente devem atender a alguns requisitos mínimos:
Resistência mecânica – os dispositivos de fixação devem ter resistência para
transmitir, com segurança, todos os esforços para a estrutura suporte;
Ductilidade – o material empregado nas fixações devem ter elevada
ductibilidade de forma a suportar deformações plásticas, sem perder resistência;
Durabilidade – seja qual for o material empregado nas fixações, essas devem
apresentar durabilidade equivalente ao painel de fachada;
Resistência ao fogo – os dispositivos devem ser protegidos para o mesmo
tempo de resistência ao fogo exigido para a fachada.

As fixações devem ser projetadas para suportar o peso próprio do painel, mantê-lo
aprumado e, quando necessário, mantê-lo alinhado com os painéis adjacentes.
Cada tipo de fixação cumpre com uma das funções citadas. Desta forma, as
fixações podem ser classificadas, segundo sua função, conforme descrito a seguir:

Fixações de gravidade – são aquelas que têm como principal função
suportar o peso próprio da peça e transmitir o esforço do peso à estrutura do
edifício, portanto, usualmente são os sistemas mais robustos. Normalmente
são utilizadas duas fixações de gravidade por painel, sendo que estas devem
estar posicionadas preferencialmente no mesmo nível. Essas fixações
usualmente são rígidas, não permitindo nenhuma movimentação. Alguns
exemplos de fixações de gravidade são apresentados na Figura 43.
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Figura 43 – Exemplos de fixações de gravidade
Fonte: OLIVEIRA (2002), PCI (1988)

Fixações de contraventamento – são aquelas que têm como principal
função resistir às cargas horizontais, como cargas de vento e impacto, dando
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equilíbrio e estabilidade ao painel e mantendo-o no prumo. Normalmente essa
fixação tem liberdade de movimento lateral para absorver as movimentações
devidas

à

variação

dimensional.

Alguns

exemplos

contraventamento são apresentados na Figura 44.

Figura 44 – Exemplos de fixações de contraventamento
Fonte: OLIVEIRA (2002), PCI (1988)

de

fixações

de
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Fixações de alinhamento – são aquelas que estão presentes nas bordas dos
painéis para garantir o alinhamento entre painéis adjacentes. Assim como as
fixações de contraventamento, as fixações de alinhamento permitem
movimentação lateral dos painéis. Alguns exemplos de fixações de
alinhamento são apresentados na Figura 45.

Figura 45 – Exemplos de fixações de alinhamento
Fonte: OLIVEIRA (2002), PCI (1988)

A Figura 46 apresenta exemplos reais dos três tipos de fixação
citadas.
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Figura 46 – Exemplo dos tipos de fixação do painel à estrutura

De acordo com o tipo de ligação que é usado entre as peças que compõem o
sistema de fixação, pode-se classificar as fixações como:
Ligações soldadas – a solda é utilizada para fazer a união das peças que
compõem o sistema de fixação. A solda é feita em campo, no momento da
instalação dos painéis. As ligações soldadas são facilmente ajustáveis a
várias situações, mas são ligações rígidas, que não dão liberdade de
movimento algum ao sistema de fixação. Apresentam a desvantagem de, no
caso de insertos galvanizados, danificar o revestimento de zinco, trazendo
prejuízo à durabilidade das fixações, se a área danificada não for recomposta.
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A Figura 47 ilustra alguns sistemas de fixação com ligação soldada.

Figura 47 – Exemplos de sistemas de fixação com ligação soldada
Fonte: Adaptado de Halfen (www.halfen.com, acesso em 27/01/2009)

Ligações aparafusadas – parafusos são utilizados para fazer a união das
peças que compõem o sistema de fixação. As ligações aparafusadas,
geralmente, são simples, práticas, e, conseqüentemente, aumentam a
eficiência da montagem dos painéis (OLIVEIRA, 2002; PCI, 1989). A fim de
possibilitar ajustes de montagem e acomodação de alguma movimentação
diferencial entre painel e estrutura, as ligações aparafusadas devem permitir
certa movimentação na direção vertical e horizontal. Furos oblongos são
bastante utilizados para dar essa possibilidade de movimentação à ligação. As
ligações parafusadas apresentam a vantagem de não danificarem o
revestimento de zinco dos insertos metálicos no momento da montagem, não
trazendo problemas quanto à durabilidade dos dispositivos, quando estes são
galvanizados. A Figura 48 mostra alguns exemplos de ligação por meio de
parafuso, sem uso de solda.
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Figura 48 - Ligações parafusadas, sem uso de solda
Fonte: Adaptado de Halfen (www.halfen.com, acesso em 27/01/2009)

4.1.3. Juntas entre painéis
As juntas nas fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos são inerentes do
sistema construtivo, exigindo especial atenção no seu dimensionamento e no
desempenho dos materiais empregados.
Ao projetar uma junta, as seguintes decisões devem ser tomadas: qual o tipo de
junta a ser adotado (simples ou dupla), qual a dimensão da junta e qual o tipo de
selante a ser empregado.
a) Tipo da junta
Conforme mencionado no Capítulo 2, as juntas podem ser simples ou duplas, em
função de usar uma ou duas linhas de selante.
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As juntas simples apresentam a vantagem de terem um custo inicial menor,
entretanto, apresentam maior custo de manutenção.
De acordo com o PCI (1989), as juntas simples são as mais comuns na América do
Norte e o desempenho depende da qualidade dos materiais empregados, da
condição da superfície da junta, da qualidade da aplicação e do projeto das juntas.
No Brasil, as juntas simples também são as mais utilizadas.
As juntas duplas apresentam melhor desempenho quanto à estanqueidade, porém,
alguns cuidados devem ser tomados ao se especificar juntas duplas:
Alto custo inicial tanto de material como de mão de obra;
Por ser de maior dificuldade executiva, deve-se contar com mão-de-obra com
qualificação específica para juntas duplas. Funcionários qualificados para
execução de juntas simples precisam passar por treinamento complementar
para poder executar as juntas duplas com qualidade. Os defeitos de aplicação
são de difícil detecção.
Providenciar detalhamento cuidadoso dos projetos das juntas, com especial
atenção às juntas que eventualmente fiquem escondidas atrás de vigas e
pilares.

b) Dimensão da junta
As juntas devem ser dimensionadas de tal forma que tenham largura suficiente para
absorver as deformações dos painéis. As falhas nas juntas normalmente ocorrem
não por excesso de largura, mas por serem muito estreitas, não apresentando folga
suficiente para deformações dos painéis (Oliveira, 2002). Se por um lado as juntas
não podem ser estreitas, por outro lado não podem ser excessivamente largas a
ponto de dificultarem seu preenchimento e provocarem desperdício de material.
PCI (1989) e Dow Corning (2005) propõem que o dimensionamento das juntas deve
ser feito levando-se em conta três fatores:
Capacidade de deformação da junta – dependerá do tipo de selante
empregado na vedação da junta, especialmente do seu módulo de
elasticidade;
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Movimentação prevista para os painéis – dependerá das variações
dimensionais previstas em função de variação de temperatura e umidade dos
mesmos. A movimentação dos painéis está intimamente relacionada com o
tamanho dos painéis. Quanto maior a dimensão do painel, maior será a
movimentação prevista e, por conseqüência, a largura requerida da junta;
Tolerância das juntas – dependerá da variação da dimensão da junta
levando-se em conta as tolerâncias de fabricação e montagem dos painéis. O
PCI (1989) prescreve que a tolerância da largura das juntas deve ser de ±
6,25mm (1/4”).
A seguinte equação é proposta para cálculo da largura mínima da junta:
Largura mínima da junta = (100/ A) x B + C
Onde:
A = capacidade de movimentação do selante;
B = deformação dos painéis devida à variação dimensional por diferença de
temperatura;
C = tolerâncias das juntas;
Exemplo prático:
Sejam dois painéis adjacentes de comprimento 4 metros sujeitos à variação de
temperatura da ordem de 30º C e cuja junta será selada por selante de capacidade
de movimentação ± 25% (médio módulo de elasticidade). Coeficiente de expansão
térmica do concreto = 10-5 mm/mm ºC.
A = 25%
B = movimentação térmica do painel = 10-5 mm/mm ºC x 30ºC x 4.000mm = 1,2mm
C = 6,25 mm
Largura mínima da junta = 100/25 x 1,2 + 6,25
Largura mínima da junta = 11,05mm

Caso os painéis tivessem 10 metros de comprimento, teríamos:
A = 25%

91
B = movimentação térmica do painel = 10-5 mm/mm ºC x 30ºC x 10.000mm = 3,0mm
C = 6,25 mm
Largura mínima da junta = 100/25 x 3,0 + 6,25
Largura mínima da junta = 18,25mm, ou seja, quanto maior o painel, mais larga deve
ser a junta, pois uma maior dilatação/retração térmica é prevista.
Caso os painéis tivessem 10 metros de comprimento e o silicone tivesse baixo
módulo de elasticidade (-50%/+100%):
A = 50%
B = movimentação térmica do painel = 10-5 mm/mm ºC x 30ºC x 10.000mm = 3,0mm
C = 6,25 mm
Largura mínima da junta = 100/50 x 3,0 + 6,25
Largura mínima da junta = 12,25mm, ou seja, para painéis de grandes dimensões é
recomendável o uso de selante de baixo módulo de elasticidade, pois permite a
redução da largura da junta.
Depois de definida a largura da junta e o material a ser empregado como selante
deve-se definir a profundidade do selante. O Manual da Dow Corning (2005) define
algumas regras básicas para os silicones monocomponentes:
A largura da junta deve variar de 6,4mm a 50mm;
A largura deve ser duas vezes a dimensão da profundidade (B=A/2) da
junta;
Profundidade mínima (B) = 3mm;
Profundidade mínima (C) = 6,4mm;
Profundidade máxima = 12,7mm.
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Figura 49 – Seções transversais de juntas
Fonte: Manual Dow Corning, 2005

Das informações acima, propõe-se a seguinte tabela de dimensões de juntas para
selantes:

Tabela 6 – Dimensões de juntas: relação largura x profundidade
Largura da junta (mm)

Profundidade da junta(mm)

De 6,4 a 12,7mm

6,4mm

De 12,7 a 25mm

Largura/2

De 25mm a 50mm

12,7mm

Quando a profundidade da junta é maior do que o recomendado, conforme ilustrado
pela Figura 49, a capacidade de movimentação da junta é prejudicada, além de
dificultar o processo de cura do material.

c) Tipo de selante a ser utilizado
A escolha do selante a ser utilizado deve ser feita no momento do dimensionamento
da junta, pois, conforme descrito, o módulo de elasticidade do selante é
característica considerada no cálculo da largura da junta.
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Os selantes de baixo módulo são recomendados para utilização em fachadas
compostas por painéis de grande porte, nas quais as movimentações são de maior
intensidade, enquanto os selantes de médio módulo são mais adequados para
fachadas nas quais as movimentações previstas são de menor intensidade.

4.2. Interfaces com outros sistemas

4.2.1. Interface com a estrutura
Em função do sistema estrutural adotado são definidas as folgas entre os painéis de
fachada e a estrutura. As estruturas de concreto moldadas in loco apresentam
maiores variações dimensionais, especialmente com relação ao prumo da fachada e
alinhamento das vigas. Em função dessa variação, usualmente o projeto das
fachadas em painéis pré-fabricados determina uma folga em torno de 35mm a
50mm em relação à estrutura, ou seja, os painéis, depois de instalados, ficam
distantes de 35mm a 50mm da estrutura de concreto.
No caso de estruturas de concreto pré-fabricado ou estruturas metálicas, as
variações dimensionais tendem a ser menores, permitindo que a folga entre painel e
estrutura seja em torno de 25mm a 40mm (Figura 50).
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Figura 50 – Detalhe da folga entre painel e estrutura

4.2.2. Interface com ambiente interno aos painéis

Nas obras que utilizam painéis arquitetônicos, na maioria dos casos devem ser
previstos acabamentos internos que escondam as fixações e eventuais juntas entre
painéis que tenham ficado aparentes (grande parte das juntas fica escondida atrás
de pilares e vigas e não fica visível internamente).
As soluções para resolver essa interface são diversas e este trabalho se propõe a
apresentar apenas algumas das alternativas possíveis.
Uma das alternativas mais comuns é o uso de paredes de gesso acartonado para
dar acabamento interno aos painéis, formando um colchão de ar entre o painel
arquitetônico e a parede de gesso (Figura 51). Este detalhe tem a vantagem de
melhorar o desempenho térmico e acústico da fachada, além de proteger as fixações
contra o fogo.
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Figura 51 – Painel revestido internamente com parede de gesso acartonado
Opção também viável é utilizar as chapas de gesso acartonado apenas para
esconder as fixações. A área do painel que ficar aparente internamente deverá ser
fabricada com acabamento polido para posterior aplicação de massa corrida e
pintura (Figura 52).

Figura 52 – Painel revestido com parede de gesso acartonado para proteção de
fixações
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Outra opção viável é embutir as fixações na viga através da execução de um rebaixo
na borda da viga nas regiões das fixações dos painéis. O rebaixo é posteriormente
grauteado para ocultar as fixações e garantir a proteção ao fogo das mesmas
(Figura 53).

Figura 53 – Painel com fixação embutida na laje
Quando houver janela no painel, é possível criar uma gola de concreto no entorno da
janela para permitir o arremate da parede de gesso acartonado, conforme indicado
na Figura 54.

Figura 54 – Painel com gola interna na janela para arremate da parede de gesso
acartonado
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4.2.3. Interface com caixilhos
A interface entre painéis e caixilhos deve ser cuidadosamente estudada, pois dela
irá depender a estanqueidade da fachada.
Nas fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos existem basicamente duas
formas de formação dos vãos dos caixilhos: vão de caixilho definido por um único
painel e vão de caixilho formado por 2 ou mais painéis.
A Figura 55 ilustra a situação de quando cada caixilho encontra-se confinado em um
painel único. Esta situação é bastante favorável para os caixilhos, pois a dimensão
do vão varia exclusivamente em função das tolerâncias de fabricação do painel,
resultando em dimensões com variações mínimas, sendo possível fabricar os
caixilhos antes mesmo que os painéis tenham sido fabricados. Outra vantagem
dessa condição de formação de vão é que o vão não sofrerá variações dimensionais
em função da movimentação da fachada e da estrutura, não sendo necessário o uso
de caixilhos telescópicos.

Figura 55 – Exemplo de vão de caixilho formado por um único painel

A Figura 56 ilustra a situação de quando o vão de um caixilho é determinado por
mais de um painel. Neste caso a variação dimensional do vão tende a ser maior, pois
são somadas as tolerâncias de fabricação dos painéis com as tolerâncias de
montagem dos mesmos. Em situações como este exemplo, os caixilhos devem ser
feitos sob medida, após instalação dos painéis e conseqüente formação dos vãos.
Adicionalmente,

os

caixilhos

devem

movimentações dos painéis e da estrutura.

ser

telescópicos

para

absorver

as
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Figura 56 – Exemplo de vão de caixilho definido por 4 painéis

Para melhorar a estanqueidade à água na interface entre caixilhos e painéis pode ser
prevista uma saliência no contorno do vão do caixilho para formar uma barreira física
que dificulte a infiltração de água (Figura 57).

Figura 57 – Detalhe construtivo para melhorar a estanqueidade à água na interface
painel/caixilho

4.2.4. Interface com impermeabilização
Quando a impermeabilização for necessária em lajes de periferia e cobertura, onde
a vedação vertical é o painel de concreto, é possível criar um rebaixo na base do
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painel, de forma que a impermeabilização fique embutida no painel, conforme
ilustrado pela Figura 58.

Figura 58 – Detalhe de embutimento da impermeabilização no painel

A impermeabilização pode ainda ser escondida com o uso de peças pré-fabricadas
como sóculos, com o mesmo acabamento do painel, conforme ilustrado pela Figura
59.

Figura 59 – Detalhe de sóculo de concreto arquitetônico para arremate da
impermeabilização

4.3. Diretrizes para um projeto econômico

Para a realidade brasileira, na qual o custo com mão de obra sempre foi muito baixo,
sistemas construtivos industrializados tendem a ter dificuldade de se firmar no
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mercado, pois o custo de se construir através de métodos convencionais é, na
maioria das vezes, inferior do que se construir com sistemas construtivos
industrializados.
VALENTE (2004), após realizar pesquisa de aceitação de diversas inovações
tecnológicas por algumas das construtoras de São Paulo, constatou que os painéis
pré-fabricados arquitetônicos foram bem avaliados segundo critérios como
produtividade, organização de canteiro, qualidade, desempenho, manutenção, entre
outros, mas se destacou o fato de todos os entrevistados terem apontado o alto
custo como um entrave para maior utilização deste sistema construtivo.
Neste contexto, segundo o PCI (1989), entender a composição do custo do préfabricado arquitetônico é essencial para desenvolver um projeto arquitetônico que
fique dentro do orçamento do cliente. Muitas variáveis precisam ser consideradas
para se determinar o custo de um empreendimento com fachada em painéis préfabricados arquitetônicos.
A participação do fornecedor do pré-fabricado arquitetônico na concepção do
empreendimento é de extrema importância para que se consiga desenvolver um
projeto arquitetônico dentro do custo esperado pelo cliente final.
De acordo com o PCI (1989), os fatores de maior influência no custo final da fachada
de painel pré-fabricado arquitetônico são os que seguem:
a) Repetição
Para se conseguir baixo custo de uma fachada em painéis pré-fabricados
arquitetônicos deve-se criar uma arquitetura que possibilite a repetição, pois a
repetição diminui custos com projetos, fôrmas e mão-de-obra de fabricação e
montagem, visto que a produtividade é maior quando o serviço é repetitivo. A
repetitividade, ao contrário do que aparenta, não quer dizer que a fachada terá uma
arquitetura inexpressiva e cansativa. Há diversas formas de incrementar a fachada
sem que ela deixe de seguir um padrão de repetitividade.
Uma fachada de painéis com formatos complexos pode ser econômica, desde que
haja repetição do mesmo formato complexo ao longo da fachada. Em uma mesma
fôrma pode-se fazer painéis de diferentes cores e texturas, que também ajudam a
flexibilizar a arquitetura, sem interferir no custo de projeto, fôrma e mão-de-obra.
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Como a repetição é um fator importante na viabilização econômica de uma fachada,
fica evidente que edifícios que apresentam maior quantidade de pavimentos tipo são
mais facilmente viabilizados, como exemplificado pela Figura 60.

Figura 60 - Exemplo de fachada com grande repetitividade
b) Custo das fôrmas
O custo das fôrmas varia de modo significativo em função da complexidade
geométrica do painel, do material empregado para fabricá-las e da quantidade de
vezes que cada fôrma será utilizada.
Formatos extremamente complexos tornam necessário o uso de fôrmas de fibra de
vidro ou silicone, materiais de custo muito elevado. A Figura 61 ilustra um painel
fabricado com uso de fôrma de silicone.

Figura 61 – Exemplo de painel de concreto fabricado com fôrma de silicone para
reproduzir pedra canjica
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Quanto menos complexa for a geometria do painel, menor é o custo de fôrma.
Painéis de geometria menos complexa permitem a utilização de madeira ou
concreto.
A repetitividade da fachada não quer dizer, necessariamente, que o custo com
fôrmas será reduzido. Caso uma fachada tenha repetição suficiente para usar uma
fôrma até seu limite, mas, por outro lado, tenha um cronograma de execução muito
curto, torna-se necessário fabricar uma maior quantidade de fôrmas para cumprir o
cronograma, e, ao final da fabricação das peças, as fôrmas não terão sido
desgastadas até o seu limite.
c) Tamanho do painel
Quanto maior o painel, mais reduzido é o seu custo por metro quadrado. Isso é
devido ao fato de que o custo com mão-de-obra (de engenharia à produção)
depende muito mais da quantidade total de painéis do que da área total da fachada.
Quanto maior a quantidade de painéis de uma fachada, maior será a quantidade de
horas de detalhamento de projeto, de horas de produção, de manuseio das peças e
de montagem.
Assim, uma fachada composta por 100 painéis de grandes dimensões terá menor
custo do que a mesma fachada composta por 300 painéis pequenos.
Para se obter uma paginação de fachada econômica, o projeto deve ter painéis com
área da ordem de 15m2, ou maior.
Painéis de grandes dimensões também permitem redução do prazo de montagem,
da quantidade de selante e da quantidade de dispositivos de fixação.
d) Custo de material e mão-de-obra
Os custos dos materiais envolvidos na confecção dos painéis são muito variáveis e
são altamente influenciados pelo formato e acabamento do painel. Segue descrição
da influência de cada material/acabamento:
Cimento – quando maior a proporção de cimento branco no concreto
arquitetônico, maior o custo do concreto;
Agregado – quanto maior for a distância da jazida do agregado, maior será
seu custo, devido à elevação do custo do frete. Portanto, para projetos
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econômicos é desejável usar materiais regionais. Normalmente, os agregados
de

menor

custo

são

aqueles

habitualmente

usados

em

concreto

convencional, enquanto os agregados usualmente utilizados para fins
paisagísticos (agregados coloridos), apresentam custo significativamente
superior;
Pigmentos – quanto mais alta a dosagem de pigmentos, mais caro fica o
concreto. Os concretos de menor custo são os de coloração cinza, seguidos
por aqueles feitos à base dos pigmentos amarelos, vermelhos, marrons ou
pretos, em baixa dosagem.
Porcentagem de concreto arquitetônico – quando maior a proporção de
concreto back-up no painel, menor será seu custo. Os painéis planos são os
que permitem maior proporção de concreto convencional, enquanto
geometrias complexas limitam o uso de concreto convencional;
Acabamentos – Dependendo do tipo de acabamento escolhido, pode-se
empregar agregados mais baratos, pois os mesmos ficam pouco expostos
(como é o caso do acabamento com jateamento leve). O uso de diversos
acabamentos em um mesmo tipo de concreto é uma forma econômica de se
conseguir efeitos estéticos variados.
Dispositivos de fixação – o custo pode ser minimizado com o aumento do
tamanho dos painéis, visto que, independente do tamanho do painel, 4
dispositivos de fixação são usualmente necessários.
Armadura – o custo da armadura é relativamente constante, não sofrendo
alterações relevantes quando se alteram os demais fatores de projeto.

4.4. Conteúdo dos projetos

Um conjunto de projetos deve ser produzido pelo fabricante de painéis para que
todas os participantes da execução e montagem dos painéis na fachada estejam
munidos das informações necessárias para a execução de sua tarefa.
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4.4.1. Elevação das fachadas
As elevações mostram a modulação da fachada, indicando onde localizam-se as
juntas e quais painéis compõem a fachada (Figura 62). Nestes projetos também
devem estar indicados todos os sistemas de fixação utilizados para a fixação de
cada painel. As elevações usualmente são os primeiros projetos a serem
desenvolvidos, pois a partir das informações dessas elevações todos os demais
projetos são desenvolvidos.

Figura 62 – Elevação da fachada com indicação dos painéis e dos sistemas de
fixação

As elevações são utilizadas por todos os envolvidos na execução da fachada.
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Muitas vezes as elevações são utilizadas como base para desenvolver controles de
fabricação, transporte e montagem dos painéis, pois é uma forma visual bastante
prática de apresentar os controles.

4.4.2. Plantas com indicação dos painéis em cada pavimento
As plantas dos pavimentos onde são indicados os painéis são complementares às
elevações e podem ser desenvolvidas tão logo as elevações estejam definidas.
Usualmente as plantas indicam, além das informações que já constam nas
elevações, o peso dos painéis, informação bastante importante para a equipe de
montagem, conforme ilustrado pela Figura 63.

Figura 63 – Planta de pavimento com indicação de painéis
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4.4.3. Projetos de fôrmas dos painéis
Deve haver um projeto de fôrma para cada tipo de painel, usualmente em tamanho
A4 ou A3, nas escalas 1:20, 1:25 ou 1:30, onde constam todas as informações
necessárias para fabricação de um painel, pois este projeto é o que será utilizado na
linha de produção da fábrica.
Este projeto deve constar no mínimo as seguintes informações:
Identificação do painel – mesmo para painéis idênticos, deve haver uma
identificação única para cada painel, de forma a permitir a rastreabilidade de
cada peça produzida;
Peso da peça;
Dimensões da peça em planta e em vistas laterais ou cortes;
Dimensões e locação de todos os detalhes arquitetônicos;
Indicação dos insertos metálicos com suas identificações e respectivas
locações;
Indicação do tipo de acabamento e área de abrangência;
Locação das alças de içamento.

