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RESUMO
A presente dissertação aborda a Tecnologia de Revestimento Não Aderido
(RNA) de Fachada, considerada inovadora para o Brasil, mas existente a mais de
quatro décadas, predominantemente na América do Norte e Europa, onde é
popularmente conhecida como Fachada Ventilada. O RNA pode ser considerado
como a primeira barreira de proteção da fachada, pois constitui a camada mais
externa da fachada. Os RNA não são aderidos ao substrato (estrutura principal e
fechamento vertical). Os RNA são formados por placas de revestimento, dispositivos
de fixação e perfis leves, metálicos ou de madeira, que formam sua substrutura de
sustentação. A presença da subestrutura de sustentação cria um espaço de ar entre
o RNA e o substrato, denominado câmara de ar. A estrutura principal do edifício e
seu fechamento vertical não fazem parte da tecnologia denominada neste trabalho
de RNA, mas oferecem suporte a ela, como substrato para a ancoragem da
subestrutura de sustentação dos RNA. Para que apresente desempenhos
satisfatórios, o RNA deve ser adequadamente projetado e montado, considerando a
análise e compatibilização das interfaces, o atendimento às normas técnicas e aos
requisitos e critérios de desempenho. Objetivou-se, nesta dissertação, sistematizar
as principais informações que o projetista de fachada necessita conhecer para
especificar e desenvolver projetos de RNA, considerando aspectos de desempenho
estrutural, estanqueidade à água e de durabilidade; enfatizando os RNAs formados
por placas cerâmicas extrudadas com juntas abertas e subestrutura de alumínio. O
trabalho foi desenvolvido baseado em estudos bibliográficos, análise de projetos e
na realização de um estudo de caso. No estudo de caso foram desenvolvidos os
projetos preliminares da renovação da fachada de um edifício comercial com RNA
em cerâmica extrudada. O desenvolvimento dos projetos do estudo de caso baseouse nas informações técnicas coletadas durante os estudos bibliográficos, e esta
experiência auxiliou na composição das diretrizes de projeto. O produto final da
dissertação é um conjunto de diretrizes de projeto, que inclui um "check-list" dos
principais passos a serem tomados no desenvolvimento de projetos e um resumo
dos procedimentos e critérios básicos para a seleção tecnológica de RNA.

Palavras Chaves: Revestimento não Aderido; Fachadas de Pressão Equalizada;
Fachada Protetora de Chuva; Fachadas Ventiladas; Barreiras Múltiplas
.

ABSTRACT
Design guidelines of non-adherent coatings of facades
This work deal with the Non-Adherent Coatings Technology (NAC) of Facades,
considered innovative for Brazil, but existing for more than four decades, mainly in
North America and Europe, where it is popularly known as Ventilated Facades. The
NAC is the first protection barrier of the facade because it constitutes the outermost
layer of the facade; non-adherent coatings are not adhered to the substrate (building
structure and closing). The NAC is formed by coating plates, fasteners and light
profiles, metal or wood, which form the NAC substructure. The presence of this
substructure creates an air gap between the RNA and the substrate (air cavity). The
building structure and its closing are not part of the NAC technology but support it as
a substrate for the NAC substructure. For providing satisfactory performance, the
NAC must be correctly designed and assembled, considering the analysis of
interfaces, attainment of standards and of the performance requirements. The aim of
this work is to systematize the main information that the facade’s designer needs to
know to specify and develop NAC´s designs, considering structural performance,
watertightness and durability aspects; highlighting the RNA with extruded ceramic
tiles with open joints and aluminum substructure. The work was based on
bibliographical studies, design analysis and a case study. In the case study,
preliminary designs were developed for a building facade renewal with NAC extruded
ceramic. This preliminary design was done based on the technical data collected
from bibliographical studies. In addition, the case study experience helped the
development of the design guidelines. The final product is a set of design guidelines
including a "check-list" of the main steps to be taken in account during the RNA
design process and a summary of the procedure and requirements to do the RNA
technological selection.

Keywords: Coating not adhered; Pressure Equalized Facades; Rain-Screen Facade;
Ventilated Facades; Multiple Barriers.
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1 INTRODUÇÃO
A tecnologia construtiva denominada pela maioria dos fabricantes internacionais
como Fachada Ventilada é definida no presente trabalho como tecnologia de
Revestimentos Não Aderidos (RNA) de fachada.
O RNA pode ser considerado como a primeira barreira de proteção da fachada,
pois constitui a camada mais externa da fachada; os revestimentos não aderidos
(RNA), como o próprio nome informa, não são aderidos ao substrato (estrutura
principal do edifício e fechamento vertical). Os RNA são formados por placas de
revestimento, dispositivos de fixação e perfis leves, metálicos ou de madeira, que
formam sua substrutura de sustentação. A presença dessa subestrutura de
sustentação cria um espaço de ar entre o RNA e o substrato, denominado de
câmara de ar (espaço que leva a denominação de "cavity" na língua inglesa). A
estrutura principal do edifício e seu fechamento vertical não fazem parte da
tecnologia denominada neste trabalho de RNA, mas oferecem suporte a ela, como
substrato para a ancoragem dos perfis da subestrutura de sustentação dos RNA.
Para que apresente desempenhos satisfatórios, o RNA deve ser adequadamente
projetado e montado, considerando a análise e compatibilização das suas
interfaces (interfaces entre RNA e substrato; interfaces entre RNA e esquadrias;
interface entre RNA e subsistema de cobertura; interface entre RNA e instalações,
principalmente instalações elétricas para iluminação externa, entre outros).
Trata-se de uma tecnologia construtiva que se utiliza de componentes e dispositivos
industrializados, e processos de montagem rápidos, conferindo prazos reduzidos de
obra. Por ser leve e não ser estrutural, a tecnologia permite mudanças na fachada
de maneira rápida e com reduzida geração de entulho, desde que siga um projeto
adequado e bem dimensionado. Por outro lado, a tecnologia pode apresentar
algumas limitações em função do espessamento que cria no conjunto de
fechamentos verticais externos do edifício, além da rigidez modular dos RNA, que
pode encontrar eventuais incompatibilidades em projeto com modulações da
arquitetura ou das aberturas, limitação agravada em situações de detalhamentos
arquitetônicos com baixos e altos relevos. Sobretudo pela inexistência de normas
técnicas específicas no Brasil, os RNA devem ser cuidadosamente estudados e
avaliados técnicamente com relação a uma série de requisitos e critérios de
desempenho, considerando as ações a que estarão expostos, como cargas de
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vento, impactos, águas de chuva, deformações

em função de variações de

umidade e temperatura, ruídos aéreos , etc.
Para Mitidieri Filho (1998), o insucesso das primeiras experiências com tecnologias
inovadoras, empregadas sem o cumprimento de requisitos e critérios básicos de
desempenho e de qualidade, e sem referências normativas, gerou na Inglaterra,
assim como no Brasil, “um certo ceticismo quanto ao emprego de novas
tecnologias”, e a conclusão de que “não se pode empregar novas tecnologias,
novos processos e sistemas de construção, sem antes ter ensaiado ou avaliado”.
As tecnologias de RNA que atualmente estão sendo oferecidas e divugadas no país
devem passar pelos devidos desenvolvimentos tecnológicos, os quais incluem
ensaios e avaliações técnicas, visando adequação

às condições de exposição

brasileiras.
O uso desta tecnologia também implica na mudança de comportamento da mão de
obra, dos projetistas e dos construtores. Durante a execução, a mão de obra deverá
substituir os improvisos típicos da obra comum por procedimentos padronizados
que são definidos na etapa de projeto. Para tanto, os projetistas devem conhecer
previamente os conceitos, informações técnicas e de mercado desta tecnologia,
visando desenvolvimento de projetos à luz de exigências de desempenho e de
normas técnicas vigentes. O presente trabalho objetiva contribuir com a
disseminação dessas informações técnicas sobre os revestimentos não aderidos,
visando dar suporte aos projetistas.
1.1 Objetivos
Sistematizar as principais informações que o projetista de fachada necessita
conhecer para especificar e projetar “Revestimentos Não-Aderidos" (RNA) de
Fachada, considerando as diversas etapas do processo de projeto e o atendimento
aos requisitos de desempenho estrutural, de estanqueidade à água e de
durabilidade; enfatizando os RNA com placas cerâmicas extrudadas e subestrutura
em perfis de alumínio.
O segundo objetivo foi o de estruturar um conjunto de diretrizes baseado nas
informações sistematizadas, para auxiliar o desenvolvimento do projeto de
revestimentos não aderidos de fachada.
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1.2 Justificativas
Além da questão estética, a fachada assume, ao lado da cobertura, a função de
proteção geral e manutenção das condições físicas, estruturais e ambientais do
edifício, protegendo-o de todos os efeitos causados pelos diversos agentes
atuantes, e mantendo as condições ambientais internas desejadas. A fachada deve
resistir às cargas permanentes e acidentais (sobrecargas de utilização), devidas
aos ventos e às deformações específicas (variações de temperatura, umidade, etc),
de maneira a evitar o seu estado de ruína, seja por ruptura, deformação plástica
excessiva ou instabilidade.
Segundo Mitidieri Filho (1998) o edifício, seus elementos e componentes, quando
submetidos às condições de exposição, devem satisfazer a determinados requisitos
e critérios de desempenho1, que consistem na “tradução das exigências de caráter
eminentemente humano para regras de qualidade, definidas objetivamente, que
devem ser atendidas por um produto.”
Para o correto desenvolvimento do projeto e montagem de um RNA, atendendo-se
aos requisitos e critérios de desempenho, deve-se buscar previamente o
conhecimento desta tecnologia, as referências normativas, os ensaios e avaliações
de

desempenhos

necessários,

procurando

evitar,

desta

maneira,

o

comprometimento da vida útil do RNA com deteriorações precoces. Tecnologias
inovadoras não significam necessariamente o sucesso de uma obra. Podem, no
entanto, atingir o sucesso, se devidamente ensaiadas, avaliadas, divulgadas e
instruídas, por meio de orientações de projeto, mão de obra e especificações
corretas de materiais a serem utilizados.
De uma maneira geral, em qualquer tecnologia utilizada, os custos advindos das
avaliações de desempenho, segundo Mitidieri Filho (1998) são desprezíveis frente
aos “custos de insucessos, de desperdícios e os custos sociais resultantes”.
O custo inicial de uma fachada e seu comprometimento com as demais interfaces
do edifício apresentam alterações significativas ao longo dos anos. Segundo Barros
(1998 apud PEÑA; FRANCO, 2006), os custos do subsistema vedação vertical,
correspondiam, em 1998, em torno de 3% a 6% do custo total da obra, e podendo
1

Para Mitidieri Filho (1998) os requisitos são expressos de maneira qualitativa, a partir da
função específica a que se destinam e face às exigências do usuário e os critérios são a
quantificação dos requisitos, em função das condições de exposição.
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comprometer custos em torno de 20%, considerando-se as suas interfaces com os
demais subsistemas (estrutura, instalações, revestimentos, entre outros). Dez anos
mais tarde, Ceotto (apud A FACHADA..., 2008), comparando os custos de fachadas
convencionais com fachadas pré-fabricadas, levantou os valores de fachadas que
já correspondiam em torno de 14 % do custo total da obra. Os RNA de cerâmicas
extrudadas, introduzidos no mercado brasileiro recentemente, são oferecidos, em
2012, por valores que podem chegar a 20% do custo inicial total de uma obra, sem
considerar custos advindos de comprometimentos das interfaces com os demais
subsistemas, em função de patologias associadas a instalações mal feitas.
Para Ceotto (apud A FACHADA..., 2008), como os componentes de fachada tem
participação importante no custo global da obra, é errado raciocinar tendo por base
apenas o custo do metro quadrado, e acrescenta que é preciso considerar o
impacto total, ou seja, quanto cada um dos sistemas voltados para a fachada
representa de economia em: prazo de obra; encargos administrativos; custos fixos
e manutenção.
De uma maneira geral, a economia relacionada à construção, considerando-se os
custos globais, não está na decisão em si de adotar sistemas ou tecnologias
inovadores e abandonar os sistemas e tecnologias tradicionais, mas está na
procura pelo correto entendimento da tecnologia adotada, seja ela tradicional ou
inovadora, e pelo desenvolvimento de projetos adequados e facilitadores da correta
aplicação, racionalização, e manutenção da tecnologia. Na ausência de normas
pertinentes, recomenda-se um estudo aprofundado e a realização de ensaios para
avaliar o desempenho e comportamento da tecnologia ao longo do tempo.
Para Peña e Franco (2006), muitas das patologias são originárias no projeto, fruto
de falhas na especificação da tecnologia utilizada, muitas vezes por falta de um
projeto de vedação adequado e claro, que pudesse conduzir a boa aplicação da
tecnologia, evitando os erros.
Para Thomaz (1989), o conhecimento do comportamento dos materiais de
construção, de suas deficiências e de suas incompatibilidades, é imprescindível
para que as fissuras e as patologias em geral sejam reduzidas a níveis aceitáveis.
Além de combater as patologias, o conhecimento e projeto adequados também são
importantes aliados no combate ao desperdício. O projeto tem importante papel,
neste sentido, pois pode contribuir com a racionalização, economia e eficiência da
construção,

evitando

desperdícios

desnecessários,

independentemente

da
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tecnologia adotada. O projeto de RNA deve descrever como o revestimento deve
ser montado, oferecendo todo o detalhamento construtivo necessário para que as
decisões sejam planejadas e executadas, em vez de improvisadas no canteiro de
obras. O estudo da paginação dos RNA, por exemplo, é uma atividade a ser
desenvolvida durante o processo de projeto, importante para racionalizar os
recortes das placas utilizadas, evitando desperdícios. Grande parte das patologias
e desperdícios que atingem as fachadas decorre de falhas durante a execução, por
falta de projeto e planejamento associados a improvisos.
Uma vez que exista o domínio técnico da tecnologia de RNA, esta pode vir a
contribuir com as expectativas de atendimento às metas de economia e eficiência
energética de um edifício, pois possuem, potencialmente, características como:


tempos reduzidos de montagem em comparação com tecnologias de
revestimentos aderidos, principalmente pela eliminação de prazos de
cura das camadas (entretanto, essa vantagem é dependente

da

existência de projeto detalhado, mão de obra treinada e canteiro de obra
planejado e organizado);


componentes e dispositivos industrializados potencialmente recicláveis;



Pouca geração de entulhos na obra (vantagem essa também dependente
da racionalização obtida em projeto);



a existência da primeira barreira de RNA opacos, e da câmera de ar
como segunda barreira do conjunto, possibilitam sombreamentos e
ventilações na câmara de ar e no substrato, podendo auxiliar, em
algumas situações, no atendimento, ou na manutenção do desempenho
térmico do edifício;



o revestimento não aderido pode ser trocado individualmente, o que pode
facilitar a manutenabilidade da fachada durante a vida útil de um
edifício.

É natural que os processos busquem cada vez mais eficiência e eficácia
construtiva, sobretudo com a necessidade de garantir a vida útil de projeto,
sugerida atualmente pela Norma Brasileira de Desempenho ABNT NBR
15575:2012.
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Com o surgimento de tantos sistemas inovadores com subestruturas leves, como
os RNA, muitos deles desprovidos de normas técnicas brasileiras ou de critérios
mais rigorosos de estabilidade dos perfis e da montagem, preocupa-se como será o
comportamento destas estruturas durante sua vida útil, sobretudo quando aplicados
em fachadas, sendo testados diariamente sob as cargas permanentes e acidentais,
cargas de vento e deformações específicas.
As evoluções tecnológicas devem ser acompanhadas de evoluções do domínio
tecnológico, ou seja, para a correta implantação de cada sistema construtivo
inovador é necessário previamente a formação, capacitação e treinamento de mão
de obra especializada, de maneira a criar uma visão sistêmica e domínio do
processo todo da construção, antevendo e prevenindo todas as questões
relevantes para o sucesso da implantação do sistema inovador estudado. No caso
dos RNA, o domínio tecnológico não requer apenas o conhecimento e prática da
tecnologia, requer também a integração dos setores industriais envolvidos na
produção do sistema construtivo da fachada.
Siqueira Junior (2003) alerta que, até 2003, as indústrias de componentes
cerâmicos nacionais procuraram incorporar a tecnologia de fachada leve com
placas de grês-porcelanato, mas pelo fato de serem fabricantes de componentes e
não estarem inseridas de maneira sistêmica no processo de produção de edifícios,
essas empresas trataram a tecnologia de RNA apenas como um conjunto de
componentes, algumas procurando a importação de “soluções prontas”, deixando
em segundo plano as questões relativas à adaptação de tais sistemas à realidade
das obras brasileiras (principalmente quanto à gestão), por entenderem caber esta
responsabilidade aos construtores, eximindo-se assim, de responsabilidades
quanto a garantia de desempenho de seus produtos aplicados. Ainda segundo este
autor, outras indústrias de componentes cerâmicos buscaram o desenvolvimento
interno de sistemas de revestimentos não aderidos de fachadas, sem a participação
efetiva de profissionais especializados no desenvolvimento de tecnologia e gestão
da produção de edifícios, fato que acarretou em soluções construtivas mal
resolvidas.”
Este panorâma tem mostrado sinais de evolução nos últimos anos. As empresas
têm apresentado avanços em suas abordagens tecnológicas e comerciais sobre a
tecnologia. Segundo Medeiros (2011), "[...] há mais de dez anos empresas tentaram
introduzir a tecnologia de RNA no Brasil, o que está ocorrendo atualmente".
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Observam-se atualmente a entrada no país de várias empresas internacionais,
todas oferecendo a tecnologia de RNA.
A indústria brasileira já possui parques industriais de alumínio, aço, de cerâmicas e
de outros revestimentos, o que facilita as possibilidades de adoção desta tecnologia
construtiva.
Recentemente, a construção civil brasileira vive um momento de crescimento
acelerado e tem recebido grandes incentivos; como a política do “minha casa minha vida”, o que pode contribuir com a adoção de pesquisas de sistemas
construtivos inovadores.
Mas para que novas tecnologias sejam efetivamente implantadas no Brasil faz-se
necessário a presença de empresas capacitadas, nacionais ou estrangeiras, para
coordenar o desenvolvimento de todo este processo, desde os contatos com os
fabricantes dos componentes e a promoção da sinergia entre as indústrias
envolvidas, passando por todo o desenvolvimento do processo do projeto, e
promovendo a formação, capacitação e treinamento da mão de obra de montagem,
até finalmente a coordenação e controle da produção. Os objetivos da presente
dissertação vêem de encontro a algumas destas necessidades.
1.3 Metodologia
O trabalho foi realizado baseando-se nas seguintes atividades principais:
a)

revisão bibliográfica e coleta de informações: A revisão bibliográfica
coletou informações sobre os RNA em artigos, dissertações, teses, e em
normas técnicas nacionais e internacionais, de maneira a organizar
informações conceituais, técnicas e históricas da tecnologia;

b)

análise de projetos de revestimento não-aderido: O autor acompanhou o
desenvolvimento de projetos de alguns fornecedores de RNA no Brasil,
incluindo a montagem do showroom de uma das empresas; projeto no
qual o autor participou, como consultor;

c)

desenvolvimento de um estudo de caso: O estudo de caso consistiu no
desenvolvimento do projeto da renovação da fachada de um imóvel,
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localizado em São Paulo, com RNA em cerâmica extrudada e
subestrutura de alumínio. O desenvolvimento do projeto baseou-se na
aplicação das informações técnicas levantadas na revisão biliográfica e
na experiência do autor. As obras dessa renovação de fachada não
foram acompanhadas e não são objeto de análise nessa dissertação. O
levantamento bibliográfico, a análise de projetos de diversas tecnologias
de RNA, associado à experiência adquirida no estudo de caso, auxiliaram
na composição das diretrizes de projeto, apresentadas nesta dissertação.
1.4 Delimitação do objeto da pesquisa
A tecnologia de RNA conta com inúmeras formas de ancoragens, tipos de
subestrutura, revestimentos não aderidos e formas de acabamento das juntas entre
os revestimentos. O presente trabalho objetiva sistematizar as principais
informações para o projeto de RNA com cerâmicas extrudadas, juntas abertas e
subestrutura de alumínio.
Os principais requisitos de desempenho a serem considerados durante o
desenvolvimento de projetos de fachada com revestimento não-aderido são:
segurança estrutural (resistência a cargas de vento e resistência a impactos),
segurança contra incêndio (incombustibilidade dos fechamentos e proteção da
subestrutura e fixações), estanqueidade ao ar e à água, desempenho acústico,
desempenho térmico, e durabilidade (durabilidade dos componentes e resistência
às ações de calor, de choques térmicos, resistência aos danos causados por
acidentes, pelas condições ambientais, condições da montagem ou pelo uso), etc.
Entretanto, esse trabalho aborda apenas alguns aspectos de segurança estrutural
(abordando a necessidade do correto dimensionamento da subestrutura), de
durabilidade (abordando os requisitos de proteção contra a corrosão da
subestrutura) e aspectos da estanqueidade à água e ao ar.
1.5 Estrutura da dissertação
Esta dissertação esta estruturada em sete seções, conforme descrito a seguir:
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a)

Seção 1: A seção inclui os objetivos do trabalho, as justificativas, a
metodologia adotada, delimitação da pesquisa e a estrutura da
dissertação.

b)

Seção 2: A seção compila uma revisão bibliográfica sobre as tecnologias
de RNA, abordando:


características, conceitos e definições gerais da tecnologia;



aspectos históricos da tecnologia;



tipologias disponíveis;



surgimento, desenvolvimento e perspectivas da tecnologia para o
mercado brasileiro.

c)

Seção 3: A seção aborda os conceitos específicos da tipologia de RNA
em cerâmica extrudada e subestrutura de alumínio. Os principais tópicos
são:


características, conceitos e definições específicas;



aspectos históricos específicos;



descrição de cada dispositivos e componentes do RNA de placa
cerâmica extrudada e subestrutura de alumínio, com suas
características específicas.

d)

Seção 4: A seção aborda os requisitos e critérios de desempenhos a
serem atendidos pelos RNA de placas cerâmicas e subestrutura de
alumínio, ressaltando:


os requisitos e critérios de desempenho estrutural dos componentes
e dispositivos metálicos da subestrutura;



os requisitos e critérios de desempenho relativos à estanqueidade à
água e ao ar aplicados à tecnologia de RNA.

e)

Seção 5: A seção aborda o estudo de caso, abrangendo:


o histórico da experiência de desenvolvimento dos projetos
preliminares de uma fachada utilizando o RNA;



plantas, cortes, elevações e ilustrações do estudo de caso.
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f)

Seção 6: A seção expõe as diretrizes de projeto para RNA de placas
cerâmicas extrudadas e subestrutura de alumínio, em duas partes:


parte 1: apresenta uma tabela explicativa das fases do processo de
projeto e seus conteúdos, desenvolvida por Oliveira (2009). A
tabela serviu como referência na construção das diretrizes
propostas nesta dissertação;



parte 2: expõe as diretrizes para auxiliar o projetista de fachada no
desenvolvimento do projeto de RNA com cerâmica extrudada e
subestrutura de alumínio. As diretrizes, divididas em aspectos
arquitetônicos e tecnológicos,

foram desenvolvidas baseando-se

no conjunto de informações obtidas a partir da compilação
bibliográfica e com o auxílio da experiência adquirida no estudo de
caso.
g)

Seção 7: Conclusões do trabalho de pesquisa:
Foram feitas análises da revisão bibliográfica, das dificuldades e
questões levantadas no estudo de caso, do produto produzido pela
dissertação (diretrizes de projeto e critérios básicos da seleção
tecnológica) e foram feitas sugestões para futuros trabalhos sobre o
tema.
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2 TECNOLOGIAS DE REVESTIMENTOS NÃO ADERIDOS (RNA) DE FACHADA
Na presente seção compila-se uma revisão bibliográfica sobre a tecnologia,
explorando-se: as características, conceitos e definições gerais; aspectos
históricos; o leque de possibilidades que a tecnologia de RNA apresenta em termos
de tipologias disponíveis e materiais de acabamentos, e a sua evolução histórica,
abordando as atuais perspectivas para o mercado brasileiro.
2.1 Características, conceitos e definições gerais das tecnologias de revestimentos
não aderidos (RNA) de fachadas
Os revestimentos não-aderidos de fachada tem basicamente as seguintes funções:


dar acabamento estético à fachada do edifício e contribuir para seu valor
agregado;



contribuir com a resistência mecânica da fachada a impactos de corpo
mole e corpo duro, ao menos no pavimento térreo;



contribuir com a garantia da estanqueidade à água e ao ar da fachada;



contribuir com o sombreamento do edifício, minimizando radiação direta
de calor;



contribuir para a durabilidade e manutenabilidade da fachada e,
consequentemente, do edifício.

Para tanto, o RNA dever ser projetado de modo a garantir a estabilidade estrutural
e a durabilidade da sua subestrutura, dos dispositivos de fixação, e dos
componentes de revestimento, além de ser capaz de transmitir à estrutura principal
todos os esforços sofridos por conta das cargas atuantes incidentes, sem perder
sua estabilidade.
O subsistema fachada é composto dos fechamentos verticais externos, dos
revestimentos e das esquadrias. Não é função do RNA garantir a estabilidade
estrutural do subsistema, nem mesmo contribuir para o contraventamento do
edifício. Da mesma forma, o RNA não é responsável por garantir a resistência ao
fogo da fachada, isto é, as fachadas são consideradas como elementos de
compartimentação, devendo assegurar compartimentação horizontal e vertical; isso
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significa dizer que os elementos de fachada devem assegurar resistência ao fogo
por um período mínimo (TRRF), igual ao da estrutura principal, requisito este que
deve ser atendido pelos fechamentos verticais externos, com eventual contribuição
do RNA. A subestrutura do RNA é constituída de perfis de alumínio extrudado, cuja
temperatura de fusão gira em torno de 580 graus, enquanto um incêndio atinge
temperaturas muito superiores a 600 graus antes mesmo da primeira hora de
incêndio, como demonstram as várias curvas padronizadas de elevação de
temperaturas em incêndios. Portanto, o fechamento vertical externo deve ser
projetado para atender aos requisitos de

resistência ao fogo. O autor deste

trabalho ressalta que, apesar do corpo de bombeiros ainda não exigir
compartimentação de subestruturas leves de alumínio para RNA, acredita-se que
deva haver uma discussão de como tratar a subestrutura de alumínio contra estas
situações, de maneira a evitar o colapso da subestrutura e minimizar as
possibilidades de desintegração total da montagem do RNA, transformando as
fachadas em painéis radiantes de calor no momento de incêndio. Discussão essa
que pode ser objeto de futuros trabalhos acadêmicos.
Visando organizar os tipos de fachadas formadas por revestimentos não aderidos e
os tipos de RNA, estabelece-se uma classificação para as fachadas e outra para o
RNA.
2.1.1 Classificação de fachadas com revestimento não aderido
As fachadas formadas por fechamentos externos e revestimentos não-aderidos
podem ter diferentes classificações e, ou denominações em função: do peso por
metro quadrado; do seu posicionamento em relação à estrutura principal do edifício
e das suas características físicas e funcionais.
a)

Fachada Leve, classificada em função de seu peso por metro quadrado:
O conceito de “Fachada Leve” faz referência à leveza da tecnologia.
O conceito da norma francesa AFNOR NF P 28 001 de 1990 e do Union
Européenne Pour l'Agrément Technique dans la Construction (1984 apud
OLIVEIRA, 2009), definem fachada leve como “um elemento construtivo
constituído por componentes pré-fabricados, com função de vedação
vertical externa, constituído de várias camadas, sendo que pelo menos a
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camada mais externa tem massa inferior a 100 kg/m 2”. Os RNA,
independente do peso do substrato (fechamento vertical externo)
conformam uma fachada leve, em razão de comporem a última camada
da fachada e de serem leves.
b)

Fachada Semi-cortina, classificada em função do seu posicionamento em
relação à estrutura do edifício:
Segundo Oliveira (2009) as normas francesas distinguem a fachada
semi-cortina (“semi-rideaux”) do revestimento não aderido (“bardage
rapporté”), considerando que o revestimento não aderido pode ser a
camada externa de uma fachada semi-cortina, mas não compõe ela toda,
pois o conceito da fachada semi-cortina engloba também a camada
interna do conjunto (fechamento vertical), conforme a figura 1.
Segundo Oliveira (2009), em francês, esta classificação é conhecida
como “façade semi-rideau”’. Algumas bibliografias americanas e inglesas
tratam esta classificação como cladding wall.
Fachada Semi-Cortina é uma fachada leve, constituída de uma ou
mais camadas; a externa à estrutura do edifício e a interna (entre
pavimentos). A camada interior não obrigatoriamente deve ser leve,
existem casos em que a camada interior da fachada semicortina
pode ser uma parede em alvenaria ou em concreto, e a camada
exterior um revestimento não aderido. Porém, a fachada é formada
pelo conjunto parede e revestimento não aderido, sendo as funções
de vedação vertical externa cumpridas pelo conjunto (parede +
camadas externas). (AFNOR NF P 28 001, 1990 apud OLIVEIRA,
2009, p.21)
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Figura 1 - Conceito de Fachada Semi- Cortina
Fonte: Elaborado pelo autor

c)

Fachada Ventilada, Fachada Protetora de Chuva (Rain-Screen), Fachada
com Pressão Equalizada, Fachada Barreiras Múltiplas e Fachada
Protetora do Clima: classificadas em função das suas características
físicas e funcionais:
 Fachada Ventilada

O conceito de “Fachada Ventilada” é um dos mais utilizados internacionalmente
pelos próprios fabricantes do sistema de RNA, apesar de gerar algumas objeções
de alguns autores. Sob o aspecto funcional, as fachadas com tecnologia de RNA
recebem esta conceituação por possuir a câmara de ar e pela possibilidade desta
câmara ser preenchida pelo ar, seja por intermédio de aberturas criadas (“vents”)
ou pelo uso de juntas abertas entre os componentes de revestimento não aderidos
(camada mais externa).
A primeira definição do conceito de fachada ventilada é encontrada
nas ‘Directives Communes pour l'Agrement des Façades Légeres’,
1968, do CSTB (‘Centre Scientifique et Technique du Batiment’). A
fachada é dita ventilada ‘quando se comunica com o exterior através
de orifícios que possibilitem uma ventilação permanente de baixo
para cima’, prescreve a norma francesa. Atualmente, porém, o
conceito mais aceito vem da Itália. (KISS, 1999)
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A figura 2 procura ilustrar o conceito de Fachada Ventilada segundo Centre
Scientifique et Technique du Batiment’ (1968 apud KISS, 1999):

Figura 2 - Conceito de Fachada Ventilada
Fonte: Elaborado pelo autor

A norma italiana UNI 11018:2003 faz distinção entre duas terminologias para
Fachadas Ventiladas 2, a saber:
Fachada microventilada, ou Fachada de Barreira Avançada
(Facciate a Schermo Avanzato). Parede opaca de fachada, onde o
revestimento externo é constituído de vários materiais ou formas,
montados a seco por dispositivos de suspensão ou fixação
mecânicos, mantendo uma separação espacial entre o tardoz dos
revestimentos externos e o substrato, aonde se pode instalar
painéis termoisolantes. A separação espacial é mínima, com uma
espessura suficiente para interromper a continuidade física entre a
camada exterior e o substrato.
Fachada Ventilada - Tipo de fachada de barreira avançada cuja
câmara de ar entre o RNA e o substrato seja projetada de modo tal
que o ar presente na câmara possa fluir por efeito chaminé,
naturalmente ou em modo artificial controlado, segundo as
necessidades da estação ou dia, de modo a melhorar o
desempenho energético geral (ENTE NAZIONALE ITALIANO DI
UNIFICAZIONE , 2003, tradução nossa)

A norma UNI 11018:2003 é aplicável para as seguintes situações, que devem
ocorrer concomitantemente:
2

a tradução literal de “schermo avanzato” do italiano seria uma “tela avançada”, mas a
sugestão para a compreensão em português seria a de uma “barreira”, “plano” ou “escudo”
avançado (no caso; o plano das placas de RNA, que “avançadas” ou "afastadas" pela
câmara de ar do substrato, funcionam como a primeira “barreira” da fachada, como um
“escudo” avançado, constituindo-se como a camada mais externa do conjunto)
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Sistemas de fechamento vertical externo, de proteção ou decoração, em camadas,
destinado a paredes de edifícios existentes (desde que se conheça a tipologia da
estrutura existente) ou construções novas, montado a seco, constituído de:


um revestimento externo de painéis modulares opacos (os RNA), como
primeira barreira da fachada, na camada mais externa do conjunto (de
placas cerâmicas ou placas de rochas), projetados como componentes
de uma fachada microventilada ou ventilada. Os revestimentos não
aderidos devem ter espessuras entre 0,5 cm e 5 cm e peso variável entre
10 e 100 kg/m2;



uma camada intermediária isolante, de espessura variável, aplicada na
face externa do substrato;



uma estrutura metálica ancorada à estrutura principal do edifício, por
meio mecânico (ou químico-mecânico);



uma lâmina livre de ar, entre a camada isolante e o tardoz do RNA, com
espessura variável entre 2 e 20 cm, para a circulação do ar pelo “efeito
chaminé”.

A figura 3 procura ilustrar o conceito de Fachada Microventilada ou de Barreira
Avançada segundo norma italiana UNI 11018:2003:

Figura 3 - Conceito de Fachada Microventilada ou de Barreira Avançada
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Ente Nazionale Italiano di
Unificazione (2003)
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A figura 4 procura ilustrar o conceito de Fachada Ventilada segundo norma italiana
UNI 11018:2003:

Figura 4 - Conceito de Fachada Ventilada segundo norma italiana
UNI 11018:2003
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Ente Nazionale Italiano di
Unificazione (2003)

Siqueira Junior (2003) observa que tanto no meio técnico brasileiro como entre as
indústrias fabricantes de componentes de revestimento (fechamento externo) e as
empresas montadoras de fachadas, existe uma falta de entendimento na utilização
dos termos “fachada-cortina e fachada ventilada”;
[...] pelo fato da normalização brasileira sobre fachada-cortina estar
inserida na norma de janelas (NBR 10821 – Caixilho para edificação
– janela), o meio técnico restringiu a utilização da expressão
‘fachada-cortina’ para fachadas de vidro, ou pele-de-vidro, (em
inglês, glazed curtain-wall), utilizando o termo fachada ventilada
para as fachadas cujas juntas entre componentes são deixadas
abertas e omitindo as demais tipologias de revestimentos não
aderidos destas classificações, como é o caso das fachadas
revestidas com alumínio composto, placas pétreas, placas
cerâmicas, entre outras. (SIQUEIRA JUNIOR, 2003, p.18)

Oliveira (2009) ressalta que no projeto de fachada é necessário ponderar as áreas
de ventilação com o nível de ruídos a que o edifício será submetido. Para Oliveira
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(2009, p.46), “[...] se a câmara de ar (camada entre vedo e revestimento não
aderido) for continua em toda a altura do edifício, tendo aberturas nas extremidades
(primeiro e último pavimento), ela será ventilada, ocorrendo o fenômeno conhecido
como efeito chaminé”, o que, dependendo das condições climáticas, pode, ou não,
ser benéfico para o conforto térmico do edifício.
Considera-se que as fachadas que se utilizam da tecnologia de RNA podem ser
chamadas de “Ventiladas”, no sentido de serem expostas ao fluxo de introdução do
ar ou do vento, e não expostas ao fluxo da “passagem” do ar ou do vento (imagem
que a palavra “ventilar” suscita; a imagem de passagem). Recorrendo ao dicionário
Aurélio pode-se observar que um dos significados da palavra ventilar é também o
de simplesmente “introduzir vento em” ou “expor ao vento”. Além do que, o
preenchimento da câmara por ar é um fenômeno que pode contribuir, se
devidamente controlado, com alguns desempenhos da fachada, como o
desempenho térmico, ou contra infiltrações de água, graças ao fenômeno de
equalização de pressão na câmara. A “pressão equalizada” é uma das qualidades
do sistema, pois impede a penetração de maiores volumes de água de chuva,
mesmo em situações de chuva de vento. Para que a câmara equalize as pressões
do ar, deve ser previamente “preenchida” por ele, e os compartimentos devem ser
estanques. Sendo os compartimentos estanques, o “efeito chaminé”, descrito na
norma italiana UNI 11018:2003, poderá ser restrito aos espaços de cada
compartimento, e eventualmente nulo.
Considerando a variação de ventilação que pode ocorrer na câmara de ar, a norma
italiana UNI EM ISO 6946, que estabelece métodos de cálculos sobre a resistência
térmica e transmitância térmica, classifica as fachadas com RNA em três níveis de
ventilação; 1. Muito pouco ventilada; 2. Levemente ventilada; e 3. Fortemente
ventilada (ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2008).


