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RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre materiais (nãotecidos) impermeáveis à
água e permeáveis ao vapor de água aplicados em fachadas formadas por sistemas
construtivos leves tipo Light Steel Framing. O desenvolvimento da dissertação baseouse em ensaios laboratoriais e pesquisas bibliográficas. As pesquisas bibliográficas
consideraram temas como barreiras impermeáveis (nãotecidos) e sistemas construtivos
leves, tipo Light Steel Framing. Foram adotados de bibliografias os critérios para avaliar
as características que os nãotecidos usados como barreiras impermeáveis devem
apresentar, sendo a impermeabilidade à água e a permeabilidade ao vapor de água as
mais significativas. Portanto, por meio de ensaios foram avaliadas as características de
quatro nãotecidos: dois dos nãotecidos ensaiados já são utilizados em construções
leves. Os resultados dos ensaios laboratoriais possibilitaram comparar
características dos

as

quatro tipos de nãotecidos com os critérios adotados da

bibliografia, mostrando que três dos nãotecidos ensaiados tem potencial para uso em
fachadas formadas pela tecnologia de Light Steel Framing.

Palavras chaves: barreira impermeável, nãotecido, Light Steel Framing, vapor de
água, impermeabilidade à água

ABSTRACT
Study of materials (nonwoven) for use in Light Steel Framing facade system

This work presents a study about water resistance and vapor permeance/
transmission of weather resistive barriers - waterproof blanket (nonwoven) - applied to
Light Steel Framing (LSF) facades. This work is based on laboratory tests and literature
researches, which consider issues as waterproof blankets (nonwoven) and Light Steel
Framing. The parameters to evaluate the nonwoven, specially concerning water
resistance and vapor permeance, was adopted from bibliographies. Thus laboratory
tests were designed to compare the characteristics among four types of impervious
blankets (nonwoven): two of them is already used in LSF. The results of this study
show that three of the materials tested have a potential as wall sealing in LSF facades.

Keywords: waterproof blanket, nonwoven, Light Steel Framing, vapor permeance and
water resistance
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1

INTRODUÇÃO
A demanda por habitações é um fato concreto no Brasil, por isso programas

do governo como o “Minha Casa Minha Vida” tem tido repercussões significativas no
setor da construção (SANTIAGO; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2010). Porém, é sabido
que não somente as tecnologias convencionais conseguirão atender à referida
demanda, por isso tecnologias inovadoras cada vez mais tem aparecido no cenário
da construção civil brasileira.
De acordo com Rodrigues (2010) o Light Steel Framing é uma alternativa para
construções rápidas. A eficiência do Light Steel Framing (LSF) está diretamente
relacionada ao desenvolvimento adequado de projetos, associado a uma boa
execução.
Conforme a Diretriz SINAT 003 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010) e Freitas e
Crasto (2006), no Brasil quando se fala em Steel Frame, define-se como sendo um
sistema construtivo de paredes, coberturas, pisos ou lajes, que são formados por
quadros estruturais metálicos e chapas delgadas de fechamento.
De acordo com o The Steel Construction Institute (2000), LSF são quadros
estruturais formados de perfis leves de aço , fácil de armazenar.
Portanto, o sistema Light Steel Framing é constituído de diversos materiais e
componentes; e visando melhorar o conhecimento sobre um desses materiais e
contribuir com projetistas e construtores, esse trabalho discute a barreira
impermeável usada em fachadas de sistemas leves. A principal função dessa
barreira é ser impermeável à água e permeável ao vapor de água.
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1.1

Justificativa
Dentre os subsistemas que compõem uma edificação a vedação vertical é

indicado pelos construtores e projetistas como um dos que apresentam os principais
gargalos

tecnológicos,

em

função

da

carência

de

métodos

construtivos

racionalizados e industrializados e de suas várias interfaces com outros subsistemas
(SILVA; SILVA, 2004).
O incremento da qualidade dos projetos e da melhoria de execução do
subsistema de vedação vertical

pode minimizar o aparecimento de patologias

(fissuras, trincas, etc.) que comprometem o desempenho e a durabilidade do edifício,
consequentemente, aumentando custos de manutenção (OLIVEIRA, 2009).
Existem diferentes formas de compor as vedações de fachada, como por
exemplo, alvenaria de bloco cerâmico, alvenaria de bloco de concreto, painéis prémoldados de concreto, paredes de Light Steel Framing (LSF), etc. O presente
trabalho

aborda aspectos de sistemas construtivos de vedação de fachada

(paredes) formados por tecnologias de LSF.
Um sistema construtivo LSF adequadamente projetado e executado, tem
potencial para apresentar bom desempenho; além disso, potencialmente pode
beneficiar

a

construção

aumentando

seus

níveis

de

industrialização

e,

consequentemente, reduzir o tempo de construção em razão da velocidade de
montagem dos seus componentes;
O LSF é constituído, além dos perfis leves de aço e das chapas de
fechamento, de diversos materiais e componentes, como os materiais (nãotecidos).
O objetivo de utilizar esses nãotecidos nas fachadas é evitar a penetração de água
para o interior da vedação e permitir a passagem do vapor de água para o exterior
da vedação. Tal material é um componente essencial para garantir o bom
comportamento do sistema LSF quando usado em vedações de fachada.
Os materiais (nãotecidos) atualmente empregados no mercado brasileiro são
importados, o que aumenta o custo do emprego da tecnologia de LSF, em razão do
preço do material e de problemas logísticos relativos à entrega desse material nas
obras. Os materiais importados são geralmente formados pelo Polietileno de Alta
Densidade (PEAD). Por exemplo, um rolo do material (nãotecido) de (PEAD)
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vendido comercialmente como Tyvek® e/ ou Type custa em torno de 8 reais o metro
quadrado (informação verbal)1.
Existem materiais (nãotecido) fabricados no Brasil que poderiam ser utilizados
exercendo a mesma função que os naotecidos importados, cujos preços quando
comparados ao PEAD importado, giram em torno de 2 a 5 reais por metro quadrado;
isto é, qualquer um desses materiais pode ter um preço de 200 a 400% (informação
verbal)¹ menor que o material importado. Entretanto, é necessário saber se esses
materiais nacionais tem características similares aos materiais importados, podendo,
portanto, exercer a mesma função.
Logo, o presente estudo visa identificar materiais (nãotecidos) nacionais que
tenham potencial para substituir os importados, diminuindo o custo do Light Steel
Framing, deixando-o ainda mais competitivo.
As principais características dos materiais (nãotecidos) abordadas neste
trabalho são a impermeabilidade à água e a permeabilidade ao vapor de água,
porque são fatores essenciais na garantia do desempenho do subsistema de
fachada em LSF.
1.2

Objetivo geral
O objetivo é estudar as características de desempenho de quatro materiais

(nãotecidos) para serem utilizados em fachadas de edifícios formadas por sistemas
construtivos leves tipo Light Steel Framing (LSF).
1.3

Objetivos específicos
Os objetivos específicos deste trabalho são:


Avaliar

o

desempenho

relativo

à

impermeabilidade

à

água

e

permeabilidade ao vapor de água de quatro materiais (nãotecidos), por
meio de diferentes ensaios laboratoriais, sendo que dois dos nãotecidos
são importados e já utilizados em construções leves;

1

Dados coletados com fornecedores de mantas impermeáveis (nãotecidos) no período de abril à
maio, 2010.
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Comparar os resultados dos ensaios laboratoriais dos quatro materiais
(nãotecido) com critérios de desempenho coletados de bibliografias
internacionais de barreiras impermeáveis (normas técnicas).