4.4.4. Projetos de armação dos painéis
Para cada tipo de painel deve haver um projeto de armação, usualmente também
em tamanho A4 ou A3, nas escalas 1:20, 1:25 ou 1:30, onde indica o detalhamento
da armação a ser utilizada no painel. Este projeto também é utilizado na linha de
produção.
Deve apresentar no mínimo as seguintes informações:
Identificação do painel;
Quantidade, diâmetro e locação das barras de aço e tela soldada;
Quantidade, diâmetro e locação das alças de içamento;
Quantidade, tipo e locação dos insertos metálicos.
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4.4.5. Projetos dos insertos metálicos
Para cada tipo de inserto metálico deve haver um projeto executivo, em formato A4,
que será utilizado na linha de produção da serralheria, indicando no mínimo as
seguintes informações:
Identificação do inserto;
Quantidade de peças a fabricar;
Tipo de aço e revestimento a empregar (zinco ou pintura);
Planta e vistas laterais com todas as dimensões indicadas.
A Figura 64 exemplifica um projeto de inserto metálico.

Figura 64 – Projeto de inserto metálico

4.4.6. Projeto de locação dos insertos metálicos na estrutura
Os projetos de locação dos insertos metálicos na estrutura indicam os tipos, as
quantidades e as locações de todos os insertos metálicos que deverão ser
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posicionados na estrutura do edifício para posterior montagem do painel.
Usualmente são apresentados em folhas A2, indicando plantas e elevações da
estrutura (Figura 65). São utilizados pelo construtor do edifício no momento da
execução da estrutura.

Figura 65 – Planta de locação de insertos

4.4.7. Projeto dos sistemas de fixação
Os projetos dos sistemas de fixação são os projetos executivos das fixações e são
utilizados pelos montadores, no momento da fixação dos painéis à estrutura. Devem
indicar no mínimo as seguintes informações (Figura 66):
Identificação do sistema de fixação;
Indicação das peças que o compõem;
Plantas e vistas indicando dimensões;
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Indicação de comprimento e espessura de cordões de solda, se houver.

Figura 66 – Projeto de sistema de fixação

Estando apresentadas as principais diretrizes de projeto, no próximo capítulo, serão
discutidas as características de desempenho das fachadas em painéis préfabricados arquitetônicos de concreto.
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5. Desempenho das fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos
Desempenho pode ser definido como o comportamento em uso de um sistema. A
avaliação de desempenho busca analisar a adequação ao uso de um sistema
destinado a cumprir uma função.
Para a definição de quais são os requisitos de desempenho que as fachadas em
painéis pré-fabricados arquitetônicos devem atender, é necessário ter um adequado
entendimento de qual é a função da fachada de uma edificação.
De acordo com ELDER (1977) apud OLIVEIRA (2002), a fachada tem a função de
criar condições de habitabilidade para o edifício, ou seja, de servir como mediadora
entre os meios externo e interno do edifício, de modificar as condições interiores
como requerido pelo usuário, além de ter função estrutural e estética. BARTH e
VEFAGO (2007) complementam que as fachadas geram imagem, criando a
identidade do edifício e possuindo papel estratégico na valorização de um
empreendimento.
Desta forma, para atender às funções citadas pelos autores, a fachada em painéis
arquitetônicos deverá apresentar desempenho mínimo nos seguintes requisitos
(OLIVEIRA, 2002):
 Requisitos relacionados à habitabilidade:
o estanqueidade – a fachada deverá ser estanque às águas de chuva e
ao vento;
o propriedades térmicas – deverá ter propriedades térmicas que
permitam, em conjunto com os outros componentes da envoltória do
edifício, prover um ambiente interno confortável do ponto de vista
térmico;
o propriedades acústicas – deverá ter propriedades acústicas que
permitam garantir o conforto acústico no interior da edificação;
 Requisitos relacionados à segurança estrutural:
o Capacidade estrutural – deverá resistir aos esforços a que estará
sujeita ao longo de sua vida útil, tais como peso próprio, vento,
impactos, deformações, etc.
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o Resistência ao fogo – em situação de incêndio, deverá preservar sua
estabilidade e integridade, pelo mesmo tempo que a estrutura do
edifício.
 Requisitos relacionados à sustentabilidade:
o Durabilidade – deverá conservar suas características originais, tais
como resistência estrutural, aparência visual e estanqueidade, quando
submetida ao plano de manutenção previsto em projeto;
Este capítulo tem como objetivo apresentar o desempenho esperado das fachadas
em painéis pré-fabricados arquitetônicos para os requisitos listados.
A recente publicação da norma de desempenho para edifícios habitacionais de até
cinco pavimentos (NBR 15.575) trouxe grande contribuição para a avaliação do
desempenho de fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos, ainda que tais
painéis sejam empregados, frequentemente, em edifícios de mais de cinco
pavimentos e de uso comercial. Os parâmetros de desempenho apresentados nesta
norma são, na maioria das vezes, também aplicáveis a edificações de maior
quantidade de pavimentos e para outros tipos de uso.
Além da NBR 15.575 são considerados outros critérios de desempenho para os
painéis de fachada, como, por exemplo, critérios de resistência ao fogo.

5.1. Desempenho

térmico

das

fachadas

em

painéis

pré-fabricados

arquitetônicos
A avaliação do desempenho térmico de uma edificação consiste basicamente em
verificar se o ambiente interno atende ou não a um conjunto de requisitos préfixados em função das exigências do usuário quanto ao seu conforto térmico
(Akutsu, 1988).
Devido à quantidade e complexidade dos fatores que condicionam o desempenho
térmico de uma edificação, a avaliação do desempenho térmico torna-se
extremamente complexa e, para uma adequada análise da questão, faz-se
necessário o uso de softwares especializados que considerem todas as variáveis
que interferem no desempenho térmico da edificação.
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Desta forma, este trabalho não pretende fazer uma análise aprofundada do
desempenho térmico das fachadas em painéis de concreto arquitetônico, mas se
propõe a dar alguns parâmetros de desempenho térmico esperado para os painéis
de concreto.
A norma de desempenho de edificações NBR15.575, no capítulo que trata de
desempenho térmico, estabelece que, além da simulação por softwares, é possível
fazer uma análise simplificada do conforto térmico de uma edificação através da
verificação das propriedades térmicas dos materiais empregados na vedação
externa. Esta norma define valores limites para determinadas propriedades térmicas
dos materiais, de forma a evitar aberrações quanto ao desempenho térmico das
edificações.
De acordo com a análise simplificada, duas propriedades térmicas das vedações
devem ser avaliadas:
 transmitância térmica (U) – expressa a quantidade de calor que
atravessa, na unidade de tempo, uma unidade de área do elemento da
envolvente do edifício, quando há uma diferença unitária de temperatura
entre o ar interior e exterior. Quanto mais baixa for a transmitância
térmica de uma vedação, mais eficiente ela é para minimizar a troca de
calor entre os ambientes externo e interno.
 capacidade térmica (C) – corresponde à variação térmica de um corpo
ao receber determinada quantidade de calor. Quanto mais elevada for a
capacidade térmica de uma vedação, maior é a sua capacidade de
amortecer o fluxo de calor.
A NBR 15.575 determina valores mínimos para a capacidade térmica e valores
máximos para a transmitância térmica das vedações adequados para cada região
climática do Brasil, conforme Tabela 7.
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Tabela 7 – Valores limites para transmitância térmica e capacidade térmica, de
acordo com a NBR15.575

Região climática

Transmitância térmica
2
W/m .k
(2)

α

≤ 0,6

(1)

(2)

α

(U)

> 0,6

Capacidade
térmica (C)
2
kJ / m .k

Zonas 1 e 2

U ≤ 2,5

--

≥ 130

Zonas 3, 4, 5, 6, 7

U ≤ 3,7

U ≤ 2,5

≥ 130

Zonas 8

U ≤ 3,7

U ≤ 2,5

≥ 2,45

(1)

valores de transmitância térmica (U) considerando-se a resistência superficial interna com
2
2
valor 0,13 m .k/w e a resistência superficial externa com valor de 0,04m .k/w.
(2)
α é absortância à radiação solar da superfície externa da parede.

Os painéis de concreto, por terem uma alta densidade e elevada espessura, têm
elevada capacidade térmica, proporcionando um amortecimento da amplitude
térmica e um atraso do momento em que ocorrem os valores extremos de
temperatura no interior da edificação, característica bastante positiva para o
desempenho térmico da fachada.
Por outro lado, os painéis de concreto têm uma elevada transmitância térmica,
característica negativa do ponto de vista do desempenho térmico da vedação,
conforme indicado na Tabela 8, pois as trocas de calor entre o meio externo e o meio
interno ocorrem com facilidade.
Tabela 8 – Transmitância térmica e capacidade térmica para vedações externas
Transmitância
térmica - U
(W/m2.ºC)

Capacidade
térmica - C
(KJ/m2.ºC)

Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 20 cm revestida
Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos 14 cm revestida
Alvenaria de bloco cerâmico 8 furos 19 cm revestida
Alvenaria de bloco de concreto 19 cm revestido
Painel de concreto maciço - 10cm de espessura

2,25
2,02
1,80
3,00
4,31

445
192
231
220
240

Painel de concreto maciço - 12cm de espessura

4,11

288

Painel de concreto maciço - 15cm de espessura

3,84

360

Painel de concreto maciço - 20cm de espessura

3,46

480

2,28

249

2,23

297

2,14

369

2,02

489

Tipo de vedação

Painel de concreto maciço 10cm + câmara de ar de
10cm + chapa de gesso acartonado 12,5mm
Painel de concreto maciço 12cm + câmara de ar de
10cm + chapa de gesso acartonado 12,5mm
Painel de concreto maciço 15cm + câmara de ar de
10cm + chapa de gesso acartonado 12,5mm
Painel de concreto maciço 20cm + câmara de ar de
10cm + chapa de gesso acartonado 12,5mm

Fonte

AKUTSU,
2007

Cálculo
demonstrado
no Anexo A
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A Tabela 8 ainda indica os valores de transmitância térmica e capacidade térmica de
diversos materiais empregados em vedações externas de edificações. Percebe-se
que o desempenho térmico dos painéis de fachada é inferior ao desempenho térmico
de alvenarias com bloco cerâmico ou de concreto de 19 cm de espessura revestidas,
pois apresentam uma elevada transmitância térmica.
Segundo a análise simplificada da norma NBR 15.575 os painéis não seriam
aprovados, sendo necessária a simulação global do desempenho térmico da
edificação para verificação do desempenho térmico desse sistema construtivo.
Vale citar que a Referência Técnica 25A do IPT avaliou o sistema construtivo com
formas tipo “banche”, constituído por paredes e lajes de concreto armado para a
construção de edifícios multipisos, cujas vedações externas, assim como os painéis
pré-fabricados arquitetônicos, são paredes de concreto com 10cm de espessura. O
desempenho térmico deste sistema construtivo foi avaliado de forma global para as
condições climáticas da região de São Paulo e foi considerado satisfatório, por não
apresentar temperatura interna superior do que a temperatura externa no verão e
por não apresentar temperatura interna menor do que a temperatura externa no
inverno.
A transmitância térmica da vedação em painel arquitetônico pode ainda ser reduzida
com o uso de fechamento interno em chapa de gesso acartonado, levando a valores
admissíveis, de acordo com a norma de desempenho NBR 15.575, e conforme
indicado na Tabela 8. O uso de chapa de gesso acartonado internamente ao painel,
na medida em que forma uma camada de ar entre o painel e a parede de gesso
acartonado, propicia um conforto térmico até mesmo superior do que as vedações
em alvenaria de bloco de concreto ou bloco cerâmico revestido.

5.2. Desempenho

acústico

das

fachadas

em

painéis

pré-fabricados

arquitetônicos
O som é a sensação produzida no sistema auditivo resultante de vibrações das
moléculas do ar que se propagam a partir de estruturas vibrantes (FERREIRA e
BARRY, 2007). O nível do som é expresso em decibel (dB), sendo obtido a partir da
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medição por equipamentos medidores que determinam a intensidade sonora real por
comparação a um nível de referência.
A NBR 10.152 estabelece níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em
ambientes diversos de uma edificação, conforme indicado na Tabela 9:
Tabela 9 – Níveis de ruído admissíveis para ambientes diversos de uma edificação
de acordo com a NBR10.152
LOCAIS

dB (A)

Hospitais
Apartamentos, enfermarias, berçários, centros cirúrgicos

35-45

Laboratórios, áreas para uso público

40-50

Serviços

45-55

Escolas
Bibliotecas, Salas de música, salas de desenho

35-45

Slas de aula, laboratórios

40-50

Circulação

45-55

Hotéis
Apartamentos

35-45

Restaurantes, sala de estar

40-50

Portaria, recepção, circulação

45-55

Residências
Dormitórios

35-45

Salas de estar

40-50

Auditórios
Salas de concerto, teatros

30-40

Salas de conferências, cinemas, salas de múltiplo uso

35-45

Restaurantes

40-50

Escritórios
Salas de reunião

30-40

Salas de gerência, salas de projetos, e de administração

35-45

Salas de computadores

45-65

Salas de mecanografia

50-60

Igrejas e templos

40-50

Locais para esportes
Pavilhões fechados para espetáculos e atividades esportivas

45-60

Apesar de a NBR 10.152 definir níveis de ruído para os diversos ambientes de uma
edificação, ela não estabelece níveis de isolação de componentes e elementos
construtivos.
Desta forma, cabia ao projetista analisar as condições do meio onde seria
implantado o edifício para definir qual deveria ser o nível de isolamento acústico da
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envoltória do mesmo, de forma que os níveis de ruído dos ambientes internos
ficassem dentro dos limites especificados pela norma.
Com a chegada da norma de desempenho, NBR 15.575, ficaram determinados os
valores mínimos de isolamento das vedações externas de salas e dormitórios,
obtidos a partir de ensaios de campo, e os valores mínimos de isolação sonora da
fachada, obtidos a partir de ensaios de laboratório, para diferentes níveis de
desempenho de uma edificação (mínimo, intermediário e superior), conforme
indicado pelas Tabelas 10 e 11.
Tabela 10 – Valores mínimos de isolamento sonoro de vedação externa de
dormitórios, de acordo com a NBR15.575, obtidos através de ensaios de campo,
a 2 metros de distância da fachada
Sistema

Vedação externa de dormitórios

D2m,nT,w
(dB)

D2m,nT,w + 5
(dB)

Nível de desempenho

25 a 29

30 a 34

M - Mínimo

30 a 34

35 a 39

I - Intermediário

≥ 35

≥ 39

S- Superior

Notas:
1) Admite-se uma incerteza de ±1 dB na medição de D 2mnTw
2) Para vedação externa de cozinhas, lavanderias e banheiros não há exigências
específicas.

Tabela 11 – Valores mínimos de isolação sonora de paredes a serem
empregadas em fachadas, de acordo com a NBR15.575, obtidos através de
ensaios laboratoriais
Sistema
Fachada

Rw
30 a 34
35 a 39
≥ 39

Rw + 5
35 a 39
40 a 44
≥ 45

Nível de desempenho
M - mínimo
I - intermediário
S- Superior

Desta forma, é importante conhecer qual é a isolação sonora dos painéis préfabricados arquitetônicos para verificar se eles têm condições de prover conforto
acústico aos usuários da edificação.
A alta densidade do concreto possibilita que este material tenha uma elevada
capacidade de isolação sonora. A isolação sonora de vedações obedece a Lei das
Massas, para a qual quanto maior for a massa de uma parede, maior é a sua
capacidade de isolação, e a isolação sonora aumenta em 6 dB cada vez que a
massa da parede é dobrada (PCI, 1989; MEHTA, JOHNSON, e ROCAFORT , 1999).
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Desta forma, para painéis de concreto maciços produzidos com concreto de mesma
densidade, a isolação sonora do painel aumenta em 6dB cada vez que a espessura
do painel é dobrada, conforme exemplificado pela Figura 67.

Figura 67 – Representação gráfica da Lei das Massas
Fonte: Adaptado de Mehta, 1999
Comparativamente com outros tipos de vedação vertical, analisando-se as vedações
isoladamente, sem levar em consideração caixilhos ou outras aberturas, poderia-se
dizer que o desempenho acústico de um painel de concreto com 10cm de espessura
seria satisfatório, conforme apresentado na Tabela 13, e atenderia às exigências da
NBR 15.575 para o nível superior.
Tabela 12 – Desempenho acústico de vedações verticais
Elementos de vedação

Isolação, Rw (dB)

Bloco de concreto
e= 90mm + argamassa 15mm ambas faces

40 (-1;-4)

Bloco cerâmico
e= 90mm + argamassa 15mm ambas faces

38 (-1;-3)

Tijolo maciço
e= 100mm + argamassa 15mm ambas faces

45 (-1;-4)

Gesso acartonado
e= 73mm, 2 chapas

35 (-2;-7)

Gesso acartonado
e= 100mm, 4 chapas

45 (-2;-8)

Painel de concreto e=100mm

49

Fonte

Barry e Ferreira, 2007

PCI, 1989

Rw(C; Ctr)
C e Ctr são coeficientes de adaptação de espectro
C = complemento para avaliação da isolação entre recintos
Ctr = complemento para avaliação da isolação de fachadas para ruído de trânsito
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No entanto, é importante ressaltar que o desempenho acústico de uma fachada é
função do desempenho conjunto de todos os componentes que a compõe, tais como
vedações, caixilhos, etc, e os parâmetros determinados pela norma são válidos para
a análise do conjunto da vedação.
Desta forma, não é suficiente especificar vedações com elevada isolação acústica,
se esta especificação não for acompanhada por caixilhos de elevado desempenho
acústico.
A isolação acústica global deve ser verificada, pois componentes que apresentam
baixa isolação acústica podem reduzir drasticamente o desempenho global. A Figura
68 indica a isolação acústica da parede, do caixilho e do conjunto parede mais
caixilho, exemplificando que o desempenho global é resultado da influência dos
desempenhos individuais de cada componente da parede.

Rw calculado para painel de dimensões 6,0x2,7m e caixilho de dimensões 1,2x1,4m

Figura 68 – Exemplos de desempenho acústico global de vedações externas
Fonte: Adaptado de Mehta, 1999
Os exemplos demonstram que para aumentar o desempenho acústico de uma
fachada é mais eficiente aumentar a isolação sonora do caixilho, que é o elemento
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crítico com relação ao desempenho acústico, do que aumentar a isolação sonora da
parede.
Para verificação do desempenho acústico global do conjunto painel + caixilho, pelo
exemplo dado na Figura 67, se considerarmos uma fachada com painel de concreto
com isolação de 50dB (equivalente a cerca de 10 cm de espessura, de acordo com
a Tabela 12) e um caixilho de isolação de 25dB (o que seria um caixilho de isolação
satisfatória), teríamos um conjunto com 34,7dB de isolação sonora, valor que atende
ao nível intermediário de desempenho, de acordo com a NBR 15.575.
Vale listar algumas medidas que podem ser tomadas, em termos de projeto e de
execução, para a obtenção de um bom desempenho acústico das fachadas:
aumentar a espessura dos vidros;
garantir boa vedação dos caixilhos, através do uso de escovas e gaxetas;
garantir o bom funcionamento dos caixilhos, permitindo que o fechamento
seja adequado.

5.3. Resistência

ao

fogo

das

fachadas

em

painéis

pré-fabricados

arquitetônicos

Os objetivos fundamentais da segurança contra incêndio são: minimizar o risco à
vida e reduzir as perdas patrimoniais. Tendo em vista esses objetivos, a NBR
14.432:2000 determina as exigências de resistência ao fogo de elementos de
construção de edificações. No Estado de São Paulo, o Decreto n o 46.076/01, do
Corpo de Bombeiros, faz algumas inclusões e adequações das exigências
constantes na norma citada.
De acordo com as normas vigentes, para atender aos requisitos de um edifício
seguro ao fogo, as edificações devem cumprir diversas medidas de segurança ativas
(extintores, hidrantes, detecção de calor e fumaça, brigada contra incêndio, etc) e
passivas

(resistência

ao

fogo

das

estruturas,

escadas

de

segurança,

compartimentação, etc). Edifícios de pequeno porte, de fácil desocupação, exigem
menos dispositivos de segurança, enquanto edifícios de maior porte, em que há
dificuldade de se avaliar o tempo para desocupação, exigem maior segurança e
verificação das estruturas.
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No presente trabalho serão discutidas apenas as medidas de segurança que
interferem no uso de fachadas em painéis pré-fabricados de concreto arquitetônico,
quais sejam:
Compartimentação vertical;
Segurança estrutural em situação de incêndio.

5.3.1. Compartimentação vertical
A compartimentação vertical consiste em dividir a edificação em pavimentos
capazes de suportar o incêndio, impedindo a sua propagação para pavimentos
consecutivos e eliminando o risco do “efeito chaminé”. O principal elemento da
compartimentação vertical é a laje dos pisos e da cobertura, que devem ser
projetadas para suportar ao índice de resistência ao fogo previsto para o edifício,
impedindo a propagação do fogo e o seu eventual colapso.
Quando a vedação da fachada é feita com painéis pré-fabricados de concreto,
conforme já mencionado, forma-se uma fresta entre a laje e o painel de fachada,
fazendo que a compartimentação vertical fique comprometida, a menos que esta
fresta seja selada por material de mesma resistência ao fogo do que a laje (Figura
69).

Figura 69 – Detalhe de selo corta fogo em folga entre laje e painel pré-fabricado
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O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, através do Decreto Estadual N o
46.076, exige que a compartimentação vertical seja garantida para edificações que
tenham altura superior a 12 metros e, através da Instrução Técnica N o 09/01, que
trata da compartimentação horizontal e compartimentação vertical das edificações,
determina que as fachadas pré-moldadas devem ter as frestas com as vigas e/ou
lajes devidamente seladas, de forma a garantir a resistência ao fogo do conjunto.
Essas juntas são conhecidas no mercado como juntas “stop fire” e são necessárias
para a retirada do AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para a
edificação.
De acordo com a Instrução Técnica No 09/01 do Corpo de Bombeiros de São Paulo,
os selos corta fogo executados entre laje e painel podem ser substituídos por
paredes corta-fogo cegas posicionadas entre piso e teto, conforme ilustrado pela
Figura 70.