“Fachada Protetora de Chuva” (“Rain-Screen Façade”)

De acordo com Canada Mortgage and Housing Corporation (2002) a expressão
“protetora de chuva” ou “quebra-chuva” (“rain-screen”) surgiu porque, quando a
chuva atinge a fachada com RNA, encontra como

camada mais externa,

a

primeira barreira (RNA), que atuando como um “escudo” anula a energia cinética da
chuva. A porção de água que eventualmente penetrar pelo espaço (juntas) entre as
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placas do RNA já não terá a mesma velocidade e força, e encontrando o espaço da
câmara de ar como segunda barreira, cairá pela ação da gravidade, por não ter
pressão suficiente para chegar à superfície interna (“inner most”) da fachada.
Dispositivos de coleta e drenagem desta porcentagem de água que consegue
penetrar na câmara guiam-na de volta para o exterior (Figura 5).

Figura 5 - Conceito de Fachada Protetora de Chuva
(“Rainscreen- Facades”)
Fonte: Elaborado pelo autor

O termo “Fachada Protetora de Chuva” ou “Fachada Quebra-Chuva” ou “RainScreen Façade” é correto, porém incompleto para as fachadas com tecnologia de
RNA, uma vez que esta tecnologia de fachada não protege apenas da chuva, mas
também do sol, do vento, e contribui com os desempenhos térmico e acústico das
fachadas, entre outros.
O Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) e a Ontario Association of
Architects (OAA), em seu artigo técnico sobre o sistema; “The Rain Screen Wall
System”também consideram a expressão “Rain-Screen Façade” em parte
equivocada, por tender a considerar que a única função do sistema seja a proteção
contra chuvas e por não abranger outras vantagens do sistema.
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“Fachada de Pressão Equalizada” (“Pressure-Equalised Façade”)

A expressão “pressão equalizada” (“pressure-equalised”) foi concebida porque,
neste tipo de fachada com RNA, a pressão externa do ar faz com que o mesmo
penetre rapidamente pelos vãos entre as placas de RNA, e se espalhe pela câmara
(“cavity”), ocupando, na velocidade do som, o espaço intermediário da fachada,
aumentando gradativamente a pressão do ar na câmara, atrás do RNA, até o
momento em que esta pressão do ar, interna à câmara, se iguale à pressão externa
do ar, como esquematizado na Figura 6. Neste momento as pressões externa e
interna são definidas, "conceitualmente", como equalizadas, ou iguais, e, como
exercem a força em sentidos opostos, se anulam. Observa-se que se trata de uma
definição "conceitual" porque as cargas de vento são dinâmicas, e portanto, a todo
segundo a equalização entre cargas externas e internas pode se alterar.

Figura 6 - Conceito de Fachada de Pressão Equalizada (“PressureEqualised Façade”)
Fonte: Rosseau (1990, apud SIQUEIRA JUNIOR, 2003)

O termo “Fachada de Pressão Equalizada” consegue explicar bem o fenômeno da
distribuição da pressão do ar, na face e reverso do RNA, mas este fenômeno só
ocorre quando o sistema possui os revestimentos externos sem rejuntamento ou
com aberturas (“vents”), e com câmara e barreira de ar estanques à pressão do ar,
o que possibilita a distribuição e contenção do ar pela câmara e a equalização da
pressão entre a câmara e o exterior.
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Para Rousseau (1990 apud SIQUEIRA JUNIOR, 2003), uma rain-screen wall deve
ser projetada e construída obedecendo à premissa básica que é o controle de todas
as forças que podem ser induzidas à fachada pela chuva. Rousseau explica que
durante uma tempestade, a infiltração e fuga do ar, dentro da câmara, através dos
poros do revestimento, juntas e fissuras (Figura 7), desequilibra a equalização de
pressão, sendo um grande veículo para a penetração da água.

Figura 7 - Fugas de ar dentro da câmara prejudicam a equalização
de pressão
Fonte: adaptado de Rosseau (1990 apud SIQUEIRA JUNIOR,
2003)

Os conceitos de Fachada Ventilada, Fachada Protetora de Chuva (“Rain-Screen
Facade”) e Fachada de Pressão Equalizada (“Pressure-Equalised Façade”) são
geralmente abordados em conjunto e confundidos entre si. De fato, alguns autores,
como Rosseau (1990 apud SIQUEIRA JUNIOR, 2003), abordam o fenômeno da
equalização dentro do conceito da Fachada Protetora de Chuva (“Rain-Screen
Facade”), pois a “equalização” contribui para combater as pressões de vento que
carregam as “chuvas” para dentro da fachada. Por sua vez, a equalização da
câmara só é possível pelo fato da câmara ser “ventilada”, na medida em que se
preenche de ar, por meio das juntas abertas, e usa a pressão deste ar em benefício
de sua segurança estrutural e proteção contra infiltrações. Uma das principais
características abordadas dentro das conceituações de Fachadas Ventiladas é a
presença da câmara de ar, que impede a penetração das chuvas para o interior da
edificação.
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“Barreiras Múltiplas”

Para Perez (1986), as “Juntas Abertas”, também conhecidas como drenadas,
funcionam de acordo com o princípio de “Barreiras Múltiplas”. Segundo este
princípio, a estanqueidade à água da fachada é promovido pelo conjunto de
barreiras, cada uma com uma função distinta. A primeira barreira, na linha de frente
de combate (o RNA), poderá ser permeável ao ar, porém deve impedir a incidência
das chuvas; e precisa ter, portanto, geometria adequada e ser durável, já que
receberá a radiação solar após a chuva. Já a última barreira do conjunto só tem que
impedir a passagem do ar, pois não receberá esforços mecânicos nem radiação
solar.
Perez (1986) cita o exemplo da janela tipo veneziana, onde tal comportamento
quanto à estanqueidade ocorre nas seguintes etapas; num primeiro momento a
chuva incide sobre as palhetas, que se constituem como a barreira de água,
absorvendo e atenuando a energia cinética das gotas. As palhetas têm inclinação,
com o objetivo de drenar a água para fora da janela. Por sua vez, o
envidraçamento, que garante a estanqueidade ao ar, se constituindo como a
barreira de ar, fica justaposto e atrás da folha veneziana, atenuando o fluxo de ar, e
impedindo desta maneira que as gotas sejam arrastadas para dentro pelas
correntes de ar.


“Fachada de Dois Estágios de Contenção do Clima” (“Two-Stage
Weathertightening”)

O Canada Mortgage and Housing Corporation (2002) cita a definição “Dois Estágios
de Contenção do Clima” ou “Two-Stage Weathertightening”, afirmando que a
definição tem sido usada na Europa há várias décadas, referindo-se ao controle da
entrada de água ou sol pela camada exterior (RNA), “na primeira fase ou estágio”,
e à equalização das pressões de ar na camada intermediária e interna na “segunda
fase ou estágio”.
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“Fachada Protetora do Clima” (“Weather-Screen Façade”)

Simplificando o conceito citado em CMHC, sugere-se nesta dissertação a definição
de “Fachada Protetora do Clima” (“Weather-Screen Façade”); formada pelo
revestimento não aderido; subestrutura; câmara de ar; e o fechamento vertical
(considerado a camada interna da fachada, ou substrato). A fachada controla:


a entrada de água e sol, pela primeira barreira do conjunto (o RNA ou
barreira de água);



as pressões de vento, pela reação de todo o conjunto; RNA,
subestrutura, câmara de ar e fechamento vertical externo (barreira de ar);



os diferenciais de temperatura, pela existência da câmara de ar,
sombreada e com eventual ventilação (controlada ou natural);



a penetração de som, isto é, as diversas camadas da tecnologia podem
contribuir com a absorção acústica.

2.1.2 Classificação dos revestimentos não aderidos
Os RNA podem ser classificados em função do seu processo de montagem,
estruturação e fixação; do tipo de fixação dos componentes de revestimento; do
momento da incorporação do revestimento na fachada e da maneira de sua fixação
e dos tipos de materiais utilizados como RNA.
a) quanto ao processo de montagem e fixação:
Os RNA são classificados como aqueles sistemas montados por acoplamento a
seco - “Tecnologias obtidas por montagem executadas com o auxílio de dispositivos
mecânicos - subestruturas, insertos metálicos, parafusos, rebites, entre outros
(SABBATINI; FRANCO, 1997 apud SIQUEIRA JUNIOR, 2003). O RNA, apesar de
ser formado por componentes pré-fabricados, também pode ser classificado
segundo seu processo de montagem. O RNA montado no local (stick) é aquele
onde as subestruturas e os outros componentes de revestimento (os montantes, as
travessas e as placas de revestimento)

são montados ou unidos entre si

diretamente no seu local definitivo. O RNA pré-fabricado é aquele cujos
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componentes são unidos em unidade fabril (fábrica ou canteiro de obras), formando
painéis modulares, que são transportados para o local definitivo com o auxílio de
equipamento de transporte vertical (gruas, guindastes, etc.).
Segundo Siqueira Junior, A (2003) sob o aspecto da fixação do conjunto, os
componentes de RNA podem ser fixados diretamente à estrutura principal por
dispositivos de fixação; casos como revestimento não-aderido em placas de rocha;
ou pelo auxílio de uma subestrutura auxiliar - “quando a fixação das placas ao
edifício se dá com o auxílio de uma subestrutura auxiliar de suporte que é fixada à
estrutura principal” (“framings”).
b) quanto à fixação dos componentes de revestimento :
Existem três tipos de fixação dos componentes (placas de revestimento) à
subestrutura:
[...] por fixação mecânica (aparafusamento ou encaixe), por
colagem, ou mista (parte colada e parte fixa). Por exemplo, no
sistema conhecido como structural glazing, a placa de vidro, ou
placa metálica, é colada com silicone estrutural nos perfis metálicos
que estruturam o módulo unitizado. No caso de placas cimentícias,
essas podem, por exemplo, ser presas às estruturas secundárias
por meio de parafusos autobrocantes. (OLIVEIRA, 2009, p.25).

Existem vários tipos de fixação mecânica, sendo classificadas também

com

relação à visualização do dispositivo de fixação:


Fixação por Acoplamento Visível

“[...] as fachadas em que os clipes utilizados para prender as placas de
revestimento ficam expostos” (SIQUEIRA JUNIOR, 2003, p.23)


Fixação por Acoplamento Oculto

“[...] os dispositivos de fixação das placas não ficam expostos no revestimento
acabado, sendo inseridos geralmente no tardoz da placa, ou em sua borda, quando
esta tiver espessura suficiente para tanto.” (SIQUEIRA JUNIOR, 2003, p. 23);
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c) quanto aos tipos de materiais utilizados como componentes de
revestimento:
Em sua dissertação Siqueira Junior (2003) elenca as possibilidades de
revestimento e sintetiza as características de cada revestimento utilizado em
sistemas de fachadas que se utilizam de RNA:


placas de Alumínio Composto (ACM);



dupla Pele de Vidro (Double Skin Façade);



placas de Rochas;



cerâmicas;



grés Porcelanato.

Além dos revestimentos citados por Siqueira Junior (2003), observa-se, atualmente,
a utilização de outros revestimentos, como;


placas compósitas de vários materiais, como; 100% de papel reciclado
com resina fenólica natural; de fibrocimento; placas de alta densidade
fabricadas a partir de fibras de madeiras e papel craft tratados com
resinas termofixas; etc;



chapas de zinco;



termoplásticos extrudados;



placas cimentícias;



cobre;



painéis solares (fotovoltaicos);



cerâmicas extrudadas;



outros.

Considerando e analisando as definições gerais expostas, pode-se reunir uma série
de conclusões a respeito dos conceitos aplicáveis à tecnologia de RNA:


pode compor uma fachada do tipo “Semi-Cortina”, como a camada mais
externa da Fachada;
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pode compor uma “Fachada Ventilada”, desde que a tecnologia de RNA
permita a entrada de ar na câmara, que não necessariamente circula pela
câmara, mas apenas a preenche;



também compõe as fachadas definidas como “Fachada Protetora de
Chuva” ou “Fachada Protetora de Intempéries” (“Rain-Screen Façade”);
ou ainda “Fachada de Pressão Equalizada” (“Pressure-Equalised
Façade”); ou “Fachada de Dois Estágios de Contenção do Clima” (“TwoStage Weathertightening”); ou simplesmente “Fachada Protetora do
Clima” (“Climate-Screen Façade”), pela capacidade de proteger a
vedação interna das ações climáticas, graças ao princípio das “Barreiras
Múltiplas”;



compreende ainda as demais definições: juntas entre componentes de
RNA abertas ou vedadas; tecnologia montada no local (“Stick”); por
“Acoplamento a Seco” (aparafusamento ou encaixe); com “Acoplamento
Visível ou Oculto” dos dispositivos de fixação.

2.2 Surgimento e desenvolvimento das tecnologias de RNA no mundo
Na crise energética da década de 70, época em que surgiram as primeiras
fachadas dupla pele, também surgem os primeiros exemplos de fachadas com
revestimento não aderido, como é o caso do “Institut de Recherche et Coordination
Acoustique / Musiqu (IRCAM) ” e , um instituto europeu de ciências da música e do
som e de pesquisas musicais eletro-acústicas. O instituto fica ao lado do Centro
Georges Pompidou e é interligado com o centro administrativamente. O projeto foi
desenvolvido pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers, os mesmos autores
do Centro Georges Pompidou, que teve o início do projeto de arquitetura em 1970 e
o fim das obras em 1990. Foram utilizadas placas cerâmicas como RNA no IRCAM,
vistas na Fotografia 1 a seguir:
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Fotografia 1 - Fachada do “Institut de Recherche et Coordination
Acoustique / Musique (IRCAM)”
Fonte: Piano (2011)

A tecnologia de RNA, a semelhança da tecnologia de fachadas dupla pele, possui a
câmara intermediária de ar. O que difere nas duas tecnologias é o fato das
fachadas dupla pele serem compostas de revestimentos transparentes, enquanto
os RNA são opacos. No momento da crise energética, a adoção da tecnologia de
RNA se justificou pelos apelos de algumas vantagens técnicas alegadas; como a
pressão equalizada e a proteção contra intempéries, que possibilitam menor
incidência de infiltrações, o controle e manutenção da temperatura interna do
edifício graças ao sombreamento propiciado pelos RNA opacos e pela circulação
de ar na câmara; a leveza, que tende a requerer menos custos gerais de montagem
e menos investimento em estrutura; a característica de construção a seco, que
pode representar grande economia de água na construção; e possíveis vantagens
durante a vida útil, como a facilidade de manutenção e de desmontagem, etc.
Mantendo os mesmos princípios tecnológicos a partir dos conceitos originais,
empresas fabricantes e de projeto começaram a incluir novos tipos de materiais,
revestimentos e componentes. Muitas variações surgiram; como tipos de fixação e
perfis utilizados na subestrutura, variação dos materiais utilizados, tanto na
subestrutura; em madeira, aço, alumínio, aço inoxidável, como nas possibilidades
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de RNA; vidro, cerâmicas, materiais compósitos, etc. O porcelanato surgiu como
opção a partir da evolução da indústria cerâmica, na década de 80.

Fotografia 2 - Subestrutura em madeira
Fonte: Woestelandt (2011)
A produção do grês porcelanato teve início nos anos 80, após o
desenvolvimento do processo de queima rápida (monoqueima ou
biqueima) ocorrida nos anos 70 e 80, que causou uma profunda
mudança no setor da indústria cerâmica. (MENEGAZZO, 2000,
apud SIQUEIRA JUNIOR, 2003, p.35).

Atualmente a tecnologia de RNA possui grande variedade e flexibilidade formal e
inúmeras possibilidades de aplicações, possibilitando liberdade na elaboração de
projetos de fachadas criativas. O projeto do novo Centro Cultural Afro-Americano da
Carolina do Norte, é um exemplo da flexibilidade criativa que esta tecnologia
apresenta na fotografia 3 a seguir:

Fotografia 3 - Harvey B. Gantt Center for Afro-American Art and Cultural
Center
Fonte: adaptado de Freelon Group (2011)
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O revestimento não aderido foi desenhado de maneira a desvendar em pontos
estratégicos as atividades do interior do edifício e seu desenho é uma alusão às
texturas africanas e uma prova definitiva da liberdade criativa que a tecnologia pode
oferecer ao projetista.
2.2.1 O retrofit da cidade de Gijón
Uma das possíveis aplicações do RNA é o “retrofit”, por meio do qual o sistema
pode agregar vantagens no combate aos problemas patológicos de infiltração de
um edifício, e ainda auxiliar na manutenção das temperaturas internas. Do ponto de
vista prático, a tendência para “retrofits” é estimulada pelo fato do sistema possuir
características de montagem e desmontagem fáceis e rápidas, com relativamente
poucos prejuízos físicos ao entorno durante a obra, o que torna o "retrofit" um
mercado inquestionável para os RNA. Estas características propiciam também
facilidades para a manutenabilidade durante a vida útil do edifício, o que justifica
sua aplicação também em projetos de edifícios novos.
Já existem exemplos de grandes interferências urbanas baseadas na utilização da
tecnologia de RNA em “retrofits”, como a grande maioria dos projetos do atual
movimento de revitalização da cidade de Gijón, na Espanha.
[...] ao longo do último século a cidade portuária de Gijón, no litoral
das Astúrias, Espanha, experimentou drásticas mudanças derivadas
do processo de industrialização, basicamente dos setores
siderúrgico e naval, e de reorganizações que a cidade sofreu sem o
devido planejamento urbanístico. Como conseqüência deste
histórico, surgiram áreas degradadas, social e ambientalmente, com
o crescimento de núcleos de favelas e uma degradação ambiental
da costa, fruto do deságüe de águas residuais contaminadas e a
emissão de contaminantes atmosféricos sem nenhum controle,
impedindo o desfrute público das praias.” Em função de movimentos
governamentais e não governamentais associados, foram criados
os planos: ‘Plano de Erradicação da Favela (1984 e ‘Plano Geral de
Ordenação Urbana (1985)’. (MORENO, 1998a; 1998b, tradução
nossa) .

Segundo Iglesias (2011), desde 1984 Gijón tem sido palco de uma grande
renovação do espaço urbano, através de várias linhas de ações urbanas de
revitalização; como retrofit de edifícios públicos, reformas urbanísticas e de
infraestrutura, ações em zonas industriais, entre as quais o projeto batizado como
“Reforma de El Muro”, que consiste num plano especial de reabilitação das
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fachadas de vários edifícios da linha litorânea; o “Muro” de San Lorenzo. Os
edifícios, localizados na praia de San Lorenzo, são geminados entre eles,
conformando uma grande parede, daí o fato de serem conhecidos como “El Muro”.
O projeto teve início em 2006 com um investimento de 16,8 milhões de Euros, e
atualmente ainda há obras em andamento.
O projeto inclui ainda melhorias nas ruas, calçadas, criação de estacionamentos
subterrâneos, etc. A maioria dos edifícios que passaram pelo projeto de
revitalização são dos anos 60 e 70, muitos dos quais acima de 10 andares, alguns
chegando a 19 andares. Quase todos receberam um novo recobrimento de
fachadas com

RNA, muitos dos quais com acabamento em porcelanato. As

fotografias 4, 5, 6, e 7 exemplificam o processo de revitalização das fachadas em
Gijón:

Fotografia 4 - “El Muro de San Lorenzo”, Gijón, Astúrias, Espanha
Fonte: Iglesias (2011)

Fotografia 5 - Fachada do edifício “México Lindo” - El Muro de San Lorenzo
Fonte: Construtora Garcia Rama (2011)
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Fotografia 6 - Fachada antes e depois de retrofit - Muro de San Lorenzo
Fonte: Construtora Garcia Rama (2011)

O “Plan Del Muro” criou um efeito cascata pelo interesse em renovar fachadas.
Muitas construtoras em Gijón e nas redondezas passaram a executar serviços
particulares de renovação de fachadas com a tecnologia de RNA com acabamento
em porcelanato, como no exemplo da Fotografia 7.

Fotografia 7- Fachada do Edifício “Urbanizacíon Vergagrande” antes e depois do retrofit
Fonte: Construtora Esfer (2008)

2.2.2 A proliferação de opções de componentes de revestimento
Atualmente, em resultado da grande proliferação de opções de estruturamento e
acabamento para as tecnologias de RNA no mercado internacional, há inúmeros
tipos de componentes de revestimento. Ilustra-se a seguir alguns exemplos.
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a) Placas Cerâmicas:
Após a segunda guerra mundial, a produção das cerâmicas apresentou um
desenvolvimento industrial considerável, com avanços tecnológicos dos seus
processos de produção. O desenvolvimento de novos materiais ampliou
consideravelmente as opções e tipos de revestimentos disponíveis. As cerâmicas,
que já predominavam no mercado para a tecnologia de RNA desde seu surgimento,
ganharam força na década de 80, com o surgimento dos porcelanatos, e novos
reforços com a popularização das cerâmicas extrudadas.

No entanto, são

imprecisas as origens de cada novo processo produtivo, pois as técnicas de
produção de cerâmicas compreendem um grupo de produtos nascidos com a
civilização primitiva. Segundo Bender e Boger (apud HANDLE, 2009), muitas das
novas e supostamente revolucionárias idéias nos processos de fabricação de
cerâmicas extrudadas vêm de muito tempo passado. O fato é que nos últimos anos
as cerâmicas extrudadas tornaram-se definitivamente popularizadas.
As Fotografias 8, 9, 10, 11, 12 e 13, exemplificam RNA de placas cerâmicas
(porcelanatos e cerâmicas extrudadas):

Fotografia 8 - Fachada do Bouwhuis, Zoetermeer, Países Baixos
Fonte: Deutsche Steinzeug & Agrob Buchtal, Alemanha e Itália (2011)
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Fotografia 9 - Fachada residencial - antes e depois - Gijón, Espanha
Fonte: Favemanc, Espanha (2011)

Fotografia 10 - Fachada da Universidade de Arkansas, EUA
Fonte: Faveton, Espanha (2011)

Fotografia 11 - Fachada dos Escritórios Centrais Domenech – Espanha
Fonte: Butech Grupo Porcelanosa, Espanha (2011)
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Fotografia 12 - Fachada de Centro Comercial, Strasbourg, França
Fonte: Woestelandt, França (2011)

Fotografia 13 - Fachada do National Bank of Baden-Württemberg,
Stuttgard, Alemanha
Fonte: National Bank of Baden, Alemanha (2011)

b) Placas Compósitas:
Segundo Roque (2007) as vantagens destes materiais são conhecidas desde a
antiguidade, e o seu estudo tem aplicações em vários domínios da ciência e
engenharia. A construção civil (madeira e cimento) e a engenharia espacial e de
equipamentos desportivos (fibra de vidro reforçado com carbono) são exemplos de
áreas em que os materiais compósitos têm dado uma grande contribuição. A
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palavra compósito (do latim “compositu”, composto) significa de uma forma geral;
mesclado, heterogêneo; artificial ou, a nível técnico; material constituído pela
mistura de duas ou mais substâncias. No entanto, a definição de material compósito
não é definitiva nem consensual. As estruturas tipo placa e casca em materiais
compósitos e sanduíche têm sido cada vez mais utilizados em indústrias de elevada
exigência técnica.
Com várias opções de materiais, como as placas de alta densidade fabricadas a
partir de fibras de madeiras e papel craft, tratados com resinas termofixas sob alta
pressão e temperatura; etc.
As placas compósitas são placas inertes e resistentes a intempéries e aos raios UV.
Apresentam-se na forma de painéis compactos, estáveis e de alta densidade, com
peso específico em torno de 1,46 g/c m3, espessuras de 6 a 10 mm, e atualmente
incorporam a tecnologia auto limpante das superfícies.
As imagens da Fotografias 14 e 15 exemplificam RNA constituído de placas
compósitas que simulam madeira:

Fotografia 14 - Fachada do Museo da Universidade de Alicante, Espanha
Fonte: Parklex Grupo de Compósitos Gurea, Espanha (2011)
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Fotografia 15 - Fachada do Centro Recreativo L’odyssee – Tergnier, França
Fonte: Trespa, Itália (2011)

c) Chapas de Zinco:
O zinco é um material com flexibilidade mecânica, podendo adotar qualquer formato
ou mesmo ser dobrado ou curvado, gerando formas complexas, difíceis de serem
realizadas em outros materiais. O zinco desenvolve a corrosão branca; uma
corrosão lenta e estável que lhe confere potencialmente uma vida útil longa (40
anos em ambientes agressivos urbanos a 100 anos em ambientes protegidos,
como o ambiente rural). Por este motivo a NBR 15253:2005 prescreve que os
revestimentos de proteção dos perfis em aço devem apresentar recobrimento
mínimo de Zinco, para evitar a corrosão antecipada por meio da proteção catódica
do Zinco. O zinco não requer manutenção e continua a desenvolver camada
protetora ao longo de sua vida. Sendo um material natural, pode ser reciclado
indefinidamente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005).
A Fotografia 16 a seguir exemplifica RNA constituído de chapas de zinco.
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Fotografia 16 - Hunter Museum of American Art, Chattanooga,
Tenesse, USA
Fonte: VMZINC (2011)

d) Componentes termoplásticos extrudados
Os termoplásticos extrudados são polímeros sintéticos moldáveis na presença de
calor. Fabricados em vários tipos de materiais que conferem às chapas extrudadas
diversas características. O metacrilato oferece resistência aos raios UV e aos
agentes atmosféricos de degradação. Há materiais inertes que oferecem resistência
mecânica e outros com propriedades elásticas. Os termoplásticos são recicláveis. A
Fotografia 17 exemplifica RNA constituído de termoplásticos extrudados:

Fotografia 17 - Fachada de Centro Comercial, Limatola, Benevento, Itália
Fonte: Tecno IMAC, Itália (2011)
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e) Placas de rochas naturais:
O Brasil é um país rico em rochas naturais e sempre as utilizou na construção civil.
As rochas para revestimento são definidas pela NBR – ABNT 15846:2010, como
rochas naturais que, submetidas a processos diversos e graus variados de
desdobramento e beneficiamento, são utilizadas no acabamento de superfícies,
especialmente pisos e fachadas, em obras de construção civil (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010). Essa definição pode ser
considerada similar à que a American Society for Testing and Materials (apud
FRASCÁ, 2002) propõe para “dimension stone”: “pedra natural que foi selecionada,
regularizada ou cortada em tamanhos e formas especificados ou indicados, com ou
sem uma ou mais superfícies mecanicamente acabadas”. Segundo Frascá, (2002.)
“[...] as rochas para revestimento podem ser, dessa forma, consideradas produtos
do desmonte de materiais rochosos em blocos e de seu subseqüente
desdobramento em chapas, posteriormente polidas e cortadas em placas”. A
Fotografia 18 exemplifica RNA constituído de rocha natural:

Fotografia 18 - Fachada do Cassino Campione D’Itália
Fonte: Santa Fiora, Itália (2011)

f) Chapas de Alumínio:
O Aluminum Composite Material (ACM) também surgiu por volta da década de 70.
É constituído por duas chapas de alumínio liso (normalmente a partir de 2 mm)
fundidas termicamente a um núcleo de polietileno ou de materiais retardantes de
incêndio (“fire-stop”). Uma das principais vantagens do ACM é permitir ao projetista
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trabalhar com grandes modulações. A tecnologia está capacitada para a fabricação
de chapas muito delgadas, desde 2,5 mm, espessuras não recomendadas para o
uso em RNA, sob risco de deformações e perdas durante a instalação ou uso. O
ACM, bem como as chapas de rocha, já são aplicados como RNA em larga escala
no país, há vários anos, sendo já bastante conhecidos no mercado. A Fotografia 19
exemplifica RNA constituído de alumínio (sistema já comum no Brasil):

Fotografia 19 - Fachada do Metamorfosi Complesso Dromont S. P. A.
Fonte: Skyline (2011)

2.3 Tecnologias inovadoras de fachadas no Brasil – surgimento, desenvolvimento e
perspectivas do RNA
As primeiras tecnologias construtivas industrializadas, surgidas no Brasil a partir da
década de 70, tiveram insucesso pela falta de atendimento aos requisitos básicos
de desempenho e qualidade e pela falta de aplicação de referências normativas.
Estas experiências de insucesso, aliado aos fatores econômicos brasileiros, fizeram
com que o interesse por tecnologias inovadoras da construção fosse esquecido, de
certa forma, pelo mercado brasileiro, por algum tempo.
No entanto, com as atuais perspectivas econômicas brasileiras para os próximos
anos, que tem chamado a atenção de investimentos nacionais e estrangeiros para
a

atividade

econômica

da

construção

brasileira,

aliado

aos

incentivos

governamentais, como a política do “minha casa – minha vida”, para a busca e
pesquisa de sistemas construtivos inovadores, o mercado de inovações
tecnológicas para a construção se reacendeu no país. A cada momento surgem
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novas tecnologias construtivas inovadoras. As tecnologias de RNA incluem-se
neste panorama.
Ressalta-se que a tecnologia de RNA é um sistema completo e não apenas um
produto, e deve ser vista e comercializada desta forma. Para que seja
desenvolvida, produzida, comercializada e executada integralmente no Brasil faz-se
necessário que a empresa fornecedora disponha de: projeto, planejamento,
fabricação e contrôle de qualidade dos componentes, e de um sistema de gestão
adequado à sua implantação e montagem, incluindo assessoramentos técnicos e
responsabilidade integral sobre o sistema.
a) Desafios de mercado dos RNA:
Apesar de já estar sendo utilizada no Brasil há vários anos, a tecnologia de RNA
deve ainda enfrentar alguns desafios e limitações, para conseguir tornar-se mais
competitiva no mercado, e responder aos requisitos e critérios mínimos de
desempenho:


o primeiro desafio é a conscientização dos setores empresariais e
industriais envolvidos de que este objetivo depende de esforços
integrados, sobretudo das indústrias de componentes; da subestrutura
(alumínio e aço) e das indústrias dos componentes de RNA (placas
cerâmicas e outros), unindo metas e viabilizando a sinergia necessária na
produção das tecnologias de RNA. Boschi (2007) cita bons exemplos de
sinergia entre indústrias cerâmicas, ocorridos na Espanha e Itália,
conhecidos como Arranjos Produtivos Locais (APL). O autor aponta como
principal responsável pelo movimento a decisão das próprias empresas
espanholas e italianas de renovarem o setor, aliada a uma valorização da
mão de obra qualificada e a existência de investimentos em pesquisas e
desenvolvimento,

com

colaboração

dos

institutos

de

pesquisa,

principalmente o Instituto de Tecnologia Cerâmica (ITC). Para Boschi,
“um dos fatores que mais comprometem o futuro da nossa indústria é a
falta de união e de entidades que possam efetivamente traçar metas e
ações comuns que representem e tenham a adesão de considerável
parte dos nossos industriais.”
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criar normas específicas para a tecnologia de RNA, e enquanto elas
ainda não existem no Brasil, adaptar-se às normas já existentes para os
componentes e dispositivos integrantes da tecnologia. Deve-se também
recorrer às normas internacionais voltadas para esta tecnologia. Cita-se
as normas francesas CSTB 1661; CSTB 3194; CSTB 3586; e a norma
italiana UNI 11018:2003;



necessita-se da implantação de programas de formação, capacitação e
treinamentos de mão de obra adequada ao projeto e montagem das
tecnologias de RNA, sobretudo no momento atual da construção
brasileira. Os avanços tecnológicos da construção civil no Brasil
requerem uma evolução simultânea da mão de obra, o que significa
formação, capacitação, e treinamentos constantes;



houve avanços nas mudanças organizacionais dos escritórios que
cuidam dos processos de projeto e gestão do empreendimento e da
produção,

porém

ainda

há

muita

carência

nesse

setor

e

desconhecimento da tecnologia de RNA;


internacionalmente a diversidade industrial colaborou com a queda dos
custos de fabricação e montagem, e atualmente não se pode mais
afirmar que o sistema seja inviável por questões econômicas, se a
avaliação for feita do ponto de vista do custo global da edificação 3.
Porém, no mercado brasileiro ainda há pouca diversidade de produtos,
complementos e acessórios, e o custo inicial ainda é bastante elevado.

b) Limitações e questionamentos da tecnologia
A tecnologia de RNA apresenta algumas implicações diretas a serem observadas
no desenvolvimento de projetos e na montagem, que podem, eventualmente, criar
algumas dificuldades, se forem ignoradas:


a questão de espessamento da fachada, produzido pelo espaçamento da
câmara, pode vir a ser um problema, pois poderá diminuir vãos da

3

Custo Global – “Custo total de um edifício ou de seus sistemas, considerando-se, além do
custo inicial, os custos de operação e manutenção ao longo da sua vida útil” ABNT 15.5751/2008 – Desempenhos - Termos e definições – ítem3.6
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arquitetura, diminuindo também vãos de luz em aberturas, recuos do
edifício já em estados limítes, etc. Um estudo preliminar em projeto deve
prever as possibilidades de contorno dos problemas advindos deste
espessamento;


a questão das aberturas existentes, com modulações diferenciadas das
modulações eventualmente adotadas para o revestimento não aderido,
poderá criar uma certa dificuldade de compatiblização entre as
modulações, podendo existir, eventualmente, a necessidade de se alterar
dimensionamentos de vãos existentes ou de planejar recortes na
modulação dos RNA, de maneira mais discreta possível para a
paginação da fachada;



ainda em função dos espessamentos criados pela câmara de ar, há uma
questão bastante delicada, que são as adaptações necessárias em
contramarcos e esquadrias de vãos de aberturas e portas. Estes
contramarcos e esquadrias devem requadrar vãos mais largos, criados
pelo espessamento da fachada, e criar as adaptações para as
caixilharias. Estas adaptações são mais latentes em obras de retrofit,
pois as caixilharias já existentes não estão preparadas para receber
novos requadramentos em função do espessamento criado pela
tecnologia. Os próprios fabricantes de tecnologias de RNA, em geral, se
eximen da fabricação de requadros de vãos de aberturas, pois além de
complexos, eles variam em função de inúmeras condicionantes, como
detalhes de arquitetura, graus de espessamento da fachada, etc.