1.4

Metodologia de trabalho
Para o desenvolvimento desse trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas e

ensaios laboratoriais. As pesquisas bibliográficas foram feitas em livros, revistas,
revistas eletrônicas, manuais técnicos, teses, dissertações, artigos científicos e
normas técnicas nacionais e internacionais. Nessas pesquisas bibliográficas foram
coletados e adotados de bibliografias os critérios para avaliar as características que
os nãotecidos usados como barreiras impermeáveis devem apresentar.
Os ensaios laboratoriais foram feitos para avaliar essas características, quais
sejam: impermeabilidade à água, permeabilidade ao vapor de água, massa por
unidade de área, resistência à tração, espessura, resistência à penetração por ponta
tipo bola e resistência à tração. Foram ensaiados quatro tipos de nãotecidos, sendo
que um dos nãotecidos ensaiados (o PEAD - Polietileno de Alta Densidade) já é
utilizado em construções leves. Detalhes dos métodos de ensaios são apresentados
na seção 3.
1.5

Estrutura e desenvolvimento da dissertação
Na primeira seção é apresentado o contexto em que o trabalho está inserido,

a justificativa, os objetivos e a metodologia de trabalho.
Na segunda seção apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre o sistema
construtivo leve tipo Light Steel Framing e o material (nãotecido).
Na terceira seção encontra-se detalhado os métodos dos

ensaios

e a

descrição técnica dos materiais (nãotecidos) utilizados nos ensaios.
Na quarta seção discutem-se os resultados obtidos nos ensaios.
Na quinta seção, com base nos resultados, faz se comparações e discussões,
e são apresentadas as conclusões finais do trabalho.
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2

TECNOLOGIA DE LIGHT STEEL FRAMING (LSF)
Um breve histórico, características do Light Steel Framing e barreiras

impermeáveis são abordados nesta seção a fim de basear as discussões e
conclusão do trabalho.
2.1

Origem e histórico do sistema construtivo Light Steel Framing
De acordo com Freitas e Crasto (2006), o inicio do uso do Light Steel Framing

ocorreu por volta de 1900. Os colonizadores americanos buscavam novas
tecnologias que tivessem maiores velocidades de execução e produtividade para
atender ao crescimento populacional.
No inicio, a madeira foi utilizada como matéria prima para a fabricação do
novo método de construção que consistia na montagem de uma estrutura, por meio
de

peças

com

pequena

seção

transversal

denominada

Ballon

Framing

(CONSULSTEEL, 2002, apud FREITAS; CRASTO, 2006, p. 12).
Portanto, casas executadas com madeira “Wood Frame” tornaram-se comuns
nos Estados Unidos. Em 1933 com o avanço das indústrias de aço foi construída
uma residência em aço utilizando à tecnologia do LSF em substituição a estrutura de
madeira (FRECHETTE, 1999, apud FREITAS; CRASTO, 2006, p. 13).
Com a passagem do furacão Andrew em 1992, ocorreu uma grande
devastação de casas construídas com tecnologia “ Wood Framing”, as seguradoras
começaram a aumentar as taxas para esse tipo de construção e diminuir para o
sistema construtivo Light Steel Framing, incentivando o desenvolvimento da
tecnologia com perfis de aço (JARDIM; CAMPOS, [2005]).
O aço zincado tem sido usado a mais de 50 anos no Light Steel Framing e em
outros componentes de habitações e edifícios residenciais na Austrália, Japão,
França, Estados Unidos e Canadá. Por ano nos Estados Unidos são construídas
100.000 unidades em Light Steel Framing (THE STEEL CONSTRUCTION
INSTITUTE, 2000).
No Brasil, o uso de Light Steel Framing iniciou-se na década de noventa
com a construção de residências para a classe média. O mercado para esse tipo de
sistema construtivo teve um aumento considerável devido à maior velocidade de
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execução quando comparada com sistemas convencionais. Além das residências o
LSF vem sendo utilizado na construção de obras comerciais, galpões, armazéns,
escola,

etc

(INSTITUTO

BRASILEIRO

DE

DESENVOLVIMENTO

DA

ARQUITETURA, 2010).
Atualmente, com o aumento de financiamento para habitações de interesse
social e, consequentemente, o aumento da demanda por construções mais rápidas,
a

tecnologia

de

Light

Steel

Frame

vem

sendo

também

adotada

em

empreendimentos habitacionais, como os Conjuntos Vila Dignidade da CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS, 2011).
2.2

Características do Sistema construtivo Light Steel Framing
Segundo a definição do The Steel Construction Institute (2000) o sistema

construtivo leve tipo Light Steel Framing tem como característica básica os quadros
estruturais constituídos por perfis de aço galvanizado formados a frio utilizado como
estrutura principal da construção, conforme ilustra figura 1.
Conforme a Diretriz SINAT 003 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010), no
Brasil quando se fala em Steel Frame, define-se como sendo um sistema construtivo
de paredes, pisos ou lajes, que são formados por quadros estruturais de perfis
metálicos e chapas delgadas de fechamento.

Figura 1 - Construção de escola em LSF no Rio de Janeiro
Fonte: Santiago, Rodrigues e Oliveira (2010)
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No quadro 1 encontram-se os tipos de perfis de aço formados a frio que
estruturam os sistemas construtivos de paredes, piso e cobertura segundo a ABNT
NBR 6355 (2003).

Quadro 1 - Tipos de perfis de aço formados a frio para uso em sistemas construtivos de parede, piso
e cobertura.
Fonte: Diretriz SINAT 003 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010) e ABNT NBR 6355 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003).

Segundo Freitas e Crasto (2006), a montagem desse tipo de sistema
construtivo é ágil, pois trabalha com perfis leves e de fácil manuseio. O fechamento
utilizado juntamente com esse tipo de estrutura pode ser variado em função dos
ambientes a serem vedados.
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Outra vantagem desse tipo de sistema é a colocação de componentes
auxiliares, como por exemplo, lã de rocha, “barreira impermeável” (nãotecido) etc.,
que permite o incremento do desempenho do sistema construtivo em termos de
desempenho térmico, acústico e estanqueidade à água.
A tecnologia Light Steel Framing pode ser empregada para a construção de
três subsistemas: vedações verticais, vedações horizontais e cobertura. Neste
trabalho abordar-se-á o uso de LSF somente em vedações verticais (paredes) de
fachadas.
A configuração estrutural, quando as paredes são estruturais, é dada pelos
quadros estruturais e contraventamentos, que recebem cargas de cobertura, e/ou de
lajes de outro pavimento e descarregam na fundação.
A modulação entre as chapas de fechamento interno e externo, também é um
aspecto que deve ser levado em consideração. O planejamento da modulação
contribui para diminuição de desperdícios, devido ao fato de que, as chapas de
fechamento geralmente têm um módulo referência de 400 ou 600 mm (JARDIM;
CAMPOS, [2005]).
Para compor o sistema são utilizados componentes de fechamentos da face
interna e externa dos quadros de perfis de aço. São chapas de fechamento: placas
ou réguas cimenticias, siding de PVC, chapas de OSB (Oriented Strand Board),
chapas de gesso para drywall, etc. Sob ou sobre as chapas de fechamento externo,
pode-se empregar nãotecidos cuja função principal é impedir a entrada de água e,
eventualmente, permitir a saída de vapor de água (FREITAS; CRASTO, 2006). O
siding de PVC é um acabamento complementar as chapas de fechamento, sendo
fixado sobre as chapas de OSB ou sobre as chapas cimentícias.
O Light Steel Framing é formado pelos seguintes componentes:


Elementos de fixação – parafusos, conectores e chumbadores;



Chapas de fechamentos – chapas de gesso acartonado, chapas cimentícias,
chapas de OSB, etc;



Isolantes térmicos e absorventes acústicos;



Materiais de impermeabilização (membranas moldadas no local com reforço
de tela, mantas asfálticas, etc);
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Barreiras impermeáveis à água e permeáveis ao vapor de água;



Componentes de acabamento ou revestimentos, como os siding de PVC.

Os materiais impermeáveis à água têm suma importância no comportamento
de paredes constituídas de LSF, isso porque a penetração de água através da
parede, seja pela própria parede ou pelas suas interfaces com piso, prejudica a
estanqueidade à água e a durabilidade da edificação.
A

estanqueidade

do

subsistema

é

assegurada

utilizando

materiais

complementares como, por exemplo, a barreira impermeável á água (nãotecido)
(Fotografia 1), cuja função é não permitir a entrada de água e possibilitar a saída dos
vapores de água, evitando a formação de uma camada de água por condensação na
parede.

Estrutura LSF

Placa cimentícia

Barreira impemeável

Fotografia 1 - Esquema dos componentes constituintes da vedação de fachada

Fonte: Arquivo de Santos (2005)2

As chapas de OSB (figura 2), ou chapas de compensado, podem ser
utilizadas com função de fechamento e contraventamento. As chapas de OSB são
formadas por camadas de madeira coladas entre si por meio de uma resina fenólica
e prensadas a alta temperatura (LOPES et al., 2008).

2

Cedido por Rafael A. Santos
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Figura 2 - Chapa de OSB (Oriented Strand Board)
Fonte: Flaviense (2010)

As chapas de OSB são fixadas aos montantes por meio de parafusos que
devem estar espaçados entre si no máximo 150 mm em todo o perímetro da placa, e
300 mm nos montantes intermediários, os quais são espaçados de 400 mm ou 600
mm (GRUBB; LAWSON, 1997 apud FREITAS; CRASTO, 2006, p.12). Várias
especificações de OSB são encontradas na norma EN 300 (2006).
As chapas cimentícias são uma mistura homogênea, sem amianto, formada
por cimento Portland, agregados e fios, telas ou fibras, sintéticas (figura 3). Essas
chapas devem atender alguns requisitos e métodos de ensaios normativos
estabelecidos na ISO 8336 (2009) e na ABNT NBR 15498 (2007).