Figura 70 – Parede corta fogo cegas posicionadas entre piso e teto
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5.3.2. Segurança estrutural em situação de incêndio
Os elementos estruturais e de compartimentação que integram as edificações
devem atender determinadas condições para que, em situação de incêndio, seja
possível evitar o colapso estrutural por tempo suficiente para que sejam feitos a
evacuação da edificação e o combate ao incêndio.
A variável “tempo” é o que determina o desempenho de uma edificação frente ao
incêndio, e é definida como Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF).
O tempo de resistência ao fogo de cada material ou sistema construtivo é
determinado por ensaios normatizados, onde os elementos construtivos são
expostos à situação de incêndio e são avaliados segundo os seguintes critérios:
Estabilidade

(aplicável

para

elementos

estruturais)

–

os

elementos

construtivos não devem sofrer ruptura ou deslocamento transversal
excessivo;
Integridade (aplicável para elementos não estruturais) – os elementos
construtivos não devem apresentar trincas ou deformações excessivas;
Estanqueidade (aplicável para elementos que têm função de separação de
ambientes) – os elementos construtivos devem permanecer estanques, não
apresentando trincas ou aberturas suficientes para permitir a passagem de
gases quentes ou chamas;
Isolação térmica – os elementos devem ter propriedades de isolação térmica
mínimas, de forma a não sofrer aumento de temperatura excessivo.
A NBR 14432:2000 determina qual deve ser o Tempo Requerido de Resistência ao
Fogo (TRRF) de cada edificação em função de sua ocupação e de sua altura,
conforme apresentado na Tabela 13.
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Tabela 13 - Tempo requerido de resistência ao fogo, segundo o Decreto Estadual do
Corpo de Bombeiros No 46.076 - IT 08/01
Grupo

Ocupação

Altura da edificação (m)
h≤6

6 < h ≤ 12

12 < h ≤ 23

23 < h ≤ 30

30 < h ≤ 80

h > 80

A

Residência

30

30

60

90

120

CT

B

Serviços de
hospedagem

30

60

60

90

120

CT

C

Comercial Varejista

60

60

60

90

120

CT

30

60

60

90

120

CT

30

30

60

90

120

CT

D
E

Serviços pessoais,
profissionais e
técnicos
Educacional e
cultura física

CT = Utilizar Comissão Técnica junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

Percebe-se que à medida que o risco à vida humana é considerado maior, devido à
ocupação, altura do edifício, etc, a exigência torna-se mais rigorosa e maior será o
tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF).
Segundo o Decreto no 46.076/01, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,
os elementos de compartimentação e os elementos estruturais devem apresentar
um tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF), no mínimo, igual ao da estrutura
principal. Pelo fato de as fachadas serem consideradas um elemento de
compartimentação, elas devem ter um TRRF igual ao da estrutura principal.
Como as fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos não são monolíticas,
mas sim são formadas por painéis, juntas e dispositivos de fixação, seria necessário
fazer uma análise global do conjunto para determinar seu TRRF. Em função da
ausência de resultados de ensaios do conjunto da vedação em painéis de fachada,
propõe-se que as fachadas em painéis arquitetônicos sejam analisadas segundo os
seguintes aspectos:
Resistência ao fogo do painel;
Estabilidade estrutural dos dispositivos de fixação;
Estanqueidade das juntas.
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a) Resistência ao fogo do painel de concreto
O comportamento estrutural é analisado em função da capacidade da peça manter
estabilidade e integridade física durante uma situação de incêndio, não sofrendo
ruptura, trincas e deformação excessiva.
Inicialmente convém destacar que o concreto é um material não combustível que
apresenta elevada resistência ao fogo. Ainda assim, no caso do painel pré-fabricado
de concreto sua integridade depende muito mais das características físicas do
concreto do que da armadura propriamente dita. Isto ocorre, pois, conforme já
discutido anteriormente, os painéis são dimensionados para a situação de maior
esforço, que usualmente ocorre no momento da desenforma. Após instalados na
estrutura do edifício, os painéis ficam sujeitos a esforços bastante inferiores para os
quais eles foram dimensionados e a armadura pouco trabalha. Segundo OLIVEIRA
(2002), em muitos casos, depois de os painéis estarem instalados, somente a
resistência à tração do concreto seria suficiente para absorver as tensões atuantes
e, se armadura escoar, devido às altas temperaturas, ainda assim o painel não
perderia sua integridade.
Por outro lado, o concreto, quando submetido a elevadas temperaturas, além da
redução da resistência mecânica, perde área resistente devido ao “spalling”, nome
dado ao lascamento da superfície do concreto, que ocorre em função da pressão
interna gerada pela evaporação da água e pelo comportamento diferencial dos
materiais componentes do concreto (SEITO et al, 2008). Desta forma, é o
comportamento do concreto que irá determinar a resistência dos painéis em uma
situação de incêndio.
A Tabela 14 apresenta os resultados de ensaios de resistência ao fogo de duas
paredes de concreto com espessuras diferentes, além de resultados de paredes
construídas com outros materiais e técnicas nacionais.
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Tabela 14 – Tempo requerido de resistência ao fogo de paredes construídas com
materiais nacionais
Fonte: Berto, 1988
Tempo de atendimento aos critérios
de avaliação
Resistência
(horas)
ao fogo
(horas)
Isolação
Integridade Estanqueidade
térmica

Elemento construtivo

Parede de bloco de concreto
e= 14cm + argamassa 15mm ambas
faces
Parede de bloco de concreto

≥2

≥2

2

2

e= 19cm + argamassa 15mm ambas
faces
Parede de bloco cerâmico

≥3

≥3

≥3

≥3

e= 20cm + argamassa 15mm ambas
faces

≥4

≥4

≥4

≥4

Parede de concreto 11,5cm*

2

2

1

1 1/2

Parede de concreto 16mm*

3

3

3

3

* Concreto feito com agregado tipo granito

Percebe-se que a parede de concreto de 11,5 cm de espessura tem desempenho ao
fogo inferior do que as paredes de bloco de concreto ou cerâmica de 19cm
revestidas, e seu desempenho é inferior especialmente em relação à isolação
térmica.
É importante ressaltar que a resistência ao fogo do concreto é, entre outros fatores,
influenciada pelo tipo de agregado empregado na fabricação do concreto. A Tabela
15 indica a espessura de concreto em função da resistência ao fogo e dos
agregados empregados na fabricação do concreto.
Tabela 15 – Espessura de painéis de concreto em função da resistência ao fogo e
do tipo de agregado
Fonte: OLIVEIRA (2002)
Espessura em função da resistência ao fogo (mm)
Tipo de agregado

1 hora
(60 min)

2 hora
(120 min)

3 hora
(180 min)

4 hora
(240 min)

Agregado tipo III

67

96

117

136

Agregado tipo II

83

120

146

168

Agregado tipo I

88

127

156

179

Consideram-se como agregados tipo III, os agregados leves como a argila expandida e a vermiculita.
Consideram-se como agregados tipo II as pedras calcárias
Consideram-se como agregados tipo I os quartzos, granitos e basaltos
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Pelos resultados apresentados nas tabelas anteriores, observa-se que os painéis de
concreto com espessura de 10cm teriam TRRF de cerca de 90 minutos, o que seria
suficiente para aplicação em edificações de até 30 metros de altura. Acima de 30
metros de altura, seria necessário aumentar o tempo requerido de resistência ao
fogo da fachada.
Vale ressaltar que assim como o uso de parede de gesso acartonado internamente
ao painel aumenta a isolação térmica da vedação, as paredes de gesso acartonado
também aumentam o TRRF das fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônico,
por formar uma barreira adicional ao fogo.

b) Estabilidade estrutural dos dispositivos de fixação em situação de
incêndio
Se por um lado a armadura, em caso de incêndio, não é o ponto frágil do painel, por
outro lado, os dispositivos de fixação dos painéis à estrutura são pontos de atenção,
pois perdem sua resistência mecânica e ductibilidade quando aquecidos a 550 oC,
afetando a estabilidade estrutural do painel na estrutura.
Para garantir a estabilidade estrutural da fachada, os dispositivos de fixação devem
receber proteção ao fogo de mesmo grau de intensidade que a requisitada para a
estrutura.
O tipo e a espessura do material de proteção contra o fogo dependem das
características do metal do dispositivo, do tempo de exposição ao fogo e da
intensidade do mesmo.
Os principais materiais de proteção para os dispositivos de fixação dos painéis são
(SEITO et al, 2008):
pintura intumescente – é uma tinta que, mediante elevadas temperaturas,
expande muitas vezes sua espessura inicial, produzindo um massa
carbonácea que protege o substrato onde foi aplicada. Usualmente é
empregada para TRRF de até 60 minutos. É de fácil aplicação e em
ambientes

internos,

desde

que

corretamente

aplicada,

não

exigirá

manutenção adicional ao longo de sua vida útil. Tem o inconveniente de ter
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elevado custo, e por este motivo não costuma ser empregada para esta
aplicação;
argamassas à base de fibras minerais ou à base de agregado de vermiculita é a opção de menor custo, mas tem a desvantagem de usualmente depender
de equipamento de projeção, além de não ser uma aplicação limpa. Pode
chegar a ter TRRF de 240 minutos, dependendo da espessura de
revestimento. Em casos específico a aplicação manual também pode ser
viável;
Concreto – o concreto moldado in loco tem sido usado desde os primórdios
da construção em aço como forma de proteção contra incêndio e, pela
facilidade de aplicação, é uma alternativa bastante viável para proteção dos
dispositivos de fixação dos painéis;
Chapas de gesso acartonado – as paredes de gesso acartonado, com chapas
resistentes ao fogo, também são uma alternativa viável para proteção das
fixações, visto que muitas vezes elas já são adotadas para esconder as
fixações.

c) Estanqueidade das juntas
Segundo OLIVEIRA (2001) não existe uma legislação clara que determine a
necessidade de preenchimento das juntas entre painéis para evitar a passagem de
gases e chamas em caso de incêndio. No entanto, por ser tratar de um elemento de
compartimentação, a fachada deve ser estanque a gases e ao fogo.
A estanqueidade da fachada em painéis pré-fabricados arquitetônicos pode ser
obtida através do preenchimento das juntas entre painéis com material resistente ao
fogo ou ainda pode ser obtida através do uso de paredes cegas de gesso
acartonado internamente aos painéis.

5.4. Estanqueidade à água das fachadas em painéis pré-fabricados
arquitetônicos
Os problemas de umidade, quando aparecem em uma edificação, geralmente
acarretam grande desconforto e degradam a construção rapidamente.
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A

penetração

de

água

pela

envoltória

de

um

edifício

está

associada,

fundamentalmente, a dois fatores climáticos: chuva e vento. Sem o vento, poucos
problemas de infiltração ocorreriam, pois a chuva cairia verticalmente, pouco
molhando as paredes do edifício, e haveria pouca ou nenhuma diferença de pressão
entre o interior e exterior do edifício (PEREZ, 1988).
Na presença de vento e chuva, ainda é necessário que existam frestas ou aberturas
na envoltória do edifício para que ocorra a infiltração da água.
As aberturas e frestas que permitiriam a infiltração de água em uma fachada em
painéis pré-fabricados arquitetônicos podem ocorrer devido a três fatores principais
(OLIVEIRA, 2002):
Fissuras e porosidade do painel arquitetônico;
Interface entre esquadrias e o painel;
Juntas entre painéis.
Conforme já mencionado, os painéis são elementos com baixíssima permeabilidade
ao ar e à água, pois o concreto empregado na sua fabricação tem baixa relação
água/cimento e elevada compacidade, características que conferem uma superfície
com permeabilidade apenas superficial. Adicionalmente, os limites de fissuração do
concreto permitidos são extremamente baixos. Desta forma, os problemas de
estanqueidade da fachada dificilmente estão relacionados com o elemento painel.
A interface entre caixilhos e painéis freqüentemente é causa de infiltrações,
devendo, portanto, ser adequadamente vedada com selante, a fim de impedir a
entrada de água e ar na edificação. Diversos detalhes construtivos podem ser
criados para amenizar os problemas de estanqueidade desta interface, como, por
exemplo, o uso de pingadeiras e parapeitos para evitar que a lâmina d´água escorra
pela superfície da esquadria.
É importante ressaltar que os problemas de estanqueidade da interface entre
caixilhos e painel não são diferentes do que os problemas de estanqueidade
observados em fachadas que usam outro tipo de vedação externa.
As juntas entre painéis são os pontos de maior fragilidade da fachada no aspecto
estanqueidade, permitindo penetração de água e ar na edificação, caso não sejam
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corretamente dimensionadas e executadas, e caso o material selante escolhido não
tenha boa compatibilidade com o substrato e adequada elasticidade.
Através de um dimensionamento correto da junta, da escolha de um selante de bom
desempenho e do emprego de mão de obra qualificada para execução das juntas,
obtém-se uma fachada perfeitamente estanque.
Apesar de as juntas de um estágio, conforme descritas no Capítulo 2, poderem
prover adequada estanqueidade à fachada, as juntas de dois estágios trazem uma
garantia adicional quando à vedação, além de serem mais duráveis, visto que a linha
de selante interno não está sujeita às agressividades do meio externo.
Vale mencionar que a perfeita estanqueidade das juntas entre painéis depende de
manutenções preventivas e corretivas constantes ao longo da vida útil da fachada,
conforme será detalhado no Capítulo 6.

5.5. Desempenho estrutural das fachadas em painéis pré-fabricados
arquitetônicos
A segurança estrutural das fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos está
condicionada ao bom desempenho estrutural de dois elementos, quais sejam:
elemento painel e dispositivos de fixação.
Depois de instalado na fachada, o painel estará sujeito a esforços significativamente
inferiores do que os esforços a que esteve submetido no momento da desenforma,
manuseio, transporte e instalação, portanto não é de se esperar a ocorrência de
problemas com relação ao desempenho estrutural do elemento painel ao longo de
sua vida útil.
Desta forma, os dispositivos de fixação são os elementos de maior responsabilidade
do ponto de vista estrutural. Além do correto dimensionamento dos mesmos, a
qualidade executiva das fixações é de fundamental importância para garantir o seu
desempenho estrutural. A instalação dos painéis na estrutura deve seguir
rigorosamente os detalhes de fixações especificados em projeto. Comprimento e
espessura de cordões de solda, qualidade da solda e excentricidades em relação à
estrutura devem ser executadas de acordo com o projeto.
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Um outro grande problema a ser evitado com relação à segurança das fixações é a
ocorrência de corrosão, pois apesar de ser um problema de durabilidade, pode
afetar diretamente a segurança estrutural dos painéis, se não for bem equacionado.

5.6. Durabilidade das fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos
De acordo com o Anexo C (informativo) da NBR 15.575-1, publicada em 12/06/2008
e válida a partir de 12/06/2010, a vida útil mínima de projeto recomendada para as
vedações verticais externas é de 40 anos para o nível de desempenho mínimo, e de
60 anos para o nível de desempenho superior para edifícios residenciais. O anexo C
desta norma ressalta que as proposições internacionais para a vida útil mínima de
projeto de um edifício são de 50 a 60 anos, valores superiores aos 40 anos
prescritos pela NBR 15.575, mas que a comissão redatora da mesma ponderou que
as condições sócio-econômicas atuais no Brasil ainda não permitiriam estabelecer
um nível tão elevado de exigência para edifícios habitacionais. No entanto, ainda de
acordo com o Anexo C da NBR 15.575, pretende-se, na próxima versão da norma,
elevar para 60 anos a vida útil mínima das vedações verticais.
Como os painéis pré-fabricados arquitetônicos têm sido empregados em edificações
de alto padrão e até agora não há registro de sua utilização para habitação popular
no Brasil, é coerente considerar que a vida útil mínima das fachadas pré-fabricadas
deve ser de 60 anos, compatível com o nível de desempenho superior.
Desta forma, quando os elementos construtivos começarem a apresentar perdas de
suas características iniciais, devem ser feitas intervenções preventivas ou corretivas,
contribuindo para uma retomada do desempenho de suas partes ou da edificação
como um todo.
Como nem todos os componentes de um sistema construtivo têm a mesma
durabilidade, o projetista deve definir a vida útil de projeto de cada componente e
fazer um plano de manutenção para que todos os componentes atinjam a vida útil
mínima do sistema. No caso da fachada em painéis pré-fabricados arquitetônicos,
pode-se dizer que ela é composta por três componentes com durabilidades distintas:
os painéis, as juntas e os dispositivos de fixação.
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5.6.1. Durabilidade dos painéis

Os painéis pré-fabricados de concreto são compostos basicamente de concreto e
armaduras. Conforme descrito anteriormente, o concreto empregado na fabricação
dos painéis tem alta resistência mecânica, baixa permeabilidade e alto consumo de
cimento, potencialmente apresentando durabilidade compatível com a vida útil da
estrutura principal.
O ponto de maior atenção quando se fala da durabilidade de um painel de concreto
arquitetônico é com relação à corrosão das armaduras. A armadura empregada no
painel pode apresentar problemas prematuros de corrosão se os cobrimentos de
concreto não forem adequadamente especificados e observados durante a
fabricação.
O cobrimento deve ser definido de acordo com a norma NBR 6118:2003, na qual o
cobrimento mínimo (Cmin) é definido como o cobrimento nominal (Cnom) acrescido da
tolerância de execução (∆c). A NBR9062:2006 permite a adoção de tolerância de
execução de 5mm para estruturas pré-fabricadas, para as quais o controle da
qualidade é mais rigoroso, resultando em menor variabilidade das medidas durante
a execução. Desta forma, considerando que os painéis arquitetônicos são peças
armadas, fabricadas sob rigoroso controle e que poderiam ser consideradas como
vigas ou pilares, pode-se determinar os cobrimentos mínimos conforme indicado na
Tabela 16.
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Tabela 16 – Cobrimentos e relação a/c prescritos pela NBR 6118 e NBR 9062 para
ambientes em variadas classes de agressividade (∆c=5mm)
Classe de

Tipo de ambiente

agressividade
I - fraca

Rural seco (UR<65%)

Cobrimento

Relação a/c

nominal (Cnom)

máxima

20 mm

0,65

25 mm

0,60

35 mm

0,55

45 mm

0,45

Urbano seco (UR<65%)
II - moderada

Rural
Urbano
Industrial seco (UR<65%)

III - forte

Marinho
Industrial

IV – muito forte

Ambiente com agressividade
específica

A NBR 9062:2006 determina que ensaios comprobatórios de desempenho da
durabilidade do elemento pré-fabricado de concreto, frente ao nível de agressividade
previsto em projeto, podem estabelecer cobrimentos menores. Na ausência destes
ensaios, desde que seja utilizado concreto com fck ≥ 40 MPa e relação
água/cimento ≤ 0,45, os cobrimentos podem ser reduzidos em 5mm; no entanto, não
permite cobrimento inferior a 20mm, em nenhuma situação.
Desta forma, tendo sido observados os procedimentos de projeto, fabricação e
controle da qualidade, o elemento painel tem grande potencial para atingir a vida útil
mínima de projeto de 40 anos sem intervenções de manutenção significativas,
conforme a NBR15.575-1/2008, Anexo C.
No entanto, qualquer material de construção empregado em fachadas está sujeito à
mudança de sua aparência com o passar do tempo. Os painéis pré-fabricados
arquitetônicos, com o passar dos anos, tendem a ter sua coloração escurecida em
função do depósito de pequenas partículas presentes na atmosfera, especialmente
quando a edificação está localizada em ambiente poluído como grandes centros
urbanos.
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A manutenção da qualidade estética da fachada é obtida quando procedimentos de
limpeza são realizados ao longo da vida útil da fachada.
Apesar de ser um assunto sobre o qual não há consenso, alguns fabricantes
recomendam o uso de hidro-repelentes na superfície dos painéis para facilitar a
limpeza da fachada. Os hidro-repelentes mais empregados normalmente são de
silano siloxano e não formam película na superfície do concreto. Normalmente
precisam ser reaplicados a cada 5 anos, ou até a cada 3 anos, em atmosfera mais
poluída como a da Grande São Paulo

5.6.2. Durabilidade das juntas
A vida útil das juntas, desde que adequadamente dimensionadas, está relacionada à
qualidade do material selante empregado (especialmente à capacidade de
movimentação) e ao nível de exposição a agentes agressivos. De acordo com Dow
Corning (2005), uma junta vedada com silicone exposta às intempéries tem vida útil
de 20 anos, sem a necessidade de substituição. Determinados fabricantes fornecem
garantia formal de 20 anos quanto ao desempenho do produto. Como é
recomendável para fachada de edifícios residenciais, cuja vida útil de projeto é de
mínimo 40 anos, pode-se dizer que o selante das juntas possivelmente será
substituído pelo menos de 2 a 3 vezes ao longo da vida útil da fachada.

5.6.3. Durabilidade dos dispositivos de fixação
A durabilidade dos dispositivos de fixação dos painéis talvez seja um dos temas de
maior discussão quando o assunto é a fachada em painéis pré-fabricados
arquitetônicos. A discussão ocorre, pois na maior parte dos projetos, os dispositivos
de fixação, apesar de não ficarem expostos às intempéries, ficam expostos ao ar e à
umidade existentes no interior dos edifícios, ficando sujeitos à corrosão atmosférica,
ainda que de forma menos intensa do que se estivessem ao tempo.
A corrosão é um tema de grande importância, pois reduz as propriedades físicas e
mecânicas do metal, reduzindo a durabilidade do dispositivo de fixação e,
conseqüentemente, das fachadas.
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Ao contrário das propriedades físicas e mecânicas dos metais, que são facilmente
encontradas em literaturas ou determinadas experimentalmente, a durabilidade dos
metais, especialmente em relação à resistência à corrosão, é de difícil previsão, pois
depende da natureza do meio em que ficarão expostos e das condições de
exposição (PANOSSIAN, 1993).
Os estudos existentes sobre a resistência dos metais à corrosão são,
invariavelmente, referentes a ambientes externos. A falta de estudos específicos
sobre a durabilidade dos metais em ambientes internos aumenta a dificuldade de
prever a durabilidade das fixações dos painéis.
Um fator que agrava a preocupação com relação à durabilidade dos dispositivos de
fixação é que os fabricantes não costumam prever em projeto condições de
inspeção dos dispositivos ao longo da vida útil da fachada, visto que os dispositivos
ficam freqüentemente escondidos pelos acabamentos internos da edificação, como,
por exemplo, por paredes de gesso acartonado. A ausência de janelas de inspeção
nas paredes de gesso acartonado torna a inspeção inviável, a menos que as
mesmas sejam danificadas e posteriormente recompostas.
É importante ressaltar que as fixações são os componentes de maior
responsabilidade com relação à segurança estrutural das fachadas em painéis préfabricados arquitetônicos, podendo ser consideradas o elo fraco da corrente. Desta
forma, não pode haver dúvidas sobre a durabilidade e confiabilidade das fixações ao
longo da vida útil da fachada.
De acordo com a NBR 9062, os sistemas de fixação devem ter a mesma
durabilidade que a estrutura e, quando isso não for possível, deve ser previsto no
projeto a possibilidade de inspeção, reparo e troca dos componentes que compõem
a ligação.
Desta forma, há duas formas de equacionar o problema:
Prever em projeto condições de inspeção e manutenção dos dispositivos de
fixação;
Especificar dispositivos de fixação que, sem intervenções ao longo da vida útil
da edificação, tenham durabilidade similar à edificação, ou seja, no mínimo 40
anos, para desempenho mínimo, ou 60 anos, para desempenho superior, de
acordo com a norma NBR15.575.
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A resistência à corrosão depende do material de que os dispositivos de fixação são
compostos, dos revestimentos que tenham recebido e da agressividade do meio.
Desta forma, torna-se necessário entender quais são os mecanismos de
desenvolvimento da corrosão, quais são os fatores que interferem na sua ocorrência
e qual é o comportamento de cada tipo de aço frente aos diferentes meios, para
servir como subsídio no momento da especificação do tipo de aço e do tipo de
revestimento a ser utilizado nos dispositivos de fixação dos painéis de fachada, para
cada situação específica.

Corrosão atmosférica e fatores que influenciam sua ocorrência

A corrosão atmosférica é de natureza eletroquímica e o meio que a promove é a
água presente na superfície do metal, seja água de chuva, orvalho, neblina ou
adsorção de vapor d’água.
Os fatores que influenciam no desenvolvimento da corrosão são (PANOSSIAN,
1993):
a) Tempo de molhamento - do ponto de vista prático a corrosão ocorre
apenas quando o metal encontra-se molhado, cessando nos períodos de
efetiva secagem. O tempo de molhamento, ou o tempo em que a corrosão
tem condições de se desenvolver, pode ser expresso como o tempo em
horas que a umidade relativa do ar é superior a 80% e a temperatura
superior a 0oC.
b) Umidade relativa e condensação de vapor d’água da atmosfera - o ar
atmosférico, além de oxigênio e nitrogênio, contém vapor d’água, e a
quantidade de vapor d’água varia com as condições climáticas e
geográficas. Quando a superfície de um metal é exposta a uma atmosfera
úmida saturada, poderá haver condensação de água sobre a mesma se a
sua temperatura for inferior à ambiente, promovendo condições para as
reações de oxidação.
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c) Camada de água devido à adsorção de vapor d’água da atmosfera –
Quando a superfície de um metal limpo, livre de depósitos de sujeiras em
sua superfície, é exposta a uma atmosfera com umidade relativa muito
baixa, a taxa de corrosão é praticamente nula. Aumentando-se
gradativamente a umidade relativa do ar até 100% a taxa de corrosão
aumenta, mas continua muito baixa. No caso de a superfície do metal
estar coberta com produtos sólidos, o comportamento observado é
bastante diferente, pois o material sólido, a partir de uma determinada
umidade crítica, adsorve a umidade do ar e observa-se um brusco
aumento das taxas de corrosão. Por este motivo é importante que os
dispositivos de fixação dos painéis permaneçam limpos e livres de
materiais sólidos em sua superfície.
d) Efeitos poluentes – o ar atmosférico poderá conter, além do oxigênio,
principal agente oxidante, poluentes que poderão acelerar as taxas de
corrosão dos metais. Os principais poluentes que aceleram o processo de
corrosão dos metais são:
Dióxido de enxofre (SO2) – presente em atmosferas de regiões de
grande atividade industrial, o dióxido de enxofre aumenta
consideravelmente as taxas de corrosão dos metais, especialmente
dos aços carbono e do zinco;
Cloreto de sódio (NaCl) – O cloreto de sódio é altamente agressivo
aos metais. As atmosferas marinhas, por terem alta umidade
relativa do ar e por apresentarem partículas sólidas de cloreto de
sódio no ar, são ambientes onde a corrosão dos metais é bastante
pronunciada.
Gás sulfídrico (H2S) – a presença de gás sulfídrico na atmosfera
pode ser conseqüência tanto da atividade industrial, como da
putrefação de material orgânico. Na presença de umidade, o gás
sulfídrico torna-se muito agressivo.
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Comportamento dos metais frente à corrosão

 Aço patinável
Conforme mencionado no Capítulo 3, em ambientes internos, livres de ciclos de
molhagem e secagem, não se cria condição para desenvolvimento da camada
protetora, conhecida como pátina. Desta forma, como os dispositivos de fixação dos
painéis ficam em ambiente interno, não se justifica o uso de aço patinável para
fabricação das fixações. Por este motivo, no presente trabalho não será feito um
aprofundamento em relação à resistência à corrosão dos aços patináveis.