Como a tecnologia é considerada inovadora para o Brasil, muitos aspectos ainda
são questionáveis para o mercado brasileiro:


questionam-se quais os critérios de proteção contra corrosão da
subestrutura devem ser adotados em nosso clima tropical, com
predominância de climas úmidos;



questiona-se se os critérios de resistência mecânica apresentados pelas
placas são adequados para a função de um RNA que deverá cumprir
com a função de primeira proteção mecânica da fachada, na qualidade
de primeira barreira da fachada. A resistência a impactos é um dos
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pontos que podem tornar-se extremamente vulneráveis nesta tecnologia,
sobretudo pelo fato da indústria estar fabricando placas cada vez maiores
e mais finas. Ressalta-se a necessidade de se criar critérios preventivos
contra os impactos de corpo duro e mole, garantindo acessos seguros
pela fachada nos casos de limpeza, manutenção e incêndios. Algumas
normas internacionais, por exemplo, exigem a aplicação de telas de
reforço no tardoz de granitos uitilizados como RNA, critério que poderia
ser aplicado às placas de outros materiais, como as de cerâmicas
extrudadas, pois as telas evitariam a queda das placas na eventualidade
de um rompimento por impacto das mesmas;


questionam-se quais os critérios de proteção contra a propagação ao
fogo devem ser seguidos, sobretudo considerando-se a utilização de
subestrutura de alumínio. Observa-se, no entanto, que os requisitos e
critérios de proteção ao fogo não fazem parte da presente dissertação.

c) O parque industrial brasileiro:
O país já possui indústrias capacitadas para o desenvolvimento desta tecnologia,
produzindo perfis de alumínio, aço, etc, e revestimentos variados, desde as
pioneiras placas de rochas, passando pelo desenvolvimento industrial das
cerâmicas e dos porcelanatos, chapas metálicas e de alumínio, chapas de
compósitos, cerâmicas extrudadas, etc.
A tecnologia de fixação de subestruturas é já bastante desenvolvida graças ao
desenvolvimento de sistemas de inserts metálicos utilizados nas fixações de placas
de rochas. O desenvolvimento acompanhou a diversidade de acabamentos e hoje
existem sistemas de montagem de fachadas de rochas ornamentais, cerâmicas,
porcelanatos, compósitos, etc.
d) Novidades em RNA:
Nos últimos cinco anos ampliaram-se no mercado brasileiro os revestimentos
inovadores destinados ao uso em tecnologias de RNA. Em 2008, por exemplo, a
empresa Pertech aplicou a sua linha de TS Exterior na fachada do edifício Walter
Torre, projeto do arquiteto Edo Rocha, na Fotografia 20.
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Fotografia 20 - Edifício Walter Torre, São Paulo
Fonte: Loturco (2008)

Já a empresa Fórmica lançou sua linha de compósitos TS Exterior na feira da
construção FEICON 2011. Hoje já é possível encontrar o sistema completo de
projetos, assessoria técnica e montagem do “TS Exterior” em fachadas, incluindo
subestrutura em alumínio.
A DuPont lançou, em Abril de 2012, produto composto por painéis de resina acrílica
para ser instalado em subestruturas metálicas como RNA. Composto por painéis
sólidos, não porosos, feitos de resina acrílica, minerais naturais, pigmentos e
aditivos que retardam a propagação de chamas. Segundo a empresa, o produto
atende às normas e às legislações de combate a incêndios e foi aprovado pelo
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para todo tipo de fachada. O produto
pode ser termoldado, o que permite a criação de texturas na superfície, como
relevos, camadas, sobreposições e brilho.
O Centro de Inovação Brasil, da DuPont, localizado em Paulínia (SP), foi o primeiro
prédio a receber esse novo sistema. Fotografia 21.
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Fotografia 21 - Centro de Inovação Brasil, da DuPont, Paulínia (SP)
Fonte: Revista Equipe de Obra (apud Piniweb, 2012)

Segundo o site da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicos para
Revestimento (2012) o Brasil é o segundo produtor e o segundo consumidor de
revestimentos cerâmicos no mundo, tendo produzido em 2012, 895 milhões de
metros quadrados de cerâmica, e consumido no mesmo ano 828,9 milhões de
metros quadrados. Os fabricantes brasileiros estão alinhados com a melhor
tecnologia disponível, e a quase totalidade de sua produção está em conformidade
com as normas internacionais de qualidade, sendo o Brasil o primeiro país a ter
publicado uma norma específica para o porcelanato; a ABNT NBR 15463:2007.
Algumas

empresas

experimentaram

importar

o

“knowhow”

completo

de

revestimentos de placas cerâmicas de empresas estrangeiras. A Portobello, por
exemplo, entre 2010 e 2011, ensaiou uma parceria com a empresa italiana ALIVA
(www.aliva.it), que assumiria todo o processo de fabricação da fachada, desde o
projeto, planejamento e treinamento da mão de obra, até a implantação e o controle
da obra; a empresa perdeu o contato com a ALIVA, e não há um departamento com
o propósito de implantar esta tecnologia na Portobello (Informação verbal)4
A Cecrisa inaugurou, em junho de 2009, a instalação dos RNA da primeira fase de
ampliação do Hospital Israelita Albert Einstein; o pavilhão Vicky e Joseph Safra,
Fotografia 22, com uma área construída de 70.312,15 m2 na unidade do Morumbi,
em São Paulo. As fachadas da nova unidade receberam mosaico com vidro e RNA
de cerâmicas prensadas (QUINALHA, 2009).
4

Informação obtida através de entrevista com Marcos Reis, gerente nacional de
engenharia da Portobello, em 10 nov 2010.
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Fotografia 22 - Pavilhão Vicky e Joseph Safra, Hospital Israelita Albert
Einstein, SP
Fonte: Quinalha (2009)

A empresa Eliane (2012) lançou em 2011 seu sistema de RNA, batizado de
“Laminum”; composto de subestrutura de alumínio e RNA de placas de porcelanato
de fina espessura (3,5 mm) e de grandes formatos (3m x 1m) e peso final de
8kg/m2. Na feira Revestir de 2012 a empresa lançou um novo setor de serviços; a
“Eliane Técnica”, um setor da empresa composto de técnicos que oferecem
soluções completas e integradas para a instalação dos RNA, incluindo
especificações, elaboração de projetos executivos e instalação de revestimentos,
de acordo com normalizações ISO, NBR e ASTM. A primeira obra brasileira a
utilizar o sistema de RNA Laminum foi a empresa italiana System, instalada em Rio
Claro. Fotografia 23.

Fotografia 23 - Sede da System, tecnologia Laminum de RNA – Eliane
Fonte: Eliane (2012)
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Outra obra de RNA da Eliane, em fase de finalização, é a de revestimento da
fachada do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, Fotografia 24. O RNA utilizado foi
o Crystalato, feito de material vitrocerâmico, com propriedade de deformação
térmica controlada e outras propriedades inerentes ao vidro, o que também permite
a fabricação de placas curvas e translúcidas. As placas são produzidas com
espessuras de 15 mm e peso aproximado de 50 kg/ m2, e recebem um reforço
estrutural de tela de fibra de vidro aderida ao tardoz da placa.

Fotografia 24 - Shopping JK Iguatemi com crystalato como RNA, Eliane, SP
Fonte : acervo do autor

De acordo com Medeiros (apud MOURA, 2009), o sistema de RNA com placas
cerâmicas ainda não tinha se consolidado no Brasil até o ano de 2009 porque as
placas cerâmicas produzidas aqui tinham pequenas espessuras e dimensões
limitadas, necessitando maior número de perfis montantes na subestrutura. Embora
os painéis cerâmicos de maior dimensão requeressem menos perfis montantes
para a subestrutura, os mesmos precisavam ser mais espessos para uso de
ancoragens ocultas, devido à necessária segurança estrutural. Nas duas situações
havia o encarecimento do sistema, seja pelo maior consumo de subestrutura, seja
pela fabricação de placas mais espessas.
Atualmente, assim como as placas compósitas e as placas de resinas acrílicas têm
sido oferecidas ao mercado brasileiro, surgem também as placas cerâmicas
extrudadas como opções de RNA.
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3

REVESTIMENTOS NÃO ADERIDOS DE FACHADA COM
CERÂMICAS EXTRUDADAS E SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO

PLACAS

As perspectivas e possibilidades de consolidação da tecnologia de RNA de placas
cerâmicas extrudadas no país são promissoras, pois já existem empresas que
comercializam efetivamente componentes desta tecnologia no país, como: Keragail
– Buchtal, Hunter Douglas – NBK, Eliane, Terreal e Favetón. Algumas empresas
oferecem a tecnologia completa; com todos os componentes, e ainda incluem
projeto, assessoria e acompanhamentos técnicos, outras, aportaram no país
apenas com a comercialização de alguns componentes da subestrutura ou de
revestimento.
As placas cerâmicas extrudadas vêm ganhando mercado em vários países, pois já
são fabricadas em grandes dimensões, pequenas espessuras e com os perfis de
encaixes (no tardoz da placa) necessários à montagem, graças à tecnologia da
extrusão.
Para que as perspectivas de consolidação destas placas se concretizem no
mercado brasileiro, algumas barreiras deverão ser vencidas. Por ainda serem
importadas para o Brasil, as cerâmicas extrudadas são oferecidas a um preço
inacessível ao mercado como um todo. De acordo com Medeiros (Informação
Verbal)5 , é difícil para o setor da construção sair de um patamar atual em que se
paga uma média de 120 a 150 Reais por metro quadrado de fachada para outra
opção, como os RNA de cerâmica extrudada, cujo preço atualmente esta em torno
de 400 a 600 Reais por metro quadrado. Com a construção de uma fábrica de
extrusão de placas cerâmicas no Brasil, o custo das placas de cerâmicas
extrudadas que atualmente significa 30 a 40% do preço do m2 do revestimento não
aderido, cairia pela metade. Algumas empresas já planejam, para os próximos
anos, trazer a produção do revestimento cerâmico extrudado para o Brasil. Para se
construir uma fábrica de extrusão plana no país seriam necessários investimentos
iniciais altíssimos. Quando a fábrica surgir, a baixa do preço poderá propiciar o
aumento do consumo dos RNA. Enquanto isso não ocorre, o que se percebe por
parte dos fornecedores, é a expectativa de que o consumo dos RNA aumente, de
maneira a aquecer a demanda pela construção da fábrica. E dentro deste quadro,
algumas obras já foram pioneiras no país.
5

Informação obtida de Medeiros na defesa da dissertação em 29 jun. 2012.
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No ano de 2009, a empresa Keragail do Brasil, por meio de uma parceria com a
alemã Buchtal, transferiu para o Brasil a tecnologia de produção da cerâmica
extrudada. (MOURA, 2009). Em 2010, a Keragail concluiu a obra do edifício
Jurubatuba (Fotografia 25). O edifício foi revestido por RNA com subestrutura de
alumínio e cerâmica extrudada. O edifício, localizado no Itaim Bibi, São Paulo,
conta com cinco andares e área útil de 2.750 m2. O projeto, do ano de 2009, é do
escritório Inovatec Consultores.

Fotografia 25 - Edifício Jurubatuba
Fonte: Inovatec Consultores

Na feira Revestir 2012, a Keragail apresentou a tecnologia de tratamento de
superfícies “Hidrotec”, que consiste na redução da tensão superficial da cerâmica,
transformando-a em uma superfície hidrofílica (ou hidroaderente). As moléculas de
água em contato com a superfície do revestimento promovem a higienização da
cerâmica, num processo batizado de “autolimpante”. Este fenômeno será abordado
na seção 4.2.3 “Forças capazes de provocar a entrada de água”.
A empresa holandesa Hunter Douglas adquiriu a empresa alemã NBK Ceramic e é
a responsável pela primeira obra de RNA na América do Sul com a cerâmica
extrudada NBK, inaugurada no Chile, em 2008: a Clínica Las Condes (Fotografia
26), cujo projeto ficou a cargo do escritório de arquitetura IVI arquitectos (Infante,
Vial, Inhen). Segundo Infante (2011), trabalhar com elementos modulares de
grande flexibilidade de uso e facilidade de montagem permitiu resolver o critério
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geral da fachada, independentemente de mudanças internas de programa da
clínica que pudessem afetá-la. "Se mudássemos uma sala, poderíamos mudar
também a janela de posição. Em outras opções de revestimento de fachada estas
mudanças poderiam significar a perda do material".

Fotografia 26 - Clínica Las Condes, Santiago, Chile
Fonte: Infante (2011)

A empresa lançou no Brasil produtos NBK com grandes dimensões, específicos
para as fachadas ventiladas, que podem receber tratamento antipichação (MOURA,
2009).
Outra empresa, dentre as pioneiras a responder a expectativa do mercado
brasileiro é a francesa Terreal que instalou em 2011, em São Paulo, seu primeiro
“showroom”, na Vila Madalena.
Também a Favetón Brasil (2012) lançou em 2011 três tipos de cerâmicas
extrudadas para a RNA.
A competição no mercado entre vários fornecedores também auxilia nas pressões
por baixa de preço das placas. A partir do momento em que o custo por metro
quadrado do RNA de placas cerâmicas extrudadas sinalizar tendências de baixa
nos preços, acredita-se que haverá grandes perspectivas tanto para as obras de
"retrofit" como para obras novas.
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3.1 Características, conceitos e definições específicos do RNA de placas cerâmicas
extrudadas e subestrutura de alumínio
Detalham-se a seguir, os principais conceitos, classificações e características
específicas para os componentes e dispositivos da tecnologia de RNA constituída
de placas cerâmicas extrudadas e subestrutura de alumínio.
A montagem de um RNA em uma fachada passa por 5 etapas distintas e
sequenciais, conforme Figura 8. Tais etapas devem ser respeitadas também no
desenvolvimento do projeto de montagem do RNA com placas cerâmicas:

Figura 8 - Etapas da montagem de um RNA
Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda:
1 Etapa 1 – Conclusão e impermeabilização do substrato (estrutura principal e
fechamento vertical);
2 Etapa 2 – Instalação da subestrutura do RNA no substrato já concluído e
impermeabilizado;
3 Etapa 3 – Fixação dos componentes de isolamento térmico (nas situações em que
forem devidamente especificados);
4 Etapa 4 – Montagem dos componentes de revestimentos não aderidos;
5 Etapa 5 – Montagem dos acabamentos e complementos.
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A tecnologia de RNA com placas cerâmicas extrudadas se constitui dos seguintes
dispositivos e componentes:
a)

Dispositivos e componentes metálicos da subestrutura:
1

perfis de ancoragem;

2

dispositivos de fixação da subestrutura (chumbadores, parafusos,
porcas);

3

perfis de alumínio extrudado primários (montantes);

4

perfis de alumínio extrudado secundários (guias);

5

dispositivos de fixação do RNA (presilhas, insertos, etc);

6

dispositivos de drenagem e fechamento da câmara (rufos, drenos,
requadramentos, telas de proteção, etc).

b)

Componentes de isolamento térmico:
A tecnologia usa como recurso de isolamento térmico das fachadas,
quando devidamente especificado, a aplicação de mantas e tratamentos
isolantes na superfície externa do substrato.

c)

d)

Dispositivos e componentes de RNA de placas cerâmicas extrudadas:
1

placas de RNA;

2

requadros de aberturas;

3

pufos;

4

brises;

5

cantoneiras.

Dispositivos e componentes complementares:
1

dispositivos de segurança e amortecimento do RNA contra
vibrações;

2

requadros de aberturas constituídos de outros materiais;

3

rufos constituído de outros materiais;

4

outros dispositivos de segurança contra invasões de animais e seres
voadores;

5

outras formas de fixação dos requadros, rufos e fechamentos.
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3.1.1 Dispositivos e componentes metálicos da subestrutura
Há inúmeras formas de composição de perfis para a montagem da subestrutura, e
cada composição gera um tipo distinto de montagem. Dentre elas destaca-se a
montagem mais comum dentre as tipologias de RNA que estão sendo ofertadas no
mercado brasileiro atualmente; a "Montagem sobre Subestrutura Articulada". As
figuras 9 e 10 ilustram os principais dispositivos e componentes metálicos desta
tipologia de subestrutura:

Figura 9 - Dispositivos e componentes metálicos da subestrutura
Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda:
1 Perfil de ancoragem;
2 Furo oblongo do perfil de ancoragem;
3 Dispositivos de fixação dos perfis de ancoragem no substrato (Chumbadores);
4 Dispositivos de fixação do perfil montante nos perfis de ancoragem, e de fixação
dos perfis secundários no perfil montante (parafusos);
5 Perfis montantes (primários);
6 Perfis guias (secundários) – existente apenas para algumas das tipologias
existentes de RNA de cerâmicas extrudadas;
7 Dispositivos de fixação do RNA – no próprio perfil guia secundário;
8 Dispositivos de drenagem da água da câmara de ar e dispositivos de segurança
contra invasões de seres voadores na câmara.
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Figura 10 - Dispositivos e componentes metálicos da subestrutura
Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda:
a) Perfis montantes (primários);
b) Dispositivos de fixação do RNA por meio de presilhas;
c) Dispositivos de fixação da manta isolante;
d) Requadramentos em geral de vãos de aberturas e acabamentos diversos.

a)

Perfis de ancoragem:

Os perfis de ancoragem da subestrutura do RNA normalmente possuem a forma de
perfil “L” e são fixados à superfície do substrato por meio de chumbadores. Os furos
oblongos presentes nos perfis de ancoragem permitem compensar pequenos
desvios de alinhamento da estrutura suporte, bem como absorver pequenas
deformações diferenciais.
Os perfis de ancoragem sustentam os perfis montantes verticais, os quais são
fixados ao perfil de ancoragem por parafusos autoperfurantes (de aço inox), Figura
9 e Figura 11.
Segundo Oliveira (2009) estas ancoragens têm a função de fixar as estruturas
secundárias (subestrutura) à estrutura principal do edifício, transferindo as cargas
da subestrutura do RNA para a estrutura principal do edifício. Eles podem ser
fixados diretamente na estrutura principal do edifício, ou no fechamento vertical,
com reforços caso necessário.

75

Figura 11 - Dispositivos de fixação da subestrutura – corte padrão
Fonte: adaptado do Catálogo Terreal (2011)

b)

Chumbadores

Segundo Laranjeiras (2008), os chumbadores apresentam freqüente e crescente
uso em várias situações; em ligações de peças pré-moldadas de concreto, em
ligações de peças de aço com as de concreto, em reforços de estruturas e de
fundações, em implantação de arranques de pilares, em acréscimos em estruturas
já prontas, etc.
Os chumbadores podem ser classificados em dois grandes grupos:
1) os moldados in-loco, isto é, instalados na peça antes da
concretagem, e;
2) os pós-instalados, isto é aqueles que são assentados em furos
feitos no concreto. A depender de como são fixados, distinguem-se
os pós-instalados em fixados: (a) por dispositivos mecânicos do
próprio chumbador; (b) por adesivos sintéticos ou (c) por grautes,
que estabelecem a aderência entre o chumbador e o concreto.
(LARANJEIRAS, 2008)

A figura 12 a seguir procura ilustrar os tipos de chumbadores elencados por
Laranjeiras (2008):
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Figura 12 - Tipos de chumbadores
Fonte: adaptado de Laranjeiras (2008)

Há, predominantemene, os chumbadores mecânicos e os chumbadores químicos.
Os chumbadores mecânicos consistem, de uma maneira geral e simplificada, em
buchas fabricadas em materiais que variam do aço ao nylon, dispostas em torno a
um parafuso com rosca, uma arruela e uma luva de expansão. Seu sistema de
fixação, ativado quando se aperta o parafuso, consiste na expansão do mecanismo
no interior do furo, aumentando a pressão de atrito ou "adesão mecânica".
Os chumbadores químicos são compostos de camisas (espécie de bucha de nylon
que se molda aos espaços ocos do substrato) ou ampolas de vidro, que são
preenchidas por resinas químicas. As camisas ou ampolas são dispostas em torno
a um parafuso com arruela ou batedor. O processo de catalisação e adesão das
resinas químicas inicia-se quando o parafuso ou batedor rompem os reservatórios
de resina fazendo com ela entre em contato com o ar e com os demais elementos
que serão solidarizados, criando a área de "adesão química". Figura 13 a seguir.
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Figura 13 - Chumbadores mecânicos e chumbadores químicos
Fonte: Elaborado pelo autor

Relaciona-se as figuras 14, 15, 16 e 17 com as fotografias 27, 28, 29 e 30,
procurando-se ilustrar alguns dos chumbadores mecânicos mais conhecidos:
Chumbadores Tecbold – indicado para todos os tipos de concreto:

Figura 14 - Chumbador Tecbold
Fonte: Tecnart (2011)

Fotografia 27 - Chumbador Tecbold
Fonte: Tecnart (2011)

Chumbadores Alfa – indicado para cortinas de concreto, alvenarias, pedras e
blocos:

Figura 15 - Chumbador Alfa
Fonte: Tecnart (2011)

Fotografia 28 - Chumbador Alfa
Fonte: Tecnart (2011)
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Chumbadores Ômega – indicado para concretos, alvenarias e madeiras:

Figura16 - Chumbador Ômega
Fonte: Tecnart (2011)

Fotografia 29 - Chumbador Ômega
Fonte: Tecnart (2011)

Chumbadores UR – indicado para concretos

Figura 17 - Chumbador UR
Fonte: Tecnart (2011)

Fotografia 30 - Chumbador UR
Fonte: Tecnart (2011)

Dentre os chumbadores químicos, temos:
Existem dois grandes grupos de chumbadores de adesão química; o grupo dos
vinilésteres (poliésteres acrílicos) e dos epóxicos. Os vinilésteres apresentam
maiores resistências e menos problemas de deformações elásticas. O grupo dos
epóxicos apresenta resistências um pouco menores. Para qualquer chumbador
químico existe a necessidade de se observar a compatibilização entre os
componentes de adesão química e o substrato. No grupo dos vinilésteres, um dos
chumbadores de maior resistência tem a forma de uma ampola de vidro, contendo
internamente os agentes de adesão química. Na instalação, o batedor do
chumbador é instalado com o auxílio da furadeira, como se fosse uma broca. Ao
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entrar em contato com a ampola de vidro, rompe a mesma, liberando a cura dos
agentes de adesão, que reagem com o oxigênio. O batedor, neste modelo, fundese com o conjunto.
No Brasil existem vários fabricantes de chumbadores e de dispositivos de fixação
para a construção civil, como os exemplos a seguir; Fischer (www.fischerbrasil.com.br),
Walsywa

(www.walsywa.com.br),

Tecnart

(www.tecnart.com.br)

e

Âncora

(www.ancoranet.com.br).
c)

Parafusos e porcas

Segundo a UNI 11018 (ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003), os
parafusos e porcas são classificados em função da composição de seus materiais,
em:
a.

Grupo A – aços austeníticos, categorias A1, A2, A3 A4 e A5;

b.

Grupo C – aços martensíticos, categorias C1, C3 e C4;

c.

Grupo F – aços ferríticos, categoria F1

As Tabela 1 e Tabela 2 mostram os dados do grupo dos austeníticos, geralmente
utilizados nos sistemas de RNA.
Tabela 1 - Classificação dos parafusos
Parafusos
Grupo
Classe
Diâmetro [mm]
A

50
M39
70
M24
80
M24
Fonte: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)

Tensão admissível
am[N/mm 2]
140
300
400

Tabela 2 - Classificação de porcas
Grupo

Classe

Porcas
Diâmetro [mm]

normais
finas
A
50
025
M39
70
035
M24
80
040
M24
Fonte: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)

Tensão admissível
am[N/mm 2]
160
230
260
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Os parafusos autoperfurantes (de aço) são os responsáveis pela fixação do
montante no perfil de ancoragem e das guias ou perfis secundários (de alumínio) no
montante vertical (de alumínio).
Os parafusos auto-atarraxantes e autoperfurantes normalmente são de aço para
cementação ou aço para beneficiamento. Através de têmperas e tratamentos
apropriados os parafusos adquirem resistência. Se necessário, os parafusos podem
ser fabricados com aços de cementação de mais elevado teor de carbono ou aços
de beneficiamentos. Como tratamento superficial anti-corrosão os parafusos
recebem revestimento de zinco por imersão a quente, de acordo com a NBR
14267:1999 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1999) . Para a

utilização destes tipos de parafusos recomenda-se não dar torques excessivamente
fortes no momento da montagem da subestrutura, para não prejudicar a camada de
proteção do zinco, o que pode levar a pontes galvânicas entre o parafuso e os
perfis. A especificação de parafusos de aço inox pode reduzir os riscos de pontes
galvânicas, menor nos contatos entre alumínio e aço inox.
d)

Perfis (montantes e guias):

Assim como as placas cerâmicas utilizadas como RNA, os perfis montantes e guias
(secundários) também são extrudados. São fabricados em aços inoxidáveis, em
aços não inoxidáveis zincados, ou em alumínio. Os perfis montantes verticais são
os perfis principais da subestrutura, e os responsáveis pela sustentação de toda a
subestrutura e dos RNA, sendo denominados perfis primários. As seções
correntemente adotadas para os perfis, e diversamente articuladas em função das
soluções técnicas adotadas, são as da Figura 18.

Figura 18 - Perfis metálicos da subestrutura, seções normalmente adotadas
Fonte: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)
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Há inúmeras formas de composição de perfis para a montagem da subestrutura, e
cada composição gera um tipo distinto de montagem. Destacam-se quatro tipos
básicos de montagem, segundo UNI 11018:2003:


Montagem puntiforme (Figura 19): Um dos primeiros modelos de
ancoragem utilizado, este tipo dispensa a utilização de perfis. Conhecido
como montagem puntiforme, neste modelo os RNA de fachada vêm
ancorados diretamente ao substrato, por meio de simples suportes
pontuais. Os suportes são fixados ao substrato por meio dos
chumbadores. Depois, encaixam-se as placas de RNA, que devem ter
furos ou rasgos nas costas ou laterais, pelos quais devem ser apoiadas
ou suspensas por linguetas ou clipes de fixação.

Figura 19 - Montagem puntiforme do RNA
Fonte: Adaptado de UNI 11018 da Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)



Montagem sobre guias (Figura 20): Este modelo utiliza apenas as guias
horizontais, que vêm primeiramente montadas, aderidas por meio de
chumbadores ou mesmo chumbadas ao substrato. Cada placa de RNA já
vem com seus clipes ou dispositivos de encaixe chumbados nas fresas
ou furos do tardoz ou perfil das placas, sendo estes dispositivos então
encaixados nos perfis das guias.
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Figura 20 - Montagem do RNA em guias horizontais
Fonte: Adaptado de UNI 11018 da Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)



Montagem sobre subestruturas (Figura 21): A formação de quadros que
se constituem na subestrutura é feita com a utilização de perfis
montantes,

diretamente

aderidos

ao

substrato,

por

meio

de

chumbadores, e eventualmente também de perfis guias, fixados aos
perfis montantes, também por chumbadores.

Figura 21 - Montagem do RNA em subestrutura (com montante e guia)
Fonte: Adaptado de UNI 11018 da Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)
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Montagem sobre subestrutura articulada (Figura 22): Muito similar à
subestrutura normal, exceto pela presença de suportes de conexão (os
perfis de ancoragem) entre o substrato e os perfis montantes, graças aos
quais os montantes podem ser distanciados do substrato, distanciamento
que possibilita o aumento da largura da câmara de ar e a adequação da
subestrutura sobre irregularidades presentes no substrato (como
rugosidades localizadas, faltas de planicidades, etc).

Figura 22 - Montagem do RNA em subestrutura articulada
Fonte: Adaptado de UNI 11018 da Ente Nazionale Italiano di Unificazione
(2003)

Há subestruturas que se utilizam apenas dos perfis primários. Nestes casos o RNA
é fixado em clipes de aço inox, e os clipes são fixados diretamente no perfil
montante vertical, por parafusos autoperfurantes de aço (Fotografia 31).
Há modelos de sistemas de subestruturas que dependem da guia horizontal (perfis
horizontais) para a fixação do RNA. Nestes casos, as placas cerâmicas, utilizadas
como RNA, são encaixadas às guias por meio de seu próprio perfil extrudado, e as
guias são fixadas ao perfil montante por parafusos autoperfurantes de aço. Os
perfis horizontais não estão presentes em todos os sistemas (Fotografia 32).
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Fotografia 31 - Subestrutura articulada - apenas com
perfis primários (montantes)
Fonte: Terreal (2011)

Fotografia 32 - Subestrutura articulada; perfis primários
(montantes) e secundários (guias)
Fonte: Terreal (2011)

e)

Fixadores das mantas isolantes:

As mantas isolantes, mesmo quando rígidas, precisam ser fixadas ao substrato por
meio de fixadores que respeitem suas espessuras especificadas em projeto, e que
não promovam a compactação da manta no momento da fixação. Em resposta à
esta necessidade foram desenvolvidos fixadores compostos de basicamente 3
partes; na primeira parte (A): parafusos autoperfurantes ou ponteiros que se travam
por fricção em furos pré executados no substrato ou ainda placas a serem fixadas
junto à superfície do substrato, visando garantir a fixação do conjunto; a segunda

85

parte (B): consiste em uma haste rígida, de tamanho fixo e equivalente à espessura
especificada para a manta, que garantirá a preservação desta espessura; a terceira
parte (C): fica aparente na superfície externa da manta, e consiste nas rosetas que
fazem o rosqueamento superficial, ou acoplamento à haste rígida, garantindo a
imobilização da manta, pois as rosetas possuem um diâmetro maior ao do furo
efetuado, assemelhando-se a botões de acabamento (Fotografia 33). Existem
fixadores metálicos; em aço inox ou aço carbono (Fotografia 34), mas também há
os de plásticos; em polipropileno (Fotografia 35). Alguns fixadores metálicos
possuem uma parte (D): uma base reforçada e de maior diâmetro junto ao
substrato, para aumentar a sustentação e resistência do conjunto. (Figura 23).

Fotografia 33 - Rosetas ou botões de rosqueamento do fixador da
manta isolante
Fonte: Adaptado deTerreal (2011)

Fotografia 34 - Fixador de manta metálico
Fonte: ABS Dubai (2011)
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Fotografia 35 - Fixador de manta plástico
Fonte: ABS Dubai (2011)

Figura 23 - Esquema descritivo dos fixadores de mantas isolantes
Fonte: Adaptado de Rollhauser e Beck (1995)

f)

Dispositivos de fixação dos RNA; sustentadores e retentores:

Os dispositivos e componentes metálicos também estão presentes na fixação do
RNA. Os sistemas de fixação do RNA de placas cerâmicas extrudadas diferem dos
sistemas de fixação de outras placas não aderidas, por conta de seu perfil
extrudado.
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Siqueira Junior (2003) classifica a fixação do porcelanato, quando aplicado como
RNA, em basicamente dois modos: por acoplamento visível (Fotografia 36) e por
acoplamento oculto. Observa-se que sua classificação diz respeito aos sistemas de
fachadas leves que utilizam o porcelanato como revestimento não aderido, e não a
cerâmica extrudada, objeto desta dissertação.

Fotografia 36 - Detalhe dos clipes Visíveis de Fixação do Porcelenato
Fonte: Adaptado da Construtora Esfer (2008)

Figura 24 - Sistema de acoplamento visível
Fonte: Mirage Engineering (apud SIQUEIRA JUNIOR, 2003)

O sistema por acoplamento visível (Figura 24) é vantajoso para as placas de
porcelanato pela praticidade e também pelo fato de não deixá-las vulneráveis com
qualquer corte que se faça necessário para qualquer tipo de encaixe. As placas de
porcelanato têm, de fato, todas as características de dureza e durabilidade, porém,
exatamente pelas características de dureza e pouca espessura que possuem, são
muito vulneráveis a qualquer interferência de cortes posteriores à sua queima ou
fabricação, rompendo-se facilmente. O sistema por acoplamento oculto (Figura 25)
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tende a criar esta vulnerabilidade nas placas de porcelanato, pois produz pelo
menos quatro furos para a fixação de pontos de aparafusamento na superfície
posterior da placa, conhecida como tardoz, para fixação dos ganchos de
ancoragem que ficarão ocultos.

Figura 25 - Sistema de acoplamento oculto
Fonte: (MIRAGE ENGINEERING apud SIQUEIRA JUNIOR, 2003)

Nos sistemas por acoplamento oculto:
[...] a subestrutura necessária para esta forma de fixação é diferente
da fixação por acoplamento visível, sendo composta por ganchos de
ancoragem fixados ao tardoz da placa cerâmica e subestrutura
formada por perfis verticais (montantes) e horizontais (guias). Os
ganchos são fixados por intermédio dos 4 (quatro) parafusos
(roscados às ancoragens inseridas no tardoz da placa), mediante
porcas de aço inoxidável que se ‘auto travam’. Sua função é permitir
o acoplamento entre a placa e a subestrutura. (SIQUEIRA JUNIOR,
2003, p.38)

A classificação de fixação utilizada por Siqueira Junior (2003) é adequada para os
sistemas que utilizam placas de porcelanato como RNA. No entanto, com o
surgimento no mercado das placas extrudadas, surgiram novas possibilidades de
fixação do RNA cerâmico. Os perfis com canaletas de encaixe podem ser
extrudados na própria massa da cerâmica, no tardoz da placa, e queimados
conjuntamente com a peça na etapa de forno da fabricação. Com isso, as
possibilidades de fixação ampliaram-se, e a classificação de fixação deve
acompanhar o avanço tecnológico.
Dentre os sistemas que utilizam cerâmicas extrudadas como RNA, há os modelos
em que as cerâmicas se apoiam apenas nos montantes (perfis principais da
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subestrutura), dispensando as guias horizontais. Estes modelos fixam as cerâmicas
por meio de clipes prefixados diretamente no montante. A diferença entre estes
modelos e os sistemas que utilizam porcelanato como RNA está no perfil das
cerâmicas extrudadas, que possibilita o encaixe dos clipes diretamente no perfil da
placa, de maneira que estes fiquem completamente ocultos no perfil extrudado. Há
modelos em que um mesmo clipe tem a função de sustentador da placa de cima e
de retentor da placa de baixo (Fotografia 37 e Figura 26). Nos porcelanatos estes
perfis ficam visíveis.
Há também os modelos em que as cerâmicas necessitam apoiar-se em guias
horizontais (perfis secundários da subestrutura). Nestes modelos, as placas
extrudadas, diferentemente dos porcelanatos, não recebem perfurações para
fixação de ganchos, pois já possuem as canaletas de encaixe no tardoz da placa.
(Fotografia 38 e Figura 27).