Figura 3 - Chapa cimentícia
Fonte: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura (2010)

Importante também na tecnologia de LSF são os procedimentos e sequência
de montagem, descreve-se a seguir uma sequência básica, considerando
fechamento externo em chapas cimentícias e interno em chapas de gesso para
drywall:
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Pré-fixação da guia inferior na base/ fundação. Geralmente, as guias
inferiores são fixadas à base com chumbadores tipo wedge-bolt (figura 4). A
distância entre chumbadores é determinada por cálculos estruturais.

Figura 4 - Esquema de fixação por chumbadores
Fonte: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura (2010)



Fixação dos montantes das extremidades dos quadros na guia inferior com
parafusos;



Fixação da guia superior empregando os montantes como suporte.



Fixação dos montantes intermediários nas guias com parafusos;



Fixação de componentes de contraventamento, bloqueadores, fitas ou barras
diagonais; aos perfis montantes com parafusos;



Fixação da barreira impermeável com parafusos; a barreira é posicionada na
face externa do quadro estrutural e sob a chapa de fechamento, no caso de
chapa cimentícia; o lado impermeável á água é posicionado para o exterior
protegendo a superfície quanto à penetração de água;



Fixação das chapas cimentícias ou OSB na face externa do quadro metálico
com parafusos;



Colocação da lã de vidro no miolo da parede, se existir;



Fixação das chapas de gesso para drywall com parafusos;
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Tratamento das juntas entre chapas cimentícias;



Tratamento das juntas entre chapas para drywall.

2.3

Barreiras impermeáveis (nãotecidos) no sistema construtivo Light Steel
Framing
As barreiras impermeáveis à água e permeáveis ao vapor de água, como dito

anteriormente, são empregadas para evitar a penetração de água e permitir a
passagem do vapor de água de dentro para fora da construção. Geralmente a face
impermeável à água é posicionada do lado externo da parede, ou do lado interno da
parede em contato com a água de uso e lavagem.

A barreira impermeável

(nãotecido) de Polietileno de Alta Densidade como é conhecida no segmento de
construção civil é grampeada de forma a ter uma sobreposição nas emendas que
varia de 15 a 30 cm, com a função de obter uma superfície uniforme evitando
possíveis infiltrações.
Geralmente

no

Brasil,

as

barreiras

impermeáveis

(nãotecidos)

são

posicionadas dependendo do tipo de chapa de fechamento a ser utilizado. No caso
do fechamento da face externa das paredes serem em OSB estrutural, as mantas
são fixadas sobre o OSB, que, posteriormente recebe acabamento com siding de
PVC ou outro. No caso do fechamento ser em OSB acabado, tipo Smart Panel da LP
Brasil, ou ser em chapas cimentícias, as mantas são posicionadas sob essas
chapas.
As barreiras impermeáveis, assim como outros materiais complementares
precisam atender a critérios e requisitos mínimos para que tenham condições de
cumprir com suas funções.
De acordo com a Diretriz SINAT 003 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010) são
quatro as características das barreiras impermeáveis que devem ser analisadas:
1)

Gramatura;

2)

Passagem de vapor;

3)

Penetração de ar;

4)

Absorção de água.
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De acordo com Butt (2005) para a medição da impermeabilidade à água,
utilizam-se os métodos de ensaio desenvolvidos para as indústrias têxteis e de
papel, como por exemplo, a AATCC 127 (2008) e uma variação da ASTM D 779
(2003). Além da AATCC e a ASTM, existem outros métodos para a medição da
impermeabilidade à água como, por exemplo, o método da ISO 1420 (2001) utilizada
neste trabalho, cujo objetivo é

medir a impermeabilidade à água por meio do

método de “pressão hidrostático”. De acordo com os critérios da ICC AC38 (2009)
do ICC Evaluation Service, a barreira impermeável deve suportar uma pressão de
600mbar (60mbar por minuto) com água durante no mínimo 1/6 de hora= 10 min.,
na face de ensaio, sem permitir penetração de água.
Já o National Building Code of Canada (NBCC) não estabelece critério
mínimo para impermeabilidade à água, assim como para a permeabilidade ao vapor
de água, o que comumente é realizado, são ensaios para verificação e comparação
entre produtos (BUTT, 2005).
Com relação ao requisito de permeabilidade ao vapor de água, o ICC
Evaluation Service, diz que não há uma padronização dos métodos utilizados. A
medição da permeabilidade ao vapor de água, por exemplo, pode ser feita por três
métodos diferentes descritos a seguir:
1. Permeância (método de desempenho nos EUA);
2. Permeabilidade ao vapor de água (permeância por unidade de espessura);
3. Taxa de transmissão de vapor de água (WVT). Neste trabalho o WVT foi o
método utilizado. Segundo o ICC Evaluation Service (2009), os resultados
de WVT devem ter uma média mínima de 35 g /h.m²/24h.
Os métodos de ensaio aceitos para permeabilidade ao vapor de água estão
contidos na norma ASTM E 96 (2005) e na norma DIN EN 13726-2 (2002), utilizada
nesse trabalho. Na seção 3, Metodologia de ensaio, os métodos serão detalhados a
fim de garantir uma melhor confiabilidade dos resultados encontrados.
2.4

Conceituação sobre Nãotecidos
Os nãotecidos (mantas impermeáveis) segundo definição da ABNT NBR

13370 (2002) é uma estrutura plana, flexível e porosa (figura 5), constituída de véu
ou manta de fibras ou filamentos, orientados direcionalmente ou ao acaso,
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consolidados por processo mecânico (fricção), e/ou químico (adesão) e/ou térmico
(coesão) e combinações destes.

Figura 5 - Tipos de nãotecidos
Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Nãotecidos e
Tecidos Técnicos (2010)

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Nãotecidos e Tecidos
Técnicos (2010) a história dos nãotecidos iniciou-se na década de 30 nos EUA. Com
as primeiras experiências para a fabricação dos nãotecidos em meados de 1957
criou-se um material com estrutura semelhante, fabricado em maquinários de papel
utilizando-se polpa de celulose, bambu, asbestos, algodão, poliamida, poliéster entre
outras fibras químicas.
Entre 1932 e 1937 ocorreu uma série de transformações e inovações desde a
fabricação do primeiro nãotecido constituído de fibras termoplásticas consolidadas
(união das fibras) por sinterização (aquecimento). Com as inovações constantes as
consolidações passaram a ser realizadas com resina sintética, até que duas
empresas, a Chicopee dos EUA e a Freudenberg da Alemanha, patentearam a
fabricação dos nãotecidos.
De 1945 a 1949 desenvolveram-se várias técnicas de consolidação
apresentadas no quadro 2. As constantes inovações levaram a construção de novos
parques fabris na América do Norte, México e Europa e por volta da década 60 o
nãotecido foi lançado mundialmente em escala industrial. Na década de 70 o
nãotecido começou a atender diversos segmentos conforme quadro 3.
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Processos

Descrição

Térmico

Utiliza calor e pressão para consolidar as fibras ou filamentos.

Mecânico

Utiliza para Entrelaçar as fibras ou filamentos, costuras ou jatos de água.

Químico

Utiliza resinas que passam dentro do processo por secagem e polimerização.

Quadro 2 – Tipos de consolidação das mantas de nãotecido.
Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Nãotecidos e Tecidos Técnicos (2010)
Segmentos

Aplicação

Automobilística

Carpetes, isolação térmica e acabamentos.

Calçados

Palmilha, cabedal, biqueira e design, bases para couro sintético, etiquetas, reforços de couros e
outros materiais, reforços de ilhoses, etc.

Confecção

Entretelas e caimentos de peças.

Filtração

Sólidos, solventes, óleos e purificação.

Doméstica

Decoração (carpetes, tapetes, cortinas) cama, mesa e banho.

Odonto-médico

Campos operatórios, gorros, máscaras cirúrgicas, aventais, pró-pé, gazes, cobertura de mesas,

hospitalar

bandagens, filtros de sangue, etc.

Enchimento

Colchas, edredons, jaquetas, etc.

Geossintéticos

Estabilização de solo, drenagem controle de erosão, impermeabilização e proteção de
geomembranas, etc.

Construção civil

Impermeabilização (mantas impermeáveis), barreira contra penetração de água e permissão da
passagem de vapor de água em LSF, drenagem de áreas verdes, lazer e esportes, contenção de
muros, reforço de concreto.

Higiene pessoal

Superfícies de fraldas, absorventes femininos.