 Aço Inoxidável
Conforme mencionado no Capítulo 3, o uso do aço inoxidável é economicamente
inviável para fabricação dos dispositivos de fixação dos painéis de fachada. Por este
motivo, também não será discutida, neste trabalho, a resistência à corrosão desses
aços.

 Aço Carbono
Em atmosferas de baixa e média agressividade, o aço carbono, no início da
exposição, apresenta alta taxa de corrosão. Com o tempo de exposição observa-se
uma redução na taxa de corrosão, especialmente quando a atmosfera é pouco
poluída.
Porém, em ambientes de alta agressividade, a diminuição da taxa não é observada,
e em alguns casos, a taxa de corrosão chega até mesmo a aumentar. As razões
deste tipo de comportamento não são conhecidas, portanto pode-se dizer que as
atmosferas podem ter comportamentos imprevisíveis.
A Tabela 17 apresenta algumas taxas de corrosão observadas em diversos
ambientes, podendo-se observar como a corrosão pode ocorrer em intensidades
extremamente variáveis.
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Tabela 17 – Taxas de corrosão em ambientes externos sujeitos as intempéries
Fonte: PANOSSIAN (1993)
Taxa de
corrosão
(µm/ano)

Tempo de
exposição

Sorocaba, São Paulo

15

2 anos

Caratinga, Minas Gerais

30

2 anos

73,24

10 meses

192

2 meses

Manaus, Amazonas

9,6

6 anos

Centro de São Paulo

21

2 anos

Guarulhos, São Paulo

31

2 anos

Cidade Universitária, São Paulo

40

2 anos

Santo Amaro, São Paulo

93

2 anos

Betim, Minas Gerais

11,9

6 anos

Canoas, Rio Grande do Sul

40,5

6 anos

97

1 ano

Praia Grande, São Paulo
(1 km do mar aberto)

122

1 ano

Praia Grande, São Paulo
(1 km do mar aberto)

171

3 ano

Rio de Janeiro, RJ

164,1

6 anos

Ubatuba, São Paulo

224,66

1 ano

Local de exposição
Ambientes rurais

Port Harcourt, Nigéria
(dentro de casa)
Alto da Serra, São Paulo *
Ambientes urbanos

Ambientes industriais

Santo André, São Paulo
Ambientes marinhos

* Apesar de ser região de floresta não habitada, esta região é
agressiva devido à alta umidade relativa e à presença de poluentes
provenientes de Cubatão

Fica

evidente

que

a

agressividade

do

meio

tem

grande

influência

no

desenvolvimento das reações de oxidação e que cada projeto deve ser analisado
com cautela de forma que seja identificado o grau de agressividade do local de
implantação de cada obra e que os materiais sejam especificados levando-se em
conta a agressividade do meio.
Vale ressaltar que, exceto onde indicado, os resultados da Tabela 18 são para
ambiente externo e para aço sem tratamento anti-corrosivo. Para ambientes internos
não há estudos que indiquem a resistência à corrosão do aço carbono.
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Os tratamentos anti-corrosivos à base de sistemas de pintura, como alquídica ou
epóxi,

quando

corretamente

aplicados,

são

eficientes

para

impedir

o

desenvolvimento das reações de oxidação em ambientes internos. No entanto, é
extremamente difícil prever a durabilidade dos sistemas de pintura, visto que
depende fortemente da qualidade do preparo da superfície dos metais, da
agressividade do meio e do tipo de pintura. Para ambientes externos, os fabricantes
de tintas costumam prever vida útil de 5 anos para as tintas alquídicas e de 7 a 8
anos para as tintas epóxi.

 Aço com revestimento de zinco
Quando os dispositivos de fixação dos painéis recebem revestimento de zinco
(galvanização), sua durabilidade frente à corrosão fica bastante prolongada. Estudos
conduzidos em ambientes rurais, urbanos e marítimos, nos quais o zinco foi exposto
em condição abrigada e não abrigada, indicam que as taxas de corrosão do zinco
são bem reduzidas, conforme resultados apresentados nos gráficos das Figuras 71
e 72.

Figura 71 – Taxa de corrosão do zinco em função do tempo de exposição em
condições abrigadas e não abrigadas. Comportamento típico verificado em
atmosferas rurais e urbanas
Fonte: PANOSSIAN, 1993
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Figura 72 – Taxa de corrosão do zinco em função do tempo de exposição em
condições abrigadas e não abrigadas. Comportamento típico verificado em
atmosferas marinhas
Fonte: PANOSSIAN, 1993

Nas atmosferas marinhas, o revestimento de zinco tem comportamento até mesmo
superior do que nas atmosferas urbanas e rurais, pois ocorre a formação gradativa
de cloretos básicos de zinco de caráter protetor, sobre o zinco, diminuindo a taxa de
corrosão.
Do gráfico da Figura 71, é possível constatar que a taxa de corrosão do zinco em
ambiente externo é da ordem de 4 µm/ano (40 µm em 10 anos), muito inferior às
taxas observadas nos aços carbono em ambiente externo, independente do
ambiente em que estes se encontrem, conforme pode ser observado pelos dados da
Tabela 17.
Em ambiente abrigado, conforme o gráfico da Figura 71, a taxa de corrosão do zinco
é da ordem de 1,7 µm/ano (17 µm em 10 anos). Considerando que a espessura da
camada de zinco, quando formada por meio de imersão a quente, é da ordem de 50
a 100µm, e que a redução de espessura em ambientes urbanos ou rurais é de 1,7
µm/ano, pode-se estimar que a vida útil de projeto de um dispositivo de fixação
galvanizado seja da ordem de 29 anos (para espessura de 50 µm) a 58 anos (para
espessura de 100 µm), ou até mesmo superior, visto que a taxa de corrosão mostrase decrescente ao longo dos anos.
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Conclui-se que, dependendo da espessura do revestimento de zinco, os dispositivos
de fixação galvanizados poderiam atingir vida útil de projeto equivalente à vida útil
de projeto do edifício, sem intervenções de manutenção.
É de extrema importância ressaltar que o uso de solda em fixações galvanizadas
danifica o revestimento de zinco na região da solda, tornado o aço susceptível à
corrosão, e tornando a galvanização inútil. Esta situação pode ser corrigida, quando,
após a soldagem das fixações, nas regiões onde houve a remoção da camada de
zinco devido à solda, seja feita aplicação de galvanização a frio, de mesma
espessura do que a da galvanização inicial.

Sempre que a especificação dos dispositivos resultar em vida útil de projeto inferior
à vida útil de projeto mínima especificada pela NBR15.575, ou seja, menor do que
40 anos, é necessária a previsão de janelas de inspeção para acompanhamento da
evolução da corrosão e identificação do momento de manutenção, de forma que os
dispositivos possam ter seu revestimento recuperado e possam atingir a vida útil da
fachada e da edificação.
Em função de a manutenção ser extremamente dificultada pela falta de acesso aos
dispositivos de fixação, recomenda-se a especificação de dispositivos de elevada
durabilidade, como é o caso do uso de aço galvanizado.
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6. Procedimentos de execução, manutenção e controle da qualidade das
fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos
Este capítulo se dedicará a descrever os procedimentos de definição do acabamento
do concreto, fabricação, armazenamento, transporte, instalação, manutenção e
controle da qualidade dos painéis pré-fabricados arquitetônicos.

6.1. Definição do acabamento dos painéis
Usualmente o concreto arquitetônico, que ficará aparente nos painéis, é
desenvolvido especialmente para cada edificação, em função das necessidades do
arquiteto ou cliente final. O fabricante tem o dever de entender os conceitos do
projeto concebido pelo arquiteto e traduzi-los em uma amostra de concreto que
possa ser reproduzida na linha de produção dentro de custos viáveis para o projeto
em estudo.
É usual que diversas amostras sejam desenvolvidas pelo fabricante até que se
consiga atender as expectativas do arquiteto ou do cliente final.
Na fase inicial de desenvolvimento de amostras, essas são produzidas em
laboratório, com pequena dimensão, de forma que possam ser manualmente
transportadas (Figura 73).

Figura 73 - Laboratório de desenvolvimento de amostras de concreto arquitetônico
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Quando se consegue chegar a um padrão de amostra que atenda às exigências e
desejos do cliente final, é mandatório produzir uma peça de grandes dimensões (no
mínimo 2 m2), na linha de produção, para que seja feita a aprovação final da
amostra, visto que diferenças significativas podem ocorrer quando a peça é
fabricada na linha de produção (Figura 74).

Figura 74 – Amostra pequena desenvolvida em laboratório e amostra grande feita
na linha de produção
A amostra aprovada deve ser mantida no pátio da fábrica do fabricante de forma que
ao longo da produção das peças esta sirva como testemunho para aprovação das
peças produzidas.

6.2. Fabricação dos painéis
A fabricação dos painéis de uma fachada deve ser iniciada com alguma
antecedência em relação ao início da montagem, pois é necessário que haja uma
reserva de painéis no estoque suficiente para pelo menos 7 dias de montagem, para
não ocorrer a interrupção dos serviços por falta de painel no estoque. Depois de
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formada esta reserva de peças, é desejável que a fabricação e a instalação sigam
em um mesmo ritmo, ou seja, fabrica-se e monta-se aproximadamente a mesma
quantidade de peças, de forma que o estoque fique de tamanho relativamente
constante.
É importante ressaltar que a fabricação deve ser feita em uma seqüência compatível
com a seqüência de montagem, evitando que o estoque fique ocupado por peças
que não serão montadas no curto prazo.
Os painéis preferencialmente devem ser fabricados em área coberta, visto que as
variações climáticas interferem diretamente na qualidade e na produtividade da
fabricação. Em fábricas com área de produção coberta, diferentemente do que
ocorre nas obras, a chuva pouco prejudica o andamento da produção, sendo
possível estabelecer um ciclo de fabricação constante.
O ciclo de produção típico para um painel de concreto é conforme segue:
Dia 1: montagem da fôrma, montagem da armadura, posicionamento dos
dispositivos de fixação e concretagem do painel;
Dia 2: desenforma e tratamento superficial das faces aparentes;
Dia 3: reparos e estocagem;
Depois de pronto, o painel deve, preferencialmente, ficar armazenado até atingir 7
dias de idade, tempo requerido para desenvolver 80% da resistência do concreto, e
então poder ser liberado para transporte e montagem na obra.

6.2.1. Fabricação das fôrmas
A face aparente dos painéis pré-fabricados arquitetônicos usualmente é a face em
contato com a fôrma, sendo raros os casos em que a face aparente é a face de
concreto desempenado. Desta forma, as fôrmas desempenham um importante papel
na fabricação dos painéis arquitetônicos, pois são elas que irão determinar a beleza
das peças produzidas, assim como a precisão geométrica de cada painel.
De acordo com RODRIGUES (1989), nenhuma peça de concreto poderá ser melhor
do que a fôrma que lhe deu origem, pois todos os defeitos da fôrma serão
transferidos com riqueza de detalhes à peça, a ponto de ficarem mais evidentes na
peça concretada do que na própria fôrma.
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Desta forma, as fôrmas devem conferir aos painéis uma superfície uniforme e livre
de imperfeições, sendo necessária a total impermeabilização de sua superfície para
evitar que a fôrma absorva a umidade do concreto e deixe o painel com aspecto não
uniforme.
Além de qualidade superficial, as fôrmas empregadas na fabricação dos painéis
devem ser estruturadas, estáveis e resistentes aos esforços devidos à pressão do
concreto fresco, garantindo que não ocorram deformações no momento da
concretagem.
Os procedimentos de fabricação de uma fôrma são tão diversos, que não seria
possível detalhar neste trabalho quais são os métodos de fabricação de fôrmas mais
empregados. Os procedimentos são variados, pois há interferência dos seguintes
fatores:
Formato dos painéis – painéis planos, curvos, com superfícies complexas,
etc, demandam diferentes técnicas de estruturação da fôrma.
Fabricante

de

painel

–

cada

fabricante

desenvolve

suas

próprias

metodologias de fabricação de fôrma.
Material empregado – cada tipo de material utilizado para a fôrma conduz a
um determinado procedimento executivo das mesmas. A madeira, o concreto,
o silicone, a fibra de vidro, etc, são trabalhados de formas completamente
diferentes para a fabricação de uma fôrma.
O material a ser utilizado na fabricação dos painéis é definido em função da
quantidade e das características dos componentes a serem fabricados, da qualidade
do acabamento desejado, do ritmo de produção exigido e dos critérios econômicos
estabelecidos no orçamento, sendo que os painéis com grande índice de repetição
devem ser confeccionados com materiais mais duráveis, de modo a garantir a
conformidade de todos os elementos (BARTH e VEFAGO, 2007). Muitas vezes as
fôrmas são mistas, ou seja, são fabricadas fazendo uso de mais de um tipo de
material.
Os materiais mais empregados na fabricação das fôrmas serão brevemente
apresentados.
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a) Madeira
A madeira é o material mais utilizado na fabricação das fôrmas, por ser o material de
menor custo, além de ser bastante versátil.
A chapa de compensado naval impermeabilizada posteriormente com verniz é muito
utilizada como base para a fabricação de qualquer fôrma de madeira, compondo a
parte da fôrma que formará a face aparente do painel, enquanto sarrafos e
pontaletes são peças complementares utilizadas para a estruturação das fôrmas.
O compensado naval é composto por lâminas de madeira, sobrepostas em sentido
alternado, coladas entre si com resina fenólica, resistente à umidade. As chapas têm
dimensões de 1,60 x 2,20m e podem ter espessura variável de 4 a 20mm.
O compensado plastificado, material muito utilizado na fabricação de fôrmas para
elementos estruturais de concreto pré-fabricado, não é usual na fabricação de fôrmas
para painéis arquitetônicos, pois o filme plástico não é um material suficientemente
durável e resistente para impermeabilizar a chapa de compensado, além do que as
juntas entre chapas são difíceis de serem disfarçadas.

b) Concreto
As fôrmas de concreto adaptam-se bem à produção de pré-fabricados, pois o
concreto é moldável em qualquer forma, além de ter excelente estabilidade
dimensional depois de endurecido, permitindo inúmeras reutilizações. As fôrmas de
concreto devem ser tratadas com verniz, epóxy ou outro produto que impermeabilize
a sua superfície, facilitando a desenforma e evitando danos superficiais à fôrma. Pelo
alto custo do concreto, o uso deste tipo de fôrma costuma se viabilizar apenas para
grandes quantidades de reutilizações.
A Figura 75 mostra uma fôrma fabricada de concreto e madeira.
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Figura 75 – Fôrma mista de concreto e madeira

c) Poliéster com fibra de vidro
O poliéster com fibra de vidro é empregado para a obtenção de fôrmas complexas
ou com texturas, com excelente acabamento superficial e índices de repetição de
até 50 vezes. São facilmente reparadas com resina epóxi de forma a aumentar a
quantidade de utilizações.
d) Elastômeros
Os elastômeros, como o silicone e o poliuretano, são produtos que podem ser
empregados na fabricação de fôrmas para uso em situações específicas, quando a
superfície do painel tem detalhes complexos que exigem flexibilidade da fôrma para
ser possível a desmoldagem, conforme ilustrado pela Figura 76.

Figura 76 – Desmoldagem de peça fabricada com molde de silicone
Fonte: www.dowcorning.com/content/moldmaking/moldarch/ (Acesso em fev/2009)
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e) Aço
As fôrmas de aço não são muito utilizadas, pois seu uso apenas é viabilizado
quando a quantidade de reutilizações previstas é da ordem de 1.000 vezes, visto
que seu custo é muito alto.
Usualmente não é possível aproveitar as fôrmas de uma fachada para outra, pois
cada fachada tem suas próprias características, e em uma única fachada não se
consegue atingir um número de reutilizações que viabilize o uso do aço na
fabricação das fôrmas.
O aço acaba sendo utilizado apenas para fechamentos laterais de fôrmas, em
composição com outros materiais como madeira e concreto, ou para fazer tablados
metálicos que funcionam como o fundo da fôrma.

6.2.2. Montagem das fôrmas

No ciclo normal de fabricação de painéis, a montagem das fôrmas é uma atividade
que é iniciada tão logo o painel que foi fabricado no dia anterior tenha sido removido
da fôrma. Uma série de atividades é realizada até que a fôrma esteja liberada para
nova concretagem:
Limpeza da fôrma - assim que a fôrma esteja liberada, é feita uma limpeza da
mesma com o objetivo de retirar os resíduos de concreto de sua superfície.
Reparos superficiais - qualquer defeito superficial da fôrma deve ser corrigido
através da aplicação de massa plástica, lixamento com lixa fina e aplicação
de verniz, de forma que sua superfície fique perfeitamente lisa.
Remontagem das partes da fôrma - as laterais são reposicionadas e fixadas
por parafusos, de acordo com as dimensões de projeto. Os detalhes
arquitetônicos, como frisos e relevos, são também reposicionados e fixados.
Aplicação de agente desmoldante - depois de finalizada a remontagem da
fôrma, é aplicado o agente desmoldante para facilitar a desenforma do painel,
reduzindo a adesão do concreto à fôrma e evitando a ocorrência de danos à
superfície do concreto no momento da desenforma.
Vedação da fôrma - Quando a forma for composta de painéis laterais e de
fundo, independentes entre si, esta união deve ser perfeitamente vedada para
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garantir sua estanqueidade impedindo a perda de nata de cimento. Essa
perda de nata, além de acarretar manchas na superfície, torna o concreto
permeável, comprometendo assim a sua durabilidade. O vazamento da nata
ainda traz grandes prejuízos à estética do painel, e a recuperação do defeito
é difícil e raramente passa desabercebida, portanto, a eficiente vedação das
fôrmas é fundamental para a qualidade da peça. A vedação pode ser feita
com fita, silicone, ou qualquer outro material que tenha alguma elasticidade e
possa suportar a movimentação da fôrma no momento da concretagem, sem
permitir o vazamento do concreto.
A fôrma pronta para concretagem é ilustrada pela Figura 77.

Reparos com
massa
plástica

Vedação
da forma
com
silicone

Figura 77 – Fôrma liberada para concretagem
Nos casos em que o tratamento superficial do concreto for com agregados expostos
por retardador de pega, o desmoldante é substituído pelo retardador de pega. O
retardador de pega é um produto químico que tem o aspecto de tinta e é aplicado
com rolo sobre toda a superfície da fôrma onde o painel terá acabamento de
agregados expostos. (Figura 78).
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Figura 78 – Aplicação de retardador de superfície nas fôrmas
Antes da concretagem, as fôrmas devem ser limpas com o auxílio de jatos de ar
comprimido, imediatamente antes da concretagem, para retirada de sujeiras, pontas
de arame e qualquer outro material estranho.
6.2.3. Preparo do concreto
Usualmente os fabricantes de painéis arquitetônicos de concreto possuem central
dosadora de concreto própria, que funciona como o coração da indústria de préfabricados, tendo que produzir concreto com qualidade e uniformidade do ponto de
vista estrutural (resistência) e estético (coloração e textura), além de ter que estar
dimensionada para produzir quantidade de concreto suficiente para não interromper
o fluxo de produção.
Uma central dosadora de concreto pode ter porte variável, mas via de regra é
composta pelas seguintes partes, conforme ilustrado pela Figura 79:
Baias de agregados – São utilizadas para recebimento e armazenamento dos
diferentes agregados. São formadas por piso de concreto e paredes
divisórias, convenientemente projetadas, de modo a não haver possibilidade
de ocorrer mistura dos agregados entre si ou com outros materiais estranhos
que venham a prejudicar sua qualidade. A disposição das baias deve ser de
tal forma que evite o trânsito dos caminhões de fornecimento sobre o material
já descarregado. O piso das baias deve ser inclinado para permitir o
escoamento da água que decanta e deve possuir canaletas de drenagem que
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evitem a contaminação dos agregados pelas impurezas trazidas pelo
escoamento superficial das águas pluviais.
Caixas de agregados – são os compartimentos onde são colocados os
agregados antes de ser realizada a pesagem dos mesmos. A quantidade de
caixas e a capacidade de armazenamento de cada uma é variável, em função
do porte da central dosadora;
Balança de agregados dotadas de células de carga;
Silo de cimento - deve ser dotado de janela de inspeção e de dispositivos de
aeração que garantam uma ventilação permanente, bem como de filtros de
manga para filtragem do ar utilizado no transporte pneumático;
Balança de cimento;
Misturador – a central dosadora de concreto pode dispor de 1 ou dois
misturadores, dependendo de seu porte;
Balança de água ou hidrômetro;
Dosador de aditivo.
Silo de
cimento

Balança de
cimento
Misturadores
de concreto

Caixas de
agregados

Balança de agregados

Figura 79 – Central dosadora de concreto
Fonte: www.cibi.com.br
O concreto é muito sensível à alteração do consumo de cimento ou de agregados
entre betonadas, variação no tempo de mistura, e, especialmente à variação da
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relação água-cimento, portanto, cuidados específicos devem ser tomados na sua
produção, para garantir uniformidade do produto final:

Dosagem dos materiais
Para minimizar as variações de resistência e coloração do concreto, os materiais
devem ser dosados de forma criteriosa e o método de dosagem deve ser
necessariamente em massa para o cimento, agregados e pigmentos. A dosagem
volumétrica é permitida apenas para água e aditivos.
O peso dos agregados miúdos deve ser corrigido em função de sua umidade, a qual
deve ser determinada com freqüência ao longo do dia, visto que a umidade dos
agregados provoca erros de dosagem que podem comprometer a qualidade do
produto final.
As balanças utilizadas para dosagem dos materiais devem ter capacidade
compatível com as quantidades a serem dosadas, ou seja, a quantidade a ser
medida deve estar dentro do intervalo de 10 a 90% da capacidade da balança.
Tendo em vista que a produção do concreto é uma atividade que tem tanto impacto
na qualidade do produto final, deve-se garantir que os equipamentos envolvidos na
produção do concreto estejam constantemente aferidos.