Fotografia 37 - Montagem de RNA; acoplamento direto no perfil montante
por meio de clipes
Fonte: Adaptado de Terreal (2011)
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Figura 26 - Detalhe do clipe de encaixe, com função dupla: de
retentor e sustentador
Fonte: Adaptado de Terreal (2011)

Fotografia 38 - Montagem de RNA; acoplamento em guias horizontais
pelo perfil extrudado
Fonte: Adaptado de Terreal (2011)
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Figura 27 - Canaletas de encaixe, fabricadas na própria
cerâmica extrudada
Fonte: Adaptado de Terreal (2011)

Propõe-se neste trabalho uma classificação mais generalista, que aborde os
seguintes tipos de fixação do RNA à subestrutura auxiliar:


Fixação do RNA por encaixe em clipes. Normalmente, nesta forma de
fixação, não é necessário o uso de guias horizontais e os clipes são
prefixados diretamente no montante. A fixação poderá ser visível (no
caso de porcelanatos ou outros materiais que não possuam perfis
capazes de ocultá-los), ou oculta (no caso de perfis que sejam capazes
de ocultar os clipes; como no caso das placas extrudadas);



Fixação do RNA por encaixe em guias horizontais. Nesta forma de fixação
os dispositivos de encaixe nas guias estão localizados no tardoz da placa;
como dispositivos pré inseridos no tardoz (exemplo dos porcelanatos) ou
como parte integrante do perfil da placa (exemplo das cerâmicas
extrudadas). A fixação em guias horizontais será sempre oculta.

g)

Dispositivos metálicos complementares: de drenagem (calhas e rufos), e
de fechamentos (requadramentos de vãos de aberturas):
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Em geral, os fabricantes de tecnologias de RNA eximem-se da fabricação de
componentes de drenagem (calhas e rufos) e de fechamentos de requadros de
vãos de aberturas, pois estes componentes podem sofrer uma variabilidade muito
grande, em função da própria arquitetura dos edifícios. Cada projeto requer uma
solução própria de requadramentos. Observa-se a necessidade de sinergia entre
empresas parceiras fabricantes de requadramentos e outros complementos com as
fabricantes de RNA, para a composição de um produto completo, que seria o RNA,
incluindo os fechamentos, requadros, caixilharias, complementos, etc.
O requadramento de aberturas de janelas e vãos de portas deve considerar em
primeiro lugar os tipos de aberturas que serão utilizados, tanto em janelas como no
caso das portas. A definição do posicionamento das esquadrias deve analisar o
projeto de abertura das mesmas, pois esquadrias que se abrem para dentro devem
ser implantadas no plano da parede interna, as que se abrem para fora no plano do
revestimento externo, tendo as esquadrias de correr maior liberdade de escolha do
posicionamento. Definido o plano de posicionamento das esquadrias devem-se
analisar as condições de requadramento da abertura e de instalação dos contramarcos da esquadria, observando-se os requisitos de drenagem de água em
peitoris, bordas protegidas contra infiltrações, pingadeiras, compatibilizações com o
alinhamento dos perfis montantes da subestrutura, entre outros. Com o objetivo de
se evitar fugas de ar indesejadas, que prejudiquem a equalização de pressão na
câmara, há a necessidade de reforçar as bordas dos requadramentos de vãos,
aonde a pressão do ar costuma ser maior, pois a velocidade do vento costuma
aumentar.
Segundo Siqueira Junior (2003) alguns autores defendem a posição do caixilho no
plano da câmara de ar como a que oferece maiores vantagens e a que melhor se
adapta ao processo construtivo geral da fachada ventilada, pois entre outras
vantagens, o contramarco do caixilho pode alojar-se no espaço da câmara,
assegurando uma união rígida deste com a parede e auxiliando no fechamento
estanque dos requadramentos da abertura. Siqueira Junior (2003) observa que as
caixilharias posicionadas no plano do revestimento externo ficam mais expostas
aos agentes atmosféricos e enfrentam uma dificuldade maior para garantir a
estanqueidade da parte superior das mesmas.
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O contramarco deve ser fixado da maneira mais rígida possível, pois receberá
todas as tensões dos movimentos de aberturas e fechamentos dos caixilhos, e as
transmitirá à estrutura que o suporta. Deve haver uma preocupação maior com a
estanqueidade às cargas de vento, normalmente mais fortes (e podem prejudicar a
estabilidade da fixação). Já a estanqueidade à água deve ser garantida por um
projeto global do requadramento do vão, que crie obstáculos para impedir a água
de se infiltrar. O projeto deve “desenhar” todo o percurso de drenagem da água até
sua completa eliminação do vão. O esquema de obstáculos e percurso de
drenagem deve envolver solidariamente todas as laterais do vão, iniciando-se pela
superior, percorrendo as laterais e finalizando pela inferior, detalhando-se o peitoril,
com inclusão de pingadeiras. Para a garantia de estanqueidade da parte superior
dos vãos é aconselhável a utilização de rufos metálicos acima da esquadria, com
perfil que garanta a drenagem de umidades vindas da câmara superior, e com os
obstáculos necessários contra a penetração de umidade. Figura 28 e Figura 29

Figura 28 - Rufo superior à esquadria, com drenagem e pingadeira contra
infiltrações
Fonte: Adaptado de Buildnet (2002 apud SIQUEIRA JUNIOR, 2003)
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Figura 29 - Corte; rufo de drenagem, superior ao requadro de abertura, com
pingadeira
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 30 - Corte; Peitoril com inclinação e pingadeira
Fonte: Elaborado pelo autor

No detalhamento de requadros externos de peitoris é aconselhável um perfil com
caimento suficiente para impedir o empoçamento de água. (Figura 30 e Figura 31)
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Figura 31 - Perspectiva do peitoril com inclinação e pingadeira
Fonte: Elaborado pelo autor

Em algumas situações de alinhamentos dos perfis montantes em laterais de
aberturas, dependendo do sistema de fixação dos RNA, da tipologia do
requadramento e das esquadrias adotadas, será necessário o deslocamento do
perfil montante para o interior da peça, de maneira a liberar a instalação do
requadramento e esquadria da abertura. Figura 32 e Fotografia 39.

Figura 32 - Instalação de perfis montantes desalinhados em função de
aberturas
Fonte: Terreal (2011)
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Fotografia 39 - Perfil montante recuado para receber requadração de aberturas
Fonte: Terreal (2011)

Nas bases dos RNA, costuma-se promover o fechamento inferior da câmara com
uma malha metálica, na forma de perfil L, perfurada para possibilitar a drenagem de
umidade e a passagem da ventilação, e inclinada para fora com pendente de 3%.
Estas malhas têm também a função de barreira física contra a penetração de
animais e pragas voadoras. Em sistemas com câmaras de ar compartimentadas
para a equalização de pressão estes fechamentos não poderão ser vazados. No
requadramento superior dos RNA, costuma-se proteger a câmara com a colocação
de rufos que encubram o RNA superior, com acabamento em pingadeira.
3.1.2 Dispositivos e componentes de isolamento térmico
As questões de desempenho térmico de uma edificação são extremamente
complexas, e não há como abordá-las superficialmente. No entanto, na maioria das
zonas climáticas brasileiras, com predominância de clima quente e úmido, pode-se
dizer, simplificadamente, que não é recomendável o uso de isolamento térmico nas
paredes, pois na maioria das zonas deve-se adotar paredes com alta inércia
térmica, e o isolamento térmico anula a inércia térmica das paredes.
No entanto, se após análise apropriada das condições climáticas do local de
implantação do edifício e do desempenho térmico requerido em projeto, a utilização
de isolamento térmico for especificada, neste caso, as mantas de isolamento
devem ser instaladas logo após a fixação dos suportes de ancoragem e dos perfis

97

montantes. Normalmente elas se encaixam nas laterais dos suportes de
ancoragens, e são fixadas diretamente na superfície externa do fechamento vertical
externo da estrutura principal (substrato), com o auxílio de fixadores específicos.
Existem as mantas do tipo rígidas ou semi-rígidas, com variadas possibilidades de
materiais, como: mantas de lã de rocha, fibra de vidro, Poliestireno Expandido ou
Expanded Poly Styrene (EPS), isolantes projetados, compósitos variados,etc.
Por estarem em situação de exposição aos índices climáticos de umidade (pois
ficam expostas na câmara de ar do RNA), não são recomendáveis as mantas de
fibra de vidro nem de EPS, pois não são mantas inertes, possuindo alta
higroscopicidade e reação ao fogo.
Recomenda-se o uso de lã de rocha. A lã de rocha é resistente ao fogo, não retém
água e não sofre alterações, sendo quimicamente inerte.
3.1.3 Dispositivos e componentes de RNA de placas cerâmicas extrudadas
Há atualmente certa diversidade de opções de placas cerâmicas extrudadas
utilizadas como revestimentos não aderidos de fachadas, com diferentes perfis,
espessuras,

e

condições

de

aplicação.

Existem

dois

padrões

formais

predominantes: as placas de cerâmica extrudada com seção transversal simples e
bordas retas (Fotografia 40) e as placas cerâmica com seção transversal dupla e
bordas em “L”, resultando em juntas tipo macho-fêmea entre placas (Fotografia 41).

Fotografia 40 - Modelo de placa cerâmica de seção
transversal simples e bordas retas
Fonte: Terreal (2011)
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Fotografia 41 - Modelo de placa cerâmica de seção transversal
dupla e bordas em “L”
Fonte: Terreal (2011)

Alguns componentes de revestimento ou fechamento não tem a finalidade de
revestir ou fechar a fachada, mas apenas de sombreá-la, como é o caso dos brises.
Embora a tradução literal da expressão francesa “brise-soleil” para o português seja
“quebra-sol”, adotamos o uso da palavra estrangeira em sua versão adaptada para
português; “brise”, com o mesmo significado; o de quebra-sol. Sua tradução literal
para o inglês seria “Sun-breaker”. Na arquitetura, a expressão refere-se às técnicas
e recursos utilizados para sombrear a edificação.
Há fornecedores que possuem placas cerâmicas extrudadas especiais para cantos,
normalmente com preço mais elevado do que as placas padrão.
Existem ainda placas utilizadas em requadros de vãos , mas para esta aplicação as
placas devem ser aderidas ao substrato, em função do projeto de estanqueidade
destes requadros.
As placas cerâmicas extrudadas devem apresentar características estéticas,
mecânicas e físicas que garantam sua durabilidade. Não há norma brasileira
especifica para as placas cerâmicas utilizadas em revestimentos não aderidos,
mas existe uma norma de placas cerâmicas, na qual a maioria dos requisitos de
desempenho já foram estabelecidos pela NBR 13818 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICA, 1997):


uniformidade de cor, textura, tamanho;



obediência às tolerâncias estipuladas para as variações de suas
características fisicas decorrentes do uso e da exposição às intempéries
e ao clima (exemplo: tolerâncias de variação de cor em função da
exposição aos raios UV) ou outras deformações;



baixa absorção de umidade;

99



baixa expansão por umidade;



superfície de fácil limpeza;



resistência a alterações químicas;



resistência mecânica;



dentre outros.

Os RNA não tem função de contraventamento ou qualquer função estrutural no
edificio, no entanto devem apresentar:


resistência mínima aos impactos de corpo duros e corpo moles,
principalmente no pavimento térreo

(NBR 15.575-4:2012, NBR

15.463:2007, NBR. 13.818:1997);


resistência mecânica para os contatos com os dispositivos metálicos de
ancoragem;



As

placas

usadas

no

RNA

devem

apresentar

resistência

ao

congelamento, grau mínimo de incombustibilidade e resistência também
aos raios UV.
Segundo a UNI 11018:2003, as placas cerâmicas devem passar pelos seguintes
ensaios:

Resistência à tração por flexão. A resistência à tração do
material constitue a sua característica mecânica principal. A prova
de resistência à flexão deve ser conduzida de acordo com a norma
UNI EN ISO 10545-4, induzindo ao corpo de prova ações de flexão
e cisalhamento.

Resistência ao arrancamento das fixações. Sendo os pontos
de ancoragem pontos concentrados de aplicação de cargas sobre
as placas de cerâmicas, estes pontos devem ser ensaiados. Por
não existir dados históricos confiáveis para este desempenho, este
ensaio deve inicialmente adotar modelos de carga e de cones de
ruptura, com os quais o ensaio deverá ocorrer experimentalmente.

Resistência ao envelhecimento - sempre que o desempenho
do material cerâmico analisado não for documentado em dados
históricos confiáveis, sua resistência ao envelhecimento deve ser
demonstrada ou determinada experimentalmente, com base na
determinação de algumas características (densidade, porosidade,
dilatações térmicas e por umidade) e de alguns comportamentos
(absorção de água, resistência aos ciclos de gelo e degelo,
resistência às soluções ácidas, estabilidade das cores à luz,
resistência à abrasão).
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Resistência admissível. A resistência admissível para o
cálculo, tanto da resistência à flexão quanto da resistência ao
arrancamento das fixações, deve ser obtida segundo métodos
probabilísticos: a resistência característica (K) deve ser
determinada por meio de avaliações estatísticas (sobre pelo menos
20 corpos de prova) dos valores de ruptura aferidos nos certificados
de prova; é aceitável um nível de confiabilidade de 75% para um
valor de ruptura correspondente a 5° percentualmente inferior; a
am deve ser calculada segundo a relação (  am = K / s )
(ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003, tradução
nossa)

De acordo com a norma, o coeficiente de segurança s para o cálculo da am tem
dois valores distintos em função do cálculo ser da resistência admissível na seção
corrente (placa) (s, sc) ou sobre as ancoragens (s, an) e deve ter um valor não
inferior ao indicado na tabela 3.
Tabela 3 - Coeficiente de segurança na seção corrente (placa) e nas ancoragens
Coeficiente de segurança s, sc na seção corrente (placa)
Material cerâmico

1,6

Coeficiente de segurança s, an nas ancoragens
Material cerâmico

2,4

Fonte: Adaptado de UNI 11018 da Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)

Com relação às placas cerâmicas extrudadas usadas no RNA, a UNI 11018:2003
exibe ainda a classificação quanto à absorção de água; na tabela 4, e algumas
características técnicas, na tabela 5.
Tabela 4 - Classificação dos materiais cerâmicos segundo a absorção de água
Tipo de
fabricação
Extrusão

Grupos em função da absorção de água E [em percentual]
E

3%

3% < E

6%

6% < E

10%

E > 10%

Grupo AI UNI

Grupo AIIa

Grupo AIIb UNI

Grupo AIII UNI

EN 121

UNI EN 186

EN 187

EN 188

Fonte: Adaptado de UNI 11018 da Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)
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Tabela 5 - Características técnicas indicativas de alguns RNA de cerâmicas extrudadas
Materiais

Clinker

Fabricação

Classe [UNI EN 87]

Absorção
de água
[UNI EN ISO
10545-3]

Dilatação
térmica linear
máxima [UNI
EN ISO 10545-8]

Resistência à
flexão média
[UNI EN ISO
10545-4]

E[% em
peso]

[mm/m oC]

t,min[N/mm 2]

extrusão

AI

0-3

0,009

20

extrusão

AIIa

3-6

0,009

20

Cozida
extrusão
AIIa
3-6
0,009
20
Fonte: Adaptado de UNI EN 10545 (2000 apud ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003)

3.1.4 Dispositivos e componentes complementares
A maioria dos sistemas de RNA de cerâmicas extrudadas e subestrutura de
alumínio não utilizam rejuntamento entre as peças de RNA, pois a circulação de ar
entre vãos e pela câmara é algo esperado para o bom desempenho da tecnologia.
Por outro lado alguns sistemas costumam utilizar determinados tipos de proteção e
amortecimento nos encaixes entre os dispositivos de fixação e o tardoz das placas,
a fim de minimizar as vibrações das peças diante de cargas atuantes, como as
cargas de vento, garantindo maior estabilidade à fixação. Os produtos utilizados
são: espumas de polietileno, neoprene, pontos de massa (tipo Sikaflex Pro 11 FC),
entre outros.
Como dispositivos e componentes complementares da tecnologia de RNA temos
ainda os requadros de aberturas constituídos de outros materiais, rufos constituído
de outras ligas, outros tipos de dispositivos de segurança contra a invasão de
animais e seres voadores, etc. A tecnologia de RNA aceita a composição de seu
sistema com outros materiais. Ressalta-se a necessidade de verificação dos
contatos estabelecidos, sobretudo com os dispositivos e componentes metálicos,
observando-se os requisitos necessários para evitar a pilha galvânica e processos
de corrosão na subestrutura.
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4 REQUISITOS E CRITÉRIOS DE DESEMPENHO APLICADOS AO RNA
CONSTITUÍDO DE PLACAS DE CERÂMICAS EXTRUDADAS E
SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO
A fachada pode contribuir em muito não só com a estética, mas também com a
saúde do edifício. Ela exerce suas funções de primeira proteção ou barreira, é
solicitada por esforços e recalques estruturais, esforços de contraventamento,
contração e dilatação, sendo exposta aos diversos agentes climáticos, como;
insolação, chuvas, ventos, diferenciais térmicos, diferenciais de pressão, etc, e a
outros agentes acidentais, frutos de ações do homem ou da natureza.
Combatendo as solicitações à que é exposta, a fachada é responsável pela
manutenção das condições ambientais internas como: a manutenção dos níveis de
conforto, segurança e privacidade dos usuários.
Para tanto a fachada deve responder aos principais requisitos e critérios de
desempenho; como: resistência estrutural; estanqueidade à água e ao ar; conforto
térmico; conforto acústico; segurança contra incêndio; durabilidade, etc.
Observa-se que um edifício só é durável se for concebido e construído de acordo
com as normas, e adequadamente usado e mantido. No presente trabalho foram
abordados apenas os requisitos e critérios de desempenho para as tecnologias de
RNA de cerâmicas extrudadas e subestrutura de alumínio sob alguns dos aspectos
de:


“resistência estrutural”;



“durabilidade”;



“estanqueidade à água e ao ar”.

As questões de durabilidade são muito amplas, diversas e complexas, assim como
as questões relativas a um projeto estrutural, e as questões sobre estanqueidade à
água e ao ar. Dentro da complexidade das questões relativas aos desempenhos,
optou-se por explorar os seguintes questionamentos:


quais são os aspectos de segurança estrutural e de estanqueidade à
água e ao ar a serem observados; no dimensionamento em projeto da
subestrutura e nos procedimentos de montagem da mesma?
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quais os aspectos de durabilidade a serem abordados com relação aos
critérios de compatibilização nas interfaces entre todos os dispositivos e
componentes da tecnologia de RNA? Por exemplo: quais os cuidados a
serem observados para se evitar a pilha galvânica entre os componentes
metálicos?

4.1 Desempenho estrutural – subestrutura, componentes e dispositivos metálicos
Os principais metais constituintes da subestrutura metálica de RNA são: alumínio;
aços estruturais não inoxidáveis e aços inoxidáveis. As principais características
mecânicas e térmicas destes metais são as seguintes, de acordo com a tabela 6:
Tabela 6 - Características técnicas das principais ligas utilizadas na subestrutura do RNA
Materiais

Aço Inox
“

Classe
Convencional
AISI 304
AISI 304 L

“
“
“
“
Aço
zincado
“

AISI 321
AISI 316
AISI 316 L
AISI 316Ti
Fe 360 D

“

Fe 510 D

Alumínio
extrudado
“
“
“
“
“
“

Fe 430 D

-

EN
numérica
1.4301
1.4306
1.4307
1.4541
1.4401
1.4404
1.4571
1.0116
1.0117
1.0144
1.0145
1.0570
1.0577
2014
5083
6060
6061
6082
7020
7075

Tensão
admissível

Módulo de
elasticidade

2

Et [N/mm ]

Dilatação
térmica

Peso
específico
 [kg/ m ]
7 900
7 900

1.500
1.500

3

Temperatura
de fusão

145
145

200 000
200 000

[mm/m
o
C]
0,016
0,016

145
160
160
160
160

200 000
200 000
200 000
200 000
210 000

0,016
0,016
0,016
0,017
0,012

7 900
8 000
8 000
8 000
7 850

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

190

210 000

0,012

7 850

1.500

240

210 000

0,012

7 850

1.500

204

69 000

0,023

2 700

580

64
85
140
155
126
270

69 000
69 000
69 000
69 000
69 000
69 000

0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023

2 700
2 700
2 700
2 700
2 700
2 700

580
580
580
580
580
580

am [N/mm ]

2

o

T [ C]

Fonte: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)

Os componentes e dispositivos metálicos que compõe a Tecnologia de RNA de
cerâmica extrudada e subestrutura de alumínio são compostos em sua maioria de
perfis de alumínio extrudado; perfis primários, perfis secundários, componentes de
requadramentos em geral, etc. Há também componentes e dispositivos menores,
de fixação, fabricados em aço carbono com revestimento "a quente" de zinco, ou
aço inoxidável, como; os perfis de ancoragem, os dispositivos de fixação
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(chumbadores e parafusos), clipes e presilhas sustentadores e retentores das
placas, e eventualmente componentes de fechamentos e requadramentos de vãos
e aberturas. A seguir, algumas características específicas de cada um destes
metais.
4.1.1 Alumínio
As ligas de Alumínio utilizadas nos processos de extrusão têm em sua composição
metais como: Mg; Si; Cu; Mn e Cr. Estes elementos são os responsáveis por dar ao
alumínio as propriedades mecânicas necessárias à aplicação estrutural dos perfis.
A extrusão é talvez o processo mais empregado para a conformação das ligas de
alumínio, que possuem grande facilidade de serem extrudadas, garantindo
significativa redução de custos e alta produtividade.
As ligas de alumínio geralmente utilizadas com finalidades estruturais para a
fabricação dos componentes do sistema de ancoragem dos RNA devem pertencer
à série de ligas nobres, acima da série 6000, indicadas na tabela 7, da UNI 8634.
Tabela 7 - Classificação das ligas de alumínio
Classificação das ligas de alumínio
ISO. alfanumérica
ISO. numérica
P – Al Cu 4,4 Si Mn Mg
2014
P – Al Mg 4,5
5083
P – Al Mg Si
6060
P – Al Mg1 Si Cu
6061
P – Al Mg Si1 Mn
6082
P – Al Zn 4,5 Mg
7020
P – Al Zn 5,8 Mg Cu
7075
Fonte: UNI 8634 (1985 apud ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003)



Medidas de proteção contra a corrosão e aumento da resistência dos
alumínios

O alumínio também é tratado superficialmente com anodização para obter maior
resistência às agressões atmosféricas. A anodização é um processo de
acabamento superficial, aplicado aos produtos de ligas de alumínio extrudados e
eventualmente também laminados, que consiste em aumentar a espessura da
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camada superficial de óxido de alumínio, permitindo o aumento da resistência à
corrosão.
Os perfis de alumínio utilizados na composição de fachadas e
esquadrias são, geralmente, extrudados e compostos com ligas de
alumínio da série 6000, cujos elementos de composição são:
alumínio, magnésio e silício. Essa série de ligas apresenta boa
capacidade de extrusão, média resistência mecânica e excelente
condição para a aplicação de acabamentos superficiais, como a
anodização. (OLIVEIRA, 2009, p.56)
[...] o alumínio apresenta elevada resistência à corrosão, pois
quando exposto à atmosfera, forma uma fina e invisível camada de
óxido, a qual protege o metal de oxidações posteriores. O metal
somente ficará desprotegido contra corrosão caso seja exposto à
substância ou condição que destrua essa película de óxido protetor
como, por exemplo, se exposto a produtos que contém álcalis.
(OLIVEIRA, 2009, p.56)
As características mecânicas e físicas dos perfis de alumínio para
esquadrias variam de acordo com a liga e a têmpera. Depois de
extrudado, o material é temperado, ou seja, passa pela ação de
deformações plásticas a frio ou a quente, por tratamentos térmicos
ou pela combinação de ambos. (REIS, 2006 apud OLIVEIRA, 2009,
p.56)

A têmpera é um tratamento térmico complementar, responsável por aumentar a
resistência mecânica do alumínio. Há várias têmperas utilizadas para aplicação em
estruturas, mas as mais adequadas para a aplicação em perfis de substrutura de
RNA, em função do esforço, da resistência ao cisalhamento e dos demais esforços
a que os perfis serão expostos, devem ser as têmperas altíssimas, como as T5 e
T6, consideradas têmperas nobres.
As propriedades mecânicas dos perfis de liga de alumínio extrudados são boas. O
Alumínio 6061 T6, por exemplo, possui: Limite de resistência a tração 310 Mpa;
escoamento 275 Mpa; alongamento em 50mm (%) 12; Dureza (Brinell) 95; Limite
de resistência a fadiga 95 Mpa.
A fadiga é uma das falhas estruturais que devem ser objeto de atenção pelo
projetista de RNA, ao projetar a subestrutura, pois ela ocorre nos perfis metálicos
quando sujeitos a tensões dinâmicas e oscilantes, como as cargas de ventos e
abalos sísmicos. Na condição de fadiga, os perfis estruturais podem sofrer falhas
sob tensão consideravelmente inferiores ao limite de resistência à tração ou ao
limite de escoamento para cargas estáticas. O termo fadiga é usado, pois esse tipo
de falha ocorre normalmente após um longo período de tensões repetitivas. Por
este motivo é importante que os projetos estruturais para a subestrutura do RNA
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garantam uma estrutura o mais estática possível, resistente às cargas de vento e
abalos sísmicos, com o objetivo de se evitar movimentações excessivamente
repetitivas que levem à fadiga do material. Complementarmente, os perfis de
alumínio devem apresentar boa tenacidade (propriedade de absorver impactos sem
sofrer rupturas). Quanto maior for a tenacidade maior será a resistência a fadiga.
4.1.2 Aços não inoxidáveis
É possível utilizar componentes de ancoragem em aços não inoxidáveis, desde que
se trate de aços para usos estruturais, como os classificados na Tabela 8.
Tabela 8 - Classificação dos aços não inoxidáveis para usos estruturais
Classificação
Tipologia

EN alfanumérica

EN numérica

Fe 360 D (+Z)

S 235 J2G3 (+Z)

1.0116

S 235 J2G4 (+Z)

1.0117

S 275 J2G3 (+Z)

1.0144

S 275 J2G4 (+Z)

1.0145

S 355 J2G3 (+Z)

1.0570

S 355 J2G4 (+Z)

1.0577

Fe 430 D (+Z)

Fe 510 D (+Z)

Fonte: CNR UNI 10011 (apud ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003)

Segundo Oliveira (2009), dos aços estruturais, o mais comumente utilizado é o aço
carbono, cujo teor e a composição química podem ser controlados, de maneira a
obter diferentes durezas, resistências mecânicas, ductilidades e resistências à
corrosão.


Revestimentos de proteção contra a corrosão dos aços não inoxidáveis

Os revestimentos de proteção dos perfis em aço devem apresentar recobrimento de
Zinco por processos de imersão a quente para evitar a corrosão. A camada de
recobrimento poderá variar em função da agressividade do meio em que será
aplicada a estrutura. O controle de qualidade do processo de galvanização dos
perfis é de vital importância para a durabilidade do sistema construtivo. NBR
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8751:2011 (Chapas laminadas de aço - Determinação do revestimento de zinco
pelo método gravimétrico).
Segundo Gnneco, Mariano e Fernandes (2003)
[...] a corrosão pode ser definida como a deterioração que ocorre
quando um material (normalmente um metal) reage com seu
ambiente, levando à perda de suas propriedades. O zinco é anódico
e o ferro catódico, isto é, a região de zinco é sacrificada para que o
aço continue intacto. Se ocorrer um risco na superfície haverá
consumo do zinco e não do aço.

Na figura 33 pode-se observar as regiões anódicas (Zinco) oferecendo-se em
sacrifício para promover a proteção das regiões catódicas (Aço):

Figura 33 - Mecanismo de ação por proteção catódica das tintas
Fonte: Gnneco, Mariano e Fernandes (2003)

Para a UNI 11018:2003, seria ideal expor os componentes à proteção da zincagem
como última etapa, para evitar que manuseios, cortes e montagens produzam
bordas ou áreas de componentes sem a camada de zinco. Como não é possível,
pode-se tratar as áreas que resultam descobertas de proteção no processamento e
montagem da subestrutura com sprays especiais de zincagem a frio.
4.1.3 Aços inoxidáveis
Os tipos de aço usados para a ancoragem, seja de sustentação ou de retenção,
deveriam ser preferivelmente inoxidáveis, e seguirem as características técnicas
específicas da norma UNI ISO 10088, como os tipos apresentados na tabela 9. Os
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inoxidáveis apresentam excelente resistência à corrosão e boa resistência
mecânica, mas por motivos de seu elevado custo, são mais utilizados em
dispositivos menores, como os clipes e presilhas utilizados para a retenção e
sustentação das placas extrudadas nos perfis da subestrutura.
Os aços inoxidáveis, por sua vez, são grupos de ligas ferrosas
resistentes à corrosão que contêm baixo teor de carbono e, no
mínimo, 12% de cromo. Os aços inoxidáveis são classificados em
três grupos, de acordo com a microestrutura básica formada:
Martensítica, Ferrítica e Austenítica. Os austeníticos são os mais
utilizados na construção civil por sua elevada resistência à corrosão
e por possuírem boa resistência mecânica. Os principais são o
ABNT 301, 302, 304, com resistência ao escoamento de 280Mpa, e
os 201 e 202, com 315Mpa. (TEBECHERANI, 2002 apud
OLIVEIRA, 2009, p.57)
Tabela 9 - Sistema de classificação do aço inoxidável
Classificação
AISI

EN alfanumérica

EN numérica

AISI 304

X5CrNi 18-10

1.4301

AISI 304 L

X2CrNi 19-11

1.4306

X2CrNi 18-09

1.4307

AISI 321

X6CrNiTi 18-10

1.4541

AISI 316

X5CrNiMo 17-12-2

1.4401

AISI 316 L

X2CrNiMo 17-12-2

1.4404

AISI 316 Ti

X6CrNiMoTi 17-12-2

1.4571

Fonte: UNI EN 10088 (apud ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003)



Tratamentos extras de proteção contra a corrosão dos aços inoxidáveis

Segundo a UNI 11018:2003, para evitarem-se os possíveis fenômenos de
sensibilização quando se prevê soldas sobre grandes espessuras, ou opta-se por
tipos com baixo teor de carbono, ou por tipos estabilizados ao Titânio (quando não
se quer renunciar a um elevado teor de carbono, que garante uma resistência
mecânica maior). A escolha dos tipos contendo Molibdênio é recomendada para os
ambientes mais agressivos, como exemplo, com elevados teores de cloretos (ex:
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ambientes marítimos) aonde é mais fácil poder desencadear fenômenos de
corrosão localizados sobre o aço inoxidável. A UNI ENV 1993-1-4 (1999 apud ENTE
NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003) disponibiliza a tabela 11, com o

desempenho dos tipos de aço inoxidáveis dependendo do ambiente inserido.
Tabela 10 - Desempenho dos aços inoxidáveis em função do ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Aços
Rural
Urbano
industrial
Inox
B
M
A
B
M
A
B
M
A

B

M

A

Ambiente
Marino

AISI 304

1.4301

O

O

O

O

O

(O)

(O)

(O)



O

(O)



AISI 321

1.4541

O

O

O

O

O

(O)

(O)

(O)



O

(O)



AISI 316

1.4401









O

O

O

O

(O)

O

O

(O)

AISI 316 L

1.4404









O

O

O

O

(O)

O

O

(O)

AISI 316 Ti

1.4571









O

O

O

O

(O)

O

O

(O)

Fonte: UNI ENV 1993-1-4 (1999 apud ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003)
Legenda:
Agressividade : B = baixa
M = média
A = alta
Desempenhos:  = potencialmente hiperdimensionado
O = dimensionamento ótimo no que diz respeito à corrosão x custo
 = hipodimensionado
(O) = utilização com a devida precaução

De tempos em tempos é necessário avaliar as condições do aço inox em uso, a fim
de fazer as escolhas corretas dos materiais, por exemplo: em condições que
deixam prever o possível aparecimento de fenômenos de corrosão sob tensão,
pode-se avaliar a possibilidade de emprego dos aços inoxidáveis tipo duplex
(autenoferritici, exemplo ISO 1.4462 -2205).
4.1.4 Resistência estrutural e durabilidade da subestrutura
O projeto estrutural da subestrutura deverá contemplar o atendimento às normas
que respeitem os princípios de estabilidade global, resistência às deformações e
resistência dos componentes. Na inexistência de uma norma brasileira específica
para este tipo de subestrutura, pode-se recorrer, como parâmetro, às normas CSTB
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1661 (perfis de ancoragem); CSTB 3194:2000 (subestruturas metálicas); CSTB
3586 (subestruturas metálicas com usos restritos); UNI 11018:2003 (Revestimentos
e sistemas de ancoragem para fachadas ventiladas com montagem mecânica),
entre outras.
Como ensina Mitidieri Filho (1988), no projeto da subestrutura, visando a
estabilidade global, deve-se contemplar as piores previsões de variações
dimensionais dos perfis em função das cargas as quais estará exposta,
considerando as características físicas e mecânicas dos metais, seus coeficientes
de dilatação e os gradientes de temperatura a que serão expostos.
O desempenho estrutural de um sistema construtivo ou da
edificação, de seus elementos e componentes, deve ser analisado
do ponto de vista dos estados limites últimos e de utilização. Esta
forma de encarar o desempenho estrutural condiz com a natureza
da avaliação de desempenho. (MITIDIERI FILHO, 1988)

A subestrutura metálica deve ser calculada em função do estado de esforço
previsto e da deformação máxima permitida. Devem ser previstos adequados
reforços em toda a zona exposta às cargas particularmente agravadas (como
exemplo os topos e laterais de edifício). De acordo com a UNI 11018:2003 as
deformações permitidas são as seguintes, salvo exista um aprofundado estudo de
eventuais interferências entre o sistema de ancoragem e o RNA sustentado, que
indique outros valores:


para os montantes: flechas máximas permitidas iguais a 1/200 o
comprimento vertical entre dois pontos de fixação consecutivos (pela
carga de vento);



para as guias: flechas máximas permitidas iguais a 1/300 o vão livre para
as inflexões verticais (pelo peso) e iguais a 1/100 o mesmo vão livre para
as inflexões no plano horizontal (pela carga de vento).

Dependendo do comprimento dos perfis, do material metálico de que são feitos, e
das condições ambientais de uso previstas, será necessário garantir folgas para
dilatação controlada, por meio de fixações “fixas” em determinados pontos e
“deslizantes” em outros, nas quais sejam possíveis deslizamentos relativos ao
substrato. A posição dos pontos fixos, normalmente no ponto mais alto do perfil,
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determinará as direções das dilatações. A largura mínima das juntas de dilatação,
em função da diferença ΔT entre as temperaturas máximas e mínimas concebíveis
no período de um ano pela área interna da câmara de ventilação, é indicada na
tabela 11, fornecida pela UNI 11018:2003. Valores diferentes podem ser obtidos
pela interpolação dos existentes.
Tabela 11 - Largura mínima das juntas de dilatação para perfis de alumínio e de aço
ΔT [oC]

Junta alumínio [mm/m]

Junta de aço [mm/m]

60

1,8

0,9

50

1,4

0,7

40

1

0,5

30
0,6
Fonte: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)

0,3

A ligação entre suportes, montantes e guias deve ser sempre realizada com
dispositivos de torque controlado, seja relativo aos pontos fixos quanto aos
deslizantes. A montagem deve garantir uma total regularização da fachada com
relação aos aspectos de planicidade, horizontalidade e verticalidade, eventualmente
recorrendo aos suportes de ancoragem telescópicos. O perfeito alinhamento entre
pontos fixos e pontos deslizantes é uma condição necessária para permitir
dilatações livres dos perfis metálicos. As ligações entre montantes consecutivos
devem ser alinhadas por auxílio de equipamentos eletrônicos, e o mesmo para o
alinhamento entre guias. Para as ligações e alinhamentos entre perfis, é
necessário:


garantir uma junta de dilatação mínima, com largura definida em função
do material, do diferencial de temperatura a que é exposto, e do
comprimento dos perfis;



garantir que nenhuma placa de RNA seja instalada de maneira
sobreposta às juntas de dilatação, a menos que seja demonstrado que a
dilatação em jogo seja compatível com o sistema de montagem projetado
e que não induza ao desplacamento e/ou ruptura das placas envolvidas.