Móveis e estofados

Substrato de laminados vinílicos de acabamentos

Quadro 3 - Segmentos de aplicação dos nãotecidos.
Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Nãotecidos e Tecidos Técnicos (2010)
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3

METODOLOGIA DE ENSAIO
Nesta seção são descritos os materiais e métodos utilizados na elaboração do

estudo.
3.1

Materiais
Para a realização dos ensaios foram selecionados quatro tipos de materiais

(nãotecidos). Para tanto, levou-se em consideração a matéria prima constituinte e a
estrutura

potencial

do

nãotecido

quanto

à

impermeabilidade

à

água

e

permeabilidade ao vapor de água. Portanto, os quatro nãotecidos selecionados
foram:
1. Amostra (A) - material de polipropileno consolidado termicamente (fotografias
2 e 3). Esse material geralmente é utilizado pelo setor odonto-médico
hospitalar como campo cirúrgico;
2. Amostra (B) - material de polietileno de alta densidade e polipropileno com
filme metálico consolidado termicamente (fotografias 4 e 5). Esse material
também é utilizado no setor da construção civil como subcoberturas ou
barreiras refletivas;
3. Amostra (C) - material importado, (fotografias 6 e 7), constituído de fibras de
polietileno de alta densidade dispersas e consolidadas com resina, utilizado
como barreira impermeável em

sistemas construtivos como o Light Steel

Framing;
4. Amostra (D) - material importado, (fotografias 8 e 9), constituído de fibras de
polietileno de alta densidade orientadas e consolidadas com resina, utilizado
como barreira impermeável em

sistemas construtivos como o Light Steel

Framing.
Observa-se que para os quatro materiais foram feitos ensaios na face direita e
face avessa, pois as características de cada face podem ser diferentes e,
portanto, a posição na qual o nãotecido será utilizado na fachada influenciará
seu desempenho.
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Fotografia 2 - Amostra (A) – Lado direito

Fonte: Elaborado pelo autor

Fotografia 3 - Amostra (A) – Lado avesso
Fonte: Elaborado pelo autor
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Fotografia 4 -Amostra (B) – Lado direito

Fonte: Elaborado pelo autor

Fotografia 5 – Amostra (B) – Lado avesso
Fonte: Elaborado pelo autor
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Fotografia 6 - Amostra (C) – Lado direito

Fonte: Elaborado pelo autor

Fotografia 7 – Amostra (C) – Lado avesso

Fonte: Elaborado pelo autor
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Fotografia 8 - Amostra (D) – Lado direito

Fonte: Elaborado pelo autor

Fotografia 9 – Amostra (D) – Lado avesso

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os ensaios, métodos e critérios especificados para

cada uma das

características dos nãotecidos a serem empregados como barreiras impermeáveis
estão resumidos no quadro 4.
Ensaio

Critérios ICC AC38

Métodos de ensaio

(2009)
Força de (ruptura)
mínima longitudinal=

Resistência à tração e
alongamento

40 pounds force =
ASTM D 5034: 2009

177,92 N
Transversal=
35 pounds force =
155,40 N
Sem penetração de água

Determinação da

AATCC 127: 2008

impermeabilidade à água

por um tempo mínimo de
1

/6 h= 10 min, para uma
pressão de 600 mbar

Resistência à perfuração de

Critérios não

têxteis com pino de ponta

ASTM D 3787:2004

tipo bola

AC38

Determinação da
transmissão de vapor de

DIN EN 13726-2:2002

água

Determinação da
espessura

Determinação da massa
por unidade de área

especificados no ICC

O critério estabelecido
pelo ICC AC 38 leva em
conta o método de
ensaio da ASTM E96;
método esse diferente
do método de ensaio
realizado neste trabalho;
por isso o critério não
pode ser adotado
Critérios não

ABNT NBR 13371:2005

especificados no ICC
AC38
Critérios não

ABNT NBR 12984:2009

Quadro 4 – Ensaios, Métodos e critérios de aceitação.

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

especificados no ICC
AC38

22

3.2

Métodos de Ensaios

A seguir estão descritos os métodos adotados para avaliar o desempenho dos
materiais.
3.2.1 Resistência à tração e alongamento
De acordo com norma ASTM D 5034 (2009), utilizaram-se cinco corpos-de-prova na
direção longitudinal e cinco na direção transversal com dimensões de 100 mm x 50
mm, retirados na diagonal ao longo do material fornecido e condicionados em
ambiente controlado com 20 ± 2 ºC e 65 ± 4% U.R. por no mínimo 24h ISO 139
(2005). O corpo-de-prova é fixado nas garras superior e inferior de um dinamômetro
(equipamento de tração e compressão de materiais) conforme fotografia 10. O
dinamômetro é acionado ocorrendo o deslocamento da garra superior a uma
velocidade constante de 300 mm/min. até que ocorra a ruptura do material
(fotografia 11) e registrados os valores de força de ruptura e alongamento à ruptura.
Esse procedimento é repetido para os demais corpos-de-prova (fotografia 12) e ao
final calcula-se a média e o coeficiente de variação dos resultados

Fotografia 10 – Dinamômetro utilizado
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Fotografia 11- Momento de ruptura do material
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Fotografia 12 - Corpos de prova rompidos
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

3.2.2 Determinação da resistência à penetração de água
Em acordo com norma AATCC 127 (2008), utilizaram-se dez corpos-de-prova
retirados na diagonal ao longo do material fornecido com dimensões de
100 mm x 100 mm. Os corpos-de-prova são submetidos a um condicionamento em
ambiente controlado com 20 ± 2 ºC e 65 ± 4% U.R. por no mínimo 24 horas antes de
serem ensaiados ISO 139 (2005).
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O equipamento utilizado é um permeabilímetro à água (fotografia 13), cuja
finalidade é promover juntamente com a água um aumento da pressão a uma
velocidade constante de 60 mbar/min. no corpo-de-prova até que seja atingida a
pressão 999,999 mbar, pré-estabelecida em função do limite máximo de
funcionamento do equipamento. Os corpos de prova são colocados em uma base
(fotografia 14) preenchida com água destilada e são fixados por um cabeçote
(detalhe na fotografia 14) com diâmetro definido pela AATCC 127 (2008). Os
resultados de pressão e tempo em minutos são registrados no momento em que se
observa o aparecimento de uma ou mais gotas ou até que a pressão préestabelecida seja alcançada. Esse procedimento é repetido para os demais corposde-prova e ao final calcula-se a média e o coeficiente de variação dos resultados.

Fotografia 13 – Equipamento permeabilimetro à água
Fonte: Fotografado pelo autor (2010)
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Corpo de
prova
cabeçote

Base preenchida com
água

Fotografia 14 – Corpo de prova fixado
Fonte: Fotografado pelo autor, (2010)

3.2.3 Resistência à perfuração de têxteis com pino de ponta tipo bola
Em acordo com a norma ASTM D 3787 (2007), utilizaram-se cinco corpos-deprova com dimensões de 100 mm x 100 mm (fotografia 15) retirados na diagonal ao
longo do material a ser ensaiado e condicionados em ambiente controlado com
20 ± 2 ºC e 65 ± 4% U.R. por no mínimo 24h ISO 139 (2005). Depois de recortado o
corpo de prova é fixado na garra inferior (fotografia 16) de um dinamômetro e na
garra superior é fixado um dispositivo de perfuração com ponta tipo bola. Aplica-se
uma velocidade constante de descida de 300 mm/min comprimindo o corpo de prova
até que ocorra a ruptura do corpo de prova (fotografia 17) e registro do valor de força
de ruptura. Esse procedimento é repetido para os demais corpos de prova e ao final
calcula-se a média e o coeficiente de variação dos resultados.
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Fotografia 15- Corpos de prova de resistência à perfuração
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
(1)

(3)

(2)

Fotografia 16 - (1) Dispositivo de perfuração ponta tipo bola, (2) garra inferior e
(3) corpo de prova fixado
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Fotografia 17- Corpo de prova perfurado
Fonte: Fotografado pelo autor (2010)

3.2.4 Determinação da transmissão de vapor de água
De acordo com a norma DIN EN 13726-2 (2002), utilizaram-se cinco corposde-prova (fotografia 18) retirados de cada

face de cada

material ensaiado. O

equipamento consiste de uma câmara climática e suportes para fixação dos corpos
de prova (fotografia 19) feito de material não corrosivo e impermeável à água e ao
vapor de água. Água deionizada com temperatura mínima de 20 ºC no fundo dos
suportes deixando um espaço de 5 mm entre a superfície da água e da face do
corpo de prova a ser ensaiada.
O corpo-de-prova é preso por meio de anéis metálicos deixando livre a parte
que será submetida à pressão do vapor de água. Os cinco suportes com seus
respectivos corpos de prova são pesados em uma balança de precisão e anotadas
as massas iniciais. Após a pesagem são colocados em uma câmara climática
(fotografia 20) a 37 ± 1 ºC e umidade relativa máxima de 20%. Os resultados são
registrados de acordo com os critérios da norma de referência. Esse procedimento é
repetido para os demais corpos-de-prova calculando a média e o coeficiente de
variação dos resultados.
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Fotografia 18 - Corpos de prova
Fonte: Fotografado pelo autor (2010)