Mistura do concreto
Todo concreto deve ser misturado de forma a produzir uma mistura homogênea,
sem que ocorra segregação dos materiais.
Embora haja muitas divergências sobre qual é a melhor seqüência de introdução
dos materiais no misturador para obtenção do concreto arquitetônico, onde o
pigmento tem um papel fundamental na definição de suas características estéticas, a
LANXESS (2002) recomenda a seqüência que segue:
Agregados
Pigmentos
Cimento

153
Água
Aditivo
Todos os materiais devem ser adicionados ao misturador enquanto este está em
rotação para permitir maior homogeneidade na mistura.
O tempo de mistura é extremamente variável, pois depende fundamentalmente do
tipo de equipamento misturador, no entanto, algumas premissas básicas devem ser
respeitadas (PCI,1995):
O tempo de mistura deve ser contado a partir do momento em que todo o
cimento, pigmento e agregados foram colocados no misturador;
Toda a água deve ser adicionada ao misturador até o fim do primeiro ¼ do
tempo de mistura estabelecido;
O tempo de mistura deve ser constante e deve ser baseado na habilidade do
misturador produzir concreto homogêneo a cada betonada;
Se por um lado o tempo de mistura deve ser longo o suficiente para garantir
a homogeneidade da massa, levando a um concreto de consistência e
resistência uniformes ao longo das betonadas, por outro lado não pode ser
longo a ponto de provocar a quebra dos grãos dos agregados e a perda de
trabalhabilidade.
Cada fabricante deve definir qual é o tempo ótimo de mistura para o seu
equipamento e depois de definido o tempo, este deve ser constante para todas as
betonadas.

Lavagem dos misturadores e caçambas
A central dosadora de concreto terá que fabricar concreto de traços diferentes ao
longo do dia, pois além dos diferentes concretos arquitetônicos, terá que fabricar o
concreto convencional, utilizado na face não aparente do painel. A cada mudança do
traço de concreto, os misturadores, as caçambas transportadoras e qualquer outro
equipamento que tenha contato com o concreto deverão passar por rigorosa
lavagem. Os equipamentos devem ser lavados até que a água escorra limpa e até
que

qualquer

resíduo

de

concreto

seja

removido

das

reentrâncias

dos
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equipamentos. Este cuidado é fundamental para impedir que mais um fator contribua
para a variação da coloração dos painéis.
Como o procedimento de lavagem dos equipamentos para troca de traço é
demorado, é necessário fazer um correto planejamento da produção de forma a
minimizar a troca de traços na linha de produção ao longo do dia.

6.2.4. Preparo das armaduras, insertos e dispositivos de içamento
As armaduras dos painéis são cortadas, dobradas e montadas de acordo com o
projeto estrutural do painel, respeitando quantidades, diâmetros e espaçamentos
entre barras (Figura 80).

Figura 80 – Armadura de um painel antes da colocação na fôrma
As alças são amarradas junto à armação nas posições indicadas em projeto,
conforme Figura 81.
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Figura 81 – Detalhe executivo das alças de içamento presas à armadura do painel

Usualmente a montagem da armação é feita na central de armação da fábrica de
painéis e, quando a fôrma encontra-se pronta, a armação é levada até a mesma,
com uso de ponte rolante (Figura 82), quando ela for pesada, ou manualmente, no
caso de armações mais leves.

Figura 82 – Colocação da armadura dentro da fôrma
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O posicionamento da armadura dentro da fôrma deve ser feito de forma criteriosa,
garantindo o cumprimento do cobrimento especificado em projeto, em todas as faces
do painel, com atenção especial às faces que ficarão aparentes na fachada.
Para garantir o cobrimento especificado em projeto, nos painéis pré-fabricados
arquitetônicos não é possível o uso de espaçadores de armadura como é feito em
peças de concreto pré-fabricadas estruturais, pois eles ficariam aparentes na face do
painel após a execução do tratamento superficial, onde ocorre a exposição dos
agregados. Desta forma, é usual que outros métodos sejam utilizados para garantia
do cobrimento das armaduras na face aparente. As formas mais usuais de
posicionamento da armadura sem uso de distanciadores são:
Suspensão da armadura antes da concretagem;
Execução da camada de concreto arquitetônico, com espessura de cerca de
4 centímetros, antes da colocação da armadura, conforme exemplificado pela
Figura 83, e posterior colocação da armadura.

Figura 83 – Armadura colocada dentro da fôrma, sobre a 1ª camada de concreto
colorido com pigmento marrom
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Finalmente, os insertos metálicos que farão parte dos sistemas de fixação dos
painéis à estrutura suporte deverão ser posicionados e firmemente fixados nas
fôrmas de acordo com as especificações de projetos (Figura 84).

Figura 84 – Fixação de inserto metálico à fôrma do painel

6.2.5. Lançamento do concreto

Quando a fôrma e a armação encontram-se prontas e liberadas para a concretagem,
o concreto é então transportado ao local de aplicação através de caçambas
movimentadas por ponte rolante ou pórtico.
Pelo fato de o concreto perder a plasticidade inicial depois de decorrido um
determinado tempo, o concreto deve ser transportado do misturador às fôrmas no
menor tempo possível, de forma a prevenir a segregação do concreto e a perda de
plasticidade. O concreto deve ser lançado na fôrma enquanto ele ainda tiver
plasticidade adequada aos procedimentos previamente estabelecidos para a
fabricação daquele determinado tipo de peça.
O tempo de manutenção da plasticidade do concreto é tanto maior quanto menor a
temperatura ambiente e maior a umidade relativa do ar, desta forma, cuidados
extras devem ser tomados em condições ambientais de calor e baixa umidade,
quando o tempo disponível para lançamento do concreto fica menor.
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Usualmente a concretagem dos painéis é feita em duas etapas, sendo a primeira
etapa a camada de concreto arquitetônico (Figura 85) e a segunda etapa a camada
de concreto convencional. A concretagem da segunda camada é feita quando a
primeira camada de concreto ainda está fresca, de modo a não criar junta fria entre
as camadas de concreto. O intervalo de tempo entre as concretagens de uma
mesma peça deve ser o menor possível para que o concreto arquitetônico não perca
a plasticidade e não seja criada junta fria.

Figura 85 – Lançamento de concreto arquitetônico na fôrma
De acordo com o PCI (1989), a espessura mínima da camada de concreto
arquitetônico depois de consolidado deve ser de 25mm ou de metade da dimensão
máxima do agregado graúdo, o que for maior.
Dependendo da geometria da peça pré-fabricada pode não ser viável a execução da
concretagem em duas camadas, inviabilizando a utilização de concreto convencional
para redução do custo da peça (Figuras 86 e 87).
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Figura 86 – Seção transversal de uma peça onde o uso de concreto convencional é
viável

Figura 87 – Seção transversal de peças onde o uso de concreto convencional é
inviável

Preferencialmente deve-se recobrir toda a superfície aparente do painel com o
concreto de uma mesma betonada. Caso o painel tenha grandes dimensões e o
volume de uma betonada não seja suficiente para executar a camada de concreto
arquitetônico,

deve-se,

sempre

que

possível,

utilizar

eventuais

detalhes

arquitetônicos (como frisos ou rebaixos) para delimitar concretos de diferentes
betonadas.
No lançamento do concreto convencional sobre o concreto arquitetônico deve-se
tomar cuidado para não danificar a camada de concreto arquitetônico para não
causar prejuízos ao acabamento do painel.

6.2.6. Adensamento do concreto

O adensamento do concreto é uma operação fundamental para a qualidade das
peças e deve ser feito por profissional bem treinado e consciente da sua importância
na execução da tarefa. Adicionalmente, deve-se empregar o equipamento adequado
para o adensamento do concreto em cada tipo de painel.
Diversos tipos de vibradores podem ser utilizados para o adensamento do concreto,
sendo que cada um deles tem um desempenho diferente em relação à qualidade do
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resultado final e à produtividade. Seja qual for o vibrador escolhido para cada
utilização, este deve ser capaz de promover a retirada das bolhas de ar do interior
da massa de concreto, propiciando a formação de uma massa de concreto
compacta.
Os vibradores mais comuns são listados a seguir:
Vibrador de grade (Figura 88) – este tipo de vibrador é específico para a
fabricação de painéis arquitetônicos, sendo utilizado para a vibração da
camada de concreto arquitetônico de painéis planos, cuja espessura varia de
3 a 4 cm. O vibrador de grade tem grande importância na qualidade e
uniformidade da camada de concreto aparente e seu uso é ilustrado pela
Figura 89.

Figura 88 – Vibrador de grade
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Figura 89 – Vibração do concreto com vibrador de grade

Vibrador de imersão (Figura 90)– é utilizado em painéis de geometria não
plana, onde a altura da camada de concreto é superior a 10cm e também
para a vibração da segunda camada de concreto.

Figura 90 – Vibrador de imersão
Régua vibratória – é uma opção para o adensamento da segunda camada de
concreto, embora seu uso seja um pouco limitado pela existência de insertos
metálicos na face do concreto, impedindo a passagem da régua vibratória em
muitos casos;
Vibrador de fôrma - pouco utilizado, pois depende de uma fôrma muito bem
estruturada e rígida, que impeça o vazamento de concreto e que permita a
transmissão da vibração para o concreto.
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6.2.7. Acabamento do concreto fresco e identificação do painel

Depois de finalizada a concretagem do painel, deve ser feito o acabamento da face
que não tem contato com a fôrma, que, conforme mencionado anteriormente, não
costuma ser uma face aparente do painel.
O

acabamento

dado

à

face

não

aparente

usualmente

é

simplesmente

desempenado, de forma a deixar a superfície plana, porém, sem necessidade de
polimento, pois esta face, na maioria das vezes, ficará escondida por parede de
gesso acartonado ou outro revestimento.
Quando não estiver previsto o uso de parede de gesso acartonado internamente ao
painel, e o acabamento interno for massa corrida e pintura, o acabamento do
concreto deve ser queimado ou polido, de forma que a superfície fique lisa e plana.
O acabamento é feito com desempenadeira de aço (Figura 91) até que se atinja o
grau de acabamento desejado (desempenado ou polido).

Figura 91 – Alisadora para acabamento de concreto fresco

Depois de finalizado o acabamento do concreto, o painel deve ser identificado com
número e data de fabricação, de forma a garantir a rastreabilidade de todas as
peças fabricadas.
É desejável que cada painel também tenha seu peso indicado junto à sua
identificação para servir como orientação aos procedimentos de manuseio,
transporte e montagem de cada painel, conforme indicado na Figura 92.
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Figura 92 – Identificação de um painel
Alguns fabricantes adotam alguma lógica na identificação dos painéis, por exemplo,
tornando possível, através de sua identificação, reconhecer o pavimento de
instalação e a família de painéis a que ele pertence.

6.2.8. Cura do concreto

Os procedimentos de cura devem ser iniciados tão logo tenha sido finalizado o
adensamento do concreto, pois é no período entre o fim do adensamento e o início
da pega do concreto que ocorrem as mais altas taxas de evaporação de água do
concreto. Nesta fase o concreto sofre exsudação havendo grande facilidade de
perda de água.
Para evitar a perda de água na fase inicial da cura, usualmente os painéis são
cobertos com alguma barreira física, como a lona plástica, tão logo tenha sido
finalizado o acabamento do concreto fresco. Usualmente a cura limita-se à cobertura
dos painéis com lona até o momento da desenforma.
Nos períodos de inverno, quando as baixas temperaturas retardam o crescimento da
resistência do concreto, costuma-se utilizar aquecimento sob a lona dos painéis (por
exemplo, com uso de resistências elétricas) para não permitir a queda da
temperatura a níveis muito baixos, o que atrasaria o ciclo da produção das peças.
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A cura térmica não é usualmente empregada para fabricação de painéis préfabricados arquitetônicos, pois a resistência necessária para desenforma é atingida
com cura normal ao longo de quase o ano todo no Estado de São Paulo. Para
regiões mais frias do Brasil, onde a baixa temperatura ambiente prejudica a
evolução da resistência do concreto, o uso de cura térmica pode ser estudado.
Um método de cura térmica utilizado por fabricantes de pré-fabricados de concreto é
a cura a vapor, onde uma tubulação conduz vapor de água de uma caldeira até as
mesas de concretagem, que são cobertas com lonas plásticas para conter o vapor
no entorno das peças.
De acordo com a Lanxess (2002), quando o concreto endurecido a vapor é
comparado com concreto endurecido à temperatura ambiente normal, observa-se
que o concreto endurecido em temperaturas mais altas resulta em tonalidades mais
claras, devido ao tipo de cristais que são produzidos na reação de endurecimento.
Desta forma, caso a cura térmica seja adotada, deve-se observar se a variação de
temperatura da cura ocasiona alguma alteração de tonalidade do concreto.

6.2.9. Desenforma e manuseio dos painéis
A desenforma dos painéis é realizada quando o concreto atinge resistência
suficiente para que o painel resista aos esforços a que estará sujeito durante a sua
retirada da fôrma. Usualmente a desenforma é feita no dia seguinte ao da
concretagem.
Antes da desenforma, as laterais das fôrmas devem ser soltas, de forma a diminuir a
adesão do concreto à fôrma.
A peça é retirada da fôrma com o uso de cabos de aço que são presos às alças dos
painéis e ao gancho da ponte rolante ou guindaste. O ângulo formado entre os
cabos de aço e o plano horizontal deve ser superior a 45 o, evitando esforços
adicionais ao painel (Figura 93). Quando mais este ângulo se aproximar de 90 o,
menor é o esforço ao qual o painel estará sujeito.
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Figura 93 – Forma de manuseio do painel

Dependendo do tamanho do painel, pode ser necessário o uso de balancins
auxiliares para minimizar os esforços que o painel irá sofrer na desenforma,
conforme ilustrado pela Figura 94.

Figura 94 – Manuseio de painel com uso de balancim
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Caso o painel seja dotado de quatro alças, em função de seu peso excessivo, as
alças não podem estar todas presas ao mesmo balancim, pois nesta configuração o
peso não ficaria distribuído de forma uniforme entre as alças. O uso de balancins
secundários de menor porte é necessário para garantir a distribuição igualitária do
peso entre as alças (Figura 95).

Figura 95 – Manuseio inadequado de painel com uso de balancim

A não observância desta orientação pode gerar fissuração no painel, e
comprometimento estrutural e estético.
A ponte rolante ou guindaste utilizado para executar a desenforma deve ter mais de
uma velocidade (baixa e alta) para adequar a velocidade ao tipo de movimentação
que será feita.
A desenforma deve ser feita com baixa velocidade do equipamento, de forma a
evitar movimentação brusca da peça no momento da retirada da fôrma, enquanto
que a velocidade alta pode ser usada para manuseio da peça depois que ela já foi
liberada da fôrma, tornando a movimentação mais eficiente.

6.2.10.

Acabamento do concreto endurecido

Depois de desenformados, os painéis são encaminhados para as cabines de
jateamento, onde recebem tratamento superficial que ocasionará a exposição dos
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agregados. Com o objetivo de se atingir uniformidade do acabamento da superfície
do concreto, o tratamento superficial deve ser dado sempre dentro de um
determinado intervalo de idade do concreto, preferencialmente no dia seguinte ao da
concretagem.

Agregados expostos por retardadores químicos
Quando o painel é desenformado, a camada superficial da pasta de cimento não
está endurecida, devido ao uso de retardador de pega sobre a superfície das
fôrmas, e pode ser facilmente removida com jato de água sob pressão (Figura
96), deixando os agregados expostos em diferentes graus, dependendo da
formulação do retardador selecionado. A uniformidade do acabamento é muito
sensível à idade do concreto, pois nas horas iniciais este ganha resistência de
forma muito rápida e o retardador vai perdendo o efeito com o passar das horas.
Ou seja, quando a lavagem do painel é feita tardiamente, a camada de pasta de
cimento removida é mais superficial, pois o efeito retardador já está em declínio,
ocasionando variação na profundidade de exposição do agregado. A lavagem
deve ser feita necessariamente no dia seguinte ao da concretagem.

Figura 96 – Lavagem do painel para remoção da camada de pasta de cimento
retardada por produto químico
Fonte: PCI (2007)
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Jateamento de areia, granalha ou vidro
O painel, depois de desenformado, sofre um tratamento abrasivo à base de
areia, granalha ou vidro, jateados com alta pressão contra a sua superfície. O
jateamento abrasivo é menos sensível à idade do concreto, mas ainda assim,
observa-se falta de uniformidade no acabamento quando o jateamento é feito em
idades variadas do concreto. Preferencialmente o jateamento de areia deve ser
feito no máximo dois dias após a concretagem.

6.3. Armazenamento dos painéis

O envio dos painéis à obra é feito preferencialmente apenas no próprio dia da
montagem, de forma que a montagem ocorra just in time, sem necessidade de
armazenar as peças no canteiro de obras. É recomendável prever apenas uma
pequena zona de armazenamento na obra, para absorver menores imprevistos e
atrasos que ocorram ao longo da montagem.
Assim sendo, o armazenamento dos painéis é feito praticamente por completo na
própria fábrica. Pelo fato de os painéis serem um produto volumoso, que demanda
bastante espaço para armazenagem, há necessidade de uma grande área de
estocagem nas fábricas de painéis arquitetônicos. Ainda que as áreas de estocagem
sejam grandes, a capacidade de armazenamento de cada fábrica é limitada,
portanto, se a quantidade de painéis fabricados for maior do que a quantidade de
painéis montados por uma sequência de dias, pode ocorrer de a área de estocagem
atingir sua capacidade de armazenagem, tornando-se o gargalo do processo de
fabricação e podendo chegar ao ponto de ter que parar a fabricação por falta de
espaço de estocagem.
Este evento acontece com alguma freqüência quando o cronograma de montagem
não é cumprido, por falta de frente de trabalho na obra, e deve ser evitado ao
máximo, pois gera custos não previstos tanto para o cliente final, quanto para o
fabricante, devido à necessidade de criar áreas alternativas de estocagem. Vale
ressaltar que a estocagem dos painéis depende de equipamento de grande porte
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como guindastes, que muitas vezes precisam ser locados especialmente para as
áreas alternativas de estocagem, aumentando ainda mais o custo deste evento.
Alguns cuidados devem ser tomados na armazenagem dos painéis:
O terreno de armazenagem das peças deve ser plano e deve ter boas
condições de suporte, visto que as altas cargas pontuais às quais o terreno
estará sujeito podem causar recalques que podem levar ao tombamento dos
painéis;
A área de estocagem, se não tiver piso em concreto, deverá ser recoberta por
uma camada de brita para evitar que os painéis se sujem com a terra do
terreno, especialmente em dias de chuva, quando o respingo da água
mancha a parte inferior dos painéis;
A área de estocagem deve ser dotada de suportes para os painéis, visto que
na maior parte dos casos os painéis são estocados em posição de
montagem, ou seja, na vertical (Figuras 97 e 98);

Figura 97 – Estocagem de painéis planos
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Figura 98 – Estocagem de painel em suporte metálico
Os painéis não devem ser apoiados diretamente no solo, mas sim devem ser
apoiados sobre calços de madeira resistente que devem estar alinhados às
alças de içamento (Figura 99);

Figura 99 - Esquema de estocagem de painel
Em hipótese alguma os calços e cunhas de madeira podem ter contato com a
face aparente do painel, pois a madeira causa manchas irreparáveis ao
concreto. Os calços e cunhas devem ser revestidos com material plástico
dotado de bolhas que impeçam total contato com o concreto, conforme
ilustrado pela Figura 100.
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Figura 100 – Distanciador para apoio de pré-fabricados
Fonte: www.coplas.com.br., acesso em 20/02/2009

6.4. Preparo da estrutura suporte

Para permitir a fixação dos painéis à estrutura do edifício é necessária a colocação
de insertos metálicos na estrutura, antes da sua execução.
No caso de estruturas de concreto moldadas in loco, o fabricante de painéis envia os
insertos metálicos para a obra antes do início da montagem das armações da
estrutura. Também é enviado o projeto de locação de insertos e o próprio construtor
faz a colocação de todos os insertos necessários para posterior montagem da
fachada. Usualmente o fabricante de painéis dá orientação e faz acompanhamento
inicial dos serviços para garantir que os insertos sejam corretamente posicionados.
No caso de estruturas pré-fabricadas, o fabricante de painéis envia com
antecedência os projetos de locações de insertos metálicos ao fabricante dos préfabricados estruturais e este faz a compatibilização dos projetos, incluindo os
insertos metálicos no projeto de fabricação de cada pilar ou viga. Usualmente os
insertos são fornecidos pelo fabricante de painéis e são enviados para a fábrica de
pré-fabricados estruturais que fará o posicionamento dos insertos em cada pilar ou
viga pré-fabricado.
Quando a estrutura é metálica, na maioria das vezes os painéis são fixados
diretamente aos pilares e vigas metálicos, sendo, algumas vezes, necessário o
reforço dos trechos de vigas que receberão a carga do painel, de forma a evitar a
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torção da viga. Em outros casos é necessária a soldagem de insertos metálicos, tipo
consoles, diretamente na estrutura metálica, para apoio dos painéis.
A Figura 101 mostra um inserto metálico já posicionado na borda de uma viga
periférica de uma estrutura moldada in loco, onde será apoiado um painel
arquitetônico. O inserto é preso à forma de madeira com pregos e arame de forma a
evitar sua movimentação no momento da concretagem. É de extrema importância
que a locação dos insertos seja precisa, caso contrário a montagem do painel fica
impossibilitada da forma inicialmente projetada, sendo necessária a consulta ao
engenheiro responsável pelo cálculo estrutural das fixações para definição das
correções a serrem feitas.

Figura 101 – Insertos metálicos introduzidos em estrutura de concreto, antes de sua
concretagem

6.5. Transporte dos painéis
É desejável que os painéis sejam transportados para o canteiro de obras apenas no
dia de sua efetiva montagem, a fim de possibilitar que os painéis sejam içados
diretamente da carreta para seu local definitivo (Figura 102).
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Figura 102 – Painéis sendo entregues na obra just in time
Fonte: Trejor, 2008
A montagem just in time é mais produtiva, pois elimina as áreas de estocagem na
obra, diminuindo em uma etapa o processo de montagem. Para isso é necessário
que os painéis sejam transportados para o canteiro na ordem em que serão
montados.
O transporte dos painéis arquitetônicos é feito por carretas de dois ou três eixos, na
maioria das vezes, e por carretas tipo prancha quando a altura dos painéis excede
2,90 metros, conforme ilustrado pelas Figuras 103 e 104.
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Figura 103 – Esquema de cargas de painéis arquitetônicos
Fonte: Adaptado de Stamp Pré-fabricados Arquitetônicos Ltda.
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Figura 104 – Painéis de grande altura sendo transportados por carretas tipo prancha
Os painéis usualmente são transportados em posição próxima da vertical e são
apoiados em cavaletes metálicos, aos quais eles são amarrados, conforme Figura
105.

Figura 105 – Painéis transportados por carretas, apoiado em suportes metálicos

Antes da realização da primeira carga, é fundamental conhecer o trajeto para
identificar os obstáculos e fazer o correto planejamento do transporte das peças.
Também é necessário conhecer as limitações de horários de circulação de cargas,
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especialmente na cidade de São Paulo, pois o planejamento de transporte é
altamente dependente das condições de acesso ao local de implantação da obra.
Painéis que tenham dimensões que excedam as dimensões laterais das carretas
apresentadas na Figura 102 devem ser transportados com acompanhamento de
batedores.