Para Santos (2005), a forma com que uma fachada é fixada à estrutura de um
edifício constitui o ponto fundamental para a integridade estrutural do conjunto,
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além de determinar o sistema estático. Tanto do ponto de vista de projeto, como de
instalação, este é o aspecto mais crítico. O sistema de ancoragem deve absorver
as tolerâncias de construção do edifício e também as tolerâncias de fabricação da
fachada. Deve ser instalado de forma a ter folgas adequadas entre as partes da
fachada que permitam absorver as variações dimensionais provenientes das
mudanças de temperatura e da movimentação do edifício. Deve transmitir a força
do vento para a estrutura, suportar o peso de todo o conjunto de RNA, com vidros
ou outros elementos, e resistir a outras cargas a que esteja sujeito o conjunto. E
deve fazer tudo isto de forma que permita que a fachada exerça satisfatoriamente
suas funções básicas de proteger o interior do edifício contra chuva, vento, calor e
frio.
Oliveira (2009) refere-se à subestrutura do RNA como “estruturas secundárias
metálicas” (considerando a estrutura principal do edifício como a estrutura primária),
e observa que a fixação de subestruturas como as do RNA na estrutura principal do
edifício se dá por meio de dispositivos de fixação que permitem compensar desvios
de alinhamento entre as estruturas, bem como absorver deformações diferenciais.
A absorção de tais deformações deve limitar-se à margem de acomodação
oferecida pelo furo oblongo do perfil de ancoragem. Os perfis suporte de
ancoragem devem ser calculados em função do estado de esforço previsto e das
deformações máximas admitidas. Não se devem absorver deformações maiores de
fachada com a utilização de calços, pois eles podem causar um comportamento
inadequado ao sistema de fixação das ancoragens. Segundo Santos (2005) a
resistência de uma ancoragem e de seu sistema de fixação pode mudar com o uso
de calços; “[...] além de movimentos exagerados, os parafusos podem estar sujeitos
a um momento muito grande quando se aumenta a distância de fixação com o uso
de calços, podendo comprometer toda a estabilidade do sistema de ancoragem.” O
momento criado nos chumbadores pode prejudicar a integridade dos mesmos, mas
sobretudo, pode cisalhar o substrato, ocasionando a perda total do ponto de apoio.
Outro comprometimento no uso de calços, que cria um aumento da distância do
chumbador ao substrato é o fato de que, sem o aprofundamento adequado no
substrato, o chumbador perderá a área mínima de contato com as paredes laterais
do furo feito no substrato. Essa área de contato entre o chumbador e as paredes
laterai do furo é que lhe confere a fixação necessária, seja por pressão mecânica
(no caso dos chumbadores mecânicos) ou por adesão (no caso dos chumbadores
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químicos). De fato, em situações com pouca área de interface entre chumbadores e
furos, alguns chumbadores poderão ser arrancados com a força da mão.
A preocupação com momentos muito grandes deve estar presente também no
dimensionamento dos perfis montantes, pois perfis muito longos estarão sujeitos a
grandes momentos, como: absorção de maiores deformações estruturais e de
momentos maiores criados pelas cargas de vento aplicadas, expondo o perfil ao
risco da fadiga.
Por este motivo, para a utilização de perfis montantes em fachadas altas não é
possível, nem recomendável, a extrusão de perfis muito longos, pois eles podem
ser obrigados a absorver o acúmulo de deformações do edifício ao longo destes
comprimentos. Quanto maior o comprimento do perfil, maior será o acúmulo de
deformações. Utilizando-se vários perfis alinhados, com juntas entre eles, é
possível promover a acomodação dos diferenciais causados pelas deformações do
edifício e dos próprios perfis (incluindo dilatações térmicas).
Além disso, os perfis menores trabalham com momentos menores em função das
mesmas cargas atuantes, presentes na fachada.
4.1.4.1 Tolerância dimensional
O sistema estrutural e de ancoragem da subestrutura permite facilmente as
adaptações de irregularidades do substrato, em termos de desvios horizontais e
verticais, das planicidades das superfícies e de irregularidades locais. Contudo, as
irregularidades de substrato costumam ser mínimas nas estruturas metálicas e
máximas nas estruturas de tijolo. A situação de irregularidade superficial deve ser
sempre verificada no substrato em que será ancorada a subestrutura do RNA.
Aconselha-se o levantamento prévio da planicidade das superfícies dos substratos,
nos casos de obra nova e nos casos de retrofit. Irregularidades imprevistas podem
produzir:


modificações de última hora e não controláveis do sistema de
ancoragem, realizadas pelo montador durante a montagem, como a
condenável prática do uso de calços;



solicitações não previstas sobre o sistema de RNA, se este for forçado a
adaptar-se para superar irregularidades.
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A UNI 11018:2003 indica método para a aceitabilidade da irregularidade possível do
substrato sobre o qual será montado o RNA, com ancoragem mecânica, por meio
da seguinte equação, que dá as tolerâncias máximas de adaptação para o sistema
de ancoragem:

(1)
(2)
Onde:
D [m] é a “menor” das dimensões da superfície do substrato em análise (entre
altura e largura);
Tt [cm] é a tolerância total – desvios da verticalidade e da horizontalidade e
não planicidade relativo à toda a extensão do substrato, com a altura mínima
de um andar ou largura equivalente a largura do substrato;
Tl [cm] é a tolerância local – desvios da verticalidade e horizontalidade e não
planicidade em zonas de áreas inferiores a 1/10 da área total, situada
internamente da área total e com pelo menos um andar de altura ou a largura
total do substrato.
Exemplo, para um substrato de 4,5m de largura e 8,7 m de altura têm-se:

Tt =

= 2,12 cm

4.1.4.2 Chumbadores
Outro aspecto crítico e de suma importância para a estabilidade e resistência do
conjunto estrutural da subestrutura é a especificação e dimensionamento dos
chumbadores.
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Ressalta-se que a definição do chumbador deve ser criteriosa. Para a correta
especificação do tipo de chumbador e do correto dimensionamento das distâncias
entre chumbadores a serem empregados é necessário o conhecimento da
resistência requerida para este dispositivo. A definição do chumbador deve
considerar:


tipo, peso (cargas mortas) e dimensões da subestrutura que a fixação irá
suportar, considerando as resistências mecânicas a cisalhamentos e
trações;



natureza da estrutura suporte (concreto, alvenaria, estrutura metálica,
chapas perfuradas, componentes vazados, etc) à qual será fixada a
subestrutura;



estado da estrutura suporte, medido por meio de testes e ensaios, como
o teste de arrancamento;



cargas de vento (pressões de vento) à que a estrutura estará exposta
(requisito que deve ser tratado segundo a NBR 6123);



agressividade do ambiente em que será feita a fixação;



forças sísmicas;



movimentações térmicas;



movimentações do edifício;



cargas pontuais (na manutenção e limpeza da fachada);



resistência ao fogo e controle das reações. Avaliação criteriosa deve ser
feita no caso dos chumbadores químicos com relação aos requisitos de
proteção contra incêndios, pois diante de cargas elevadas de
temperatura a fluência destes chumbadores pode elevar-se a ponto da
perda do potencial de ancoragem dos mesmos;



controle das deformações e dos deslocamentos em uso;



compatibilidade mecânico geométrica entre os suportes;



compatibilidade galvânica;



resistência à água e aos agentes atmosféricos corrosivos. A NBR
14267:1999 (Elementos de fixação - Peças roscadas com revestimentos
de zinco por imersão a quente - Especificação) auxilia nos critérios de
proteção do chumbador pelo Zinco;



etc.
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A partir da análise do nível de resistência requerida para o chumbador, da natureza
da estrutura suporte, e do meio em que ele será inserido, o calculista terá
condições de definir o chumbador a ser utilizado em cada caso.
Alguns fornecedores de maior credibilidade no mercado possuem softwares de
simulação e dimensionamentos que podem auxiliar na tomada de decisão com
relação ao chumbador a ser adotado de acordo com a carga a ser suportada.
Segundo a UNI 11018:2003 o comportamento do RNA em uso pode ser
completamente sobrecarregado pelo fato do sistema de ancoragem não ser fixado
como o previsto ao substrato. A confiabilidade do chumbador

é portanto um

aspecto importante para a correta fixação do RNA ao substrato. É necessário
definir-se:
 O tipo de chumbador correto para cada substrato, e o
procedimento operacional para a sua correta aplicação;
 A resistência efetiva do chumbador a cortes, flexões, trações e
arrancamento nos pontos de aplicação, em relação aos valores
nominais;
 A confiabilidade da resistência em toda a extensão do substrato,
tendo em conta que as características geométrico-mecânicas
das estruturas de aço são extremamente constantes, mas não o
são o concreto e menos ainda os blocos cerâmicos. A
confiabilidade efetiva sobre toda a extensão do substrato deve
ser verificada por meio de provas de arranque no local. (ENTE
NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003)

Portanto, a definição do tipo de chumbador depende também da análise dos
materiais utilizados no substrato. A UNI 11018:2003 faz referência aos principais
materiais utilizados no substrato:


estrutura principal de concreto armado;



estrutura principal de aço;



painéis pré-fabricados de concreto armado;



alvenarias estruturais de bloco cerâmico ou bloco de concreto;



sistemas mistos;



etc.

A UNI 11018:2003 pondera ainda que outros materiais são normalmente utilizados
como substrato, e devem estar sujeitos aos mesmos requisitos gerais de:
estabilidade estática, resistência mecânica, impermeabilidade à água, resistência e
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proteção contra fogo, etc. Aconselha-se a consulta às normas específicas,
referentes ao material utilizado como substrato, no sentido de identificarem-se seus
requisitos e critérios gerais de estabilidade estrutural e das possibilidades para a
sua aplicabilidade como componentes de fechamento vertical externo da estrutura
principal. Para que os sistemas de RNA sejam instalados de forma correta
tecnicamente, os substratos (principais ou solidários) devem contribuir, atendendo
aos requisitos e critérios de suas normas técnicas específicas e aos requisitos:


de resistência às cargas de vento (NBR 6123);



de resistência estática para as cargas induzidas pela instalação do RNA
(UNI 11018:2003);



de estabilidade dimensional - O substrato deve ter a capacidade de
manter dimensões constantes;



de resistência mecânica: capacidade de resistir a cargas atuantes e a
tensões do sistema de RNA;



de

baixa

absorção

à

água:

a

água

pode

causar

expansão,

decomposição, fragmentação e mofo. Substratos sensíveis à água (como
madeira, gesso, etc) e mesmo substratos moderadamente sensíveis
devem receber impermeabilização;


do controle da estabilidade diante de recalques diferenciais;



de resistência e proteção contra a propagação ao fogo;



do controle das tolerâncias de verticalidade, horizontalidade e de
planicidade: as variações de planicidade prejudicam a correta instalação
dos perfis de ancoragem. (ENTE NAZIONALE ITALIANO DI
UNIFICAZIONE, 2003).

A seleção do tipo e quantidade de chumbadores adequados em função dos
diferentes tipos de substratos deve seguir a análise das seguintes considerações:


Substrato principal - A estrutura principal do edifício é a que deve
oferecer o "substrato principal", para os principais pontos de ancoragem
da fachada; aqueles pontos que serão os principais responsáveis por
suportar as cargas, por recebê-las de maneira a distribuí-las para a
estrutura do edifício, descarregando-as nas fundações;
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Substrato solidário - As áreas de vedação entre as estruturas principais
(denominadas no presente trabalho como fechamento vertical externo da
estrutura principal) podem ser utilizadas como substrato de ancoragem,
mas apenas como "substrato solidário" ao substrato principal, oferecido
pela estrutura principal. Os principais pontos de ancoragem devem ser
previstos apenas na estrutura principal do edifício. Nos substratos
solidários deve-se considerar aqueles pontos que serão os responsáveis
secundários por suportar as cargas, levando em conta o material usado
como vedação e sua capacidade de carga a ser suportada, bem como o
estado de suas condições;



As condições técnicas da contribuição dos substratos (principais ou
solidários) devem ser avaliadas em dimensionamentos específicos para
cada projeto, considerando-se as normas técnicas referentes à natureza
de cada substrato, ou na ausência de normas, os ensaios prévios
necessários. Eventuais reforços nos substratos solidários podem ser
considerados para a ancoragem dos RNA. Nas situações de retrofit, é
fundamental o levantamento das condições dos substratos por meio dos
testes de arrancamento.

A norma UNI 11018:2003 sugere os tipos de chumbadores mais apropriados para
cada tipo de substrato:

Figura 34 - Chumbadores com camisas moldáveis, indicados para
blocos furados
Fonte: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)
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Os modelos apresentados na Figura 34 consistem em chumbadores químicos
fixados com camisa de injeção (espécie de bucha de nylon que se molda aos
espaços ocos do bloco vazado quando preenchida pela resina química). Para o
preenchimento com a resina é necessário a utilização de um aplicador. Após a
injeção de resina, introduz-se a barra roscada, que se fundirá com a resina após o
tempo de cura. A camisa moldável (bucha de nylon) é a primeira a ser introduzida
no furo, e impede que a resina se espalhe e se perca nos vazios do bloco. No caso
de blocos vazados não é aconselhável a utilização de chumbadores mecânicos,
pois a compressão exercida por estes nos furos poderá romper as paredes internas
dos blocos.
Para a aplicação em concretos a UNI 11018 recomenda a utilização de
chumbadores químicos ou mecânicos, Figura 35:

Figura 35 - Chumbadores indicados para concreto: químicos
(acima) e mecânicos (abaixo)
Fonte: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)

Para tijolos maçicos a UNI 11018 recomenda a utilização de chumbadores de
expansão, podendo optar pelas buchas metálicas ou plásticas, Figura 36:
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Figura 36 - Chumbadores para tijolos maçicos: buchas metálicas (acima)
e plásticas (abaixo)
Fonte: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)

Devem ser observados alguns procedimentos operacionais para obter-se a correta
aplicação dos chumbadores:


deve-se proceder no correto torque dos chumbadores mecânicos durante
a sua instalação, seguindo as especificações técnicas do fabricante, pois
o correto torque propiciará a correta expansão do mesmo. Do contrário,
poderá haver falha na expansão do chumbador, ocasionando pouca
resistência à tração. Quando esta falha acontece, geralmente, durante a
aplicação da carga de teste, o chumbador sai completamente do furo
onde foi aplicado, praticamente sem qualquer remoção ou ruptura do
concreto onde foi instalado;



deve-se buscar as dimensões de largura e profundidade adequadas aos
furos que receberão os chumbadores especificados. Do contrário, podem
surgir trincas no material do substrato, por insuficiência de espaço para a
penetração e expansão do chumbador. As trincas também podem surgir
quando as distâncias entre chumbadores, ou entre um chumbador e a
borda do concreto são muito pequenas, ou ainda em concretos
submetidos a tensões internas que provoquem trincas;



o tipo e resistência do material do substrato devem estar de acordo com
as especificações do chumbador que será utilizado. Do contrário podem
surgir falhas no material do substrato – Quando a carga de teste aplicada
é maior que a resistência do material do substrato, juntamente com o
chumbador é arrancado um cone do material base. Este cone se inicia na
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região onde ocorreu a expansão do fixador, e apresenta um ângulo
incluso que varia entre 35 e 45°. Testes de arrancamento mostram que
normalmente o raio do cone é em média 5 vezes o diâmetro do
chumbador utilizado (Figura 37). O formato em cone equivale à área de
tensão criada pela expansão do chumbador em combinação com a carga
aplicada. Esta área se propaga pelo substrato na forma de um cone.

Figura 37 - Chumbadores: cone de ruptura do substrato
Fonte: Tecnart (2011)



para obter-se o maior rendimento da capacidade de carga especificada
dos chumbadores, baseando-se nestes testes de arrancamento que
determinaram a dimensão do cone de arrancamento, a distância mínima
entre o centro de dois chumbadores vizinhos não pode ser menor que 10
vezes o diâmetro do furo. A distância do chumbador à borda do concreto,
não pode ser menor que cinco vezes o seu diâmetro externo. A eficiência
do chumbador é reduzida proporcionalmente em até 50% da sua
capacidade nominal, para espaçamentos iguais ou menores do que cinco
vezes o diâmetro do furo (Figura 38);

Figura 38 - Distanciamentos mínimos entre chumbadores
Fonte: Tecnart (2011)
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a resistência à tração ou ao cisalhamento do chumbador deve ser
corretamente especificada, e estar de acordo com a correta carga a ser
suportada, pois caso contrário poderá acontecer falhas nos chumbadores
se a carga aplicada exceder a resistência à tração ou cisalhamento do
material com o qual o chumbador foi produzido. O resultado é a ruptura
do chumbador em sua seção mais fragilizada;



devem-se observar com atenção as situações possíveis para a
especificação de chumbadores químicos, pois apesar de apresentarem
excelentes resistências à tração e ao cisalhamento, a fluência ou
deformação lenta dos adesivos químicos durante o processo de cura
pode fazer com que os chumbadores cedam antes mesmo do final da
cura. Laranjeiras (2008) recorda que a área de aplicação dos
chumbadores químicos foi exposta a questionamentos, após acidente
ocorrido em 10 de julho de 2006, nos EUA, quando parte do teto de um
túnel rodoviário (conhecido por “Big Dig”), em Boston, desabou sobre um
carro em trânsito. Uma investigação do órgão americano de segurança
dos

transportes

(o

NTSB),

em

suas

conclusões,

levantou

questionamentos sobre a adequabilidade do uso de chumbadores
adesivos e com grautes em aplicações que devem resistir a cargas
permanentes, porque estes chumbadores apresentam deformação por
fluência ou deformação lenta, chegando à ruptura e provocando colapsos
como o do “Big Dig”. Segundo Laranjeiras era realmente fato conhecido
dos pesquisadores que os adesivos poliméricos (epóxis e poliésteres)
apresentam maior fluência do que os produtos inorgânicos como o
concreto. E que a adição de agregados (grautes) reduzia parcialmente
essa diferença. O NTSB constatou também que, entre os projetistas e
construtores americanos, havia, em 2006, falta de conhecimento sobre
esse fenômeno nas ancoragens adesivas e dos riscos associados com
seu uso em casos de cargas permanentes, além de falta de normas de
ensaio desses adesivos sob cargas permanentes.
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Os chumbadores químicos continuam a receber restrições para aplicações em
coberturas, pois durante a cura dos adesivos químicos eles tenderão a cair se
instalados contra a gravidade. No entanto, a tecnologia destes chumbadores
evoluiu, e já há ensaios, bem como a NBR-ABNT 15049:2004. Para aplicações em
paredes, os chumbadores de adesão química atingem resistências muito maiores
do que os chumbadores de adesão mecânica, e graças à sua fluência, os
chumbadores químicos absorvem mais as vibrações e ações de contraventamento,
com menos desgastes, além de criarem a adesão em toda a extensão interna do
furo, como na Figura 38. Grandes estruturas espaciais de hipermercados são feitas
com a adoção do chumbador químico.
Os chumbadores mecânicos oferecem a resistência à ancoragem e tração apenas
nas áreas de atrito criadas com a expansão do mecanismo interno do chumbador,
como visto na figura 39, e não em toda a superfície do furo como no caso dos
químicos. Estas áreas de atrito dos chumbadores mecânicos podem ser
relativamente mais vulneráveis aos desgastes provocados pelas vibrações e ações
de contraventamento, e também a pequenas variações de espessura do furo. Com
furos produzidos acidentalmente um pouco mais largo do que a especificação, o
chumbador mecânico poderá já não apresentar a resistência requerida, pois não
exercerá a compressão necessária na área de expansão.

Figura 39 - Áreas de atrito do chumbador mecânico (à esquerda)
e químico (à direita)
Fonte: Elaborado pelo autor

As diferenças de resistências entre chumbadores mecânicos e químicos não
determinam que os chumbadores químicos sejam sempre a melhor opção. A
determinação do chumbador a ser utilizado passa pela análise dos requisitos e
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critérios envolvidos, e pela avaliação do calculista da opção que represente o
melhor custo-benefício para cada projeto, dentro das margens normativas de
segurança.
4.1.4.3 Dimensionamento máximo dos perfis e condições das emendas
Segundo a norma UNI 11018:2003 todos os sistemas de RNA são caracterizados
por uma autoportância muito limitada, ao máximo de um ou dois andares, e
baixíssima rigidez às cargas laterais. Eles são, portanto, muito sensíveis a qualquer
estado de deformação da subestrutura, por diversas causas. Cada trecho de perfil
montante (com alturas máximas equivalentes a dois andares, ou com a dimensão
recomendada pelo calculista), instalado como módulo independente de uma
prumada de perfis montante na fachada, deverá estar devidamente fixado e
contraventado, de maneira a evitar-se a sua fadiga individual, como esquematizado
na Figura 40. Para o correto contraventamento, cada módulo de perfil montante
deverá receber ancoragens no início e fim de seu perfil, além das ancoragens
intermediárias, conforme Figura 41, respeitando as distâncias recomendadas entre
cada ancoragem, pelo resultado de ensaio ou teste de arrancamento para cada
situação específica de montagem.
Para a montagem, a UNI 11018:2003 prescreve que o perfil de ancoragem que
define o ponto fixo de cada perfil é geralmente aplicado no ponto mais alto do perfil,
que resulta suspenso. Os procedimentos da correta montagem dos montantes
prevê a seguinte ordem de execução:


montar primeiramente os perfis de ancoragem que determinam os pontos
fixos após o que vêem fixados os perfis montantes, em apenas um ponto
(os fixos);



regula-se a posição do montante com relação ao seu alinhamento e
prumo, e se fixa o perfil de ancoragem na outra extremidade, geralmente
o deslizante, que permite as movimentações por dilatações dos perfis.
Deve-se garantir o alinhamento entre os perfis de ancoragem, de maneira
a não limitar a liberdade de dilatação do perfil;



montam-se todos os perfis de ancoragem intermediários.

125

Figura 40 - Alinhamento de perfis montantes em uma fachada
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 41 - Perfis montantes independentes e contraventados
Fonte: Elaborado pelo autor
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Para o encontro entre os perfis montantes alinhados, se necessário, pode-se
recorrer à utilização de luvas (Figura 42). No caso de emendas “face a face” de
perfis, o projeto deverá seguir normas técnicas, com projeto de dilatação dessas
emendas.
Segundo Santos (2005)
[...] as luvas precisam vedar e algumas vezes fazer a transição de
carga de uma coluna para outra. Algumas são projetadas
simplesmente para resistir às forças atuantes naquele ponto, outras
são resistentes o suficiente para transmitir o momento atuante e
transformar a coluna dividida em um sistema hiperestático.

A função da luva deve ser respeitada na instalação. Se a luva for projetada para
permitir movimentações entre as duas colunas envolvidas, nenhuma fixação que
impeça este movimento livre deve ser feita.

Figura 42 - Luva de transição entre dois perfis montantes
Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda:
1) Perfil montante 1
2) Perfil montante 2
3) Luva de transição entre perfis montantes

Observa-se que todas as forças atuantes na fachada, como; cargas de vento,
tensões de cisalhamento, movimentos sísmicos e cargas pontuais, entre outros,
tendem a concentrar esforços nos pontos de interfaces entre os componentes, que
normalmente ocorrem de forma distribuída nos revestimentos aderidos. Na
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tecnologia de RNA estes esforços estão concentrados nos pontos de interface entre
os componentes de cada camada, que são exatamente os pontos de fixação.
Portanto, é de fundamental importância prestar a devida atenção no momento de
especificar e sobretudo executar os tipos de fixação: do RNA na subestrutura; e da
subestrutura no substrato (estrutura principal do edifício e seu fechamento vertical
externo).
4.1.4.4 Compatibilização eletro-química entre os materiais da subestrutura
Outra questão a ser considerada na especificação de projetos da subestrutura é a
verificação da compatibilidade eletro-química entre os diferentes metais que
compõe os perfis, componentes e dispositivos de fixação, e na ausência de
compatibilidade, devem-se especificar as devidas juntas capazes de criar o
isolamento necessário entre os dispositivos em contato.
Parafusos, arruelas, placas, montantes, travessas e soldas devem
apresentar material de mesma composição química, ou contendo
metais com potenciais eletroquímicos bem próximos, para evitar o
que se denomina de corrosão galvânica*. Caso não seja possível
evitar esta condição, recomenda-se isolar o contato entre os
componentes de potenciais eletroquímicos muito diferentes com
pinturas betuminosas ou materiais isolantes. (OLIVEIRA, 2009,
p.54)

Na instalação dos perfis montantes (primários) e guias(secundários), os parafusos
autoperfurantes dispensam a perfuração prévia dos componentes por brocas,
evitando problemas de incompatibilidades entre as bitolas de brocas de furadeiras e
do próprio parafuso. Por outro lado, deve-se tomar a precaução de não apertar
excessivamente os parafusos, de maneira a causar o menor prejuízo possível à sua
superfície de zinco, necessária para evitar a pilha galvânica entre os componentes.
Para a UNI 11018:2003, a condutividade do meio eletrolítico (geralmente a água
pluvial ou de condensação) e consequente velocidade e severidade da corrosão
está relacionada com íons eventualmente dissolvidos no meio eletrolítico (por
exemplo: Ci, S), além da extensão e características da geometria das superfícies
em contato.
Dada a complexidade do fenômeno, para verificar-se a compatibilidade entre
diversos metais em dadas condições atmosféricas, pode ser útil:
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efetuar ensaios reprozudindo a situação real, ou;



basear-se em resultados de dados experimentais registrados em ensaios
já realizados.

A UNI 11018:2003 por meio da Tabela 12, mostra as indicações básicas de
limitações sobre as compatibilidades entre metais, considerando que estas
indicações podem ser aprofundadas se consideradas sob parâmetros ambientais
específicos e soluções técnicas adotadas.
Tabela 12 - Indicações gerais de possibilidades de compatibilização entre metais
subestrutura
subestrutura - metal B
metal A
Aço Inox
Aço Zincado
Alumínio
Bronze
Aço Inox
O
P
Aço Zincado

O

Alumínio

P

P
O

P

Bronze

P

P

O

Cobre

P

P

O

Aço doce
P
P
P
Ferro fundido
P
P
P
Fonte: adaptado de UNI 11018 da Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)
Legenda:
O
= ótimo – possível em todas as condições

P

=
=

P
P

possível em condições permanentemente secas
possível com devidas precauções

O meio mais eficiente e barato de evitar a corrosão é projetar corretamente e
controlar os processos de montagem na obra, de maneira a não favorecer o ataque
corrosivo. Qualquer ponto onde duas superfícies metálicas de ligas diferentes
estiverem em contato, mesmo que separadas por pequenas distâncias, configurase como uma ponte de corrosão em potencial, o que deve ser sempre evitado.
[...] a corrosão só acontecerá se uma ponte galvânica for formada,
isto é, se houver dois metais ou ligas (situados distantes um do
outro na série galvânica) conectados eletricamente e imersos em
um mesmo eletrólito. Os efeitos galvânicos acontecem quando a
diferença de potencial medida (p. ex.: com um multímetro) entre os
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dois metais ou ligas imersos no mesmo eletrólito particular supera
os 0,05 V. (PANNONI, 2007, p.48)

Segundo Pannoni (2007), os principais poluentes contidos na atmosfera, como o
dióxido de enxofre (SO2 ), os vários óxidos de nitrogênio (NO ), os cloretos e as
poeiras que se depositam sobre a superfície metálica, podem agravar a ponte
galvânica, na condição de eletrólitos. Do ponto de vista da corrosão, os cloretos
(presentes especialmente nas regiões marinhas) e o SO 2 (proveniente da
combustão de combustíveis fósseis, como o carvão, e de atividade vulcânica) são
os mais agravantes.
Para Pannoni (2007) um meio comum de se prevenir a corrosão galvânica é
intercalar, entre os dois metais ou ligas, um isolante elétrico, como; arruelas
plásticas, fitas adesivas especiais, etc. Para facilidade de manutenção é
conveniente que este isolante seja uma peça que possa ser facilmente substituída e
que apresente potencial elétrico intermediário entre o alumínio e o aço, como é o
caso das arruelas de zinco. Pannoni acrescenta que dentre os muitos compostos
existentes no mercado alguns resistem às altas pressões de contato exigidas em
situações estruturais, tais como as subestruturas de RNA. O material isolante não
deve ser poroso ou permitir frestas, pois ele poderia absorver água ou mesmo
propiciar a formação da corrosão pelas frestas.
Para facilidade de manutenção é conveniente introduzir uma peça que possa ser
facilmente substituída e que apresente potencial elétrico intermediário entre o
alumínio e o aço, como é o caso das arruelas de zinco.
4.2 Estanqueidade à água e ao ar – conceitos, requisitos e critérios para os
componentes e dispositivos de fechamentos
Um dos maiores desafios das fachadas é o de proteção contra as infiltrações de
água provenientes das chuvas e intempéries. Existem três condições básicas e
concomitantes para ocorrer a penetração de água em edifícios:
1)
2)
3)

Incidências das chuvas e dos ventos;
Falhas nos sistemas de fechamento da fachada;
Forças capazes de provocar a entrada da água.
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Perez (1986) avalia que um país com clima predominantemente tropical,
precipitações intensas e umidade relativa elevada durante quase o ano todo,
transforma a resolução dos problemas de umidade num dos principais desafios
colocados à tecnologia nacional de construção civil. Para enfrentar tais desafios,
segundo Perez, no ano de 1976 foi construída a primeira câmara de simulação de
chuva em paredes no IPT. Internacionalmente este estudo teve início em 1935, com
a construção deste equipamento nos EUA.
Segundo este autor, o fato dos fenômenos de umidade se constituirem ou não em
problemas talvez dependa da relação que o usuário mantenha com eles. Daí a
necessidade de serem relativizados cultural e socialmente. Segundo Perez, a
manifestação dos problemas de umidade pode ocorrer em todos os componentes e
elementos construtivos do edifício, mas ela nem sempre está associada a uma
única causa, sendo em geral, resultante de um conjunto de fatores, com
preponderância de um deles. Perez elenca os problemas mais comuns causados
por umidade no edifício, como:


corrosão;



manchas de umidade;



bolor, fungos, algas, liquens;



eflorescências;



escorrimento e/ou gotejamento de água líquida;



água condensada;



esfriamento da parede;



descolamento de revestimentos;



fissuras e trincas;



empoçamento de água;



odores desagradáveis;



mudança de coloração dos revestimentos;



apodrecimentos;



e outras.
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Para Perez (1986), uma classificação internacionalmente aceita, com pequenas
variações de um país para outro, onde se procura conciliar a origem do fenômeno e
a forma como este se manifesta, é a seguinte:








umidade de obra – originada nos trabalhos de construção dos
edifícios. Mantém-se durante um certo período após o término
da obra, diminuindo depois gradualmente até desaparecer;
umidade de absorção e capilaridade: tem origem na absorção
da água existente no solo pelas fundações das vedações e
pavimentos, migrando para as paredes e pisos, e concentrandose próxima do solo;
umidade de infiltração – proveniente da água de chuva que
penetra nos edifícios através dos elementos construtivos de sua
envoltória exterior;
umidade de condensação – proveniente do vapor de água que
se condensa nas superfícies, ou no interior dos elementos
construtivos;
umidade acidental – proveniente de vazamentos do sistema de
distribuição e/ou coleta de águas da edificação. (PEREZ, 1986)

Segundo Perez (1986), em uma pesquisa realizada em 1980, sobre a incidência de
umidade, descolamento de revestimentos e trincas em 36 conjuntos habitacionais,
constatou-se que, dentre os problemas analisados, a umidade não só era o mais
frequente, como os problemas de infiltração de água pelas fachadas eram os mais
frequentes dentre os problemas de umidade, fato constatado também em outras
pesquisas nacionais e internacionais. Para o autor, no Brasil os problemas de
umidade por infiltração são maiores do que os de condensação, ao contrário do que
ocorre em países de climas frios, fato que não se explica apenas pelos invernos
rigorosos, mas pelo fato de nestes países os sistemas de envelopamento dos
edifícios já terem atingido tecnologias mais avançadas, que permitem maior
controle da infiltração, diminuindo desta maneira as ocorrências de patologias desta
natureza, permitindo que os problemas de condensação ganhem maior evidência.
4.2.1 Incidência das chuvas e dos ventos
Para uma análise preliminar das condições requeridas de estanqueidade e de
estabilidade da fachada, devem-se verificar as condições climáticas do local aonde
o edifício será implantado.
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4.2.1.1 Incidência das chuvas
A incidência das chuvas é um fenômeno da natureza e deve ser objeto de estudos
de seu comportamento, volume, e direções predominantes na região em que o
projeto será implantado, para efeito de decisões de projeto. Porém, para efeito de
dimensionamento estrutural os dados que realmente devem se configurar como
fundamentais são os dados de cargas de vento.
4.2.1.2 Incidência dos ventos
A análise das cargas predominantes de vento a serem enfrentadas é um dos
requisitos mais importantes, sobretudo do ponto de vista estrutural. Conhecer
também a rugosidade*6 do entorno, e a altitude da implantação são informações
necessárias para a análise das cargas de vento. O tipo de montante e de
ancoragem ideal é definido em função dos cálculos das cargas de vento que
incidem na edificação.
Deve-se recorrer à NBR 6123:1988 versão corrigida 1990 (Forças devidas ao vento
em edificações – Procedimento), que dá os procedimentos para o cálculo das
forças devidas aos ventos nas edificações e também apresenta um mapa do Brasil
com as isopletas de velocidades dos ventos predominantes em todo o território
(Figura 43). Há uma proposta de revisão na NBR 6123:1988, com o objetivo de
atualizar ou aprimorar o mapa de velocidades básicas do vento a partir de
discussões com as partes interessadas.
[...] o mapa de velocidades básicas original da norma foi criado em
1977, a partir de uma base de dados totalizando 919 estações-anos
e contendo séries temporais de até 25 anos. Os dados originais
foram estendidos nesta proposta de atualização, com os registros
de 104 estações localizadas em aeroportos, disponíveis no banco
de dados da Wolfram Research, incluindo séries temporais de até
62 anos, e num total de 4142 estações-anos. (BECK; CORRÊA,
2012)
6

O parâmetro da rugosidade descreve a área estudada da cidade, em termos
aerodinâmicos, em função de sua forma, altura geográfica e dos elementos, densidade de
distribuição dos elementos na superfície, dentre outras variáveis, que determinam como
esta área da superfície transforma a energia do vento médio que circula sobre ela. Este
parâmetro é utilizado nos softwares de simulação energética. “O parâmetro de rugosidade
descreve quão eficaz uma área de superfície é na transformação da energia do vento”
(WIERINGA et al., 2001).
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Figura 43 - Isopletas da velociade básica Vo (m/s).
Fonte: NBR 6123 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1988)

Santos (2007) defende que do ponto de vista estrutural, o recomendável é que se
verifique primeiramente qual é a pressão de vento atuante no edifício. Determinada
a pressão de vento atuante na fachada, realiza-se o dimensionamento dos perfis a
serem utilizados.
As solicitações estruturais em relação às cargas de vento são bem maiores do que
as solicitações em relação às cargas de chuva e devem pautar os cálculos a serem
considerados no dimensionamento estrutural. O dimensionamento estrutural da
fachada em função da ação dos ventos deve seguir os métodos de cálculos
expostos na NBR 6123.
Nos casos em que se necessita determinar esforços especiais em estruturas, ou
mesmo quando se pretende descobrir a velocidade final do vento (após vencer toda
a rugosidade de entorno), atuante no local da implantação, é possível realizar
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ensaios em túnel de vento, reproduzindo-se em maquetes a situação do entorno, e
aplicando-se ao conjunto a carga de vento atuante na região.
Os ensaios são realizados por motivos de segurança e integridade
da estrutura e das pessoas ao redor’, explica Marcos Tadeu Pereira,
pesquisador do túnel de vento do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicos do Estado de São Paulo), que explica que o túnel
permite medir a distribuição de pressões na envoltória, pressões
internas na edificação, forças e momento nas fundações,
frequências de ressonância, amplitude de vibração da estrutura,
entre outros efeitos.
Além disso, explica o engenheiro estrutural Francisco Paulo
Graziano, diretor da Pasqua & Graziano Associados, ‘permite a
análise das parcelas estática e dinâmica que compõem o efeito do
vento, o que significa conhecer melhor como a estrutura responderá
e, portanto, como será solicitada’. Graziano refere-se,
principalmente, às situações em que os esforços transversais são
relevantes para o dimensionamento da estrutura, seja de edifício,
pontes, coberturas de estádios ou outras. (LOTURCO, 2010)

O conhecimento das cargas dinâmicas de vento auxilia na determinação do “pico
de carga no revestimento”, uma medida importante para o correto dimensionamento
dos perfis e da subestrutura da tecnologia de RNA que busca equalização de
pressão.
4.2.2 Falhas nos sistemas de fechamento da fachada
Fachada e cobertura permanecem expostas aos diversos esforços e agentes
climáticos sob diferentes estações climáticas, diferentes temperaturas e condições
das 24 horas do dia, ininterruptamente, durante toda a sua vida útil. Neste quadro
de desgaste, provocado por tantas solicitações e movimentos, que atuam
principalmente no revestimento, é natural o surgimento de falhas, como fissuras,
que podem caracterizar-se como portas de entrada da umidade para o interior dos
edifícios.
Para Thomaz (1989), as fissuras são provocadas por tensões oriundas de atuação
de sobrecargas ou de movimentações de materiais, dos componentes ou da obra
como um todo, e analisa em seu livro os seguintes fenômenos de formação de
fissuras:


movimentações provocadas por variações térmicas e de umidade;
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atuação de sobrecargas ou concentração de tensões;



deformabilidade excessiva das estruturas;



recalques diferenciados das fundações;



retração de produtos à base de ligantes hidráulicos;



alterações químicas de materiais de construção.