Fotografia 19 - Suportes para colocação de água
Fonte: Fotografado pelo autor (2010)
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Fotografia 20 - Câmara climática
Fonte: Fotografado pelo autor (2010)

3.2.5 Determinação da espessura
Em acordo com a norma ABNT NBR 13371 (2005) utilizaram-se dez corposde-prova retirados na diagonal ao longo do material fornecido, com cerca de 100 mm
x 100 mm (fotografia 21) e condicionados em ambiente controlado com 20 ± 2 ºC e
65 ± 4% U.R. por no mínimo 24h, de acordo com a ISO 139 (2005). Após recortado
o corpo de prova é colocado no equipamento denominado espessômetro (fotografia
22). A medição é realizada colocando o corpo de prova na base do equipamento
sob o apalpador (fotografia 22) e após 20 segundos efetua-se a leitura do resultado
observando o leitor analógico (fotografia 22). Esse procedimento é repetido para os
demais corpos de prova e ao final calcula-se a média e o coeficiente de variação dos
resultados.
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Fotografia 21- Corpos de prova recortado
Fonte: Fotografado pelo autor (2010)

Leitor analógico

Apalpador

Fotografia 22- Equipamento Espessômetro
Fonte: Fotografado pelo autor (2010)

3.2.6 Determinação da massa por unidade de área
Em acordo com a norma ABNT NBR 12984 (2009) utilizaram-se cinco corpos
de prova (figura 23) retirados na diagonal ao longo do material, com cerca de 100 x
100 mm e condicionados em ambiente controlado com 20 ± 2 ºC e 65 ± 4% U.R. por
no mínimo 24h (ISO 139, 2005). Após o condicionamento os corpos de prova são
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pesados em uma balança analítica (fotografia 24). Anotou-se a massa inicial ( mi ) de
cada corpo de prova para ser usado no cálculo a seguir:
mcp 
Onde:

mi  10 6
(g/m2)
área do corpo - de - prova (em mm 2 )

2
mcp  gramatura de cada corpo-de-prova, em g/m ;

A Fotografia 23 apresenta os corpos de prova utilizados, assim como o equipamento
para a execução do ensaio de massa por unidade de área.

Fotografia 23 - Corpos de prova de massa por unidade de área
Fonte: Fotografado pelo autor (2010)

Fotografia 24 - Corpo de prova na balança analítica
Fonte: Fotografado pelo autor (2010)
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4

RESULTADOS
Para avaliar o desempenho dos materiais propostos, realizaram-se ensaios

laboratoriais. Nesta seção, estão apresentados os resultados e os critérios de
comparação dos resultados.
4.1

Apresentação dos resultados
Os resultados apresentados nesta seção fazem referência aos materiais

ensaiados, assim como aos lados ensaiados conforme caracterização na seção 3.1.
4.1.1 Resistência à tração e alongamento
Este ensaio permite apresentar a característica de cada material frente à
aplicação de uma força contínua. As tabelas 1, 2 da amostra de referência e os
gráficos 1, 2, 3 e 4 apresentam os resultados do ensaio de resistência à tração dos
quatro materiais.
Tabela 1 - Resultados do ensaio de resistência à tração na direção longitudinal da amostra
(A), composto por carga de ruptura (força) e alongamento.

Carga de ruptura
(N)

Alongamento à carga de
ruptura (%)

1

33,29

41,46

2

35,18

56,60

3

33,86

43,89

4

33,02

47,64

5

35,82

54,88

Média

34,23

48,89

Coeficiente de variação (%)

03,55

13,61

C.P.s

Fonte: Elaborada pelo autor

33

Tabela 2 - Resultados do ensaio de resistência à tração na direção transversal da amostra (A)
composto por carga de ruptura (força) e alongamento.

Carga de ruptura
(N)

Alongamento à carga de
ruptura (%)

1

20,14

62,47

2

17,05

58,40

3

17,92

63,27

4

20,51

63,31

5

18,03

46,37

Média

18,73

58,76

Coeficiente de variação (%)

08,06

12,28

C.P.s

Fonte: Elaborada pelo autor

Nas tabelas 3 e 4 estão apresentados os resultados de resistência à tração
nas direções longitudinal e transversal para a amostra (B).
Tabela 3 - Resultados do ensaio de resistência à tração na direção longitudinal da amostra (B),
composto por carga de ruptura (força) e alongamento.

Carga de ruptura
(N)

Alongamento à carga de
ruptura (%)

1

116,47

26,87

2

130,22

23,08

3

79,28

23,31

4

96,01

20,62

5

100,15

20,69

6

113,53

23,66

Média

105,87

23,04

Coeficiente de variação (%)

016,85

10,00

C.P.s

Fonte: Elaborada pelo autor

34

Tabela 4 - Resultados do ensaio de resistência à tração na direção transversal da amostra (B),
composto por carga de ruptura (força) e alongamento.

Carga de ruptura
(N)

Alongamento à carga de
ruptura (%)

1

16,77

18,83

2

15,78

20,08

3

27,38

18,10

4

30,56

16,28

5

100,60

12,59

6

34,09

17,56

Média

37,53

17,24

Coeficiente de variação (%)

84,64

15,11

C.P.s

Fonte: Elaborada pelo autor

Nas tabelas 5 e 6 estão apresentados os resultados de resistência à tração
nas direções longitudinal e transversal para a amostra (C).

Tabela 5 - Resultados do ensaio de resistência à tração na direção longitudinal da amostra (C),
composto por carga de ruptura (força) e alongamento.

Carga de ruptura
(N)

Alongamento à carga de
ruptura (%)

1

70,53

101,06

2

019,67

070,53

3

74,66

084,90

4

049,63

093,52

5

028,44

083,38

Média

048,58

086,68

Coeficiente de variação (%)

050,46

013,26

C.P.s

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 6 – Resultados do ensaio de resistência à tração na direção transversal da amostra (C),
composto por carga de ruptura (força) e alongamento.

Carga de ruptura
(N)

Alongamento à carga de
ruptura (%)

1

66,95

113,80

2

91,46

128,06

3

87,04

060,24

4

99,25

084,02

5

109,37

086,79

Média

90,73

094,38

Coeficiente de variação (%)

017,42

028,05

C.P.s

Fonte: Elaborada pelo autor

Nas tabelas 7 e 8 estão apresentados os resultados de resistência à tração
nas direções longitudinal e transversal para a amostra (D).

Tabela 7 – Resultados do ensaio de resistência à tração na direção longitudinal da amostra (D),
composto por carga de ruptura (força) e alongamento.

Carga de ruptura
(N)

Alongamento à carga de
ruptura (%)

1

131,75

16,41

2

129,28

16,44

3

117,58

16,73

4

136,82

17,27

5

119,18

14,30

Média

126,92

16,23

Coeficiente de variação (%)

6,52

6,97

C.P.s

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 8 – Resultados do ensaio de resistência à tração na direção transversal da amostra (D),
composto por carga de ruptura (força) e alongamento.

Carga de ruptura
(N)

Alongamento à carga de
ruptura (%)

1

139,64

28,97

2

140,30

28,81

3

149,17

27,53

4

152,71

31,61

5

143,99

29,62

Média

145,16

29,31

Coeficiente de variação (%)

3,90

5,09

C.P.s

Fonte: Elaborada pelo autor

O gráfico 1 expressa os resultados do ensaio de resistência à tração (carga
de ruptura) das quatro amostras para a direção longitudinal e o critério especificado
pela AC38 (2009).

Gráfico 1 - Resistência à Tração (carga de ruptura) - direção longitudinal
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor.
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O gráfico 2 expressa os resultados do ensaio de resistência à tração (carga
de ruptura) das quatro amostras para a direção transversal e o critério especificado
pela AC38 (2009).

Gráfico 2 - Resistência à Tração (carga de ruptura) - direção transversal
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor

O gráfico 3 expressa os resultados do ensaio de alongamento na tração das
quatro amostras para a direção longitudinal.

Gráfico 3 - Alongamento à carga de ruptura – direção longitudinal
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor
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O gráfico 4 expressa os resultados do ensaio de alongamento na tração das
quatro amostras para a direção transversal.