6.6. Instalação dos painéis na estrutura suporte
Para edifícios multi pavimentos usualmente a velocidade de montagem dos painéis é
maior do que a velocidade de execução da estrutura, portanto, a instalação dos
painéis arquitetônicos deve ser iniciada quando a estrutura do edifício já estiver com
uma quantidade suficiente de pavimentos prontos, de forma a não haver
descontinuidade dos serviços de montagem por falta de frente de trabalho.
A montagem dos painéis arquitetônicos deve preferencialmente seguir uma
seqüência aspiral ascendente, ou seja, iniciando-se a montagem pelo térreo ou
pavimento tipo e fechando-se cada pavimento antes de subir para o pavimento
superior. Esta seqüência de montagem permite maior produtividade, pois o
remanejamento de equipamentos de montagem de andar para andar fica reduzido a
uma única vez.
A equipe de montagem é usualmente composta pelos seguintes profissionais:
1 sinaleiro – é o funcionário que fica junto à área de estocagem/descarga de
painéis, usualmente no pavimento térreo da obra, e é responsável por
amarrar os painéis à grua ou guindaste e enviá-los para o local onde será
feita a montagem;
2 montadores – ficam no pavimento onde o painel será instalado e têm a
função de receber o painel e posicioná-lo no local apropriado;
2 soldadores – ficam junto aos montadores e são responsáveis pela fixação
do painel à estrutura do edifício através de solda ou parafuso;
1 encarregado – tem a função de coordenar a equipe e fica no pavimento
onde será feita a montagem, junto com os montadores e soldadores.
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6.6.1. Preparo do local de montagem
Antes do início da montagem a equipe de montagem deve planejar os serviços e
preparar o pavimento onde será feita a montagem dos painéis, garantindo que não
haja interrupção dos serviços depois de iniciados.
A equipe de montagem deve verificar se os insertos metálicos foram posicionados
corretamente na estrutura, de acordo com o projeto de locação dos insertos, e se
eles estão livres de concreto aderido sobre sua superfície. A verificação deve ser
feita com antecedência, pois caso haja alguma situação não conforme ao projeto, as
medidas corretivas devem ser tomadas antes do início da montagem dos painéis, de
forma a evitar improvisações.
Os materiais que forem necessários à montagem devem ser separados e
direcionados ao pavimento onde ocorrerá a montagem, estando disponíveis no
pavimento antes da subida do primeiro painel.
Os principais equipamentos empregados na montagem dos painéis são:
nível a laser para marcação topográfica;
tirfor para prender o painel enquanto ele não estiver fixado à estrutura;
alavancas para auxiliar no posicionamento dos painéis;
nível de bolha;
prumo de face;
escada metálica ou andaime para alcançar as fixações mais altas;
máquinas de solda;
maçarico para corte das alças dos painéis;
estufa para aquecimento dos eletrodos;
picão para limpeza da solda;
escova de aço para limpeza das fixações;
pincéis para pintura das fixações.
Materiais necessários:
chapas e cantoneiras de ligação;
eletrodos;
parafusos, porcas e arruelas;
calços metálicos;
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tinta para retoque da pintura das fixações;
thinner.
Além da verificação dos insertos da estrutura, antes do início da montagem, devem
ser feitas as marcações dos pontos topográficos nas lajes, tendo como referência os
eixos e as cotas de níveis indicadas no projeto da fachada, determinando a correta
posição de instalação de cada painel.

6.6.2. Envio do painel para montagem
O painel é transportado da área de estoque/descarga à sua posição de instalação
através de guindaste ou grua, equipamento que usualmente fica à disposição da
equipe de montagem por todo o período de trabalho da equipe, sem intervalos.
Desta forma é difícil que o equipamento de montagem dos painéis possa ser
compartilhado para execução de outras atividades que não a montagem.
O sinaleiro é o funcionário responsável por prender cabos de aço às alças dos
painéis e então prender os cabos de aço ao gancho da grua, de forma que o painel
possa ser içado.
Através de rádio comunicador, o sinaleiro se comunica com o operador da grua
liberando o início da subida do painel. O painel sobe em baixa velocidade até atingir
a altura do pavimento onde será feita a montagem (Figura 106).
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Figura 106 – Início do içamento de um painel para montagem

6.6.3. Recebimento do painel no pavimento de montagem
Quando o painel se aproxima do pavimento onde será feita a montagem, o
encarregado da equipe, através de rádio, passa a se comunicar com o operador da
grua para orientar sobre os movimentos que a grua deve fazer para aproximar o
painel da estrutura.
Com a aproximação da peça ao local de montagem, o montador ou o encarregado
consegue puxar o painel para mais perto da laje (Figura 107), até que seja possível
prender o painel ao tirfor, equipamento utilizado para puxar o painel até a laje, na
posição onde será montado. O tirfor deverá estar preso a um dos pilares centrais da
laje para que o painel possa ser puxado.
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Figura 107 – Recebimento do painel no pavimento de montagem

6.6.4. Posicionamento do painel na posição definitiva

Após o posicionamento do painel na estrutura, o mesmo será nivelado através do
ajuste dos parafusos niveladores ou através de calços metálicos, conforme
representado na Figura 108, verificando as cotas absolutas da estrutura com nível
óptico.

Figura 108 – Ajuste vertical dos painéis através de calços ou parafusos niveladores
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Caso o painel forme vão de caixilho com os painéis adjacentes, o vão formado
deverá ser checado com gabarito, de acordo com dimensões de projeto e
tolerâncias admissíveis.
O painel deverá ser então posicionado, com o auxílio de alavancas, dentro das
marcas topográficas anteriormente feitas na laje, com utilização de réguas e
esquadros para verificação.
O prumo do painel deve ser checado em sua face externa utilizando o prumo de face
e as marcas topográficas.

6.6.5. Execução das fixações

Com o painel em posição correta (nivelado e aprumado), o soldador/montador
deverá fazer a ligação entre o inserto metálico do painel e o inserto metálico da
estrutura através da execução de cordões de solda ou através de parafusos.
Nos casos em que a ligação for por meio de solda, o soldador deve fixar
parcialmente os painéis, fazendo pequenos cordões de solda nos sistemas de
fixação. Com os pequenos cordões de solda executados e com o painel ainda preso
ao tirfor, os cabos de aço que prendem o painel à grua são soltos e a grua é liberada
para descer para pegar outro painel.
Os soldadores concluirão as soldas, de acordo com as indicações de projeto,
respeitando comprimentos e espessuras dos cordões (Figura 109). Estando as
soldas finalizadas, o soldador deverá retirar a casca da solda, para verificar a
qualidade dos cordões.
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Figura 109 – Soldadores executando soldas para fixação do painel à estrutura

É importante ressaltar que a soldagem de aços galvanizados é mais difícil de ser
executada dentro de padrões mínimos de qualidade, pois a presença do zinco pode
provocar problemas de qualidade da solda, tal como pequenas fissuras em sua raiz
(PCI, 1996). A soldagem sobre o aço galvanizado requer mão de obra
especialmente treinada e qualificada para execução de solda em aço galvanizado,
com comprovação de qualificação através de ensaios.
Por este motivo, nos casos em que os insertos metálicos forem galvanizados, é
recomendável que, antes de iniciar a soldagem, o soldador remova a galvanização
dos insertos nos trechos onde for aplicada a solda para garantir a boa execução da
mesma. Posteriormente o soldador deve fazer aplicação de tinta rica em zinco, com
espessura de cerca de 100 µm, nas áreas onde a galvanização foi danificada (PCI,
1996) para garantir a resistência à corrosão da fixação.
No caso de ligações aparafusadas as ligações tendem a ser mais práticas e rápidas
de serem concluídas.
Depois de concluída a soldagem ou a colocação dos parafusos de todas as fixações
do painel, o tirfor deverá ser retirado e levado ao local de montagem do próximo
painel. As alças de içamento do painel deverão então ser cortadas com maçarico e o
concreto deve ser reparado, garantindo que o aço da alça não fique exposto e
sujeito à corrosão.
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6.7. Vedação das juntas

As juntas entre painéis são vedadas por profissionais especializados que trabalham
em cadeiras suspensas na face externa dos painéis.
A execução das vedações das juntas deve seguir as seguintes etapas:
Antes da aplicação do selante, deve ser feita a limpeza do concreto das faces
do painel, eliminado pó, óleos e outros contaminantes que possam prejudicar
a adesão do selante ao substrato. Além de limpa, a superfície do concreto
deve estar seca, pois a umidade superficial poderá prejudicar a adesão do
selante ao painel;
Apesar de não ser comum, em determinados casos pode ser necessária a
aplicação de primer à superfície do concreto, antes da aplicação do selante,
para melhorar a adesão do selante ao substrato. A necessidade de uso do
primer será definida em ensaios prévios. O primer deve ser aplicado com
pincel, sobre concreto seco, cobrindo toda a superfície de concreto onde for
aplicado o selante;
Depois de a superfície estar seca, deverá ser feita a colocação de um corpo
de apoio para limitar a profundidade do selante, conforme ilustrado pela
Figura 110. O correto posicionamento do corpo de apoio é fundamental para
garantir o desempenho da junta, portanto, é recomendado o uso de gabarito
para posicionamento adequado do mesmo.
O selante deve ser aplicado por pistola manual ou pneumática, cuidando para
o correto adensamento do selante, não permitindo a formação de bolhas;
Finalmente,

deve

ser

dado

acabamento

à

superfície

do

selante,

imediatamente após a aplicação, para que ele tenha uma estética adequada,
sem imperfeições de forma.
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Figura 110 – Vista lateral de painéis e detalhe de cordão de selante

6.8. Manutenção

Para que a fachada em painéis pré-fabricados arquitetônicos conserve suas
características ao longo dos anos, é necessário que seja seguido o plano de
manutenção determinado em projeto.
As principais medidas de manutenção das fachadas são: lavagem dos painéis,
reparo e substituição periódica do selante e manutenção dos dispositivos de fixação,
se assim previsto em projeto. As atividades de manutenção serão descritas a seguir.

6.8.1. Lavagem dos painéis

Para que as fachadas em painéis pré-fabricados mantenham suas características
estéticas ao longo dos anos, estas deverão passar por limpeza periódica, com
freqüência determinada por diversos fatores:
Localização da edificação – quanto mais poluído for o local, mais freqüente
tende a ser a necessidade de lavagem;
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Cor e textura do concreto empregado – os painéis mais claros e de textura
mais fina são os que mais sofrem com os efeitos da sujeira. Painéis mais escuros e
com textura rugosa usualmente disfarçam melhor os efeitos da deposição de
resíduos na superfície dos painéis.
Nível de incomôdo dos usuários com a sujeira da fachada – o cuidado
dedicado à manutenção estética de uma edificação varia consideravelmente de
edifício para edifício. Para um determinado condomínio pode ser prioritário manter a
fachada sempre limpa e conservada, enquanto que para outros, a sujeira da fachada
demora para ser percebida pelos seus usuários. Aqui o critério para determinação
da freqüência de limpeza tende a ser bastante subjetivo.
Ainda que a freqüência de limpeza da fachada seja variável em função de todos os
fatores descritos, recomenda-se que as fachadas sejam lavadas com periodicidade
de 2 a 3 anos.
Como forma de reduzir os custos de manutenção da fachada, recomenda-se que a
limpeza e a inspeção das juntas ocorram simultaneamente, pois ambas dependem
da instalação de equipamentos específicos (balancins ou cadeirinhas).
A sujeira depositada na superfície dos painéis usualmente é facilmente removida
através de lavagem com água e sabão neutro, ou, dependendo do grau de
sujicidade, através do emprego de solução ácidas.
O fabricante dos painéis deve indicar no manual do proprietário qual é o método de
limpeza recomendado, e deve fornecer o procedimento de execução do serviço de
limpeza, que deve ser rigorosamente seguido.

6.8.2. Manutenção das juntas
As juntas devem sofrer manutenção periódica, conforme descrito a seguir.
Inspeção e manutenção preventiva
O selante empregado para vedação das juntas entre painéis deve ser inspecionado
a cada dois anos, pelo menos, para identificação de falhas de adesão, trincas ou
pontos de rasgamentos. A inspeção deve ser feita em 100% das juntas através da
descida, pela fachada, de um funcionário qualificado para vedação de juntas, com
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uso de cadeirinha ou balancim. Os defeitos identificados devem ser imediatamente
corrigidos, para evitar a necessidade de retorno ao ponto defeituoso.
A falta da manutenção preventiva da vedação das juntas pode trazer significativos
prejuízos ao desempenho da estanqueidade, pois eventuais defeitos da vedação
podem permitir a penetração de água na edificação.

Substituição total do selante
Segundo os fabricantes de selantes, a substituição completa do material deve
acontecer de 15 a 20 anos após a sua instalação. O selante antigo deve ser
removido através de corte do selante com estilete bem rente ao concreto e posterior
aplicação do novo produto, de acordo com os procedimentos executivos citados no
item 6.7.

6.8.3. Manutenção das fixações
Conforme mencionado anteriormente, em função dos materiais selecionados para a
execução das fixações e dos revestimentos anti-corrosivos adotados, o fabricante de
painéis deve definir um plano de manutenção das fixações para que essas possam
atingir a vida útil de projeto da fachada.
Esta manutenção deve incluir recuperação dos tratamentos anti-corrosivos das
fixações, quando estes não tiverem durabilidade equivalente à durabilidade da
edificação, segundo procedimentos descritos pelo fabricante no manual do
proprietário.

6.9. Controle da Qualidade
De acordo com NBR 9062:2006, os elementos são considerados pré-fabricados
quando atenderem a determinados requisitos, sendo alguns destes citados a seguir:
 A mão de obra é treinada e especializada;
 A matéria-prima é previamente qualificada por ocasião da aquisição e
posteriormente através de inspeções de recebimento e ensaios;
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 O fabricante tem estrutura específica para controle da qualidade, para
realização de ensaios de laboratório e para inspeção das etapas do processo
produtivo;
 O concreto empregado para moldagem dos elementos pré-fabricados deve
atender às especificações da NBR 12.655, bem como ter um desvio-padrão
(Sd) máximo de 3,5 MPa, a ser considerado na determinação da resistência
à compressão de dosagem;
 As inspeções das etapas de produção devem compreender pelo menos a
confecção das fôrmas e armaduras, o amassamento e lançamento do
concreto, o armazenamento, o transporte e a montagem, devendo haver
registro por escrito em documento onde constem claramente indicados a
identificação da peça, a data de fabricação, etc, e as assinaturas dos
inspetores responsáveis pela liberação de cada etapa da produção.
Os elementos que forem fabricados sem atendimento aos requisitos citados acima
não são considerados elementos pré-fabricados, mas sim, pré-moldados, ou seja, o
que determina a diferença entre pré-moldado e pré-fabricado é o nível de controle do
processo de produção.
Nos países onde o uso de painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto é
freqüente, existem institutos que fazem auditorias periódicas às instalações do
fabricante para verificar a qualidade do processo de fabricação e do produto final. É
o caso do Precast Concrete Institute (PCI), nos Estados Unidos, e do Canadian
Precast Concrete Institute (CPCI), no Canadá, por exemplo. Ao final da auditoria o
fabricante recebe um selo de qualificação, indicando o nível de avaliação obtido.
No Brasil, a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto
(ABCIC) criou um sistema de avaliação dos fabricantes de elementos pré-fabricados
em geral, que além de estar baseado em normas internacionais e nas normas ABNT
aplicáveis

ao

produto,

baseia-se

no

programa

de

certificação

do

PCI

(www.abcic.com.br, acesso em 12/01/2009). Os selos podem ser obtidos em 3
níveis, sendo o Nível I o de menor exigência e o Nível III o de maior exigência, e a
certificação pode ser feita para diversos escopos, tais como elementos de fundação,
elementos para estrutura armada, elementos para estrutura protendida, painéis
arquitetônicos, peças alveolares, telhas e monoblocos. Os requisitos gerais
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avaliados estão apresentados na Tabela 18, na qual também estão indicadas as
pontuações necessárias para cada nível.

Tabela 18 – Critério de pontuação do Selo ABCIC
Fonte: Requisitos para Avaliação de Plantas de Produção, ABCIC
Requisito

Nível I

Nível II

Nível III

Total

Materiais

230

330

380

940

Produção

250

450

575

1.275

Estoque e montagem

200

300

375

875

Especificações e projetos

120

220

320

660

Gestão e apoio

125

325

525

975

Segurança e saúde

75

175

250

500

Atendimento ao cliente

Não exigido

200

400

600

Gestão ambiental

Não exigido

Não exigido

175

175

Total

1.000

2.000

3.000

6.000

Em consulta ao site da ABCIC, em Janeiro de 2009, verificou-se quais empresas
possuíam credenciamento para o escopo Painéis Arquitetônicos. A Tabela 19 indica
quais são essas empresas e o seu respectivo nível de credenciamento.
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Tabela 19 - Relação de fabricantes credenciados pela ABCIC para o escopo Painéis
Arquitetônicos, em 12/01/2009
Fonte: ABCIC, 2009
Fabricante

Nível de Credenciamento

Protendit

2

Cassol

2

Leonardi

1

Premodisa

1

Precon

3

Preconcretos

1

Munte

2

Viero

1

Prefabricar

1

Sudeste

2

Stamp

1

Como pode-se contatar, na Tabela 19 estão indicadas diversas empresas que não
fabricam painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto, segundo a definição
adotada neste trabalho para o produto. Isto ocorre, pois, segundo os critérios da
ABCIC, painéis arquitetônicos são os painéis tipo U, T e Duplo T, elementos
frequentemente utilizados em fachada, mas que na definição adotada neste trabalho
não são classificados como arquitetônicos, por não apresentarem acabamento
incorporado.
Desta forma, ainda que o Selo de Excelência ABCIC seja um grande avanço na
avaliação dos fabricantes de pré-fabricados, o Selo de Excelência ABCIC para o
escopo Painéis Arquitetônicos não pode ser utilizado como indicativo de qualificação
de um fornecedor para fabricação de painéis pré-fabricados arquitetônicos, segundo
a definição adotada neste trabalho. Ainda assim, o Selo ABCIC é um indicativo do
nível de qualidade dos produtos dos fabricantes e ajuda os consumidores a os
diferenciarem.
Na falta de um sistema de avaliação específico para os painéis pré-fabricados
arquitetônicos, torna-se mais importante que cada fabricante tenha um consolidado
plano de controle da qualidade. Assim, com o objetivo de auxiliar os fabricantes a
produzirem e montarem painéis com padrão mínimo de qualidade, além de permitir a
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redução do índice de rejeição de peças na fabricação, este trabalho propõe-se a
sugerir um plano de controle da qualidade a ser utilizado na fábrica e no campo, ao
longo do processo de produção de painéis de fachada.
Este plano está apresentado em forma de planilha, no Anexo 2, onde são sugeridos
os itens a serem controlados, os tipos de controle, quem deve realizar cada controle
e a freqüência de verificação. De acordo com o plano sugerido, os seguintes grupos
de atividades são inspecionados:
 Recebimento e controle das matérias primas;
 Produção do concreto;
 Fabricação, armazenamento e transporte dos painéis;
 Instalação dos painéis;
 Vedação das juntas.
Os aspectos mais relevantes deste plano são discutidos a seguir.

6.9.1. Recebimento e controle dos materiais
Admitindo-se que todos os materiais adquiridos para fabricação dos painéis tenham
sido adquiridos de fornecedores previamente qualificados, neste trabalho é discutido
o recebimento e o controle de tais materiais.
No momento do recebimento dos materiais que serão aplicados na produção ou na
montagem dos painéis pré-fabricados deve ser feita a verificação em relação à
quantidade, validade (quando aplicável), aspecto geral e características específicas
pré-definidas, garantindo que os materiais atendem as especificações estabelecidas
no pedido de fornecimento e atendam as normas técnicas aplicáveis a cada
material.
Para os materiais de certificação compulsória, como é o aço, e para os materiais
cujos fabricantes possuam um processo produtivo bem controlado e que apresentem
certificado de qualidade constando os principais resultados dos ensaios conduzidos
para aprovação de cada lote de material, a realização de ensaios adicionais para
recebimento dos materiais torna-se desnecessária.
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Assim sendo, nos casos citados é suficiente receber os materiais mediante a
apresentação dos certificados de qualidade do fornecedor, os quais devem conter,
no mínimo, a identificação do lote ensaiado, a correlação com a carga entregue,
resultados numéricos, data dos ensaios e responsável pelo ensaio. Os certificados
de qualidade devem ser registrados e arquivados para possibilitar a rastreabilidade
futura, se assim for necessário.
Entre os materiais empregados na fabricação dos painéis, usualmente apenas os
agregados graúdos e miúdos e a água não são entregues acompanhados de
certificado de qualidade do fornecedor e por isso o controle desses materiais é aqui
discutido:

Agregados graúdos e miúdos
Poucos fornecedores de agregados fazem controle sistemático de sua produção;
portanto, dificilmente fornecem resultados de ensaios dos seus materiais. Em razão
da falta de resultados de ensaio do material entregue pelos fornecedores de
agregados, faz-se necessária uma cuidadosa inspeção do material recebido. No
momento do recebimento, antes de fazer a descarga, é necessário verificar o
aspecto geral do material no que diz respeito à granulometria, contaminação por
materiais estranhos, teor de pulverulentos, presença de matéria orgânica ou argila e
conformidade com a coloração aprovada.
A coloração deve ser verificada com o agregado molhado, pois quando o material
está seco, os grãos ficam recobertos por uma camada de pulverulentos que impede
a visualização da cor dos grãos.
No caso de algum dos critérios apresentar não conformidade, o material deve ser
devolvido. Caso a não conformidade observada seja relacionada à coloração do
material, o fabricante pode, a seu critério, receber o material para utilização em
concreto não aparente.
Pode-se dizer que a análise visual é importante no controle da qualidade dos
agregados, pois as alterações grosseiras na qualidade dos materiais podem ser
facilmente identificadas. Por este motivo, esta verificação deve ser cuidadosa e deve
ser realizada em todos os lotes recebidos.
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Além da análise visual, os ensaios de caracterização dos agregados devem ser
conduzidos, para acompanhamento mais detalhado da qualidade do material e da
constância das suas propriedades. Assim, ensaios de granulometria, teor de material
pulverulento, teor de argila, teor de matéria orgânica e massa específica devem ser
conduzidos regularmente. Os ensaios podem ser realizados por laboratório
independente ou por laboratório próprio, mas é desejável que o fabricante tenha
estrutura própria mínima para conduzir os ensaios mais básicos, como granulometria
e umidade dos agregados, visto que a freqüência de alguns ensaios deve ser alta.
Além dos ensaios de caracterização, os agregados, especialmente a areia e o
pedrisco, por terem granulometria menor e reterem mais água, devem ser
constantemente ensaiados para verificação do teor de umidade, de forma que seja
possível ajustar a quantidade de água a ser adicionada em cada traço de concreto.
A freqüência da verificação do teor de umidade pode ser definida pelo fabricante, em
função da condição de estocagem dos materiais (se expostos às intempéries ou se
abrigados) e em função da rotatividade de estoque. É recomendável que a
verificação da umidade seja feita algumas vezes ao dia, para que sejam
identificadas as alterações de umidade do material ao longo do dia, devido à
exposição ao sol, vento e chuva, ou devido ao recebimento de material com
umidade diferente daquela que está em estoque.
A verificação da umidade dos agregados é importante aliada para se obter concreto
com características uniformes. Para usinas que tenham alto volume de produção de
concreto, que implique em alta rotatividade do estoque, é desejável que se tenha
mais de uma baia de agregado miúdo para que o material recebido seja
descarregado em uma baia, enquanto que a areia em uso no dia seja coletada da
outra baia.
A umidade da areia e do pedrisco pode ser verificada pelo ensaio do Frasco de
Chapman ou pelo método da “frigideira”, através da secagem do material.