Segundo Thomaz (1989), além destes fenômenos, há fissuras provenientes da má
utilização dos edifícios, de falhas na manutenção, de acidentes originados por
diversos fatores, vibrações transmitidas pelo ar ou pelo solo, solicitações cíclicas e
degradações sofridas por

materiais e componentes em função de seu

envelhecimento natural, etc. Há ainda a possibilidade de agressão de pássaros e
outros voadores a rejuntamentos ou detalhes mais vulneráveis da fachada.
Existem vários fatores que tornam o surgimento das portas de entrada para as
indesejadas infiltrações um fenômeno inevitável. Resta ao projetista, aos usuários e
aos responsáveis pela manutenção, a consciência da necessidade de projetar, usar
e manter, de maneiras adequadas e sempre atentas ao surgimento destas
patologias, com o objetivo de minimizá-las ao máximo possível.
As fissuras são fenômenos que ocorrem nas fachadas com revestimentos aderidos
ou fachadas com acabamentos em argamassa. Um dos benefícios do RNA é o de
criar o espaço da câmara de ar, importante aspecto para manter a incidência de
chuvas longe da estrutura principal do edifício e de seu fechamento vertical externo,
locais aonde as fissuras ocorrem.
4.2.3 Forças capazes de provocar a entrada de água na fachada
As cinco principais forças capazes de induzir a penetração da água na fachada
podem potencializar problemas de infiltração. São elas:


pressão do ar;



gravidade;



energia cinética;



capilaridade;



tensões superficiais.
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A tecnologia de RNA procura combater a penetração de umidade nos edifícios,
combatendo ou tirando proveito destas forças, a favor das estanqueidades á água e
ao ar.
4.2.3.1 Pressão do ar
As diferenças de pressão do ar podem ser causadas pela pressão do vento,
sistemas mecânicos ou pressões estáticas, e podem sugar a água para dentro das
fendas ou pontos de infiltração. Em sistemas com revestimentos aderidos e
impermeáveis, as diferenças de pressão podem tornar-se a força mais significativa,
capaz de guiar a chuva para dentro do edifício.
Segundo Canada Mortgage and Housing Corporation (2002) a preocupação básica
no controle da infiltração de água é a diferença de pressão devido ao vento atuante
na fachada. Para Perez (1986), a distribuição das velocidades de vento e de
pressões externas que atuam no edifício depende das características do vento
(direção, velocidade) e das dimensões e formas da construção. A pressão de ar é
positiva no barlavento7 (compressão na face externa do edifício que recebe o vento
primeiramente) e negativa (sucção ou elevação) no sotavento (face externa do
edifício posterior à face que recebe o vento) e muitas vezes no teto (Figura 44). As
pressões são cíclicas em função das rajadas de ventos, e podem criar variações
muito rápidas e significativas de pressão em torno de curtos períodos de tempo,
pois não são uniformes.
Compensar estas variações de pressão do vento é uma função ininterrupta, que a
tecnologia de RNA, apropriadamente projetada, deve buscar permanentemente, por
meio da equalização da pressão na câmara de ar do RNA. A cada variação de
pressão do vento a equalização na câmara de ar volta a se desestabilizar, e sendo
cíclico, o processo de equalização se reinicia, acompanhando as variações cíclicas
do vento. A equalização de pressão na câmara de ar pode, portanto, ser atingida
momentaneamente, mas nunca permanecerá mantida por menor que seja o tempo,
pois depende das cargas atuantes do vento, e estas são dinâmicas e cíclicas.

7

“Barlavento: região de onde sopra o vento, em relação à edificação. Sotavento: região
oposta àquela de onde sopra o vento, em relação à edificação. NBR 6123” (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988).
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Figura 44 - Distribuição da pressão do vento ( a 45º.e a 90º.) pelas fachadas
Fonte: adaptado de Canada Mortgage and Housing Corporation (2002)

Em função dessas variações de pressão, quando o vento se depara com a
superfície de um edifício, a aerodinâmica do fluxo do ar pode criar diferentes forças
vetoriais de vento em diferentes áreas de uma mesma face, especialmente em
superfícies grandes. Normalmente é formada uma zona de pressão no centro da
face que recebe o vento e que acaba protegendo esta área do edifício contra os
ventos e a chuva. Na ilustração da Figura 45 pode-se observar à esquerda um
croqui em planta da distribuição das pressões de vento em torno de um edifício, e à
direita; as cargas de vento geradas pelo confronto de forças vetoriais de ação do
vento e reação da fachada.

Figura 45 - Croquis: distribuição das pressões de vento em torno de um edifício
Fonte: Elaborado pelo autor
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Há por este fenômeno uma tendência de aumento da velocidade do vento nas
laterais e nos topos das faces do edifício, carregando para estas áreas o maior
volume de chuvas. Esta discrepância aumenta à medida que aumenta a área da
face do edifício. O fluxo do vento pelas laterais do edifício pode carregar a água de
chuva para as faces vizinhas, mesmo eventualmente contra a gravidade, e facilitar
a infiltração de água pelas juntas ou fendas verticais deste encontro de faces. Este
fenômeno, descrito na Figura 46, pode ser observado visualmente em grandes
superfícies de edifícios, no momento de uma chuva com rajadas de ventos, ou em
simulações virtuais produzidas por softwares como o “Computational Fluid
Dynamics (CFD)”; um software de apoio ao software Designer Builder (software de
simulação dos desempenhos energéticos de edificações). Na imagem virtual da
Figura 47, observa-se a escala crescente de velocidade de vento, que vai da
velocidade zero (representada pela cor azul escuro) até a maior velocidade atingida
(representada pela cor vermelha).

Figura 46 - Padrão de distribuição de chuvas em superfícies de grandes edifícios
Fonte: Adaptado de Canada Mortgage and Housing Corporation (2002)
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Figura 47 - Computational Fluid Dynamics: velocidade de ventos em
torno de edifícios
Fonte: Youtube (2011)

4.2.3.2 Gravidade
A força da gravidade pode atuar negativamente quando tende a induzir a
penetração da umidade por coberturas ou aberturas indesejadas nas construções.
No entanto, a tecnologia de RNA utiliza-se da força da gravidade a favor dos
requisitos de estanqueidade à umidade. No projeto de montagem do RNA, a
mínima profundidade da câmara de ar deve garantir o afastamento suficiente entre
as duas camadas de fechamentos verticais: o RNA ou primeira barreira (de água) e
o fechamento vertical externo da estrutura principal (barreira de ar) para que a
porcentagem de água de chuva que eventualmente vença a primeira barreira do
sistema; que são os RNA, caia, graças à gravidade, antes mesmo de atingir o
fechamento vertical externo do substrato. Detalhes de projeto criam na parte inferior
da câmara dispositivos de drenagem e expulsão desta água (Figura 48).
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Figura 48 - A gravidade a favor da tecnologia de RNA
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.3.3 Energia cinética
Segundo o Canada Mortgage and Housing Corporation (2002) a energia cinética se
manifesta na velocidade com que as gotas de chuva caem no sentido vertical e
também no sentido horizontal, e pode carregar a água para dentro de fendas ou
aberturas na fachada. Na presente tecnologia, o RNA atua como “a primeira
barreira do conjunto”, combatendo o impacto da chuva e atenuando a energia
cinética da mesma. Parte da velocidade das gotas de chuva em queda é absorvida
pelo RNA no momento do choque com o mesmo. As gotas de chuva, com sua
velocidade atenuada após o choque com o RNA, dividem-se em três grupos: a
parte de gotas de chuva que conegue penetrar na câmara de ar; a parte de gotas
que desliza pela superfície externa do RNA; e a parte de gotas que respingam para
fora.
Segundo UNI11018 (ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE, 2003),
quando a chuva incide sobre painéis de 600 mm x 600 mm x 10 mm; com juntas
abertas de 8mm em ambos os sentidos, vertical e horizontal, totalizando uma
superfície aberta igual a 2,6% do plano do RNA; com câmara de ar de 100 mm de
profundidade, os destinos das gotas de chuva após o choque respeitam as
proporções exibidas na Figura 49. Nos RNA com juntas labirinto a porcentagem de
água que penetra na câmara é ainda menor.
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Figura 49 - Permeabilidade do RNA com juntas abertas retas
Fonte: UNI 11018 da Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2003)

4.2.3.4 Capilaridade
A ação por capilaridade pode exercer uma força de penetração, até mesmo contra
a gravidade, inversamente proporcional ao tamanho dos poros de fachadas de
blocos, argamassas ou de concreto.
Em sistemas de construção com vedação porosa, as paredes com alguma
absorção de umidade, como blocos de alvenaria ou concreto, protegem a fachada
das chuvas, num primeiro momento permitindo que a água de chuva escorra, e
absorvendo parte desta água, que se distribui, por capilaridade, pelo revestimento.
Posteriormente evaporam a água absorvida, pois a alvenaria e o concreto
apresentam certa permeabilidade.
Já sistemas totalmente impermeáveis tendem a ter problemas maiores quando
suas juntas começam a apresentar falhas, pois toda a água que penetra por
capilaridade pelas falhas não tem como sair ou evaporar depois, uma vez que a
superfície é impermeável, causando problemas de deterioro do revestimento.
Na tecnologia de RNA as placas cerâmicas extrudadas (primeira barreira de
proteção da fachada) possuem as juntas maiores do que 8 mm, exatamente para
evitar a sucção das águas para dentro da câmara pelo efeito da capilaridade. A
existência da câmara de ar (segunda barreira de proteção da fachada) e as forças
da gravidade impedem a água, que eventualmente vencer a primeira barreira, de
chegar ao fechamento vertical externo do substrato (terceira barreira), protegendoo, portanto, das ações de penetração de umidade por capilaridade, ainda que ele
apresente vasos capilares ou permeabilidade à água. Como forma complementar
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de proteção, a impermeabilização do fechamento vertical externo do substrato pode
ser especificada, por meio da aplicação de membranas hidrófugas. No entanto,
certa permeabilidade deve garantir a evaporação de umidade presente no material
do fechamento vertical externo do substrato, evitando problemas higrotérmicos
internamente ao edifício.
4.2.3.5 Tensões superficiais
Na última década avanços nas pesquisas em nanotecnologia permitiram o
desenvolvimento de polímeros hidrófilos (atraem a água) e hidrófugos (repelem a
água). Segundo Perez (1986) o material é considerado hidrófugo quando a tensão
superficial da água contra as paredes de seus poros é superior à tensão superficial
do ar contra as mesmas, o que faz com que a água seja repelida pelo material. O
desenvolvimento de polímeros hidrófilos e hidrófugos têm desvendado inúmeras
possibilidades de aplicações em usos industriais, em setores da construção, como
os de impermeabilizações e de elétrica, e até para a saúde humana.
A tecnologia de RNA tem aproveitado esse avanço tecnológico, aplicando
polímeros hidrófilos nas superfícies dos revestimentos cerâmicos extrudados
utilizados como RNA. Dessa aplicação resultam superfícies hidrófilas nas
cerâmicas (que possuem atração com a água), o que permite a criação de uma fina
película de água durante o momento das chuvas, permitindo a limpeza das
superfícies de poeiras e sujeiras acumuladas na fachada, função pela qual
película é considerada auto-limpante (Figura 50).

Figura 50 - Superfícies hidrofílicas nos RNA de cerâmicas extrudadas
Fonte: adaptado de Keragail (2012)

a
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Os polímeros podem ser aditivados de maneira a ter suas estruturas modificadas,
visando alterar suas propriedades mecânicas, químicas e físicas. Há aditivos de
enchimentos, plasticizantes, corantes, retardadores de chamas, entre outros.
Além do recurso dos polímeros, há a possibilidade de se utilizar a adição na pasta
cerâmica, antes da queima, de catalisadores que são ativados na presença de luz e
água. Segundo Quadros et al. (2008) este fenômeno conhecido como fotocatálise é
considerado uma técnica de ponta, já que faz uso da nanotecnologia para a criação
das estruturas dos catalisadores.
Nos processos fotocatalíticos, o radical hidroxila é formado a partir de moléculas de
água em contato com a superfície do catalisador, que é ativado pela luz. Para
Nogueira e Jardim (1998 apud QUADROS et al., 2008) as aplicações ambientais
mais comuns da fotocatálise utilizam-se de dióxido de titânio (TiO2) (Fotografia 42)
como elemento catalisador, devido principalmente à sua não toxicidade,
fotoestabilidade e estabilidade química em uma ampla faixa de pH. Entre as
principais aplicações destacam-se; a desinfecção e desodorização, com ações
antibacterianas e antifúngicas, tendo poder bactericida comprovado na inativação
de microorganismos tais como Lactobacillus acidophilus, Sacharomyces cerevisiae
e Escherichia Coli, e oxidação de uma variedade de compostos inorgânicos como
HCN e H2S (este último de odor muito desagradável).

Fotografia 42 - Nano-moléculas de titânio sobre suportes minerais
Fonte: Xu et at. (2003 apud QUADROS, 2008)

Alguns sistemas de RNA se utilizam do composto de Dióxido de Titânio (TiO2),
adicionado na massa da cerâmica em altas temperaturas. O Dióxido de Titânio atua
como catalisador, promovendo uma reação entre luz, oxigênio e umidade. Nessa
reação é produzido oxigênio ativado. O oxigênio ativado associa-se aos
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microorganismos, oxidando-os e degradando-os, eliminando bactérias, fungos,
algas e musgos, e mantendo a superfície do RNA limpa e livre destes
microorganismos (Figura 51):

Figura 51 - Processos fotocatalíticos com TiO2 nos RNA de cerâmicas extrudadas
Fonte: adaptado de Keragail (2012)

Vale lembrar que este processo auto-limpante e de desinfecção e desodorização do
RNA ocorre no momento da chuva e na presença da luz. Uma vez que cessa a
chuva, o RNA tem a possibilidade de passar pelo processo de secagem natural,
pois recebe correntes de ar em suas duas faces.
A vida útil dos polímeros é similar a dos seladores, ou seja, necessitam ser
reaplicados com o tempo. Já os catalisadores, misturados na massa cerâmica
antes da queima, nunca se perdem nem deixam de funcionar.
4.2.4 O recurso da equalização de pressão
Um dos principais focos de atuação da tecnologia de RNA é exatamente o de reagir
às variáveis de pressão de vento, através das contribuições solidárias entre; RNA
(barreira de água), câmara de ar e fechamento vertical externo do substrato
(barreira de ar), motivo pelo qual o sistema recebeu a denominação de “Fachada de
Pressão Equalizada”. Com a contribuição da equalização da pressão do ar na
câmara de ar, o sistema impede que o padrão de distribuição de chuvas descrito na
Figura 46 seja transferido para o fechamento vertical (substrato), pois as chuvas
encontram antes, como primeira barreira; o RNA, que quebra a energia cinética do
vento e das gotas de chuva) e como segunda barreira a câmara com ar equalizado
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(que ampara e protege o conjunto da subestrutura e RNA, oferecendo reação às
cargas de pressões de vento externas).
Em artigo técnico, Canada Mortgage and Housing Corporation (2002) observam
que a estratégia de equalização de pressão recebe, em algumas situações, a
denominação de “Modificação de Pressão”, pelo fato de não existir nenhum sistema
que consiga equalização imediata e constante de pressão (o que seria o ideal do
ponto de vista da proteção) quando sujeito às pressões dinâmicas dos ventos.
Diante deste quadro dinâmico, a cada nova situação de cargas de vento, decorrerá
um certo tempo até que a equalização ocorra novamente, tempo em que o
revestimento externo estará novamente exposto à carga de pressão do vento,
repassando esta carga à estrutura. E enquanto este gradiente de pressão existir
entre o ar externo e o ar da câmara, o diferencial de pressão poderá eventualmente
guiar a água para dentro da câmara. Portanto, “tempo de equalização” e “pico de
carga no revestimento” são medidas a serem verificadas na avaliação da eficácia
de uma parede de pressão equalizada.
Vários requisitos para a diminuição do tempo de equalização e a resistência aos
picos de carga têm sido levantados. Entre os listados abaixo, apenas o primeiro (as
cargas de vento) depende apenas da natureza local. Os demais requisitos são
determinados em projeto:


magnitude da carga de vento aplicada;



impermeabilidade às cargas de vento da barreira de ar (fechamento
vertical externo do substrato);



relação entre a quantidade de ar que entra e a que sai da câmara;



rigidez do volume da câmara, rigidez da barreira de água (RNA) e rigidez
da barreira de ar (fechamento vertical externo do substrato);



compartimentação da câmara.

4.2.4.1 Magnitude da carga de vento aplicada
O dimensionamento adequado dos componentes da subestrutura deve seguir os
procedimentos aferidos na NBR 6123, de maneira a obterem-se as resistências
necessárias para a estabilidade estrutural, de acordo com as magnitudes de carga
de vento estabelecidas na NBR 6123.
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4.2.4.2 Impermeabilidade às cargas de vento da barreira de ar (fechamento vertical
externo do substrato)
A barreira de ar, ou fechamento vertical externo da estrutura principal, ou ainda a
camada interna da tecnologia de RNA em uma fachada, deve ter permeabilidade
suficiente para evaporar umidade presente no material de que se constitue o
fechamento, mas ao mesmo tempo deve apresentar impermeabilidade às cargas de
vento aplicadas. Ela deve ser uma barreira estanque ao ar, possibilitando que a
câmara de ar seja brevemente preenchida, oferecendo consequentemente a
resistência necessária às cargas de vento.
4.2.4.3 Relação entre a quantidade de ar que entra e a que sai da câmara
Há estudos que buscam estabelecer as relações entre as quantidades de ar que
devem entrar e sair da câmara de ar, visando a viabilidade da equalização de
pressão. Os requisitos estão bem caracterizados por instituições como o Canada
Mortgage and Housing Corporation(CMHC) e o Centre Scientifique et Technique du
Batiment (CSTB). No entanto, o que se percebe é que os parâmetros e critérios de
dimensionamento de tais requisitos possuem caráter ideal e ainda são empíricos, e
necessitam de mais ensaios e avaliações de desempenho, de maneira a se aferir
procedimentos para o correto dimensionamento do conjunto, considerando as
infiltrações e perdas de ar aceitáveis para a barreira de ar. Os dimensionamentos
CSTB 3194:2000 foram baseados em revestimentos não aderidos, fechados e
selados, o que não se aplica à tecnologia de RNA de cerâmicas extrudadas e com
juntas abertas.
É relativamente recente o crescimento do uso do conceito de barreira de ar e
equalização de pressão como recursos para o aumento da eficiência da tecnologia
de RNA. Há, neste contexto, falhas no atual processo de projeto e de instalação
dos sistemas. Na tentativa de dirimir tais falhas foram criadas recomendações de
inspeção e testes para verificação da eficácia da barreira de ar por instituições
normativas e governamentais (ASTM / NBCC 1995 / ASHRAE / IENSA)

e

associações comerciais foram formadas no Canadá e EUA com o objetivo de
criação de programas que têm por objetivo melhorar a qualidade das instalações
dos sistemas de barreira de ar, proporcionando educação e formação para os
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trabalhadores. Em 1991, no Texas, foi criado o primeiro programa de edifícios
verdes residenciais (“Residential Green Building Program”). Atualmente existem
mais de 40 programas similares locais e os programas nacionais do Canadá e EUA.
Conceitualmente, o RNA deve ser menos hermético do que a barreira de ar
(fechamento vertical externo do substrato), inclusive incorporando aberturas
intencionais para garantir esta relação. Em outras palavras, o projeto e montagem
do sistema de RNA na fachada devem possibilitar que a capacidade de entrada de
ar na câmara seja sempre maior do que a capacidade de saída de ar da câmara.
Segundo sugestões empíricas de Canada Mortgage and Housing Corporation
(2002), para que as cargas de vento sejam efetivamente transferidas para a
barreira de ar e para que a barreira de ar efetivamente funcione como uma barreira,
a relação entre as capacidades de entrada e saída de ar da câmara devem
respeitar uma vazão de entrada de ar cinco vezes maior do que a vazão de saída
de ar. O National Building Code of Canadá (apud MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION, 2002) recomenda taxas máximas de fuga de ar nas barreiras de
ar variando de 0,1 a 0,2 L/s/m2 quando sujeito a uma diferença de pressão de 75
Pa. Para as condições climáticas do Canadá, a taxa não superior a 0,1 L/s/m2
equivale à área de vazão de 10 mm2 por m2. Considerando este parâmetro, se o
vazamento na barreira de ar for de 0,1 L/s/m2, a área de abertura na barreira de
água (RNA) deve ser igual ou maior do que 50 mm2 por m2.
Como já visto, as laterais e bordas superiores da fachada são especialmente
sujeitas a diferenças de pressão mais altas. Portanto, a relação entre as
capacidades de entrada e saída de ar da câmara devem subir para uma vazão de
entrada de ar dez vezes maior do que a vazão de saída de ar nestes setores.
Segundo Canada Mortgage and Housing Corporation (2002), quanto maior a área
de ventilação nas juntas entre as placas de RNA, menor o tempo de equalização de
pressão na câmara. As juntas devem ter pelo menos 8 mm de largura para eliminar
a possibilidade da água entrar por capilaridade de transição, e as bordas devem ser
detalhadas com pingadeiras. Não há recomendações quanto às larguras máximas
dos espaçamentos destas juntas, mas há a recomendação e o entendimento de
que as juntas devem ser “blindadas da exposição direta à força cinética da chuva”.
Portanto, se considerarmos uma incidência de chuvas a 45º no plano do RNA (pois
normalmente as chuvas caem de maneira inclinada), a largura da abertura da junta
(L2) deverá ser menor do que a espessura do RNA (L1), como demonstrado na
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Figura 52. Idealmente as juntas devem ser inclinadas para baixo e para fora, e
dificultar ao máximo o caminho de penetração da chuva, buscando o conceito das
juntas labirinto.

Figura 52 - Limitação da abertura das juntas L2 < L1
Fonte: Elaborado pelo autor

Para Perez (1986), as “Juntas Abertas”, também conhecidas como drenadas,
funcionam de acordo com o princípio de “Barreiras Múltiplas”, visto no ítem 2.1.1.
(Classificações de fachadas com RNA).
Perez (1986) recorda que a origem deste tipo de juntas remonta ao começo dos
anos cinquenta, na Escandinávia. Também conhecida como “Junta Labirinto”; este
tipo é especialmente indicado para elementos ou componentes construtivos com
espessura tal que comportem o conjunto de barreiras múltiplas, e que suportem a
eventual presença temporária de água no seu interior, sem que isto cause
degradação dos materiais.
Ainda segundo este autor, o Building Research Establishment (BRE), por meio de
ensaios, demonstrou que este tipo de junta se torna mais eficiente quando o
diferencial de altura entre a borda externa e a borda interna da junta labirinto seja
maior do que 50 mm (Figura 53).
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Figura 53 - Juntas Labirinto; dimensões ideais
Fonte : Elaborado pelo autor

4.2.4.4 Rigidez do volume da câmara, rigidez da barreira de água (RNA) e rigidez
da barreira de ar (fechamento vertical externo do substrato)
Para o Canada Mortgage and Housing Corporation (2002), o volume de câmara de
ar também é um fator a ser considerado no processo de equalização de pressão.
Se o volume da câmara for grande, mais ar deve passar pelas aberturas para
alcançar equalização. Portanto, o volume da câmara e o volume de saída de ar da
barreira do ar determinam o volume de entrada de ar na câmara.
O mínimo volume da câmara é determinado pela sua mínima largura. A mínima
largura deve ser capaz de promover uma ruptura capilar, permitir a drenagem de
toda a água que penetra na câmara, e permitir a circulação do ar livre (incluindo o
movimento de convecção do ar para melhorar a secagem, se aberturas forem
fornecidas na parte superior e inferior da câmara). Enquanto o CSTB 3194
(CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, 2000) recomenda uma
largura mínima de câmara de 20 mm, o Canada Mortgage and Housing Corporation
(2002) defende uma largura mínima de 25 mm, e ainda considera as tolerâncias de
construção, como os desvios de alinhamento da estrutura, por exemplo.
A rigidez da barreira de água (camada externa do conjunto ou RNA) e a rigidez da
barreira de ar (camada interna ou fechamento vertical externo da estrutura
principal) devem ser consideradas, pois as deflexões dos dois revestimentos sob
cargas de vento afetam o volume de trabalho da câmara (Figura 54). Variações no
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volume da câmara resultante de flechas no revestimento externo ou da barreira do
ar, ou mesmo nos perfis da subestrutura podem promover a sucção do vento e da
chuva para dentro da câmara, prejudicando a equalização de pressão. No caso dos
revestimentos cerâmicos extrudados, deformações ou flechas no revestimento sob
cargas de vento são inexistentes e não há a necessidade de preocupar-se com
estes requisitos de rigidez. No entanto, a rigidez estrutural do conjunto deve ser
garantida por meio da correta fixação e contraventamento da subestrutura.

Figura 54 - Volume da câmara rígido e constante auxilia
pressão equalizada
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.4.5 Compartimentação da câmara
A grande diversidade da tecnologia oferece também diversas abordagens dos
procedimentos, nem todos científicos, alguns ainda baseados em práticas
empíricas. O cálculo da compartimentação ideal da câmara possui alguns guias
práticos, como o apresentado pelo o Canada Mortgage and Housing Corporation
(2002) ou pelo caderno CSTB 3194 (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU
BATIMENT, 2000). O guia CMHC baseia-se em índices climáticos que determinam
a situação climática a ser enfrentada para fachada a ser projetada. O caderno
CSTB 3194 apresenta fórmulas mais simplificadas para os dimensionamentos dos
compartimentos na fachada.
Em termos de compartimentação, para o o Canada Mortgage and Housing
Corporation (2002), a câmara entre RNA e fechamentos externos do substrato deve
ser compartimentada, no mínimo, em todas as bordas laterais e superiores do
edifício, regiões onde o padrão da distribuição das chuvas e dos ventos costuma
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ser mais intenso, como visto na Figura 46. A compartimentação contribuiria para
impedir que o ar, movido pelo grande diferencial de pressão nos cantos das
fachadas, migre para as fachadas vizinhas. Esta migração de ar entre fachadas
pode produzir sons semelhantes a assobios, dependendo de sua velocidade.
Segundo o Canada Mortgage and Housing Corporation (2002) a compartimentação
de bordas superiores e laterais já deve ser adequada para pequenos edifícios. Os
selos de compartimento de bordas devem ser concebidos para resistir a altas
cargas (e devem passar por testes de túnel de vento sujeitos a pressões de até
duas ou três vezes a carga de vento estrutural). Os selos podem ser incorporados a
outras características do projeto de bordas, como juntas de expansão ou arremates
de borda do revestimento usado. Entre os materiais que proporcionam vedações de
compartimento eficazes se incluem; as membranas elastoméricas (nome genérico
das matérias plásticas de alta elasticidade, tal como a borracha sintética),
membranas termo fusíveis, cantoneiras de aço, ou de espuma de poliuretano ou
poliestireno extrudado.
Em edifícios de maiores dimensões de fachadas, os compartimentos devem
compensar o diferencial de pressão que ocorre entre os diferentes pontos internos
à extensão de uma mesma fachada (Figura 46). Desta maneira, o tamanho dos
compartimentos deve ser baseado na variação da pressão em cada área da
fachada. Consequentemente, compartimentos menores serão necessários nas
bordas das fachadas, para onde a pressão do vento costuma migrar, enquanto para
o centro da face do edifício, onde a pressão mantém-se mais uniforme sob a
reação do centro da fachada barlavento, os compartimentos poderão ser maiores.
Quando a preocupação é só penetração da chuva, e não o carregamento estrutural,
apenas as fachadas sujeitas às pressões do vento positivo (barlavento) precisam
ser consideradas. No entanto, a direção da chuva em vigor deve ser considerada, e
nem sempre chove a partir da mesma direção, devendo-se estar atento a todas as
variações possíveis.
Segundo o Canada Mortgage and Housing Corporation (2002), alguns princípios
básicos podem ser usados para o dimensionamento dos compartimentos, na
ausência

de

cálculos

baseados

em

cargas

específicas

do

vento.

Os

compartimentos localizados perto das laterais (afastados da borda em até 10% da
largura do edifício) devem ser pequenos, em torno de 1-1,2 m de largura. O mesmo
dimensionamento aplica-se aos topos dos edifícios, em margens correspondentes a
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até 10% da altura do edifício a partir do topo. Para o resto do edifício, os
compartimentos poderiam ser de até 10-15 m de largura e o equivalente a um ou
dois pisos de altura. Rufos com drenagem são necessários nas divisões horizontais
inferiores dos compartimentos, sendo que as aberturas de ventilação na base de
cada câmara podem servir também para drenagem (Figura 55).

Figura 55 - Esquema de compartimentação da câmara
Fonte: Canada Mortgage and Housing Corporation (2002)

O CSTB 3194 (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, 2000)
estipula procedimentos mais simplificados para a compartimentação horizontal e
vertical da câmara de ar. O caderno sugere que fachadas com alturas e larguras
superiores a 18 m devem ser divididas em módulos de 18 m. As relações entre
entradas e saídas de ar devem ser dimensionadas, visando à equalização, para
cada compartimento da câmara, seguindo os critérios de “dimensionamentos das
áreas de entrada e saída de ar da câmara”. Para a compartimentação o CSTB
sugere perfis metálicos. A justificativa da limitação a 18 metros é que
compartimentações maiores gerariam

altas velocidades de vento na câmara,

susceptíveis de gerar vibração e ruído de revestimentos na reação da fachada. O
CSTB 3194 sugere ainda que a compartimentação da câmara pode também
eventualmente atender aos requisitos de compartimentação de segurança contra
incêndio. E complementa que para resistir às pressões de ar entre a fachada a
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barlavento e a sotavento é conveniente a utilização de compartimentação feita de
um material durável (folha de alumínio ou aço galvanizado Z 275 por exemplo).
Conceitualmente, tanto o Canada Mortgage and Housing Corporation (2002) quanto
CSTB 3194 (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, 2000)
recomendam compartimentos de câmaras menores nas bordas dos edifícios, pois é
nas bordas das fachadas a barlavento que as cargas de vento aumentam, e
compartimentos menores atingiriam a equalização (e consequentemente a
resistência às cargas atuantes) em menor tempo.
O National Building Code of Canada (NBCC) de 1995 agrega que para garantir a
eficiência da compartimentação e da estanqueidade da barreira de ar, devem-se
buscar quatro requisitos básicos: 1. Garantir a impermeabilidade ao ar na barreira
de ar (camada interna da tecnologia de RNA); 2. Garantir a continuidade desta
barreira, sem interrupções, ainda que pequenas; 3. Garantir a estabilidade
estrutural; 4. A durabilidade da estrutura do sistema.
No entanto, pelo menos no Brasil, há anos se produz fachadas com revestimentos
não aderidos de placas de rochas e ACM, e aparentemente nunca se utilizou
compartimentação da câmara (cavity), e não há históricos de problemas
relacionados à falta desta compartimentação. De fato, o clima no Brasil não
apresenta complicações como furacões e tornados, mas de uma maneira geral, o
país recebe grandes cargas de vento, sobretudo nas regiões sudeste e sul do país.
A questão a ser investigada é se as orientações de compartimentação da câmara,
levantadas pelo CMHC e pelo CSTB, são realmente aplicáveis à realidade
brasileira, verificando se estas diretrizes deveriam ser adaptadas ao nosso regime
de ventos, ou ainda se é mesmo necessário a compartimentação no Brasil.
Constatando a necessidade de compartimentação no país, necessita-se do
desenvolvimento de critérios brasileiros de compartimentação da câmara. Estes
critérios devem estar de acordo com nosso regime de ventos e ser dimensionados
em função dos necessários ensaios laboratoriais e simulações.
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5 ESTUDO DE CASO
O imóvel do estudo de caso, um pequeno sobrado residencial situado à Rua
Wisard, n. 64, na Vila Madalena, em São Paulo (Fotografia 43), de alvenaria,
passará por reforma completa e será transformado em um imóvel comercial
(Fotografia 44). A reforma modificará completamente o layout interno do imóvel,
adaptando-o para vãos abertos que poderão ser utilizados como salas comerciais
ou loja. Externamente será mantida a alvenaria, e a ela acrescida o RNA de
cerâmicas extrudadas e subestrutura de alumínio, com câmara de ar, seguindo o
princípio de “Barreiras Múltiplas”, visto na seção anterior.
Os estudos preliminares e anteprojeto da reforma da fachada do imóvel geraram os
seguintes produtos:


estudo de viabilidade técnica preliminar da tecnologia (figuras 56 a 61);



estudo preliminar de paginação da fachada com RNA;



anteprojeto da fachada com RNA (figuras 62 a 67);



quantitativos preliminares de dispositivos e componentes, de acordo com
o anteprojeto aprovado (tabelas 13 e 14);



visualizações do RNA aplicados ao imóvel reformado (figuras 68 a 71);



análise das especificações de projeto realizadas frente às questões
teóricas expostas nos capítulos anteriores.
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Fotografia 43 - Estudo de caso: fachada do imóvel antes da reforma
Fonte: Elaborado pelo autor

Fotografia 44 - Estudo de caso: fachada do imóvel após a reforma
Fonte: Elaborado pelo autor
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No estudo de viabilidade técnica preliminar, o RNA encontrou aceitação imediata do
cliente, por atender ao programa de necessidades de seu empreendimento. O
cliente buscava uma tecnologia inovadora para dar roupagem nova ao sobrado, que
agregasse recursos tecnológicos de eficiência energética ao edifício, que
oferecesse baixa manutenção, e com custo global que justificasse a decisão.
Decidiu-se pelo RNA de cerâmicas extrudadas e subestrutura de alumínio.
O RNA não encontrou problemas de compatibilização na adequação ao partido do
projeto, pois toda a alvenaria externa será reexecutada, com novas dimensões de
aberturas, adaptadas à modulação do revestimento selecionado. Porém, encontrouse certa dificuldade com relação às restrições normativas, pois o imóvel já estava
regularizado com área construída acima do permitido para a região, e desta
maneira não poderia sofrer nenhum espessamento extra em sua fachada. Optou-se
por demolir um avanço de laje que o imóvel tem no segundo andar, e desta
maneira, o problema de recuo lateral e aumento de área construída foi resolvido.
Nos estudos preliminares de adequação da modulação do RNA à modulação da
fachada do imóvel, procurou-se avaliar prioritariamente as proporções da maior
fachada (a fachada lateral), onde será localizado o maior número de janelas,
podendo haver maiores problemas de incompatibilizações de paginação, com
consequentes perdas de materiais. Da análise das dimensões principais desta
fachada, com altura do substrato de 6,30 m e 15,40 m de comprimento, optou-se
por ajustar a trama de paginação (considerada nesta dissertação como a trama de
interface de todo o projeto de RNA) para um submúltiplo da altura da fachada (21
placas de 0,30m de altura = 6,30 m).
Com a altura do RNA ideal definida, procurou-se encontrar a medida mais próxima
do submúltiplo do comprimento total da fachada lateral, que fosse uma medida
igualmente submúltipla das dimensões das aberturas das janelas, de maneira a
compatibilizar: paginações de fachada; janelas e RNA. Desta adequação inicial
resultou a necessidade de modificação dos vãos de aberturas no projeto de
arquitetura, modificação conferida e aprovada em plantas, cortes e elevações. Na
elevação da trama de interface, como resultado da compatibilização inicial, apenas
a primeira e a última colunas de RNA sofreram pequenos recortes. Pelo resultado
da primeira análise chegou-se à conclusão de que a trama de interface que melhor
se adaptaria às necessidades de compatibilizações requeridas deveria ter as
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dimensões de 0,75m de comprimento por 0,30m de altura, como se observa no
conjunto de planta, cortes e elevações preliminares n.1; da Figura 56, 57 e 58.
Com os primeiros estudos preliminares de paginação e primeiros quantitativos
simplificados (Tabela 13), partiu-se para a coleta de orçamentos preliminares junto
aos fornecedores. O melhor orçamento encontrado mantinha a mesma altura de 30
cm para o RNA, definida como ideal para as placas, mas com dimensões diferentes
das estipuladas para o comprimento. O projetista reestudou a fachada e todas as
dimensões de aberturas do projeto, na tentativa de se adequar às dimensões do
RNA oferecido pelo melhor preço. O RNA em questão possui as dimensões de
30mm x 1200mm x 18mm. Trata-se de um RNA “extra slim”, pesando 30kg/m2.
Suas dimensões e peso reduzidos permitem melhores condições de transporte,
manuseio e montagem das peças. O revestimento é novidade do fabricante e está
recebendo os certificados CSTB 2012, com relação aos ensaios:


expansão por umidade; absorção de água; resistência a eflorescências;
resistência à fragmentação; resistência ao congelamento (conforme NF
EM 539-2 e NFP 13.304);



ensaios de resistência aos impactos de corpo duro e mole (AFNOR P
08.301 e P 08.302).