Gráfico 4 - Alongamento à carga de ruptura – direção transversal
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor.

4.1.2 Ensaio de resistência à penetração de água
O presente ensaio tem a característica de verificar a resistência à penetração de
água sob uma determinada pressão durante um determinado período de tempo. As
tabelas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e o gráfico 5 apresentam os resultados do
ensaio de impermeabilidade à água para cada uma das quatro amostras ensaiadas.
Tabela 9 - Valores de resistência à penetração por água na amostra (A) – lado direito.

C.P.s

Valores individuais
(mbar)

Tempo (min)

1

180,00

3,00

2

130,00

2,17

3

168,00

2,80

4

172,00

2,87

5

176,00

2,93

Média

165,20

2,75

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Nota: Devido à exiguidade do material o ensaio foi realizado em apenas cinco corpos de
prova.
Tabela 10 - Valores de resistência à penetração de água na amostra (A) – lado avesso.

C.P.s

Valores individuais
(mbar)

Tempo (min.)

1

135,00

2,25

2

150,00

2,50

3

125,00

2,08

4

131,00

2,18

5

152,00

2,53

Média

138,60

2,31

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nota: Devido à exiguidade do material o ensaio foi realizado em apenas cinco corpos de
prova.

Tabela 11- Valores de resistência à penetração de água na amostra (B) – lado direito.

C.P.s

Valores individuais
(mbar)

Tempo (min.)

1

999,00

16,65

2

999,00

16,65

3

999,00

16,65

4

999,00

16,65

5

999,00

16,65

Média

999,00

16,65

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nota: Devido à exiguidade do material o ensaio foi realizado em apenas cinco corpos de
prova.
Tabela 12- Valores de resistência à penetração de água na amostra (B) – lado avesso.

C.P.s

Valores individuais
(mbar)

Tempo (min.)

1

999,00

16,65

40

2

999,00

16,65

3

999,00

16,65

4

999,00

16,65

5

999,00

16,65

Média

999,00

16,65

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nota: Os valores da tabela 11 e 12 foram obtidos no momento em que o equipamento
alcançou o limite superior e acionou o dispositivo de segurança, o que mostra que o material
suportaria mais um tempo sem ocorrer penetração de água e devido à exiguidade do material
o ensaio foi realizado em apenas cinco corpos de prova.
Tabela 13 - Valores de resistência à penetração de água na amostra (C) – lado direito.

C.P.s

Valores individuais
(mbar)

Tempo (min)

1

422,00

7,03

2

438,00

7,30

3

520,00

8,67

4

524,00

8,73

5

439,00

7,32

Média

468,60

7,81

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nota: Devido à exiguidade do material o ensaio foi realizado em apenas cinco corpos de
prova.
Tabela 14- Valores de resistência à penetração de água na amostra (C) – lado avesso.

C.P.s

Valores individuais
(mbar)

Tempo (min.)

1

398,00

6,63

2

367,00

6,12

3

439,00

7,32

4

412,00

6,86

5

396,00

6,60

Média

402,40

6,71

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nota: Devido à exiguidade do material o ensaio foi realizado em apenas cinco corpos de
prova.

Tabela 15- Valores de resistência à penetração de água na amostra (D) – lado direito

C.P.s

Valores individuais
(mbar)

Tempo (min)

41

1

288,00

4,80

2

294,00

4,90

3

290,00

4,80

4

254,00

4,23

5

286,00

4,76

Média

282,40

4,70

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nota: Devido à exiguidade do material o ensaio foi realizado em apenas cinco corpos de
prova.
Tabela 16 - Valores de resistência à penetração de água na amostra (D) – lado avesso.

C.P.s

Valores individuais
(mbar)

Tempo (min.)

1

258,00

4,30

2

243,00

4,05

3

260,00

4,33

4

259,00

4,32

5

276,00

4,60

Média

259,20

4,32

Fonte: Elaborada pelo autor.

Nota: Devido à exiguidade do material o ensaio foi realizado em apenas cinco corpos de
prova.

O gráfico 5 expressa os resultados do ensaio de resistência à penetração de
água em função da pressão máxima suportada em cada lado e por amostra, além do
critério especificado pela AC38(2009).
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Gráfico 5 - Resistência à penetração de água – Pressão máxima alcançada em cada lado e por
amostra.
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor.

O gráfico 6 expressa os resultados encontrados no ensaio de resistência à
penetração de água em função do tempo máximo suportado em cada lado e por
amostra, além do critério especificado pela AC38(2009).
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Gráfico 6 – Resistência à penetração de água – Tempo máximo alcançado em cada lado e por
amostra
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor.

4.1.3 Resistência à perfuração de têxteis com pino de ponta tipo bola
Na fase de instalação, ou durante o manuseio, os materiais utilizados podem
sofrer alguns esforços de puncionamento. Com base nisso foi realizado o ensaio de
resistência de têxteis com pino de ponta tipo bola, cujos resultados estão
apresentados nas tabelas 17, 18, 19, 20 e gráfico 7.
Tabela 17 - Resultados do ensaio de resistência à perfuração de têxteis com pino de ponta tipo bola
na amostra (A).

C.P.s

Valores individuais (N)

1

61,58

2

28,63

3

22,84

4

30,00

5

45,40

Média

37,69

Coeficiente de variação(%)

41,79

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 18 - Resultados do ensaio de resistência à perfuração de têxteis com pino de ponta tipo bola
na amostra (B).

C.P.s

Valores individuais (N)

1

346,93

2

250,40

3

297,10

4

279,69

5

226,90

Média

280,20

Coeficiente de variação(%)

16,42

Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 19 - Resultados do ensaio de resistência à perfuração de têxteis com pino de ponta tipo bola
na amostra (C).

C.P.s

Valores individuais (N)

1

89,84

2

101,81

3

102,17

4

88,83

5

97,34

Média

96,00

Coeficiente de variação(%)

06,65

Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 20- Resultados do ensaio de resistência à perfuração de têxteis com pino de ponta tipo bola
na amostra (D).

C.P.s

Valores individuais (N)

1

179,85

2

307,84

3

197,25

4

195,03

5

268,21

Média

229,64

Coeficiente de variação(%)

24,18

Fonte: Elaborada pelo autor
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O gráfico 7 expressa os resultados do ensaio de resistência à perfuração de
têxteis com pino de ponta tipo bola para cada uma das quatro amostras.

Gráfico 7 - Resistência à perfuração de têxteis com pino de ponta tipo bola
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor

4.1.4 Ensaio de determinação da transmissão de vapor de água (WVT)
Os materiais avaliados têm por objetivo conceder ao sistema construtivo
alguns requisitos necessários, nos quais um deles é permitir a passagem do vapor
de água formado no interior da construção para o meio externo. Neste ensaio foram
realizadas avaliações no lado direito e no lado avesso, adotando como referência o
lado direito que não permite a passagem de água e o avesso que permite a saída do
vapor de água. Os valores obtidos nos ensaios estão apresentados nas tabelas 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e gráfico 8.
Adotou-se a seguinte equação para o calculo do WVT:
WVT= g/h.m²
WVT – Water Vapor Transmission
g – Mudança de massa
h – Tempo (considerou-se 24 horas de ensaio)
m² - Área do corpo de prova
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Tabela 21 - Resultados do ensaio de determinação da transmissão de vapor de água na amostra (A)
– lado direito.
WVT

C.P.s

W1: Massa inicial (g)

W2: Massa final (g)

(W1-W2)

1

400,8

400,4

0,4

19,60

2

400,0

399,5

0,5

24,51

3

398,2

397,8

0,5

24,51

4

400,5

399,8

0,7

34,31

5

399,4

399,1

0,4

19,60

(g/h.m²)

Média

24,51

Coeficiente de variação(%)

24,5

Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 22 - Resultados do ensaio de determinação da transmissão de vapor de água na amostra (A)
– lado avesso.
WVT

C.P.s

W1: Massa inicial (g)

W2: Massa final (g)

(W1-W2)

1

398,09

395,76

2,3

112,73

2

398,30

393,72

4,6

225,46

3

398,18

395,39

2,8

137,23

4

400,11

397,93

2,2

107,83

(g/h.m²)

Média

145,81

Coeficiente de variação(%)

37,5

Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 23 - Resultados do ensaio de determinação da transmissão de vapor de água na amostra (B)
– lado direito.
WVT

C.P.s

W1: Massa inicial (g)

W2: Massa final (g)

(W1-W2)

1

400,9

400,4

0,5

24,51

2

399,9

399,7

0,1

04,90

3

398,6

397,7

0,8

39,21

4

400,3

400,1

0,2

09,80

5

399,4

398,6

0,9

44,11

(g/h.m²)