Água de amassamento
A ABCIC recomenda ensaio anual da água para verificação de sua qualidade em
casos onde a água utilizada seja de poço. De forma geral, água potável é adequada
para o concreto.
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6.9.2. Produção do concreto

A qualidade do concreto é primordial para a obtenção de painéis com capacidade
resistente para suportar os esforços aos quais será submetido e para apresentar
uniformidade de coloração e textura. Conforme já mencionado, a relação água /
cimento é um parâmetro que interfere tanto na resistência do concreto quanto em
sua coloração e, por este motivo, é fundamental que um determinado traço de
concreto seja produzido sempre com a mesma relação água / cimento. Este cuidado
levará à produção de concretos com resistência à compressão constante para todas
as betonadas e com tonalidade uniforme.
Para que se consiga produzir concreto com características uniformes, é fundamental
conduzir adequado monitoramento da qualidade do processo de produção do
concreto produzido pela central dosadora. O controle da qualidade do concreto deve
contemplar, no mínimo, as verificações das seguintes propriedades:

Consistência do concreto
Ensaios de abatimento pelo tronco de cone, conhecido como “slump test”, devem
ser conduzidos com freqüência para verificar e corrigir a consistência do concreto e
auxiliar no ajuste da relação água / cimento do traço. O PCI (1996) recomenda que o
slump seja verificado antes da introdução dos aditivos na mistura para que a
quantidade de água a ser adicionada seja ajustada sem o efeito deste. O resultado
do ensaio não deve variar mais do que 25mm em relação ao slump de projeto.
Apenas depois que o slump esteja ajustado para o traço sem aditivo é que o aditivo
deve ser adicionado. Posteriormente à introdução do aditivo, deve-se fazer nova
verificação do slump até que se atinja a consistência desejada para aplicação do
concreto.
O ensaio de consistência deve ser realizado obrigatoriamente nos primeiros traços
de concreto a serem produzidos no dia e devem ser repetidos com freqüência ao
longo do dia para identificar necessidade de novos ajustes no traço e,
especialmente, para identificar necessidade de nova verificação da umidade do
agregado.
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Resistência à compressão
A resistência à compressão do concreto deve ser verificada no mínimo no momento
da desenforma de cada painel e aos 28 dias de idade (ABCIC, 2009), através de
ensaios realizados conforme a NBR 5739. É desejável que além de verificar a
resistência do concreto nas idades citadas, o fabricante também faça verificação da
resistência aos 7 dias de idade, para que eventuais distorções do comportamento do
concreto sejam identificadas, e o traço ou o processo produtivo possa ser corrigido.
Para cada idade a ser avaliada deve ser moldado um par de corpos de prova.
No caso de corpos de prova para liberação da desenforma, estes deverão ser
mantidos próximos à fôrma do painel correspondente e submetidos às mesmas
condições de cura do painel. Esta condição é importante, pois corpos de prova que
ficam separados do painel concretado não recebem o calor gerado pelo grande
volume de concreto do painel e tendem a apresentar resistência significativamente
inferior à resistência do painel, gerando resultados que não refletem a resistência
real do componente pré-fabricado. Os corpos de prova a serem rompidos nas idades
mais avançadas devem ser preservados imersos em água com temperatura
controlada a partir do 2º dia de idade.
A moldagem de corpos de prova para verificação da resistência à compressão na
desenforma deve ser feita para tipo de concreto, quantas vezes ao dia forem
necessárias para garantir que cada painel fabricado tenha um par de corpos de
prova que represente o lote de concreto utilizado. Neste caso, o lote pode ser
definido pelo volume de concreto produzido no período de cerca de 2 a 3 horas. Por
exemplo, se um concreto de um determinado traço é produzido no início da tarde
para fabricação de um determinado lote de painéis e depois volta a ser produzido no
final da tarde para fabricação de outro lote de painéis, devem ser moldados 2 pares
de corpos de prova, um no início da tarde e outro no final da tarde, para verificação
da resistência à compressão no momento que se deseja realizar a desenforma de
cada painel produzido. Os resultados devem ser registrados em formulário,
conforme sugerido pelo Anexo 3.
A freqüência de moldagem de corpos de prova para verificação da resistência à
compressão aos 28 dias deve ser definida de forma a atender aos critérios da NBR
12.655 e o controle estatístico do concreto deve ser feito conforme as condições do
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item 7.2 desta norma. Os resultados devem preferencialmente ser registrados em
relatório em forma de gráfico, pois permite uma boa visualização dos dados,
conforme exemplificado pelo Anexo 4.
A homogeneidade do concreto pode ser medida pelo desvio padrão da produção,
indicando o nível de qualidade alcançado. De acordo com NBR 9062:2006, o
concreto utilizado na moldagem dos elementos pré-fabricados deve ter desvio
padrão máximo de 3,5 MPa.

6.9.3. Fabricação dos painéis

De acordo com RODRIGUES (1989), na indústria da construção civil o controle da
qualidade frequentemente é confundido com a realização de ensaios de materiais e
componentes, quando na realidade não pode ficar limitado apenas a isto, mas deve
estar presente em todo o processo construtivo.
O controle da qualidade na fabricação dos painéis é de extrema importância e não
pode ser realizado apenas quando a peça já está pronta, pois já é tarde para realizar
qualquer correção necessária e o custo da não conformidade pode ser muito alto.
Quanto mais tarde um erro for identificado, mais cara é a sua correção e
determinados erros de produção não podem ser corrigidos, levando à rejeição do
painel. Desta forma, é necessário que o controle da qualidade seja feito ao longo de
todo o processo de fabricação de cada componente pré-fabricado.
De acordo com o PCI (1996) e com a NBR 9062:2006, o fabricante deve contar com
uma estrutura específica para controle da qualidade do processo de fabricação,
independente da estrutura da produção. O PCI (1996) ressalta que deve haver
cooperação entre a equipe de produção, que é responsável pela quantidade e pela
qualidade, e a equipe de inspeção, que é responsável por observar o processo e
monitorar a qualidade. No dia-a-dia das fábricas é comum que não haja o
entendimento deste conceito, e muitas vezes os problemas de qualidade são
atribuídos ao pessoal da qualidade. Neste momento é importante que a direção da
empresa tenha forte atuação para conduzir as equipes a objetivos comuns da
empresa e não a objetivos individuais de cada departamento.
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RODRIGUES (1989) afirma que um sistema de controle de qualidade só será
possível se a estrutura organizacional da empresa permitir que o seu corpo técnico
seja completamente desvinculado da produção e que seja gerenciado por
profissional que possua o mesmo nível hierárquico que os outros setores da
organização, opinião que é compartilhada com o PCI (1996).
Para minimizar os riscos de erros de produção e, consequentemente, para reduzir
os custos das não conformidades, recomenda-se que o processo produtivo dos
painéis pré-fabricados tenha paradas para inspeção, de forma que o processo
apenas seja continuado depois de inspeção e liberação por um inspetor da
qualidade.
Sugere-se que sejam adotados 4 pontos de inspeção ao longo do processo de
produção dos painéis:
1. Inspeção pré-concretagem
 verificação das características das fôrmas (limpeza, qualidade
superficial, dimensões e conformidade com projeto);
 verificação das armaduras (tipo de aço, quantidade, posição e
limpeza);
 verificação dos insertos metálicos (tipo dos insertos e posicionamento
de acordo com o projeto);
 verificação do tipo e posicionamento das alças de içamento
 verificação dos cobrimentos;

2. Inspeção imediatamente após a concretagem
 verificação do acabamento superficial do concreto fresco;
 verificação da identificação do painel;
 verificação e ajuste do posicionamento dos insertos metálicos que
podem ter se movimentado durante a concretagem.

3. Inspeção pré-desenforma
 verificação da resistência à compressão do concreto até que esta
atenda à exigência mínima indicada em projeto.
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4. Aprovação final do painel acabado
 verificação geral para identificar falhas de concretagem ou possíveis
danos ocorridos nas etapas de manuseio na área de estoque;
 verificação da qualidade dos reparos, se houver;
 verificação do aspecto visual das faces aparentes;
 verificação da legibilidade da identificação;
 verificação das condições das alças de içamento.

A inspeção de fabricação de cada painel deve ser registrada em formulário que deve
ser anexado ao projeto de fabricação de cada painel, conforme exemplo
apresentado no Anexo 5. O método de verificação de cada etapa e as respectivas
tolerâncias estão apresentados no Anexo 6.
Embora os pontos de inspeção sugeridos sejam apenas quatro (além dos
procedimentos de inspeção de materiais e do concreto, já citados), todo o processo
de fabricação deverá ser observado pelo inspetor com o objetivo de identificar
pontos de melhorias no processo, as quais deverão ser discutidas com a equipe de
produção e, então, implantadas.
O PCI (1989) recomenda a adoção de determinadas tolerâncias do produto que
estão apresentadas na Tabela 20 e na Figura 111. Estas tolerâncias são as
variações admissíveis de cada dimensão em relação à dimensão apresentada nos
projetos de fabricação dos painéis, de forma que a montagem dos painéis seja
viabilizada e que a fachada fique com aspecto visual final aceitável.
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Tabela 20 – Tolerâncias para as dimensões dos painéis acabados (PCI, 1989)
Dimensões

Tolerância
até 3 metros

a

Comprimento ou largura total
do painel

± 3mm

de 3 a 6 metros

-3mm, +4,5mm

de 6 a 12 metros

± 6mm

a cada 3 m adicionais

± 1,5mm

b

Espessura do painel

-3mm, +6mm

c

Variação de esquadro (diferença entre duas diagonais)
c = c1 – c2

d

Dimensões das aberturas

e

Locação e dimensão de aberturas não aparentes

f

Empenamento

g

Empenamento diferencial entre painéis adjacentes

h

Deflexão lateral

i

Locação das aberturas de caixilhos

± 6mm

j

Locação de chapas

± 25mm

k

Locação de insertos

± 12mm

l

Locação de alças de içamento

± 75mm

± 3mm a cada 1,8 m de diagonal
ou ± 1,2mm, o que for maior
± 6mm
± 1,9mm
± L/360 mm ou no máximo
2,5mm
1,3mm
± 1,5 mm a cada 30 cm da quina
adjacente mais próxima
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Figura 111 – Tolerâncias do produto
Para que o produto final fique dentro das tolerâncias indicadas na Tabela 20, nas
etapas 1 e 2 de inspeção devem ser adotadas tolerâncias da metade do valor
indicado na tabela referida. Por exemplo, se um painel de 7 metros de comprimento
deve ter tolerância de 6mm em seu comprimento e largura, no momento da
liberação da fôrma, a tolerância de liberação da mesma deve ser de 3mm. Esta
recomendação é válida, pois no momento da concretagem do painel, poderá
acontecer uma pequena acomodação da fôrma levando a diferenças de dimensões
maiores do que aquelas observadas no momento da liberação da fôrma.
Vale observar que as tolerâncias apresentadas aparentam ser muito pequenas, mas
são viáveis no processo produtivo e são possíveis de serem atingidas com facilidade
quando o processo é inspecionado em todas as suas etapas, conforme as
recomendações indicadas neste trabalho.
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6.9.4. Instalação dos painéis

A qualidade da instalação dos painéis na estrutura do edifício pode ser analisada
segundo dois aspectos: aparência ou aspecto visual da fachada e resistência
estrutural.
O aspecto visual da fachada depende da qualidade estética dos painéis, assunto já
discutido, e do seu correto posicionamento na estrutura. Do ponto de vista estrutural,
a qualidade de instalação dos painéis à estrutura depende da qualidade da
execução dos dispositivos de fixação dos painéis. Esses dois assuntos serão
detalhados a seguir.

Posicionamento dos painéis na fachada
O emprego de painéis pré-fabricados que tenham precisão dimensional e a
existência de uma estrutura igualmente bem executada, sem grandes variações de
prumo e desalinhamento de vigas, são condições necessárias para que a instalação
dos painéis à estrutura seja viável e para que se tenha como resultado final uma
fachada com qualidade visual aceitável.
Por isso é importante determinar algumas tolerâncias de montagem, que são
aquelas que estabelecem critérios de aceitação do componente pré-fabricado depois
de montado na estrutura, ou seja, quanto um painel pode estar desalinhado do
outro, quais as aberturas máximas aceitáveis das juntas, quais as variações de
prumo aceitáveis, entre outros (OLIVEIRA, 2001). Na Tabela 21 e na Figura 112
estão apresentadas as tolerâncias de montagem recomendadas pelo PCI (1989).
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Tabela 21 – Tolerâncias de montagem (PCI, 1989)
Dimensões
a

b

Deslocamento em relação ao eixo *

Nível do topo do
painel em relação
ao nível nominal

Tolerância
± 12mm

Painel individual aparente

± 6mm

Painel individual não aparente

± 12mm

Painel aparente em relação ao painel adjacente

6mm

Painel não aparente em relação ao painel adjacente

12mm

c

Variação de prumo na altura do edifício ou em 30m de altura, o que for menor *

25mm

d

Variação de prumo em qualquer trecho de 3m de altura

± 6mm

e

Desalinhamento de quinas de painéis adjacentes

± 6mm

f

Espessura das juntas

± 6mm

g

Encunhamento ou afunilamento máximo das juntas

9mm

h

Encunhamento ou afunilamento das juntas em 3m

6mm

i

Dente entre as faces de painéis adjacentes

± 6mm

* Para edifícios com altura superior a 30m as tolerâncias "a" e "c" podem ser aumentadas em 3mm por pavimento,
até o limite de 50mm

Figura 112 – Tolerâncias de montagem
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Dispositivos de fixação

Em razão da grande responsabilidade dos dispositivos de fixação, é de extrema
importância que os mesmos sejam inspecionados por profissional independente da
equipe de montagem.
O profissional a fazer a inspeção, além de ter bom entendimento de projetos, de
forma que possa verificar se os dispositivos foram executados conforme
especificações de projeto, deve ter profundo conhecimento dos procedimentos de
execução de ligações de estruturas metálicas, sejam soldadas ou parafusadas. O
profissional ainda deve ter conhecimento sobre tratamentos anti-corrosivos de aços.
O que se vê no mercado é que nem sempre os fabricantes de painéis possuem em
seu corpo técnico um profissional com tal qualificação, e acabam recorrendo à
contratação de profissionais especializados em inspeção de estruturas metálicas
para fazer visitas às obras e realizar a inspeção dos dispositivos.
Na ausência de inspeção por parte do fabricante, é altamente recomendável que o
construtor faça a contratação do profissional citado, pois a responsabilidade dos
dispositivos de fixação é extremamente grande e não podem deixar de ser
verificados por profissional qualificado para tanto.
A inspeção deve consistir em verificar:
 Conformidade com o projeto – o inspetor deve verificar se os dispositivos
foram executados conforme projeto, e deve elaborar relatório indicando todas
as não conformidades encontradas, tais como: substituição de peças que
compõem o sistema por outras com características diferentes; excentricidade
das fixações; adaptações de campo devido ao posicionamento incorreto dos
insertos metálicos dos painéis ou da estrutura, etc. O relatório deve ser
acompanhado de figuras ilustrativas ou fotos para melhor entendimento das
não conformidades;
 Verificação da qualidade das soldas – A verificação das soldas pode, na
maioria dos casos, limitar-se à inspeção visual das mesmas, pois apenas pela
análise visual é possível identificar onde há risco de defeito estrutural.
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Adicionalmente, o inspetor pode, a seu critério, realizar ensaios de líquido
penetrante, por amostragem, para verificar a qualidade da solda.
 Verificação do tratamento anticorrosivo - O inspetor deve verificar se os
dispositivos de fixação cujos insertos forem galvanizados, sofreram retoque
de seu revestimento, quando danificados (devido à solda ou por outros
motivos). Deve ainda verificar a limpeza da região soldada, o preparo da
superfície dos insertos e a qualidade da pintura anticorrosiva nos casos em
que o tratamento anticorrosivo seja a pintura.

A inspeção deve ser registrada em relatório, conforme exemplo no Anexo 7.
O relatório de inspeção deve ser analisado pelo engenheiro responsável pelo cálculo
estrutural dos dispositivos de fixação, que deve indicar se as não conformidades são
aceitáveis ou se necessitam de medidas corretivas.
Depois de todas as não conformidades terem sido corrigidas pela equipe de
montagem, o inspetor deve retornar à obra para verificar se as correções foram
executadas conforme solicitação do engenheiro estrutural.

6.9.5. Vedação das juntas
As juntas são de difícil inspeção, uma vez que elas ficam externamente à fachada e
seria necessário o uso de balancins ou cadeirinhas para viabilizar a verificação de
todas as juntas. Desta forma, é necessário fazer um bom trabalho de prevenção de
possíveis problemas que possam aparecer. Ao menos duas medidas preventivas
devem ser tomadas antes do início de qualquer execução de juntas: verificação da
compatibilidade do selante com o substrato e treinamento da mão de obra.
Com relação à adesão do selante ao substrato, deve ser feito um teste inicial para
verificação da compatibilidade do selante com o substrato do ponto de vista de
adesão e para definição da necessidade ou não do uso de primer. Este ensaio pode
ser realizado no laboratório do fabricante do selante, mediante o envio de amostras
de concreto de pequenas dimensões (15cmx15cm é um padrão bastante utilizado),
porém que sejam representativas do painel de concreto. As amostras, para serem
representativas, devem ter as características que seguem:
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Devem ser fabricadas exatamente com o mesmo concreto arquitetônico
empregado na fabricação dos painéis;
Devem ser fabricadas em fôrmas que tenham recebido aplicação de
desmoldante do mesmo tipo empregado na linha de produção e na mesma
quantidade, respeitando as proporções;
Devem receber o mesmo tratamento superficial (jateamento de areia,
lavagem, etc) em suas bordas que os painéis reais receberão.
O resultado do ensaio indicará a necessidade ou não do uso de primer no substrato,
antes da aplicação do selante.
Ao longo da execução da vedação das juntas, algumas verificações podem ser feitas
para minimizar problemas futuros:
 Monitoramento do consumo de selante – deve-se monitorar o consumo de
selante por metro de junta, conforme Anexo 8, de forma a garantir a
espessura média de selante e a geometria da junta. É recomendado que este
controle seja feito diariamente, de forma que dia a dia seja possível identificar
possíveis desvios de espessura de selante e de largura da junta. Consumo
abaixo do estimado é indicativo que em alguns trechos a espessura de
selante ficou abaixo das especificações do projeto ou que a largura da junta
ficou inferior às especificações, e poderão trazer problemas de fissuração ou
rasgamento, criando um ponto frágil do ponto de vista de estanqueidade da
fachada. Por outro lado, consumo excessivo de selante, além de indicar
desperdício de material, determina uma junta que não apresenta a mesma
eficiência.
 Ensaios de arrancamento in loco – o encarregado da equipe de montagem
pode fazer verificação, por amostragem, da adesão do selante ao concreto do
painel. O ensaio é simples, não demanda equipamentos, e é facilmente
realizado. Os fabricantes de selante costumam orientar sobre como realizar
este ensaio de campo.
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6.9.6. Uniformidade da coloração dos painéis

Uma preocupação comum na utilização de painéis pré-fabricados arquitetônicos,
que é frequentemente debatido entre produtores e consumidores, é com relação à
diferença de tonalidade entre painéis de uma fachada.
De fato, se não houver adequado controle dos materiais empregados, do processo
de produção do concreto e de fabricação do painel, pode haver significativa variação
de tonalidade entre os painéis da fachada. No entanto, tendo sido seguidas as
recomendações descritas ao longo deste trabalho, é perfeitamente viável obter uma
fachada com variação dentro do limite do aceitável.
É importante pontuar que o concreto é um produto manufaturado, mas é produzido a
partir de materiais naturais, o que ocasiona variações no produto final. Mesmo
quando se utiliza cimento de um mesmo fabricante e agregados de uma mesma
jazida, ainda ocorre variação dos materiais ao longo do período de fornecimento,
ocasionando variações no aspecto final do concreto. Portanto, uma fachada em
painéis pré-fabricados arquitetônicos nuca será tão uniforme quanto uma fachada
pintada. A uniformidade completa não deve ser esperada.
Ao longo deste trabalho foram citados diversos cuidados a serem tomados para
minimizar as variações de coloração dos painéis, tais como: uso de cimento de um
único fabricante, uso de agregados de uma mesma jazida, criterioso controle de
recebimento de agregados, procedimentos uniformes de produção de concreto,
aferição de equipamentos para pesagem de todos os ingredientes do concreto,
relação água / cimento constante, etc. Existe um outro fator que também tem grande
interferência na coloração do concreto e que ainda não foi aqui discutido: é a
eflorescência que por vezes forma-se na superfície dos painéis, deixando-o com
tonalidade esbranquiçada.

Eflorescência
O concreto de cimento Portland é um material que tem grande probabilidade de
desenvolver depósitos cristalinos de sais denominados eflorescência. Estes
depósitos têm coloração normalmente branca e podem ser observados na superfície
do concreto, deixando-o com aspecto de desbotado, especialmente quando trata-se

206
de concretos coloridos de tonalidade escura, pois a eflorescência fica mais
evidenciada. Por não trazer nenhum prejuízo estrutural ao concreto, a eflorescência
pode ser considerada um defeito meramente estético.
É comum o conceito errado de que peças de concreto colorido que após algum
tempo ficam com sua coloração esbranquiçada é devido à utilização de pigmentos
não resistentes às intempéries ou ao erro na dosagem da pigmentação. Desta
forma, por ser pouco conhecida, a eflorescência é muitas vezes confundida com a
má qualidade dos pigmentos empregados em concreto ou com falhas no processo
de fabricação do produto. Embora existam pigmentos que desbotam com o tempo e
com a exposição às intempéries, os pigmentos a base de óxidos citados no Capítulo
3 deste trabalho não estão sujeitos a este tipo de problema.
A eflorescência que normalmente é observada em painéis pré-fabricados
arquitetônicos de concreto é de carbonato de cálcio, que tem sua origem na reação
química de hidratação do cimento. Os compostos do cimento C3S e C2S, principais
responsáveis pela resistência do concreto, quando entram em contato com a água
produzem, além do silicato hidratado de cálcio (C-S-H), grandes quantidades de
hidróxido de cálcio, Ca(OH)2.
A formação da eflorescência ocorre quando o Ca(OH)2 produzido pela reação de
hidratação do cimento entra em contato com o CO2 presente na atmosfera, formando
o carbonato de cálcio, CaCo3. A formação do CaCo3 é praticamente inevitável,
desde que haja hidróxido de cálcio disponível no concreto.
Como o Ca(OH)2 é um composto solúvel em água, quando a água penetra pelos
capilares do concreto, ocorre a solubilização deste composto na água e, no
processo de sua evaporação, o hidróxido de cálcio solubilizado é transportado para
a superfície do concreto. O hidróxido de cálcio dissolvido em água, ao entrar em
contato com o CO2 da atmosfera, produz o CaCO3, composto que, por não ser
solúvel em água, acaba se precipitando na superfície do concreto, formando a
eflorescência.
Desta forma, no processo de formação da eflorescência, a água livre presente no
concreto tem papel fundamental, já que é ela a responsável por transportar o
composto que irá originar a formação do CaCO3. A presença de poros e rede capilar
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também têm papel fundamental, pois fornece o caminho por onde a água irá
transportar o hidróxido de cálcio até a superfície do concreto.
Ainda pode-se dizer que a eflorescência é um problema sazonal, manifetando-se
mais intensamente nos períodos quentes e chuvosos.
A eflorescência pode ser minimizada desde que sejam observados os seguintes
fatores:
a) Relação água / cimento - deve-se manter uma baixa relação água/cimento
para evitar a formação de capilares intercomunicáveis que aumentam a
absorção de água do concreto.
b) Emprego de adições - adições como a microssílica, metacaulim, etc diminuem
a formação do CaCO3, pois grande parte do Ca(OH) 2 produzido na reação
de hidratação do cimento reage com a adição, formando compostos
resistentes. Uma menor quantidade de Ca(OH) 2 fica disponível para formar a
eflorescência.
c) Aplicação de impermeabilizantes hidro-repelentes - o emprego de produtos
impermeabilizantes na superfície do concreto bloqueia a porosidade do
mesmo, impedindo a penetração de água e, consequentemente, o transporte
do hidróxido de cálcio à superfície do concreto.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os painéis pré-fabricados arquitetônicos chegaram ao Brasil há 15 anos, e ao longo
deste período observou-se um amadurecimento e aprendizado por parte dos
profissionais envolvidos na sua utilização, desde os próprios fabricantes, até os
projetistas, construtores e incorporadores. No entanto, observa-se que ainda há
aspectos a amadurecer, há necessidade de difundir o conhecimento adquirido e há
necessidade de consolidação das melhores práticas de projeto e execução das
fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos.
De forma geral, recomenda-se que os profissionais que estiverem envolvidos no uso
do sistema construtivo em questão observem alguns aspectos, a saber:
Com relação à viabilização do uso de painéis pré-fabricados arquitetônicos:
 A análise de viabilidade econômica do emprego dos painéis pré-fabricados
arquitetônicos deve ser ampla, levando em considerando todas as
características deste sistema construtivo, não podendo ser limitada, por
exemplo, à comparação de custo por m 2 do painel pré-fabricado em relação a
outros tipos de vedação. Assim, menor prazo de execução da obra,
organização de canteiro, menor número de atividades na obra, menor efetivo,
responsabilidade da vedação externa a cargo de um único fornecedor, etc,
são características que devem ser consideradas na análise de viabilidade
técnica e econômica do sistema construtivo em referência;
 A especificação dos painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto deve
ocorrer concomitantemente com a concepção do projeto arquitetônico do
empreendimento;
 As fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos tendem a ser
viabilizadas economicamente quando, entre outros fatores, há repetitividade
dos formatos dos painéis e quando os painéis tem grandes dimensões.
Com relação aos materiais empregados:
 O fabricante de painéis deve empregar um único tipo de cimento, proveniente
sempre de um mesmo fabricante;
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 Os agregados empregados na fabricação do concreto aparente dos painéis
de uma fachada deverão ser de uma mesma jazida ao longo de toda a
produção;
 Os pigmentos empregados na fabricação do concreto deverão ser a base de
óxidos, pois outros tipos de pigmento tendem a não ser resistentes às
intempéries;
 Os aços inoxidáveis, apesar de serem tecnicamente adequados para o uso
em dispositivos de fixação de painéis, consistem na alternativa de maior
custo, portanto, não têm sido empregados nas edificações correntes no
Brasil;
 Os aços patináveis, que são conhecidos por serem resistentes à corrosão,
não são adequados para emprego nas fixações de painéis, pois, na condição
abrigada, não desenvolvem a camada protetora conhecida como pátina.
Desta forma, para esta utilização específica, o aço patinável não traz
nenhuma vantagem em relação ao aço carbono A-36.
 O aço carbono A-36 é o aço que apresentará melhor relação custo x
benefício, embora tenha que necessariamente ser tratado para aumentar sua
resistência à corrosão atmosférica. O tratamento à base de pintura pode ser
empregado, desde que sejam previstas manutenções com periodicidade de
cerca de 5 anos. O revestimento de zinco, conhecido como galvanização a
quente, com espessura adequada, é uma alternativa que tem potencial para
apresentar resistência à corrosão no longo prazo. Dependendo da espessura
de galvanização, é possível que as fixações galvanizadas tenham mesma
vida útil de projeto da edificação, sem necessidade de manutenção;
 Previamente à especificação do selante a ser utilizado para vedação das
juntas, devem ser conduzidos ensaios para verificação da adesão do selante
ao painel de concreto;
 Deve ser escolhido um selante que apresente módulo de elasticidade
adequado ao dimensionamento da junta.