Em função da análise das características do produto, de sua adequação à proposta
do projeto, e do preço promocional, trocou-se a trama de interface de 0,75 m x 0,30
m pela nova trama de 1,20 m x 0,30 m, e novos estudos de paginação foram feitos
com a nova trama (Figura 63 e Figura 65).
Do

reestudo

preliminar,

resultou

a

nova

paginação,

com

aberturas

redimensionadas, como se observa no conjunto de planta, cortes e elevações; da
Figura 59 até Figura 67. Novos quantitativos foram levantados (Tabela 14) e o
orçamento foi redimensionado para finais acertos e tratativas entre fornecedor e
cliente. Não foram dimensionados nem especificados compartimentações da
câmara de ar, pois o imóvel tem apenas 6 metros de altura e está protegido da
ação dos ventos pela rugosidade do entorno.
No desenvolvimento do anteprojeto foram feitos os conjuntos de plantas
compatibilizando as características físicas e formais do substrato, detalhando as
áreas estruturais, áreas de vedação e áreas de aberturas. Também foram
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detalhados preliminarmente a compatibilização entre componentes da subestrutura
do RNA e o substrato. Foram desenvolvidos cortes e elevações com detalhamentos
específicos de algumas interfaces:


das locações dos pontos de ancoragem e perfis da subestrutura no
substrato;



dos requadros de fechamento a serem utilizados nas áreas das
aberturas, em chapas de alumínio # 24 (0,70mm) anodizadas na mesma
cor do RNA;



da interface crítica com a área de parede hidráulica, solucionado com a
especificação de uma câmara de ar mais profunda para aquela prumada,
de maneira a liberar a passagem de tubos hidráulicos pelo espaço da
câmara.

A partir do desenvolvimento do anteprojeto foram produzidas algumas maquetes
eletrônicas que auxiliaram, por meio de visualizações, na solução de alguns pontos
críticos de compatibilizações.
O conceito de “componentes não aderidos” também foi utilizado na especificação
do sombreamento da laje impermeabilizada, que receberá, além da proteção
mecânica, pisos elevados de concreto revestidos com revestimentos cerâmicos
claros e refletivos. O conceito também será aplicado no muro verde, a ser
implantado na lateral do lote, que receberá uma camada de espuma floral
(substrato das plantas) sustentada por subestrutura de alumínio, e afastada, por
câmara de ar, do muro impermeabilizado.
O estudo de caso identificou algumas dificuldades que o projetista pode enfrentar
atualmente, diante da necessidade de desenvolver e orçar projetos de RNA de
placas cerâmicas e subestrutura de alumínio no Brasil.
Com relação ao desenvolvimento do projeto, o estudo de caso demonstrou a real
necessidade de compatibilizações entre a trama de interface do RNA e o substrato.
Para que tal compatibilidade ocorra, o projeto de arquitetura e estrutura do edifício
devem estar absolutamente definidos e compatibilizados, o que pode ocorrer
durante o desenvolvimento dos estudos preliminares e ante-projeto. Para iniciaremse as etapas de projetos executivos, o processo de compatibilização deverá estar
concluído, de maneira a evitarem-se problemas na montagem do RNA que resultem
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em modificações de projeto ou inviabilidades físicas ou técnicas não previstas
anteriormente.
A primeira dificuldade observada no contato com as empresas pioneiras,
fornecedoras da tecnologia no Brasil, foi exatamente a de obter-se assessoramento
técnico sobre o processo de desenvolvimento do projeto. De fato, das empresas
pioneiras, poucas possuem departamento de projeto disponível ao esclarecimento
de dúvidas técnicas sobre a tecnologia. O RNA também se mostrou relativamente
caro para metragens menores de fachadas. O estudo de caso só se viabilizou por
conseguir equacionar prioridades no planejamento financeiro da obra, diminuindo
custos de algumas etapas de obra para poder arcar com os custos do RNA. O fato
de buscar a opção de RNA disponível em preços promocionais também auxiliou no
resultado positivo do empreendimento.
Na data de defesa desta dissertação, o desenvolvimento do projeto encontra-se na
expectativa de finalização de compra do RNA definido, para iniciar os
desenvolvimentos dos projetos pré-executivos.
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Figura 56 - Estudo de caso: estudo preliminar n.1; trama de interface 0,75 x 0,30; planta tipo.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 57 - Estudo de caso: estudo preliminar n.1; trama de interface 0,75 x 0,30;
fachada lateral
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 58 - Estudo de caso: estudo preliminar n.1; trama de interface 0,75 x 0,30; fachadas
Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 13 - Estudo de caso: estudo preliminar n.1; quantitativo para cotação preliminar
Quantitativos
para placas ideias de
0,75m x 0,30m

metros lineares
individuais

perfis de alumínio
normal
de canto
normal
normal
pedaços
pedaços
normal
normal
de canto
normal
de canto
de canto
totais em perfis
totais em metragem
quadrada em
cerâmicas (0,75 x 0,30
= 0,225 m2)
totais em clipes (2 por
cerâmica)

unidades

metros
lineares
totais

custo
unitário

custo
total

6,5
6,5
2,4
2,1
0,3
0,6
3,15
6
6
9
9,1
3,1

12
3
2
2
16
33
3
4
2
2
1
1

78
19,5
4,8
4,2
4,8
19,8
9,45
24
12
18
9,1
3,1

462

0,225

206,75
103,95

R$ R$ -

462

2

924

R$ -

Total do orçamento preliminar para montagem com placas de 0,75 m x 0,30 m

R$ -

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 14 - Estudo de caso: estudo preliminar n.2; quantitativo para cotação preliminar
Quantitativos
para placas em promoção de 1,20m x 0,30m
perfis de alumínio
barras de 3,15 mL para perfis
normais
barras de 3,15 mL para perfis
de canto
pedaços de 0,60 mL de perfis
normais
pedaços de 0,90 mL de perfis
normais

metros
lineares
individuais

unidades

3,15

36

113,40

3,15

20

63,00

0,60

11

6,60

0,90

5

4,50

totais em perfis
totais em metragem quadrada
379
0,36
em cerâmicas (1,20 x 0,30 =
0,36 m2)
totais em clipes (2 por
379
2
cerâmica)
total em brises (5 cm x 15 cm
27,6
3
x 60 cm) - 46 unidades x 0,60
mL = 27,6 mL
Total do orçamento preliminar para montagem com placas
de 1,20 m x 0,30 m

Fonte: Elaborado pelo autor

metros
lineares
totais

custo
unitário

custo
total

187,50
136,44

R$ R$ -

758

R$ -

82,8
R$ -
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Figura 59 - Estudo de caso: estudo preliminar n. 2; trama de interface 1,20 x 0,30; planta tipo
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 60 - Estudo de caso: estudo preliminar n. 2; trama de interface 1,20 x 0,30; corte long.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 61 - Estudo de caso: estudo preliminar n. 2; trama de interface 1,20 x 0,30; cortes
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 62 - Estudo de caso: anteprojeto; elevação longitudinal; compatibilizações substrato
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 63 - Estudo de caso: anteprojeto; elevação longitudinal; paginação da fachada lateral
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 64 - Estudo de caso: anteprojeto; elevações; compatibilizações substratos
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 65 - Estudo de caso: anteprojeto; elevações; paginações das fachadas
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 66 - Estudo de caso: anteprojeto; detalhamento dos requadros das aberturas
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 67 - Estudo de caso: anteprojeto; detalhe; câmara de ar ampliada p/ passagem tubos
Fonte: Elaborado pelo autor
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Algumas visualizações eletrônicas do estudo de caso, nas figuras 68, 69, 70 e 71:

Figura 68 - Estudo de caso: fachada frontal e muro verde com componentes não aderidos
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 69 - Estudo de caso: fachada lateral, contendo o maior número de aberturas
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 70 - Estudo de caso: perspectiva geral da fachada com RNA de placas cerâmicas
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 71 - Estudo de caso: conceito de componentes não aderidos aplicados ao projeto
Fonte: Elaborado pelo autor
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6 DIRETRIZES DE PROJETO PARA RNA CONSTITUÍDOS DE PLACAS
CERÂMICAS EXTRUDADAS E SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO
A presente seção apresenta as diretrizes de projeto para RNA de placas cerâmicas
extrudadas e subestrutura de alumínio, elencando aspectos arquitetônicos e
tecnológicos. As diretrizes foram desenvolvidas baseando-se no conjunto de
informações obtidas a partir da compilação bibliográfica e com o auxílio da
experiência adquirida no estudo de caso, e tiveram como referência a tabela
explicativa das fases do processo de projeto e seus conteúdos, desenvolvida por
Oliveira (2009).
6.1 Considerações
O projeto é peça fundamental no sucesso de qualquer obra da construção civil, e
sua importância vem sendo reconhecida ao longo das últimas décadas.
No desenvolvimento da elaboração de um projeto, a eficiência da troca de
informações é um meio importante para a obtenção da qualidade, mas deve ser
uma “via de mão dupla”. O projetista não tem o papel apenas de criar e informar o
processo construtivo, mas também de se informar das condições e meios. Desde a
fase inicial de desenvolvimento do projeto, o projetista tem que estar munido de
informações dos vários consultores que estarão envolvidos na obra, e mesmo
durante a construção é importante manter-se informado do que está realmente
sendo

executado,

para

dar

fundamentos

aos

posteriores

detalhamentos

necessários.
A busca por competitividade, eficiência e economia no mercado da construção tem
como resultado o investimento em pesquisas de novos sistemas tecnológicos, e
estes, muitas vezes tem a capacidade de questionar e redirecionar o próprio
comportamento do mercado da construção civil.
Dentro da atual realidade da construção brasileira, com tecnologias construtivas
complexas, a necessidade de coordenar e compatibilizar os diversos projetos,
dentro de uma visão sistêmica, passou a exigir uma complexidade de atribuições
conferidas à figura do “coordenador de projetos”.
A visão sistêmica dos projetos e a necessidade de organização, racionalização,
compatibilização entre vários subsistemas exigiu uma aproximação maior do
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projetista com todos os agentes participantes do processo do projeto. O projeto
deve ser multidisciplinar, com detalhes sobre todas as interfaces a serem
observadas, dos controles a serem aferidos, manuais sobre a tecnologia utilizada,
de maneira a obter-se uma execução racionalizada, eficiente, rápida e econômica,
oferecendo sempre o maior nível de informações e apoio possível à produção, uso
e manutenção da fachada.
O processo de industrialização na construção civil passou a requerer, em muitas
situações, a substituição da figura da “mão de obra” pela figura do “montador”;
pessoas previamente capacitadas para a montagem específica de sistemas e
subsistemas construtivos. O monitoramento desta nova figura da mão de obra deve
ser eficiente e diminuir a incidência dos “improvisos”, substituindo-os por
“procedimentos”. Tais procedimentos devem estar prescritos claramente em
projeto, sem dar margens a decisões na obra.
Pode-se observar, na tabela desenvolvida por Oliveira (2009), a partir das etapas
do processo de projeto comumente empregado no Brasil, apresentadas por
Melhado et al. (2005), que as atividades do projetista de fachada devem iniciar-se,
direta ou indiretamente,

já na fase de concepção do empreendimento, quando

cabe ao projetista contribuir com os primeiros estudos de viabilidade técnica,
avaliando se a fachada proposta apresenta viabilidade técnica para atender ao
programa de necessidades do empreendimento, e perduram por todas as fases de
desenvolvimento do projeto, até a fase final de entrega da obra, quando o projetista
deve ainda estabelecer os projetos e planos de manutenção preventiva e corretiva
da fachada.
O quadro 1, adaptada de Oliveira (2009) serviu como base orientadora para a
estruturação das diretrizes propostas na presente dissertação. Foram ressaltadas
na tabela as participações do projetista de fachada, o que reforçou a percepção da
necessidade de integração deste profissional em todos os momentos do processo
de projeto, desde as fases preliminares. As descrições dos produtos e serviços que
competem ao projetista em cada fase e etapa do processo de desenvolvimento de
projeto auxiliaram no desenvolvimento dos tópicos das diretrizes propostas.
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Etapas/Produtos/Conteúdos/Agentes atuantes

Fase

Etapa

continua
Produtos/
Serviços
Levantamento de
Dados

Idealização do produto

Concepção do empreendimento

Definições
preliminares

Programa de
necessidades e
prioridades

Estudo de
viabilidade
técnica
preliminar

Desenvolvimento do produto
(Estudos Preliminares)

Desenvolvimento de projetos

Definições
administrativas
(elaboração de
modelo de
caderno de
encargos
técnicos e
administrativos)

Estudo preliminar

Conteúdo/Objetivo

Levantar um conjunto de informações
jurídicas, legais e técnicas que determinam as restrições
e possibilidades que regem e
limitam o produto fachada pretendido
Definir os objetivos do empreendimento: uso,classe
social a que se destina, padrões e acabamentos
pretendidos, etc. (as definições dos padrões e
acabamentos interferem diretamente no projeto de
fachadas)
Definir os aspectos geométricos como
quantidade de pavimentos, área projetada,
etc.; definições com relação às exigências
(qualitativas) de desempenho: estética,
acústica, segurança, eficiência energética, etc. (o
desenvolvimento de projetos, inclusive o da fachada,
deve basear-se na definição do programa de
necessidades e prioridades)
Avaliar a viabilidade técnica de atender o
programa de necessidades. Considerar
interfaces com legislações e restrições
técnicas e legais
Definir responsabilidades de cada agente,
prazo para execução do serviço, multas,
garantias, assistência técnica, etc. O modelo deste
caderno deve ser utilizado para desenvolver um caderno
para cada contrato específico. Por exemplo, elabora-se
caderno de cláusulas administrativas para constar no
contrato do fornecedor dos elementos de fachada
Formular a fachada segundo as exigências do programa
de necessidades estabelecido pelo cliente (definir
preliminarmente o produto a projetar), e levar em conta
outras experiências (análise de Dossiê de finalização –
retroalimentação do processo)
Consolidar a capacidade funcional do produto, ou seja,
identificar e especificar as funções técnicas dos
diferentes elementos e
componentes arquitetônicos a serem
empregados na fachada
Avaliar as diferentes opções arquitetônicas e selecionar
a opção “ótima”
Fazer uma pré-avaliação dos custos para execução do
empreendimento, levando em conta algumas das
alternativas propostas

Seleção
tecnológica

AGENTES
PARTICIPANTES

Selecionar, a partir do projeto de arquitetura, a
tecnologia de fachada a ser adotada, baseando-se nos
requisitos estabelecidos pelo empreendedor, e em
critérios que analisam benefícios técnicos, menor custo
e menor risco (ver método proposto em 5.2.4)

Empreendedo;
Coordenador de
projetos;
PROJETISTA DE
ARQUITETURA

Empreendedo;
Coordenador de
projetos

PROJETISTA DE
ARQUITETURA;
PROJETISTA DE
FACHADAS;
Coordenador de
projetos
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Etapas/Produtos/Conteúdos/Agentes atuantes

Formalização /
Anteprojeto
Formalização /Projeto básico (pré-executivo)

Desenvolvimento de projetos

Desenvolvimento de projetos

continuação
Definições dos
critérios de
desempenho da
fachada
(indicadores
quantitativos)
Definição dos
indicadores de
conformidade
dos componentes

Identificar e definir critérios para os requisitos de
desempenho estabelecidos no programa de
necessidades

Memorial
descritivo,
explicativo e
justificativo

Precisar a composição geral das fachadas
(incluindo definição de tecnologias
construtivas e pré-dimensionamentos)

Lista das
interfaces
(levantamento
preliminar)

Fazer listagem preliminar das interfaces
(considerar os quatro grupos) e também
localizar em quais etapas do processo essas interfaces
devem ser solucionadas (ver Tabela 52 e Tabela 53)

Conjunto de
anteprojetos
gráficos:
esboços, plantas,
cortes e vistas

Representar graficamente a solução adotada

Análise da
durabilidade
versus custo
global

Analisar custo global da fachada selecionada, ou seja,
custo de produto versus durabilidade, mais custo de
operação e manutenção

Cronograma de
execução

Estabelecer um cronograma de execução preliminar

Documento que
evidencia a
compatibilização do
projeto com as
normas
pertinentes ao
assunto

Consolidar a escolha dos elementos e
componentes do edifício em função da
compatibilidade com as legislações e normas
técnicas pertinentes, especialmente relativas à
salubridade e segurança, e com critérios
industriais (qualidade do produto) e técnicos
(desempenhos esperados)

Projeto preliminar de
uso e manutenção
da fachada

Avaliar as interfaces com as questões de
manutenibilidade, considerando equipamentos a serem
empregados na limpeza das fachadas e sua instalação,
acessibilidade para inspeção, etc.

Análise de
modulação

Analisar e especificar a modulação dos
elementos da fachada

Estabelecer os indicadores de conformidade dos
componentes que formam as fachadas leves

PROJETISTA DE
FACHADAS;
Coordenador de
projetos

PROJETISTA DE
FACHADAS;
Coordenador de
projetos

PROJETISTA DE
ARQUITETURA;
PROJETISTA DE
FACHADAS;
Coordenador de
projetos
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Etapas/Produtos/Conteúdos/Agentes atuantes
continuação
Lista das
interfaces entre
as soluções
encontradas
(compatibilização
preliminar entre
projetos)
Conjunto de
projetos gráficos

Identificar as interfaces entre subsistemas,
elementos e componentes existentes
(interfaces técnicas e operacionais)

Desenvolver desenhos que mostrem a solução
consolidada das fachadas, identificando todos os
elementos e componentes
PROJETISTA DE
FACHADAS;

Estudo das
tolerâncias
geométricas

Definir tolerâncias geométricas dos elementos de
fachada e da fachada montada e (especificar
preliminarmente tolerâncias de
fabricação e montagem)

Caderno de
prescrições
técnicas (CPT)

Sintetizar as prescrições técnicas da fachada, descrever
as características construtivas dos elementos de
fachada e definir critérios para recebimento da fachada
após montagem. Para a elaboração do CPT, é
necessário realizar revisão e compatibilização das
definições de projeto com as tecnologias construtivas
definidas
Produzir um documento que apresente o
dimensionamento da fachada e dos seus
componentes, inclusive mostrando
atendimento aos critérios de segurança

– PEO

contratação de
fornecedores/montadores
Detalhamento

Preparação para a execução da obra – PEO

Preparação para a execução da obra

Memoriais de
cálculo do
elemento
fachada e seus
componentes

Coordenador de
Projetos

Diretriz para
contratação de
fornecedores e
montadores dos
elementos da
fachada

Apoiar o empreendedor na escolha dos
fornecedores/construtores da fachada
(desenvolver documento que resume as
exigências estabelecidas no caderno de
encargos técnicos e administrativos, e no
caderno de prescrições técnicas)

PROJETISTA DE
FACHADAS;

Contrato
(fazem parte o
CETA e o CPT)

Estabelecer as regras que o fornecedor deve
adotar para o empreendimento em questão,
no que diz respeito aos meios de produção e controles
de aceitação de serviços e de produto (comprovação de
qualidade)

Detalhamento
construtivo:
conjunto de
projetos
executivos
detalhados

Completar e detalhar os projetos préexecutivos,
respeitando as definições iniciais do projeto. Esse
detalhamento dependerá das características do produto
do fornecedor selecionado.
Ratificar as tolerâncias de fabricação e
montagem dos elementos de fachada

Projeto para a
produção,
incluindo projeto
do canteiro de
obras e
Lista das
interfaces da
fachada com a
execução

Finalizar o estudo para a produção e
estabelecer o projeto do canteiro de obras (por exemplo,
local de armazenamento, acessos, equipamentos de
transportes, etc.), e identificar e solucionar as interfaces
com a
execução/montagem da fachada com a dos
outros serviços

Empreendedor
PROJETISTA DE
FACHADAS;
Coordenador de
projetos;
Fornecedor/
Montador de
Fachadas
PROJETISTA DE
FACHADAS;
Coordenador de
projetos;
Fornecedor/
Montador de
Fachadas;
Construtora
PROJETISTA DE
FACHADAS;

Coordenador de
projetos

Coordenador de
projetos;
Fornecedor/
Montador de
Fachadas;
Construtora
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Planejamento para
execução

Compatibilização
definitiva e
síntese dos
procedimentos

Planejamento
final da execução
e cronogramas
físico-financeiro

Direção e execução
dos trabalhos
Recepção da obra
Gestão e
manutenção

Gestão e execução de
Obras

PROJETISTA DE
FACHADAS;
Coordenador de
projetos;
Fornecedor/
Montador de
Fachadas;

Execução das
obras/
montagem
das fachadas

Entrega da obra e gestão do empreendimento

reanalisar as interfaces e definir soluções, ou
seja, realizar a compatibilização entre os
detalhamentos construtivos de cada
subsistema que tenha interface com a
fachada, bem como a síntese dos processos
de produção, identificando procedimentos
contraditórios e resolvendo interfaces entre
equipes
Planejar a execução levando em conta as
interfaces com a execução (ver tabela 3 –
grupo 4); definir cronogramas-físicos
definitivos

Executar a obra

Construtora
Projetistas de
fachadas;
Fornecedor/
Montador de
Fachadas;

Coordenar as várias atividades e empresas
participantes da obra

Memorial
construtivo e
projetos gráficos
do que realmente
foi executado na
fachada
(Dossiê de
finalização do
processo)
projeto de
manutenção da
fachada

Fazer documento para demonstrar que a obra foi
realizada conforme exigências contratuais, atualizando
as informações contidas no projeto executivo que
tenham sido modificadas durante a execução da obra.
Nesse documento deve constar também uma análise
crítica dos projetos e da execução, visando
retroalimentar outros processos. Tal documento deve
viabilizar futuras operações de renovação

Documento de
retroalimentação
Banco de dados

Registrar eventuais falhas
Analisar criticamente o desempenho da
fachada durante o uso e operação do edifício

Estabelecer projetos e planos de manutenção
preventiva e corretiva

Construtora

PROJETISTA DE
FACHADAS;
Coordenador de
projetos;
Fornecedor/
Montador dos
elementos de
fachada;
Construtora

Construtora

Quadro 1 - Fases, etapas, produtos e conteúdos de um projeto de fachadas (construção)
Fonte: adaptado de Oliveira (2009)
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6.2 Diretrizes
Apresenta-se a seguir algumas diretrizes para as fases iniciais de projeto, sob
aspectos arquitetônicos e tecnológicos, a serem observadas na elaboração dos
estudos preliminares, do ante-projeto e projeto pré-executivo, e para a especificação
das placas cerâmicas extrudadas e da subestrutura de alumínio (Quadro 2 a seguir).
Poderá haver alguma variabilidade nas diretrizes presentes em função da escolha de
outras tecnologias de RNA, com componentes diferentes das placas cerâmicas
extrudadas e subestrutura de alumínio, variabilidade a ser estudada em outros
trabalhos específicos.
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Etapa

1 Estudos Preliminares

Produtos e conteúdos

1.1 Aspectos arquitetônicos

1.1.1 Estudo de viabilidade técnica preliminar
Os primeiros passos na escolha do RNA e de seus componentes se dá em função:



de sua adequação ao programa de necessidades do empreendimento;
de sua adequação ao partido do projeto e às orientações e restrições normativas do
Projeto Legal e físicas, que deve ser um dos requisitos prioritários;
 da análise preliminar das características da tecnologia de RNA a ser utilizada;
 da análise preliminar das características arquitetônicas do edifício e a quantidade de
detalhamentos, adornos, saliências e reentrâncias, que eventualmente possam
complicar a montagem do RNA;
 da adequação preliminar da modulação do RNA à modulação do projeto;
A partir das primeiras análises, pode-se fazer uma pré seleção dos RNA avaliados sob o
ponto de vista da viabilidade técnica preliminar
1.1.2 Formulação preliminar dos estudos de fachada
Preliminarmente ao início da análise da compatibilização das modulações entre RNA e
fachadas considera-se prioritário que se faça a distinção entre as dimensões de fabricação
das placas de RNA e as dimensões da trama de paginação, e para tanto, define-se:



as dimensões de fabricação das placas são as dimensões que correpondem ao
tamanho exato das mesmas;
a trama de paginação, ou trama de colocação, ou ainda simplesmente modulação,
corresponde à dimensão de fabricação das placas somado aos espaçamentos de juntas
necessários entre placas. A trama de paginação foi caracterizada nesta dissertação
como a “Trama de Interface”, pois ela deve ser utilizada como referência de interface
para todas as plantas, cortes e elevações ou “layers” correlacionados ao projeto da
fachada que se utiliza do RNA;

O projetista deve observar as seguintes questões sobre a seleção preliminar do RNA em
função da adequação à modulação do projeto:






A análise da adequação da trama de interface do RNA às proporções requeridas pelo
projeto deve passar pelo estudo das proporções das aberturas existentes da arquitetura
e da fachada como um todo. Deve-se buscar, sempre que possível, o RNA que possua
dimensões com a modulação que mais se aproxime dos submúltiplos das dimensões da
fachada, de maneira a evitar-se o recorte excessivo de placas;
Nem sempre será possível estabelecer submúltiplos para todas as dimensões da
fachada, a menos que o projeto seja novo e não um retrofit. Na impossibilidade de
compatibilizar-se todas as proporções, deve-se eleger a dimensão de fachada
preferencial e pelo menos nesta dimensão buscar-se a trama de interface mais próxima
de um submúltiplo, para evitar os recortes de placas. O mesmo raciocínio deve pautar a
interface com as dimensões das aberturas de vãos da fachada;
Os fornecedores de RNA contam com grande variedade de dimensões dos
revestimentos. A fabricação das placas cerâmicas extrudadas confere liberdade de
fabricação da placa no comprimento desejado, respeitando-se as tolerâncias para
dimensões máximas que garantam os requisitos de resistência da placa. Atualmente
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estas tolerâncias já permitem a fabricação de placas maiores do que 2 metros. Nestas
situações, a avaliação do tamanho passa pela análise da complexidade de se
transportar, manusear e instalar peças destas medidas;


O estudo preliminar deverá promover a primeira paginação do RNA selecionado,
tentando superar pontos de incompatibilidades iniciais entre a trama de interface, as
proporções do substrato e de suas aberturas, a subestrutura, as inserções dos pontos
de ancoragem, e outros subsistemas do projeto que se utilizem da superfície do
substrato;

Etapa

1 Estudos Preliminares

Produtos e conteúdos

1.2 Aspectos tecnológicos

1.2.1 Estudo de viabilidade técnica preliminar
Deve-se considerar preliminarmente, dentre outros, os seguintes aspectos;
a ) Levantamento das condições gerais do substrato:
Um dos primeiros procedimentos dentro do estudo preliminar é o levantamento da
resistência dos componentes estruturais e de vedação da estrutura principal (substrato), por
meio de análise das especificações em projeto (obras novas) ou por meio da análise dos
testes de arrancamento ("retrofits" - Normas CSTB 1661:1980; NBR 13528:2010). Também
se devem avaliar os estados de planicidade e prumo da fachada, homogeneidade dos
materiais do substrato e angulações dos esquadramentos;
O CSTB 1661:1980 afere as normas para a seleção dos perfis de ancoragem;
Os projetos de paredes curvas deverão considerar as limitações de montagem da tecnologia,
uma vez que a fabricação de placas cerâmicas extrudadas curvas ainda não é possível.
Testes já feitos demonstraram custos elevados, dificuldades em manter a forma, e o
surgimeto de maiores patologias na região de curvatura, que ficou mais fragilizada. Para
situações de paredes curvas recomenda-se a seleção de placas com perfis mais delgados,
dispostas na vertical, criando uma curvatura facetada;
b ) Levantamentos preliminares para o dimensionamento estrutural:
Deve-se considerar, para efeito de dimensionamentos estruturais, a avaliação das cargas de
vento a serem calculadas em projeto para a cidade e localização aonde será montado o
RNA, de acordo unicamente com a NBR 6123.
Tanto para obras de retrofit quanto para obras novas, avaliar eventuais solicitações a serem
enfrentadas pela fachada em função de cargas advindas de: assentamentos de solos ou de
estruturas; retrações e deformações lentas das estruturas; cargas fatigantes como as de
vento; ciclos de gelo e degelo; etc
Informações preliminares do peso total do conjunto da tecnologia de RNA, informações a
serem cruzadas com as avaliações das condições gerais de resistência do substrato e
levantamento preliminar dos quantitativos de pontos de ancoragem necessários.
1.2.2 Seleção da tecnologia segundo as necessidades do empreendimento, análise dos
critérios de segurança e do custo-benefício das opções disponíveis
Para a condução da seleção tecnológica, o projetista deverá levar em conta toda a
sistematização de conhecimentos desenvolvida no presente trabalho e em outros, de
maneira a poder optar racionalmente dentre os critérios de seleção disponíveis;
Trata-se da parte mais importante do desenvolvimento do processo de projeto de RNA de

184

Diretrizes preliminares de projeto para RNA (cerâmica extrudada) de fachada
continuação
fachadas, e segundo o professor Jonas Medeiros, mereceria uma dissertação à parte, pela
complexidade e importância do processo de seleção da tecnologia a ser adotada para o
projeto. Na presente tabela procurou-se reunir um pequeno resumo de critérios essenciais
para a seleção tecnológica de RNA de cerâmicas extrudadas e perfis da subestrutura em
alumínio.
Ressalta-se que a seleção tecnológica deve priorizar os critérios de segurança. Respeitados
estes critérios, pode-se levar em conta o melhor custo-benefício dentre as tecnologias
disponíveis, considerando aspectos como;
1.2.2.1 Resistência estrutural e critérios de durabilidade dos perfis da subestrutura - Avaliação
da composição dos componentes da tecnologia e compatibilização com suas
interfaces (sob os aspectos de aderência, estabilidade, corrosão galvânica, etc)
a ) Composição dos componentes metálicos da tecnologia:
a1 ) Alumínio
Na tecnologia de RNA de cerâmicas extrudadas, idealmente, toda a estrutura deve ser de
perfis extrudados de liga especial de alumínio. As ligas de Alumínio (abordadas no item
4.1.1) utilizadas nos processos de extrusão devem ter em sua composição metais como: Mg;
Si; Cu; Mn e Cr. Elas devem pertencer à série de ligas nobres, acima da série 6000,
indicadas na Tabela . Os perfis extrudados devem receber ainda anodização superficial,de
acordo com as normas ABNT NBR 12609:2012 (Alumínio e suas ligas; tratamento de
superfície; anodização para fins arquitetônicos; requisitos).
De acordo com a norma UNI 11018:2003, as ligas de alumínio devem apresentar as
seguintes características, expostas na Tabela :
 têmperas - a partir das classes T5 e T6 (consultar ABNT NBR ISO 2107:2008 (Alumínio
e suas ligas: produtos trabalháveis: designação das têmperas);
2
 tensão admissível - de 85 a 270 am [N/mm ];
2
 Módulo de elasticidade - 69000 Et [N/mm ];
o
 dilatação térmica - 0,023 [mm/m C];
3
 peso específico - 2700  [kg/ m ];
o
 temperatura de fusão - 580 T [ C].
Peças complementares, como; cantoneiras e perfis de ancoragem, também deveriam ser
utilizadas nas mesmas ligas principais, de alumínio nobre, como a melhor recomendação.
a2 ) Aço inox
O Aço Inox é a liga mais indicada para os chumbadores, parafusos e demais dispositivos
menores de fixação. Também podem ser utilizados para a união dos componentes
estruturais ou mesmo para a sustentação e retenção dos RNA. Segundo a UNI EN 10088
apud UNI 11018:2003, os principais tipo de liga de Aço Inox a serem utilizados são os
apresentados na Tabela 9: AISI 304; AISI 304 L; AISI 321; AISI 316; AISI 316 L; AISI 316 Ti.
De acordo com a norma UNI 11018:2003, as ligas de aço inox devem apresentar as
seguintes características, expostas na Tabela :
2
 tensão admissível - de 145 a 160 am [N/mm ];
2
 Módulo de elasticidade - 200.000 Et [N/mm ];
o
 dilatação térmica - 0,016 a 0,017 [mm/m C];
3
 peso específico - 7900 a 8000  [kg/ m ];
o
 temperatura de fusão - 1500 T [ C].
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a3 ) Galvanizados
Se, ao contrário da melhor recomendação, forem especificados componentes galvanizados
para peças complementares, como cantoneiras e perfis de ancoragem, neste caso estas
peças deverão ser em aços estruturais, e seguir a especificação da Tabela; com as seguintes
tipologias; Fe 360 D (+Z); Fe 430 D (+Z);
e Fe 510 D (+Z), de acordo com a CNR UNI
10011 apud UNI 11018:2003. O processo de proteção anódica do Zinco sobre estes
componentes deverá ser por imersão à quente, de acordo com a BS EN 1179:2003 - Zinc
and zinc alloys. Primary zinc. Nas situações em que se empregarem componentes
continuação

galvanizados em contato com outras ligas metálicas (como alumínio ou aço inox), devidos
critérios de proteção contra a corrosão galvânica deverão ser observados no projeto e
montagem do conjunto estrutural.
De acordo com a norma UNI 11018:2003, as ligas de aço galvanizado devem apresentar as
seguintes características, expostas na Tabela :
2
 tensão admissível - de 160 a 240 am [N/mm ];
2
 Módulo de elasticidade - 210.000 Et [N/mm ];
o
 dilatação térmica - 0,012 [mm/m C];
3
 peso específico - 7850  [kg/ m ];
o
 temperatura de fusão - 1500 T [ C].
b) Avaliação da compatibilização entre os componentes metálicos da tecnologia:
b1 ) Avaliar os aspectos de aderência e estabilidade promovidos:




entre os encaixes do RNA e seus pontos de fixação nas guias horizontais ou montantes;
nos encaixes e sistemas de fixação entre os próprios componentes da subestrutura
metálica;
nos pontos de chumbamento e ancoragem da subestrutura metálica ao substrato.

b2 ) Avaliação da composição das ligas metálicas em interface
Deve-se avaliar a composição dos metais presentes nas ligas metálicas de todos os
componentes metálicos envolvidos (incluindo-se: perfis primários, perfis secundários,
componentes e dispositivos menores, de fixação, como os perfis de ancoragem, os
dispositivos de fixação, como chumbadores e parafusos, clipes e presilhas sustentadores e
retentores das placas, e eventualmente componentes de fechamentos e requadramentos de
vãos e aberturas) de maneira a estabelecer-se quais são os potenciais de corrosão entre as
ligas que estarão em contato direto, dentro da escala galvânica, criando-se a partir daí os
critérios de prevenção da formação da pilha galvânica;
1.2.2.2 Resistência estrutural dos RNA
Não há ainda no Brasil a fabricação de cerâmicas extrudadas, e consequentemente não
possuímos normas específicas para elas. Como abordado no ítem 3.1.3, as cerâmicas
extrudadas utilizadas como RNA deverão apresentar características similares às exigidas
para as cerâmicas destinadas à aplicação em fachadas, pela NBR 13818:1997 "Placas
cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios".
As principais características a serem observadas são:


baixa absorção de umidade. A absorção de umidade é um dos mais importantes itens a
serem avaliados nas cerâmicas, pois a absorção é determinante nas demais
características de resistência da cerâmica. Segundo a NBR 13818:1997, a absorção
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deve ficar entre 3% e 6%. Segundo a UNI 11018, a absorção deve seguir a
classificação exposta na Tabela; de 3%(grupo AI UNI EM 121) a 10% (grupo AIII UNI
EM 188);
Uniformidade de cor, textura, tamanho;
Resistência à exposição às intempéries e ao clima;
baixa expansão por umidade;
superfície de fácil limpeza;
resistência a alterações químicas;
resistência mecânica - os RNA não assumem os papéis de contraventamento ou
estrutural da fachada, no entanto devem apresentar resistência mínima requerida nos
ensaios de resistência aos impactos de corpo duros e moles, (NBR 15.575-4:2012, NBR
15.463:2007, NBR. 13.818:1997, AFNOR P 08.301 e P 08302);
resistência mecânica para os contatos com os dispositivos metálicos de ancoragem
Os RNA devem apresentar resistência ao congelamento, grau mínimo de
incombustibilidade e resistência também aos raios UV
Resistência à tração por flexão. A prova de resistência à flexão deve ser conduzida de
acordo com a norma UNI EN ISO 10545-4, induzindo ao corpo de prova ações de
2
flexão e cisalhamento. As cerâmicas devem apresentar a resistência ≥ 20 t,min[N/mm ];
Como exemplo comparativo, observa-se que as placas de granito recebem uma tela de
reforço no tardoz, como proteção contra quedas em função de rupturas. Sugere-se a
adoção de tal reforço em tela também ao tardoz das placas de cerâmicas extrudadas.