Média

24,51

Coeficiente de variação(%)

70,7

Fonte: Elaborada pelo autor

47

Tabela 24 - Resultados do ensaio de determinação da transmissão de vapor de água na amostra (B)
– lado avesso.
WVT

C.P.s

W1: Massa inicial (g)

W2: Massa final (g)

(W1-W2)

1

401,4

399,3

2,1

102,92

2

398,7

397,1

1,6

78,42

3

399,1

397,8

1,3

63,72

4

400,3

398,7

1,6

78,42

5

399,4

397,7

1,7

83,32

(g/h.m²)

Média

81,36

Coeficiente de variação(%)

17,4

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 25 - Resultados do ensaio de determinação da transmissão de vapor de água na amostra (C)
– lado direito.
WVT

C.P.s

W1: Massa inicial (g)

W2: Massa final (g)

(W1-W2)

1

398,4

397,9

0,5

24,51

2

399,7

399,4

0,3

14,70

3

399,5

399,1

0,4

19,60

4

401,0

400,4

0,6

29,41

5

399,1

398,3

0,8

39,21

(g/h.m²)

Média

25,49

Coeficiente de variação(%)

37,0

Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 26 - Resultados do ensaio de determinação da transmissão de vapor de água na amostra (C)
– lado avesso.
WVT

C.P.s

W1: Massa inicial (g)

W2: Massa final (g)

(W1-W2)

1

398,45

394,55

3,9

191,15

2

398,92

397,14

1,8

088,22

3

400,00

398,28

1,7

83,32

4

397,63

395,09

2,5

122,53

5

292,65

291,94

1,0

49,01

(g/h.m²)

Média

106,85

Coeficiente de variação(%)

50,4

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 27- Resultados do ensaio de determinação da transmissão de vapor de água na amostra (D)
– lado direito.
WVT

C.P.s

W1: Massa inicial (g)

W2: Massa final (g)

(W1-W2)

1

215,30

214,00

1,30

47,79

2

190,58

189,71

0,87

31,98

3

191,34

190,08

1,26

46,32

4

190,69

189,38

1,31

48,15

5

188,71

187,33

1,38

50,73

(g/h.m²)

Média

44,99

Coeficiente de variação(%)

16,6

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 28 - Resultados do ensaio de determinação da transmissão de vapor de água na amostra (D)
– lado avesso.
WVT

C.P.s

W1: Massa inicial (g)

W2: Massa final (g)

(W1-W2)

1

213,75

212,03

1,72

63,23

2

190,39

188,88

1,51

55,51

3

191,31

190,09

1,22

44,85

4

190,27

188,65

1,62

59,55

5

189,01

188,17

0,84

30,88

(g/h.m²)

Média

50,80

Coeficiente de variação(%)

25,8

Fonte: Elaborada pelo autor
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O gráfico 8 expressa os resultados do ensaio de determinação da
transmissão de vapor de água (WVT) em cada lado para cada uma das quatro
amostras.

Gráfico 8 - Determinação da transmissão de vapor de água (WVT)
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor

4.1.5 Determinação da espessura
O ensaio de determinação da espessura tem como objetivo caracterizar os
materiais para fins técnicos e comerciais. As tabelas 29, 30, e 31, 32 e gráfico 9,
apresentam um comparativo entre as quatro amostras propostas para este trabalho.
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Tabela 29- Resultados do ensaio de determinação da espessura na amostra. (A).

C.P.s

Valores espessura (mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,67
0,78
0,78
0,72
0,76
0,76
0,66
0,70
0,80
0,74

Média
Coeficiente de variação(%)

0,73
6,5

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 30- Resultados do ensaio de determinação da espessura na amostra (B).

C.P.s
1
2
C.P.s
3
4
5
6
7
8
9
10

Valores espessura (mm)
1,24
1,30
1,21
1,23
1,18
1,04
1,10
1,29
1,27
1,12

Média
Coeficiente de variação(%)

1,20
7,3

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 31 - Resultados do ensaio de determinação da espessura na amostra (C).

C.P.s

Valores espessura (mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,76
0,88
0,83
0,81
0,82
0,76
0,95
0,72
0,88
0,86

Média
Coeficiente de variação(%)

0,83
8,3

Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 32 - Resultados do ensaio de determinação da espessura na amostra (D).

C.P.s

Valores espessura (mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,63
0,66
0,66
0,68
0,63
0,68
0,61
0,66
0,63
0,63

Média
Coeficiente de variação(%)

0,65
3,8

Fonte: Elaborada pelo autor
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O gráfico 9 expressa os resultados do ensaio de determinação da espessura
nas quatro amostras.

Gráfico 9 - Determinação da espessura.
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor

4.1.6 Determinação da massa por unidade de área
O ensaio de massa por unidade de área juntamente com o ensaio de
determinação da espessura tem objetivos de caracterização do material para fins
técnicos e comerciais. As tabelas 33, 34, 35, 36 e gráfico 10, apresentam um
comparativo nas quatro amostras.
Tabela 33 - Resultados do ensaio de determinação da massa por unidade de área na amostra (A).

C.P.s

Massa por unidade de área (g/m²)

1
2
3
4
5

57,61
58,17
58,50
57,22
57,24

Média
Coeficiente de variação(%)

57,75
001,0

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 34 - Resultados do ensaio de determinação da massa por unidade de área na amostra (B).

C.P.s

Massa por unidade de área (g/m²)

1
2
3
4
5

121,44
120,14
127,52
123,27
115,05

Média
Coeficiente de variação(%)

121,48
0003,7

Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 35- Resultados do ensaio de determinação da massa por unidade de área na amostra (C).

C.P.s

Massa por unidade de área (g/m²)

1
2
3
4
5

096,07
108,66
103,15
098,00
102,05

Média
Coeficiente de variação(%)

101,59
0004,8

Fonte: Elaborada pelo autor
Tabela 36- Resultados do ensaio de determinação da massa por unidade de área na amostra (D).

C.P.s

Massa por unidade de área (g/m²)

1
2
3
4
5

66,50
66,30
66,37
65,49
64,91

Média
Coeficiente de variação(%)

65,91
1,0

Fonte: Elaborada pelo autor
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O gráfico 10 expressa os resultados do ensaio de determinação da massa por
unidade de área de cada uma das quatro amostras.

Gráfico 10 - Determinação da massa por unidade de área
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor

Visando facilitar análise e comparação, a tabela 37 apresenta uma síntese dos
resultados de ensaios e dos critérios adotados para efeito de análise e comparação.
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Tabela 37 - Síntese

dos resultados encontrados nos ensaios em comparação com os
critérios de normas técnicas adotados como referência para este trabalho.
Descrição dos
ensaios

Resistência à
tração (ruptura) e
alongamento

Ensaio de
resistência à
penetração por
água

Resistência à
perfuração de
têxteis com pino
de ponta tipo
bola

Amostra (A)

Amostra (B)

Amostra (C)

Amostra (D)

Critérios
ICC AC38
(2009)

Longitudinal
(força)= 7,69
pounds force
=34,23 N
Transversal
(força)= 4,21
pounds force
= 18,73 N

Longitudinal
(força)= 23,78
pounds force =
105,87 N
Transversal
(força)= 8,43
pounds force
=37,53 N

Longitudinal
(força)= 10,91
pounds force =
48,58 N
Transversal
(força)= 20,38
pounds force
= 90,73 N

Longitudinal
(força)= 28,51
pounds force
= 126,92 N
Transversal
(força)= 32,60
pounds force
= 145,16 N

Força de (ruptura)
mínima
Longitudinal= 40
pounds force =
177,92 N
Transversal= 35
pounds force =
155,40 N

Lado direito
Pressão final=
165,20 mbar
Tempo= 2,75
min.
Lado avesso
Pressão=
138,60 mbar
Tempo= 2,31
min.

37,69 N

Lado direito
Lado direito
Lado direito
Pressão final=
Pressão final= Pressão final=
999,00 mbar
468,60 mbar
282,40 mbar
Tempo= 16,65 Tempo= 7,81 Tempo= 4,70
min.
min.
min.
Lado avesso
Lado avesso
Lado avesso
Pressão=
Pressão=
Pressão=
999,00 mbar
402,40 mbar
259,20 mbar
Tempo= 16,65 Tempo= 6,71 Tempo=
min.
min.
4,32min.
Atingiu a
capacidade
máxima do
equipamento
de ensaio.