210

Com relação ao projeto:
 A modulação da fachada deve ser feita levando em consideração todos os
fatores que limitam as dimensões dos painéis, quais sejam: capacidade dos
equipamentos de manuseio da fábrica, dimensões e cargas admissíveis das
carretas, obstáculos do percurso da fábrica até a obra e capacidade do
equipamento de montagem em função do seu raio de alcance;
 As fixações devem ser padronizadas e devem ser projetadas priorizando a
facilidade de execução das mesmas;
 As ligações aparafusadas são preferíveis às ligações soldadas, pois
usualmente são mais práticas de serem executadas, além de não danificarem
o revestimento anti-corrosivo dos insertos metálicos;
 As juntas devem ser dimensionadas para cada obra, não sendo possível
adotar uma largura padrão de junta para todas as fachadas;
 O uso de paredes de gesso acartonado internamente aos painéis é uma boa
alternativa para esconder as fixações, além de proporcionar melhor
desempenho térmico, acústico e resistência ao fogo da fachada;
 Caso os dispositivos de fixação tenham sido projetados com material que não
tenha a mesma vida útil de projeto da edificação e estes dispositivos fiquem
inacessíveis, por exemplo, pela presença de parede de gesso acartonado
internamente aos painéis, deverão ser previstas janelas de inspeção para
monitoramento da evolução da corrosão nas fixações;
 Deve ser feita uma cuidadosa compatibilização dos painéis com os outros
sistemas, como impermeabilização, esquadrias, instalações e vedações
internas, para que todas as interferências sejam equacionadas;

Com relação ao desempenho dos painéis pré-fabricados arquitetônicos:
 Quando analisados isoladamente, os painéis pré-fabricados arquitetônicos
apresentam desempenho acústico satisfatório, pelo fato de serem espessos e
de material denso;
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 Quando analisados isoladamente, os painéis pré-fabricados arquitetônicos
apresentam desempenho térmico insatisfatório, pois apresentam elevada
transmitância térmica, ou seja, permitem a troca de calor entre o meio externo
e o meio interno. É recomendável que seja feita uma simulação do
desempenho térmico global da edificação para verificar o desempenho de
toda a envoltória do edifício;
 O uso de paredes de gesso acartonado internamente ao painel melhora o
desempenho térmico da fachada;
 Algumas medidas são necessárias para garantir a resistência ao fogo das
fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos: tratamento das juntas que
se formam entre os painéis e a estrutura com material resistente ao fogo, para
garantir a compatimentação vertical e evitar o “efeito chaminé”; proteger as
fixações metálicas com material resistente ao fogo para impedir o colapso
estrutural em situação de incêndio. Em ambos os casos o material utilizado
deve proporcionar tempo de resistência ao fogo igual ao TRRF da estrutura
do edifício;
 As juntas simples apresentam desempenho à estanqueidade satisfatório,
embora as juntas duplas proporcionem maior garantia de estanqueidade;
 A estanqueidade da fachada em painéis pré-fabricados arquitetônicos não
depende apenas da estanqueidade das juntas entre painéis. A interface entre
caixilhos e painéis é um ponto de atenção, onde frequentemente há
problemas de infiltração, portanto deve haver um detalhamento de projeto que
resolva esta interface de forma satisfatória;
 A durabilidade das fachadas em painéis pré-fabricados arquitetônicos
depende basicamente de 3 fatores a saber: adequado cobrimento das
armaduras; resistência à corrosão dos dispositivos de fixação; durabilidade do
selante das juntas.
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Com relação à fabricação:
 As amostras do concreto arquitetônico aprovadas para cada obra devem ser
mantidas na própria fábrica, em local de fácil visualização, para servir como
parâmetro de aprovação de cada painel produzido;
 As fôrmas têm grande importância na qualidade final dos painéis, portanto, os
fabricantes devem ter grande domínio sobre esta disciplina, conhecendo e
sabendo trabalhar com os diversos tipos de materiais possíveis de serem
empregados na fabricação das fôrmas;
 O fabricante de painéis deve investir em buscar profundo conhecimento da
produção e controle de concreto coloridos, em função de o concreto
arquitetônico ser um material sensível a variações de materiais e processos e,
ao mesmo tempo, ser o material de maior influência na qualidade estética do
produto final;
 A central dosadora de concreto deve estar constantemente aferida e deve
passar por lavagens freqüentes para evitar a contaminação entre os diversos
tipos de concreto produzidos em um dia;
 O emprego de espaçadores de armaduras não costuma ser viável, pois ficaria
aparente na face exposta do painel. Outros métodos de comprovada eficácia
devem ser utilizados para garantir que os cobrimentos sejam executados de
acordo com o projeto;
 Todos os painéis devem ser identificados de forma a garantir a rastreabilidade
do produto;
 A desenforma é o momento mais crítico do ponto de vista dos esforços a que
cada painel estará sujeito, portanto deverá ser feita de forma cuidadosa,
evitando fissuração e outros danos aos painéis;
 O ciclo de fabricação dos painéis deve ser respeitado ao máximo,
especialmente para as atividades de acabamento superficial do concreto
endurecido, como lavagem para retirada da nata de cimento e jateamento de
areia, de forma a evitar as variações de tonalidade e textura da superfície do
concreto;
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 Em hipótese alguma a face aparente do painel poderá ter contato com
madeira não impermeabilizada, como, por exemplo, calços de madeira para
apoio no transporte ou na armazenagem, pois as manchas ocasionadas não
são passíveis de serem retiradas;
 A estocagem dos painéis deve ser feita sobre solo firme e plano, evitando o
tombamento das peças, o que pode trazer prejuízos de grandes dimensões;

Com relação à montagem:
 Os painéis devem ser enviados à obra preferencialmente just in time, ou seja,
de forma que a os painéis sejam içados diretamente da carreta para a
posição final de montagem. A armazenagem de painéis na obra deverá ser
minimizada;
 A montagem deve preferencialmente ocorrer seguindo uma seqüência espiral
ascendente, ou seja, dos pavimentos inferiores para os superiores, de forma
que cada pavimento seja finalizado antes de subir ao próximo pavimento;
 Usualmente a montagem dos painéis na obra demanda uma grua de uso
exclusivo para esta atividade. O compartilhamento da grua ou guindaste com
outras atividades da obra precisa ser estudado junto ao fabricante, para
verificar a viabilidade;
 A interrupção das atividades de montagem na obra, por falta de frente de
serviço, são altamente indesejáveis, pois pode afetar diretamente a
capacidade de estoque do fabricante, e por conseqüência, o ciclo de
produção de painéis;
 Pelo fato de as soldas terem função estrutural, estas devem ser feitas por
profissional qualificado, o que deve ser comprovado através de certificados de
qualificação para cada posição de solda a ser realizada pelo profissional;
 A solda em aço galvanizado é mais difícil de ser executada com qualidade do
que a solda em aço sem revestimento, portanto demanda soldador
especialmente treinado para solda em aço galvanizado. Em função da
dificuldade de se soldar aço galvanizado, é usual que o revestimento de zinco
seja removido do aço no trecho onde será feita a solda, para evitar problemas
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de qualidade na mesma. Quando finalizada a montagem do painel, é
necessário que seja feito o retoque da galvanização, com tinta rica em zinco
(conhecida como galvanização a frio), nos trechos onde foi executada a
solda, de forma a garantir a resistência à corrosão em todo o sistema de
fixação.
 Quando os insertos são tratados a base de pintura, o sistema de fixação
deverá ser repintado após a montagem, com especial atenção às soldas;
 Recomenda-se que seja feita inspeção dos dispositivos de fixação, por
profissional qualificado em inspeção de estruturas metálicas, para verificação
da qualidade executiva, em função da grande responsabilidade estrutural das
fixações. A inspeção deve contemplar a verificação da conformidade com o
projeto, qualidade das soldas e ligações parafusadas e qualidade do
revestimento anti-corrosivo;
 Deve ser feito o monitoramento do consumo de selante e o acompanhamento
da configuração de forma das juntas (relação largura x profundidade) para
garantir o desempenho das juntas.

Com relação à manutenção:
 O selante das juntas é o elemento de menor durabilidade da fachada em
painéis pré-fabricados arquitetônicos, portanto, deve haver manutenção
preventiva das juntas, com periodicidade de cerca de 3 anos, para recuperar
os pontos danificados. A substituição completa do selante das juntas
possivelmente deverá ocorrer a cada 15 a 20 anos, tempo de vida útil de
projeto do material selante;
 A manutenção da fachada deverá incluir procedimentos de lavagem da
fachada, com periodicidade a ser definida pelo proprietário do edifício, sendo
recomendável que esta ocorra a cada 3 anos;
 É recomendável que a manutenção preventiva das juntas e a lavagem dos
painéis ocorram concomitantemente, de forma a reduzir os custos de
manutenção da fachada;
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 Caso os dispositivos de fixação tenham sido projetados com material que
tenha vida útil de projeto inferior à vida útil de projeto da edificação, devem
ser previstos procedimentos de manutenção do tratamento anti-corrosivo das
fixações, de forma a garantir sua resistência à corrosão;

O presente trabalho teve como objetivo sistematizar o conhecimento sobre painéis
pré-fabricados arquitetônicos de concreto, o que foi alcançado através de extensa
pesquisa bibliográfica que incluiu manuais do Precast Concrete Institute (PCI) e da
Federation Internacionale du Beton (FIB), normas brasileiras, entrevista com
profissionais, dissertações e artigos sobre o tema, livros, revistas, fichas técnicas de
produtos, além de visita a fabricantes e da experiência profissional da autora.
Como resultado, foram apresentadas as principais diretrizes para a correta
especificação dos materiais a serem empregados, foram descritos os principais
parâmetros para desenvolvimento dos projetos, foram apresentados os parâmetros
de desempenho, além de terem sido descritos os procedimentos de fabricação,
montagem, manutenção e controle da qualidade dos painéis pré-fabricados
arquitetônicos de concreto.
A diversidade de tipos de painéis pré-fabricados para fachada existente no mercado
fez com que este trabalho tivesse que ser limitado a uma determinada tipologia de
painéis, de forma que fosse possível tratá-la com alguma profundidade.
Desta forma, ainda há necessidade do desenvolvimento de outros trabalhos, com
enfoque das tipologias de painéis de fachada não tratadas neste trabalho,
especialmente os painéis de GFRC, os painéis sanduíche e os painéis de concreto
com revestimento de rochas naturais.
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Anexo A – Memória de cálculo das propriedades térmicas dos materiais

Propriedades dos materiais
Fonte: OLIVEIRA, 2003
Material
Concreto
Placa de gesso
Ar

Condutividade
térmica (λ)
(W/m.ºC)
1,75
0,35
0,026

Densidade (ρ)
(kg/m3)
2400
1500
0

Cálculo das propriedades térmicas de acordo com a NBR 15220-2
Tipo de vedação

espessura
material 1
(m)

Painel de concreto maciço - 10cm
de espessura

espessura
material 2
(m)

Resistência
térmica - R
(m2.ºC/W)

Transmitância
térmica - U
(W/m2.ºC)

Capacidade
térmica - C
(KJ/m2.ºC)

0,1

0,23

4,31

240

Painel de concreto maciço - 12cm
de espessura

0,12

0,24

4,11

288

Painel de concreto maciço - 15cm
de espessura

0,15

0,26

3,84

360

Painel de concreto maciço - 20cm
de espessura

0,2

0,29

3,46

480

Painel de concreto maciço 10cm
+ câmara de ar de 10cm + chapa
de gesso acartonado 12,5mm

0,1

0,0125

0,44

2,28

249

Painel de concreto maciço 12cm
+ câmara de ar de 10cm + chapa
de gesso acartonado 12,5mm

0,12

0,0125

0,45

2,23

297

Painel de concreto maciço 15cm
+ câmara de ar de 10cm + chapa
de gesso acartonado 12,5mm

0,15

0,0125

0,47

2,14

369

Painel de concreto maciço 20cm
+ câmara de ar de 10cm + chapa
de gesso acartonado 12,5mm

0,2

0,0125

0,50

2,02

489
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Transmitância térmica (U):
U = 1/R = 1/(he+hi+∑(ei/λi)), onde he e hi são os coeficientes de troca de calor
superficial externo e interno, e é a espessura de cada camada de material e λ é
a condutividade térmica de cada camada de material.

Capacidade térmica (C) :
C = ρ.e.c, onde ρ é a densidade do material, e é a espessura do material e c é o
calor específico do material.
Dados:
he = 20 W/m2.ºC
hi = 8 W/m2.ºC
Resistência térmica do ar = 0,17 m2.ºC/W
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ANEXO B - PLANO DE CONTROLE DA QUALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
Item

Tipo de controle

Recebimento e controle de materiais
certificado de qualidade do
Cimento
fornecedor
análise visual
massa específica
granulometria
teor de matéria orgânica
Areia
teor de pulverulentos
teor de torrões de argila e
materiais friáveis

Quem executa o
controle

Frequência

fornecedor

a cada carga

laboratório próprio

a cada carga

laboratorista ou
laboratório
terceirizado

a cada 200m3

no mínimo 2x ao
dia
a cada carga

umidade

laboratório próprio

análise visual
massa específica
granulometria
teor de pulverulentos

laboratório próprio
laboratorista ou
laboratório
terceirizado

a cada 200m3

umidade (para brita 0)

laboratório próprio

no mínimo 2x ao
dia

fornecedor

a cada carga

fornecedor

a cada carga

laboratório
terceirizado

a cada carga

fornecedor

a cada carga

fornecedor

a cada carga

fornecedor

a cada carga

fornecedor

a cada carga

ensaios de adesão ao
substrato

fornecedor ou
laboratório
terceirizado

1 x para cada
combinação de
selante e
substrato para
cada obra

certificado de qualidade do
fornecedor

fornecedor

a cada lote

ensaio de abatimento do
tronco de cone (slump
test)

laboratório próprio

diariamente para
cada lote de cada
tipo de concreto

Resistência para
desenforma

ensaio de resistência à
compressão

laboratório próprio

diariamente para
cada lote de cada
tipo de concreto

Resistência aos 28 dias

ensaio de resistência à
compressão

laboratório próprio

1x/dia para cada
tipo de concreto *

Brita

Aditivo
Pigmentos
Água
Aço em barras CA-50
ou CA-60
Tela soldada
Aço para sistemas de
fixação
Cabo de aço

Selante

certificado de qualidade do
fornecedor
certificado de qualidade do
fornecedor
ensaio de caracterização
química
certificado de qualidade do
fornecedor
certificado de qualidade do
fornecedor
certificado de qualidade do
fornecedor
certificado de qualidade do
fornecedor

Produção do concreto
Consistência
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Tipo de controle

Quem executa o
controle

inspeção com base em
projetos
inspeção com base em
projetos

inspetor da
qualidade
inspetor da
qualidade

inspeção com base em
projetos

inspetor da
qualidade

inspeção com base em
projetos

inspetor da
qualidade
inspetor da
qualidade
inspetor da
qualidade
inspetor da
qualidade

Item

Frequência

Fabricação dos painéis
Verificação da fôrma
Verificação da armação
Verificação do
posicionamento dos
insertes
Acabamento e
identificação
Aprovação final

análise visual

Armazenamento

análise visual

Transporte

análise visual

a cada painel
a cada painel
a cada painel
a cada painel
a cada painel
a cada painel
a cada painel

Instalação dos painéis
Posicionamento do
painel
Conformidade dos
sistemas de fixação
com relação aos
projetos

Verficação de prumo,
esquadro, tolerâncias de
montagem

inspeção com base em
projetos

análise visual
Qualidade das soldas

Tratamento dos insertes
metálicos

encarregado da
equipe de
montagem
encarregado da
equipe de
montagem
inspeção por
profissional
independete
encarregado da
equipe de
montagem
inspeção por
profissional
independete

líquido penetrante

inspeção por
profissional
independete

análise visual

encarregado da
equipe de
montagem
inspeção por
profissional
independete

a cada painel
a cada sistema de
fixação
por amostragem
de no mínimo
10%
a cada sistema de
fixação
por amostragem
de no mínimo
80%
amostragem a ser
definida pelo
profissional
independente, se
cabível
a cada sistema de
fixação
a cada sistema de
fixação

Vedação das juntas
Adesão do selante ao
substrato

ensaio de arrancamento in
loco

Configuração de forma
da junta

Monitoramento do
consumo do selante

* Desde que atenda a NBR12.655

encarregado da
equipe de
montagem ou
fornecedor do
selante
encarregado da
equipe de
montagem

por amostragem

diariamente
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ANEXO C - LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PAINÉIS
Parada de
inspeção

Item

Método de verificação
Conformidade
com projeto

Conferência de todas as especificações
de projeto

Não pode haver não
conformidade

Verificação da planilcidade da superfície
da fôrma (com uso de réguas metálicas).

Tolerância deve ser
igual à tolerância de
planicidade do
produtos

Análise visual da impermeabilização da
superfície da fôrma

Todas as faces
aparentes devem
estar 100%
impermeabilizadas

Dimensões

Verificação de todas as dimensões de
projeto, com uso de trena.

As tolerâncias de
cada dimensão
devem ser no
máximo metade das
tolerâncias do
produto.

Desmoldante /
retardador

Verificação visual da uniformidade da
aplicação do produto.

A aplicação deve ter
aspecto uniforme.

Limpeza

Verificação visual da presença de
sujeiras, tais como resíduos de concreto,
pontas de arame, etc, dentro da fôrma.

Não pode haver
nenhum resíduo na
fôrma.

Tipo de aço

Conferência em relação ao projeto

Não pode haver não
conformidade

Conferência em relação ao projeto

Não pode haver não
conformidade

Qualidade
superficial

Fôrma

Pré-concretagem

Armaduras

Insertos metálicos

Dispositivos de
içamento

Tolerância

Quantidade de
barras
Posição das
barras
Cobrimento das
armaduras

Conferência em relação ao projeto
Verificação, com trena, do cobrimento da
armadura em todas as faces da fôrma

± 5mm

Limpeza

Verificação visual

Armaduras devem
estar isentas de
óleos, desmoldantes
ou qualquer produto
que prejudique a
aderência ao
concreto

Tipo de inserto
metálico

Conferência em relação ao projeto

Não pode haver não
conformidade

Posicionamento
Diâmetro das
alças / tipo de
dispositivo
Posicionamento

Acabamento superficial do concreto
fresco

Verificação das dimensões com trena
Conferência em relação ao projeto
Verificação das posições, com trena
Verificação da planicidade da superfície
do concreto fresco
Verificação da legibilidade

Identificação do painel
Pós
concretagem

Conferência em relação ao projeto
Posicionamento

Verificação da posição dos insertos, com
trena

Limpeza

Análise visual da condição de limpeza
dos insertos

Insertos metálicos

± 12mm
Não pode haver não
conformidade
± 75mm
Conforme
tolerâncias
estabelecidas para
cada obra
Identificação deve
ser perfeitamente
legível
Não pode haver não
conformidade
± 12mm
Insertos deve estar
isentos de restos de
concreto e nata de
cimento
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Parada de
inspeção
Inspeção prédesenforma

Item

Método de verificação

Tolerância

Resistência do concreto

Ensaio de resistência à compressão para
verificação do atendimento às
especificações de projeto, antes da
desenforma

0,5MPa

Qualidade dos reparos

Verificação da coloração e textura do
reparo em relação ao painel.

Não devem ser
visíveis a 3 metros
de distância.

Verificação visual a 3 metros de distância
para painéis do térreo e do 1o pavimento
e a 5 metros de distância para
pavimentos superiores *.

Não pode apresentar
defeitos visíveis, tais
como fissuras, falhas
de concretagem,
quebras, reparos
visíveis

Verificação da legibilidade

Identificação deve
permanecer
perfeitamente legível

Verificação da integridade do dispositivo
de içamento e da integridade do concreto
na região do dispositivo

Dispositivos e
concreto do entorno
devem estar íntegros

Aspecto visual das faces aparentes
Inspeção final do
produto acabado
Identificação do painel

Condições das alças de içamento

* Este critério deve ser definido por cada fabricante em função das condições contratuais e do tipo de obra
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ANEXO D - FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PAINÉIS

OBRA: _________________________________

Aprov.

PAINEL: ______________

Reprov.

Pré-concretagem

□

□

Qualidade da fôrma (limpeza, qualidade superficial, dimensões e
conformidade com projeto)

□

□

Armaduras (tipo de aço, quantidade, posição e limpeza)

□

□

Insertos metálicos (tipo dos insertos e posicionamento de acordo com o
projeto)

□
□

□
□

Alças de içamento (tipo e posicionamento)
Cobrimento das armaduras
Pós concretagem

□
□
□

□
□
□

Acabamento superficial do concreto fresco
Identificação do painel
Posicionamento dos insertos metálicos
Inspeção pré-desenforma

□

□

Resistência à compressão do concreto
Inspeção final do produto acabado

□
□
□
□

□
□
□
□

Qualidade dos reparos
Aspecto visual das faces aparentes
Identificação do painel
Condições das alças de içamento

Data de fabricação: ______ / ______ / __________
Inspetor: ____________________________________

Data de liberação final: ______ / ______ / __________
Inspetor: ____________________________________
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ANEXO E - CONTROLE DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA DESENFORMA

Data de moldagem: ______ / ______ / __________

Obra

Identificação
do traço

Identificação
do CP

Painéis
concretados

Horário de
moldagem

Edifício
A

C-125

720

1001, 2001,
3001 e
4001

14:00

Edício B

C-320

202, 302,
402

16:00

Edifício
A

C-125

721

720 A

1015, 2015,
e 3015

Horário
de
ruptura

fc
(MPa)

fc
exigido
(MPa)

Desenforma
autorizada
por

06:30

18,2

15,0

João M.

06:30

18,5

15,0

João M.

06:30

16,2

15,0

João M.

06:30

16

15,0

José C.

06:40

12,5

15,0

não
liberado

08:00

15,6

15,0

José C.

17:10
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ANEXO G - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO
OBRA: _________________________________________________
PAINEL:
Item inspecionado
Dispositivo
de fixação

Conformidade com
projeto

Qualidade
da solda

Tratamento
anticorrosivo

Observações

Solução
Proposta

Data de inspeção:

Data de aprovação final:

Inspetor:

Aprovado por:

PAINEL:
Item inspecionado
Dispositivo
de fixação

Conformidade com
projeto

Qualidade
da solda

Tratamento
anticorrosivo

Observações

Solução
Proposta

Data de inspeção:

Data de aprovação final:

Inspetor:

Aprovado por:

Legenda:

em branco

não inspecionado
aprovado
reprovado
aprovado após reinspeção
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