280,20 N

96,00 N

229,64 N

Lado direito=
44,99 g/h.m²
Lado avesso=
50,80 g/h.m²

Sem passagem de
água durante
¹/6h= 10 min. com
pressão crescente
de 60
mbar/min.= 600
mbar

Sem critérios

O critério
estabelecido pelo
ICC AC 38
2
(35g/h.m em 24
horas ) leva em
conta o método
de ensaio segundo
a ASTM E96;
método esse
diferente do
método de ensaio
realizado neste
trabalho; por isso
o critério não pode
ser adotado.

Ensaio de
determinação da
transmissão de
vapor de água (
WVT)

Lado direito=
24,51 g/h.m²
Lado avesso=
145,81 g/h.m²

Lado direito=
24,51 g/h.m²
Lado avesso=
81,36 g/h.m²

Lado direito=
25,49 g/h.m²
Lado avesso=
106,85 g/h.m²

Determinação da
espessura

0,73 mm

1,20 mm

0,83 mm

0,65 mm

Sem critérios

Determinação da
massa por
unidade de área

57,75 g/m²

121,48 g/m²

101,59 g/m²

65,91 g/m²

Sem critérios

Fonte: Elaborada pelo autor
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4.2

Discussão dos resultados dos ensaios
A amostra (A) tem, atualmente, como utilização principal o segmento odonto-

médico hospitalar com a função de proteção de mesas operatórias. A amostra (B) é
utilizada como subcobertura, ou seja, uma manta que tem como principal função
minimizar a transmissão de calor e evitar a penetração de água em coberturas.
As amostras (C) e (D), são materiais importados e já utilizados no LSF com a
função de impedir a penetração de água e permitir a passagem de vapor de água.
Com base nos resultados obtidos no ensaio de resistência à tração (ruptura) e
alongamento (ruptura) as amostras (A), (B), (C) e (D), não apresentaram resultados
que atendem aos critérios estabelecidos pela ICC AC38 (2009) de 40 pounds force
ou (177,92 N) para a direção longitudinal e 35 pounds force ou (155,40 N) para a
direção transversal; ressaltando que as amostras (B) e (D)

apresentaram

resistências superiores quando comparadas as demais amostras na direção
longitudinal. Para a direção transversal a amostra (D) obteve o melhor resultado
entre as quatro amostras. Observa-se que se utilizou como procedimento para
ensaio, a referência normativa da ASTM D 5034 (2009) para cálculo e avaliação dos
resultados, uma vez que se trata de um ensaio de resistência à tração e
alongamento do método Grab aplicado em nãotecidos.
Analisando

os

resultados

obtidos

nas

quatro

amostras

relativos

à

permeabilidade à agua, tendo como parâmetro o método escolhido e o equipamento
permeabilímetro à água (fotografia 13), pôde-se observar que as amostras (A), (C) e
(D) em ambos os lados não atingiram o tempo mínimo sugerido ¹/6h= 10 min. para
uma pressão de 600 mbar sem passagem de água, referenciado na ICC AC38
(2009). Já a amostra “B” apresentou tempo superior ao mínimo sugerido em ambos
os lados, mas o ensaio foi interrompido quando o equipamento atingiu o limite
máximo de trabalho, o que indica que o material poderia suportar um maior tempo,
sob pressão, sem penetração de agua. Dessa forma, não se pôde indicar o tempo
real que a amostra resistiria até que se observasse a penetração de água, mas se
pode concluir que o desempenho relacionado a impermeabilidade à água é
satisfatório, quando comparado com os critérios do ICC AC38 (2009). Levando em
consideração apenas os resultados das amostras (A), (C) e (D), a amostra (C)
apresentou melhor resultado mesmo não atingindo a média mínima estabelecida em
ambos os lados.
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Os resultados dos ensaios de resistência à perfuração de têxteis com pino de
ponta tipo bola refletem a resistência de materiais quando submetidos a possíveis
objetos perfurantes. Analisando os quatro resultados a amostra que obteve o melhor
desempenho foi a amostra (B) seguida da amostra (D). Observa-se, todavia, que a
amostra (A) tem resistência à perfuração bem abaixo das outras amostras.
No ensaio de transmissão de vapor de água (WVT), foram avaliados os lados
identificados como “direito” e “avesso” formando um comparativo entre as amostras
com exceção da amostra (D), tendo a amostra (A) no lado identificado como
“avesso” o melhor resultado seguida da amostra (C) com o lado identificado como
“avesso”.
Cabe observar que o método de ensaio preconizado no ICC AC 38 relativo a
WVT (Water Vapor Transmission), ASTM E 96, diz respeito ao critério de
permeabilidade, no qual a unidade de medida é 1perm= 57 SI perm = 57 ng/s·m2·Pa.
Portanto, o critério de 35g/h.m2 em 24 horas do ICC AC 38, se convertido significa
aproximadamente 4 SI perm. Assim, considerando essas conversões, para efeito de
comparações futuras das amostras ensaiadas, estima-se que o lado avesso da
amostra A tem aproximadamente 16,65 SI perm; o lado avesso da amostra B
(subcobertura)

apresenta

permeabilidade

ao

vapor

aproximadamente

igual

9,29 SI perm; o lado avesso da amostra C 12,20 SI perm; e o lado avesso da
amostra D 5,71 SI perm.
Segundo a tabela 37, síntese dos resultados, entre as quatro amostras
analisadas a que apresentou uma maior espessura foi a amostra (B), devido a sua
estrutura de consolidação e ao filme metálico que compõem o material.
No ensaio de massa por unidade de área as amostras (B) e (C) apresentaram
resultados relativamente superiores ao das amostras (A) e (D).
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5

CONCLUSÃO DO TRABALHO
Uma das justificativas para a elaboração deste trabalho foi a necessidade de

conhecer as principais características das barreiras impermeáveis que podem afetar
o desempenho de uma parede; além da necessidade de desenvolver produtos no
mercado nacional que possam ser utilizados como barreiras impermeáveis
(nãotecidos) à água e permeáveis ao vapor de água em sistemas LSF; pois os
produtos atualmente utilizados são importados, com preços elevados e de difícil
substituição, em caso de necessidade de manutenção. Portanto, o presente trabalho
avaliou se as características de dois materiais (nãotecidos) nacionais, avaliadas nos
ensaios, seriam similares às dos materiais importados utilizados atualmente, visando
analisar a viabilidade técnica do uso dos materiais nacionais no lugar dos materiais
importados.
As dificuldades encontradas para selecionar os materiais a serem estudados,
desde a aquisição, em função da variedade de materiais vendidos, fornecedores,
metragens e preços serviram para demonstrar que ao especificar a barreira
impermeável (nãotecido) deve-se pesquisar e definir em projeto as características
que os materiais precisam apresentar, visando minimizar a dificuldade de seleção,
aquisição e problemas futuros com o desempenho da fachada. A falta de critérios e
requisitos nacionais estabelecidos em referências normativas para escolha das
barreiras impermeáveis (nãotecidos) resultou na adoção de critérios sugeridos por
instituições internacionais tidas como referência para avaliação desse tipo de
material.
Os resultados encontrados neste trabalho apontam que o material nacional
de polietileno de alta densidade e polipropileno com filme metálico consolidados
termicamente denominado neste trabalho como amostra (B) tem potencial para uso
em fachadas formadas por LSF. A diferença de preço praticado no varejo entre as
amostras (C) e (D) que são barreiras importadas e a amostra (B) gira em torno de
28%, isto é, a amostra (B) tem preço 28% menor que as amostras (C) e (D),
variando de acordo com o fornecedor, sendo que as amostras (C) e (D), pelo fato de
serem importadas apresentam também problemas com relação à
importação e transporte até a chegada ao consumidor final.

logística de
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No

mercado

pode-se

encontrar

outros

materiais

(nãotecidos)

que,

dependendo da matéria prima constituinte e de sua forma de consolidação, podem
atender as necessidades dos sistemas construtivos leves. Para avaliar se os outros
materiais atendem a essas necessidades, ensaios como os realizados neste
trabalho devem ser feitos, comparando resultados com critérios de normas técnicas.
Para este trabalho, foram adotados alguns dos critérios do ICC AC38 (2009),
entretanto, não foi possível analisar se esses critérios são os mais convenientes
para a situação brasileira e se eles refletem o comportamento do material em uso. A
criação

de

uma

especificação

técnica

detalhada

destinada

às

barreiras

impermeáveis (nãotecidos) se faz necessária para atender ao mercado brasileiro.
Dessa forma, trabalhos futuros podem ser elaborados com foco nas barreiras
impermeáveis e nos sistemas construtivos do tipo LSF, buscando compreender se
os critérios adotados neste trabalho podem ser especificados no Brasil, sem prejuízo
para o desempenho do sistema construtivo LSF e para a comercialização desses
materiais.
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