1.2.2.3 Análise das opções oferecidas para a tecnologia dentro do portfólio técnico das
empresas fornecedoras
a ) Variedades apresentadas
Deve-se analisar as variedades apresentadas para os sistemas de juntas, variedades de
componentes de acabamentos, flexibilidade de tamanho dos RNA (em função da melhor
adequação às proporções do substrato), etc;
Observar as características tecnológicas complementares dos componentes, avaliando-se os
produtos agregados ao sistema, como por exemplo os tratamentos superficiais do RNA com
polímeros hidrófilos, etc;
Observar o nível de complexidade da subestrutura metálica e as soluções adotadas para os
critérios de montagem e manutenção. Analisar o nível de informações técnicas apresentadas.
b ) Levantamentos preliminares dos dados técnicos e de ensaios:
Solicitação ao fabricante dos dados técnicos da tecnlogia e normas adotadas, como; de que
material são produzidos, quais as espessuras mínimas, o peso por metro quadrado do
conjunto (RNA e de sua subestrutura), normas adotadas nos processos de fabricação dos
componentes e certificados de ensaios, resultados de ensaios de resistência da
subestrutura; características específicas e composição das ligas de todos os componentes
metálicos (para avaliação e prevenção contra as potencialidades de pilha galvânica); dos
ensaios de placas cerâmicas, como; de absorção de água;, etc. (NFP 13.304; I.S.O. 539.2;
NBR 15.575-4:2012, NBR 15.463:2007, NBR. 13.818:1997, AFNOR P 08.301 e P 08302);
c ) Informações preliminares de suporte ao desenvolvimento dos projetos:
Análise da estrutura de suporte técnico ao desenvolvimento de projetos oferecida pela
empresa em contrato. Deve-se observar o nível de comprometimento da empresa com a
efetiva implantação da tecnologia, observando-se as responsabilidades assumidas em
termos de assessoramento técnico e na gestão do processo como um todo.
Solicitar ao fabricante as regras aferidas para a montagem da subestrutura, e a normativa
referente. O caderno CSTB 3194:2000 dá os procedimentos para montagens de
subestruturas metálicas. O CSTB 3586 faz referências às montagens de subestruturas com
restrições de uso. A norma UNI 11018:2003 também orienta no projeto e montagem de RNA.
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Etapa

2 Anteprojeto

Produtos e conteúdos

2.1 Aspectos arquitetônicos

2.1.1 Análise preliminar da adequação da modulação do RNA selecionado à modulação do
projeto







Desenvolver plantas, cortes e elevações com a trama de interface, estruturadora do
projeto do RNA, nos sentidos longitudinais e transversais. Nestas plantas já deve existir
a definição da profundidade da câmara de ar a ser adotada, pois a profundidade da
câmara de uma determinada fachada do edifício interferirá na trama de interface da
fachada lateral;
Verificar a compatibilização da trama de interface do RNA com os eixos do projeto de
arquitetura, dos projetos estruturais, de hidráulica, elétrica, etc. Devem ser conferidas as
dimensões gerais de: volumes, vigas, pilares, alvenarias, pisos, tetos, alturas finais de
aberturas (compatibilizando as alturas desejadas de parapeitos, espessamentos de
requadros superiores e laterais de aberturas com a trama de interface da fachada), etc;
Conferir se a soma de todas as cotas de um mesmo eixo ou setor estão compatíveis
nas diversas plantas, cortes e elevações (de arquitetura, de estrutura, do RNA, dos
demais subsistemas da edificação, etc);
Concluir o desenvolvimento dos projetos de fechamento vertical externo da estrutura
principal da edificação compatibilizando-os com os projetos estruturais e com RNA;

2.1.2 Definição preliminar das plantas, cortes e elevações do substrato
Como resultado de todas as conferências preliminares devem ser gerados; plantas, cortes e
elevações do substrato, contendo:
 A trama de interface;
 Áreas e dimensões de pilares e vigas (com especificação e detalhes do sistema
estrutural adotado);
 Áreas e dimensões dos fechamentos verticais externos da estrutura principal (com
especificações e detalhes do material utilizado como vedação);
 Áreas e dimensões de paredes técnicas, que contenham colunas e tubos a serem
preservados do contato com chumbadores e perfurações de uma maneira geral;
 Áreas e dimensões das aberturas. Observar que nem sempre as dimensões das
aberturas coincidirão cartesianamente com as dimensões da trama de interface
(paginação). Esta compatibilização dependerá do detalhamento do requadramento da
abertura, considerando o sistema de encaixe utilizado nas cerâmicas adotadas e os
detalhes dos perfis de requadramentos utilizados. Por exemplo: nos encaixes das
cerâmicas com juntas labirinto, há uma medida de sobreposição entre as placas, que
deve ser considerada na interface entre as aberturas do substrato, a trama de interface
e os perfis de requadramentos a serem utilizados. Também devem ser levados em
consideração as espessuras e eventuais desníveis criados nos requadramentos para a
drenagem da umidade para fora da abertura. Somente com a definição de todas estas
interfaces, por meio de detalhamentos em plantas, cortes e elevações, poderão ser
definidas, com precisão, as localizações das aberturas no substrato e os eventuais
deslocamentos necessários em relação à trama de interface e aos requadros;
 O anteprojeto deve contemplar ainda uma prancha do substrato indicando os pontos de
inserção dos chumbadores, estipulando preliminarmente as distâncias entre cada
chumbador (de acordo com o resultado dos testes de arranque – CSTB 1661), as
distâncias entre chumbadores e bordas da fachada, a natureza de cada área do
substrato e a especificação do chumbador correspondente (CSTB 1661);
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2.1.3 Levantamento preliminar das interfaces críticas do projeto
O levantamento preliminar das interfaces críticas do projeto deve prever a possibilidade de
solução das mesmas ou redirecionar a escolha do RNA para nova seleção tecnológica. Há
alguns complicadores da tecnologia que devem ser observados ainda nesta fase do
anteprojeto, sob o ponto de vista técnico e arquitetônico da aplicação do sistema. Dentre
eles, os três principais complicadores seriam:
a ) Espessamento da câmera de ar
A questão de espessamento produzido pela câmara de ar pode vir a ser um problema, pois
ele poderá diminuir vãos da arquitetura, como os vãos de aberturas, vãos de recuos,
sobretudo nas situações de "retrofit", e deve ser abordada já no anteprojeto, pois o
espessamento também alterará a dimensão das elevações vizinhas;
b ) Compatibilização de modulações
Ainda em situações de "retrofit", as janelas de um edifício já existente não necessariamente
seguem um ritmo de modulação constante, entre vãos de aberturas e alvenarias, e em
muitas situações apresentam modulações diferenciadas das modulações eventualmente
adotadas para o RNA. Haverá nestes casos uma certa dificuldade de compatiblizar as
modulações, e o projetista terá, eventualmente, que alterar vãos existentes no substrato ou
planejar recortes na modulação dos RNA de maneira mais discreta possível para a
paginação da fachada, procurando-se evitar paginações de RNA desalinhadas com os
alinhamentos dos vãos de aberturas;
c ) Contramarcos e esquadrias
Outra questão a ser observada envolve os contramarcos e esquadrias de requadramento de
aberturas, pois estes deverão viabilizar compatibilizações entre: as aberturas no substrato; o
espessamento criado pela câmera de ar e as aberturas na paginação dos RNA. As
projeções das aberturas na paginação dos RNA e as do substrato quase nunca coincidem,
sobretudo pelos necessários detalhamentos de quedas d'águas em peitoris, responsáveis
por desalinhar as projeções de aberturas no substrato e na paginação dos RNA.
Etapa

2 Anteprojeto

Produtos e conteúdos

2.2 Aspectos tecnológicos

2.2.1 Definição dos critérios de desempenho da fachada
Definir os indicadores de conformidade dos dispositivos e componentes da tecnologia e os
critérios de resistência estrutural, durabilidade e estanqueidade mediante análise:
 do estado da estrutura principal ou substrato;

dos documentos solicitados e informações coletadas junto ao fabricante na fase de
estudos preliminares;
 das condicionantes físicas e climáticas do local de implantação
2.2.1.1 Critérios de resistência estrutural:
a ) Análise dos resultados dos estudos de viabilidade técnica preliminar do substrato
Análise da natureza das partes estruturais e de vedação da estrutura principal (substrato) e
das respectivas capacidades de atendimento às cargas atuantes (peso, ventos, etc) por meio
das especificações em projeto ou resultados dos testes de arrancamento, para a definição do
tipo, dimensionamento e distanciamentos entre os chumbadores a serem utilizados em cada
área;
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b ) Avaliação dos certificados e ensaios
Avaliação dos certificados de ensaios de resistência às deformações dos dispositivos e
componentes metálicos devido a cargas verticais e frontais;
Avaliação dos ensaios de resistência aos impactos de corpo duro e mole sobre o
revestimento (AFNOR P 08.301; P 08.302; NBR NM281-1:2003);
Avaliação dos ensaios para os componentes de placas cerâmicas- (NFP 13.304; I.S.O.
539.2; NBR 13818:1997):
 de expansão por umidade;
 de absorção de água;
 de resistência a eflorescências;
 resistência a fragmentação;
 resistência ao congelamento;
c ) Desenvolvimento preliminar dos critérios de dimensionamento estrutural da subestrutura
A partir dos resultados das análises do substrato, dos certificados de ensaios, e dos dados
coletados de intensidade e direção dos ventos locais, desenvolve-se os dimensionamentos
estruturais preliminares, de acordo com os procedimentos da NBR 6123;
c1 ) Dimensionamento dos perfis extrudados
De acordo com o abordado no item 4.1.4 (Resistência estrutural e durabilidade da
subestrutura), a norma UNI 11018:2003 observa que todos os sistemas de RNA são
caracterizados por uma autoportância muito limitada e baixíssima rigidez às cargas laterais,
expondo-se ao risco da fadiga, motivo pelo qual os perfis extrudados devem ser
dimensionados com o comprimento máximo de um ou dois andares. Os perfis devem
apresentar boa tenacidade. Quanto maior for a tenacidade maior será a resistência a fadiga.
Além da limitação com relação à altura, os perfis extrudados deverão ser devidamente
contraventados, por meio do correto dimensionamento do número de perfis de ancoragem e
chumbadores.
Prever reforços nas zonas expostas às cargas particularmente agravadas (topos e laterais de
edifício). De acordo com a UNI11018:2003 as deformações permitidas são:
 Para os montantes: flechas máximas permitidas iguais a 1/200 o comprimento vertical
entre dois pontos de fixação consecutivos (pela carga de vento);
 Para as guias: flechas máximas permitidas iguais a 1/300 o vão livre para as inflexões
verticais (pelo peso) e iguais a 1/100 o mesmo vão livre para as inflexões no plano
horizontal (pela carga de vento).
c2 ) Definição e dimensionamento dos perfis de ancoragem
Devem preferencialmente ser fabricados na mesma liga metálica utilizada para os perfis
montantes e guias. Considerar a necessidade de se fazer, preliminarmente, um levantamento
da planicidade da fachada. Este levantamento das condições de planicidade da fachada
auxiliará no dimensionamento dos perfis de ancoragem.
A absorção de deformações do substrato deve limitar-se à margem de acomodação
oferecida pelo furo oblongo do perfil de ancoragem. Os perfis suporte de ancoragem devem
ser calculados em função do estado de esforço previsto e das deformações máximas
admitidas. Não se devem absorver deformações maiores de fachada com a utilização de
calços, pois eles podem causar um comportamento completamente inadequado ao sistema
de fixação das ancoragens e dos chumbadores.
c3 ) Definição e dimensionamento dos chumbadores
No ítem "3.1.1 - b." a presente dissertação abordou as principais diferenças entre os
chumbadores mecânicos e químicos. O importante na decisão do tipo de chumbador é reunir
o peso da estrutura completa a ser fixada, a natureza e resistência do substrato que receberá
o ponto de fixação, e considerar a melhor opção de dimensionamento do chumbador do
ponto de vista do custo benefício. Recorda-se que as cargas de peso do conjunto de
subestrutura e RNA giram em torno, normalmente, de 100 a 400 Kg. Alguns sites de
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fabricantes de chumbadores possuem softwares de dimensionamento que auxiliam nesta
decisão. Ressaltam-se alguns requisitos a serem considerados para garantir a aderência dos
chumbadores: em qualquer das opções, limpar previamente o furo, com o auxílio de escovas
de aço e ar comprimido, para a retirada de poeiras e partículas indesejadas; na opção de
chumbadores mecânicos a precisão da bitola do furo no substrato é de suma importância
para garantir o nível de compressão e aderência; já na opção de chumbadores químicos, é
fundamental o atendimento à classificação de resistência ao fogo exigida pelas Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros, pois a resina química apresenta fluência sob altas
temperaturas, podendo tornar a fixação altamente vulnerável diante de situações de
incêncios.
2.2.1.2 Critérios de estanqueidade
Um dos principais critérios a serem observados com relação ao desempenho da
estanqueidade é a definição da profundidade da câmara de ar - Para auxiliar na definição dos
critérios de dimensionamento da profundidade da câmara de ar, dos dispositivos de
drenagem e da seleção do tipo de junta do RNA recorra aos conceitos do item 4.2
"Estanqueidade à água e ao ar". A pré-definição da profundidade da câmara de ar é
necessária já na fase de anteprojeto, pois interfere no desenvolvimento de plantas, cortes,
elevações e fachadas, como já exposto nos aspectos arquitetônicos;
2.2.1.3 Critérios de proteção contra a corrosão galvânica
A partir da análise da composição das ligas metálicas em interface deve-se passar para a
elaboração dos critérios de proteção contra a pilha galvânica
Observa-se que os parâmetros normativos apresentados na Tabela da UNI 11018:2003
sobre as compatibilidades galvânicas entre diferentes metais requerem, em algumas
composições, a condição de ambientes permanentementes secos, o que é inviável de se
imaginar para o clima brasileiro. No projeto e montagem da subestrutura, deve-se evitar ao
máximo a introdução de componentes contendo ligas metálicas diferentes das utilizadas nos
perfis extrudados e nos chumbadores, pois uma terceira liga metálica poderá estar distante
das demais na escala galvânica, podendo oferecer diferentes potenciais de corrosão
galvânica. Esta preocupação envolve também a decisão pelos demais dispositivos de fixação
que compõe a subestrutura, como parafusos e clipes de fixação.
Como visto em 4.1.4.4 (Compatibilização eletro-química entre os materiais da subestrutura),
o meio mais eficiente e barato de evitar a corrosão é projetar corretamente e controlar os
processos de montagem na obra, de maneira a não favorecer o ataque corrosivo. Qualquer
ponto onde duas superfícies metálicas de ligas diferentes estiverem em contato, mesmo que
separadas por pequenas distâncias, deve ser sempre evitado por meio de isolantes elétricos,
como; arruelas plásticas, fitas adesivas especiais, (de preferência os mais resistentes às
altas pressões de contato exigidas nas situações estruturais). O material isolante não deve
ser poroso ou permitir frestas, pois ele pode absorver água e propiciar a formação da
corrosão pelas frestas. Para facilidade de manutenção é conveniente introduzir uma peça
que possa ser facilmente substituída e que apresente potencial elétrico intermediário entre o
alumínio dos perfis e o aço inox dos chumbadores (melhor sugestão de composição), como é
o caso das arruelas de zinco.
2.2.2 Levantamento preliminar quantitativo com memorial descritivo
Os quantitativos levantados no anteprojeto devem seguir os critérios preliminares de
dimensionamentos e devem listar cada dispositivo e componente utilizado no projeto, com
conferência de quantitativo, para promover a execução de orçamentos mais apurados.

191

Diretrizes preliminares de projeto para RNA (cerâmica extrudada) de fachada
continuação
Etapa

3 Projeto pré-executivo

Produtos e conteúdos

3.1 Aspectos arquitetônicos

3.1.1 Consolidação das plantas originadas no anteprojeto
Com o anteprojeto definido, planilhas quantitativas conferidas e orçamento aprovado, partese para o desenvolvimento do projeto pré-executivo, consolidando os aspectos de
compatibilização levantados no anteprojeto. O conjunto de plantas da subestrutura deve
esclarecer os detalhamentos da montagem (CSTB 3194:2000 e UNI 11018:2003), definindo
detalhes como;
 Executar a elevação dos pontos de inserção dos perfis de ancoragem, de acordo com
os distanciamentos recomendados pela prova de arranque (CSTB 1661:1980). A
elevação deve mostrar em que material de substrato cada perfil de ancoragem será
fixado (estrutural ou de vedação), e qual chumbador será utilizado nas diferentes
situações. Como os componentes são de escala muito reduzida para serem
visualizados nas elevações, pode-se recorrer ao uso de códigos ou símbolos para
identificá-los;
 encontro de perfis montantes com bordas de aberturas e encaixe de requadramentos;
 detalhes dos seccionamentos necessários dos perfis montantes, com definição do
tamanho de perfil a ser utilizado e das fixações de luvas, quando solicitado pelo
calculista;
 fixação dos perfis guias (secundários) nos montantes, quando for o caso, respeitando a
trama de interface;
 detalhes dos rufos de drenagem nas partes inferiores da câmara, acima de aberturas,
bem como detalhes de caimentos de peitoris e drenagem da água nos requadramentos
das aberturas;
 detalhes da compartimentação da câmara, visando melhorias da equalização de
pressão, quando for o caso;
 detalhamento das resoluções de problemas de interface com demais subsistemas,
levantados no desenvolvimento do anteprojeto;
 No conjunto de plantas da paginação final dos RNA, devem-se anotar todos os códigos
necessários à compreensão dos tipos de RNA que serão utilizados na paginação, como
texturas, tamanhos, recortes, etc. O início e o sentido de montagem de cada paginação
também devem ser definidos;
 O pré-executivo deve detalhar ainda, no conjunto de plantas, todos os componentes de
acabamento a serem utilizados; bem como todos os detalhes arquitetônicos, etc.
Etapa

3 Projeto pré-executivo

Produtos e conteúdos

3.2 Aspectos tecnológicos

3.2.1 Compatibilização dos projetos pré-executivos considerando os critérios legais de
dimensionamento.
No projeto pré-executivo, o projetista deverá promover a compatibilização e desenvolvimento
dos projetos gráficos de acordo com o memorial de cálculo de dimensionamentos executado
pelo calculista, em concordância com as normas brasileiras, e na ausência destas, utilizandose dos parâmetros de ensaios e das normas internacionais.
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As normas internacionais citadas como parâmetros nestas diretrizes foram:
 CSTB 1661:1980;
 CSTB 3194:2000;
 CSTB 3586;
 UNI 11018:2003;
 AFNOR P08.301;
 AFNOR P08.302;
 ISO. 539.2;
 NFP 13.304;

Quadro 2 - Diretrizes preliminares de projeto para RNA de fachada (cerâmicas extrudadas;
subestrutura alumínio)
Fonte: Elaborado pelo autor
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6.3 Considerações finais
No quadro 2 foram levantados alguns procedimentos e critérios básicos de seleção
da tecnologia de RNA em cerâmica extrudada e subestrutura de alumínio, a serem
considerados e avaliados sob o ponto de vista dos aspectos arquitetônicos e
tecnológicos.
Para que esta tecnologia apresente desempenhos satisfatórios, os critérios de
segurança devem prevalecer sobre os critérios de custo-benefício na seleção da
tecnologia de RNA e da empresa fornecedora. Após ser criteriosamente
selecionada a empresa, a tecnologia de RNA deve ser adequadamente projetada,
dimensionada e montada, considerando a análise e compatibilização com todas as
suas interfaces (interfaces entre RNA e: substrato; esquadrias; subsistema de
cobertura; demais instalações e subsistemas do edifício, demais componentes da
mesma tecnologia, entre outros). Devem ser considerados também os requisitos e
critérios de desempenho sob as ações a que estarão expostos, como: cargas de
vento, impactos, águas de chuva, exposição ao sol, deformações em função de
variações de umidade e temperatura, ruídos aéreos, descargas atmosféricas, etc.
Para Sabbatini e Agopyan (1991), o desenvolvimento de sistemas construtivos é
reconhecidamente um problema com o mais alto grau de complexidade. A resposta
a este desafio passa pela aplicação de uma correta metodologia de pesquisa de
desenvolvimento tecnológico em um setor adequadamente estruturado e com a
participação

de

profissionais especializados e

treinados.

A

pesquisa

de

desenvolvimento tecnológico deve ser dirigida para a criação ou aperfeiçoamento
de: materiais e componentes de construção; procedimentos operacionais (métodos,
processos e sistemas construtivos) e procedimentos organizacionais (técnicas de
planejamento, administração e controle das operações construtivas).
Ressalta-se que a tecnologia de RNA de cerâmica extrudada e subestrutura de
alumínio deve ser tratada como um sistema construtivo completo. Quando se fala
em sistema construtivo se está tratando de engenharia e de controle sobre os
processos. No ambiente construtivo brasileiro há certa tendência de se fugir das
sistematizações, dos sistemas construtivos, dos procedimentos de verificação e
controle, e dos processos de atribuições de responsabilidades.
As responsabilidades na tecnologia de RNA não podem ser diluídas. O fornecedor
deverá vender o sistema construtivo completo, e se responsabilizar integralmente
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pelo seu projeto, montagem e desempenho, sobretudo pelos fatos: de ser uma
tecnologia inovadora para o país, de não possuírmos ainda os ensaios necessários,
dos procedimentos ainda não estarem devidamente disseminados entre os
construtores, pela inexistência de normas técnicas brasileiras específicas, e pelo
fato de ainda não possuirmos (ao contrário de países europeus e norteamericanos)
empresas sistemistas de projeto voltadas para o desenvolvimento terceirizado do
processo de projeto e montagem desta tecnologia.
Dentro deste quadro, a diluição de responsabilidades na produção dos RNA
descaracterizará a tecnologia de RNA como um sistema construtivo completo. Com
responsabilidades diluídas, dificilmente um setor da cadeia produtiva assumirá sua
responsabilidade sobre eventuais insucessos, e o ônus poderá recair sobre a
própria tecnologia. Poderá haver a falsa conclusão de que é a tecnologia que não
funciona, e a tecnologia poderá cair no descrédito.
Portanto, uma das primeiras decisões que o projetista deverá tomar no processo de
seleção tecnológica é exatamente a de buscar uma empresa que se responsabilize
integralmente pelo sistema construtivo de RNA. A empresa deve oferecer
acessoramento técnico, disponibilização da conduta e gerência dos ensaios de
desempenho necessários para cada componente, com as devidas referências
normativas, desenvolvimento de todo o processo de projeto, montagem,
procedimentos operacionais e organizacionais da obra.

dos
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7 CONCLUSÕES
A presente dissertação buscou sistematizar informações básicas sobre a tecnologia
de revestimentos não aderidos, considerada inovadora para o Brasil, mas existente
a mais de quatro décadas, predominantemente na América do Norte e Europa,
onde é popularmente conhecida como Fachadas Ventiladas. Foi dado especial foco
nos revestimentos não-aderidos (RNA) com

placas cerâmicas extrudadas e

subestrutura de alumínio. A tecnologia de RNA tem como premissa a eficiência no
sistema de proteção da fachada às ações climáticas, como vento, chuva e sol; tais
sistemas de proteção recebem diversas classificações; “Barreiras Múltiplas”, “RainScreen Façades”; “Pressured- Equalized Façades”, etc.
Tais premissas de eficiência da proteção às fachadas podem ser alcançadas,
desde que o projeto contemple as especificações de materiais e componentes
necessárias, bem como os procedimentos para montagem e manutenção da
fachada, visando atendimento aos requisitos e critérios de desempenho funcional
do revestimento.
O estudo de caso realizado auxiliou a comprovar que as compatibilidades entre
todos os subsistemas da edificação devem ser estudadas e representadas nas
plantas, cortes e elevações do substrato, pois este conjunto de plantas é a matriz a
partir da qual se deve desenvolver o projeto de RNA. A compatibilização não deve
ser buscada apenas em projeto. Critérios de construção, verificação e preparo do
substrato também devem ser atendidos, bem como os procedimentos de montagem
e fiscalização da montagem do RNA devem ser respeitados.
Os princípios tecnológicos de proteção da fachada utilizados pela tecnologia de
RNA de placas cerâmicas extrudadas e subestrutura de alumínio são eficientes
para superfícies planas (grandes ou pequenas). No entanto, as limitações da
tecnologia devem ser observadas e contornadas nos encontros com molduras de
fechamentos de aberturas (requadros), nos contornos de pequenos detalhes
arquitetônicos; como vigas ou pilares aparentes, ou mesmo detalhes em alto ou
baixo relevo, presentes em fachadas mais elaboradas. Muitas vezes pequenos
detalhes arquitetônicos fogem absolutamente da modulação da trama de interface,
e podem não ser compatibilizados com o RNA.

Esta limitação deve ser

considerada, sobretudo na avaliação de projetos de “retrofit” que possuam muitos
detalhes arquitetônicos a serem preservados. Para estas situações uma possível
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solução poderá ser a adoção de tecnologias mistas, ou seja, o uso do RNA para as
superfícies planas, integrado a outras tecnologias para a recuperação dos detalhes
arquitetônicos e decorativos em relevo. A tecnologia também carece de evolução
para o revestimento de superfícies curvas, pois não há ainda o desenvolvimento
tecnológico para a fabricação de placas cerâmicas extrudadas com curvaturas.
Das empresas pioneiras no Brasil, fornecedoras da tecnologia de RNA, poucas
possuem assessoramento técnico de projeto, fato que pode ser reflexo do mercado
internacional, de onde vêem essas empresas. No mercado internacional estas
empresas fornecedoras de RNA já se habituaram a conviver com empresas
parceiras sistemistas, especializadas no desenvolvimento de projetos e montagem
de sistemas de fachadas. Tais empresas parceiras funcionam como as
“montadoras” de veículos automotivos, ou seja, desenvolvem o projeto e a
montagem dos sistemas de fachadas empregando produtos de diversas empresas
fornecedoras, assim como o fazem as montadoras de veículos. No entanto são
pouquíssimas as empresas brasileiras capacitadas para esta parceria, algumas
delas já integradas aos maiores fornecedores de RNA do Brasil. O atendimento
técnico aos projetistas interessados no desenvolvimento de pequenos projetos de
RNA, como o do estudo de caso, ainda é deficitário, pois a demanda de assessoria
técnica aos grandes projetos ocupa totalmente a capacidade de atendimento das
empresas que oferecem esta parceria.
Num primeiro momento no Brasil, as empresas fornecedoras de RNA deverão se
adequar ao comportamento do mercado brasileiro, oferecendo o assessoramento
técnico necessário aos projetistas e construtores, até que o próprio mercado crie e
ofereça empresas parceiras especializadas em consultorias técnicas e no
desenvolvimento de projetos e montagens de RNA. As empresas fornecedoras da
tecnologia de RNA deverão vender o sistema construtivo completo, e se
responsabilizar integralmente pelo seu projeto e montagem, assumindo para si a
responsabilidade pelo adequado desempenho da tecnologia durante sua vida útil,
de maneira a evitar que o ônus de eventuais insucessos de montagens feitas sem o
devido acompanhamento técnico recaia sobre a credibilidade da tecnologia.
A presente dissertação além de sistematizar as principais informações sobre RNA
apresentou um conjunto de diretrizes para auxiliar o desenvolvimento de projetos
de fachada com revestimento não-aderido de placas de cerâmicas extrudadas.
Trata-se de um produto piloto que deverá ser aprimorado em trabalhos futuros.
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A presente dissertação limitou-se às informações relativas ao projeto de RNA sob
alguns aspectos de segurança estrutural, estanqueidade à água e durabilidade.
Estes estudos devem ainda ser aprofundados, e a tecnologia deve ser estudada
também sobre outros aspectos igualmente importantes, como os requisitos e
critérios de desempenhos térmicos, acústicos, de seguranca contra incêndio, de
eficiência energética, etc.
Sendo uma tecnologia considerada no Brasil como “inovadora” (sem norma técnica
prescritiva), os produtos de RNA deverão passar pelas devidas avaliações técnicas,
visando apresentar ao mercado (projetistas, construtores, incorporadores e
usuários) informações técnicas sobre seu desempenho, condições de uso e,
eventuais limitações.

198

REFERÊNCIAS
A FACHADA é um dos pontos mais sujeitos a patologias numa construção,
perdendo somente para os sistemas hidráulicos. Projeto Design, Edição 340 jun.
2008. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br/tecnologia/tecnologia-dasfachadas-a-fachada-01-08-2008.html>. Acesso em: 15 nov. 2011.
ABS DUBAI. Fixadores de manta. Disponível em: <http://www.absdubai.com>.
Acesso em: 10 jul. 2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6123: forças devido
ao vento em edificações: procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1988. 66p.
_____. NBR 13818: placas cerâmicas para revestimentos: especificação e métodos
de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 1997. 78p.
_____. NBR 14267: elementos de fixação: peças roscadas com revestimentos de
zinco por imersão a quente: especificação. Rio de Janeiro: ABNT, 1999. 5p.
_____. NBR 15253: perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico, para
painéis reticulados em edificações: requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
15p.
_____. NBR 15463: placas cerâmicas para revestimento: porcelanato. Rio de
Janeiro: ABNT, 2007. 6p.
_____. NBR 15575-4: edifícios habitacionais de até cinco pavimentos:
desempenho: parte 4: sistemas de vedações verticais externas e internas. Rio de
Janeiro: ABNT, 2012. 51p.
_____. NBR 15846: rochas para revestimento: projeto, execução e inspeção de
revestimento de fachadas de edificações com placas fixadas por insertos metálicos.
Rio de Janeiro: ABNT, 2010. 11p.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE CERÂMICOS PARA
REVESTIMENTO - ANFACER. Consulta as estatísticas. Disponível em:
<http://www.anfacer.org.br/site/default.aspx?idConteudo=159&n=Brasil>. Acesso
em: 5 maio 2012.
BECK, A. T.; CORRÊA, M. R. S. Proposta de atualização das velocidades básicas
do vento no Brasil. Téchne, São Paulo, n. 184, jul. 2012. Disponível em:
<http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/165/artigo205434-1.asp>.
Acesso em: 15 mar. 2012.
BOSCHI, A. Como cães e gatos. Revista Mundo Cerâmico, São Paulo, v. 15, n.
4/5, p.126-127, abr. maio 2007. Disponível em:
<http://www.mundoceramico.com.br>. Acesso em: 8 abr. 2011.
BRAGA, H. Deus não se agradou dele e de sua oferta. Disponível em:
<Evangelicos-l@summer.com.br> em: 22 maio 1998.

199

BUTECH GRUPO PORCELANOSA. Fachada dos Escritórios Centrais
Domenech – Espanha. Disponível em: <http://www.butech.es/catalogo/sistemasconstructivos/fachada-ventilada?lang=es>. Acesso em: 9 mar. 2011.
CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION. Ontario Association of
Architects. The Rain Screen Wall System. Ontário: CMHC / OAA, 2002. 28p.
Disponível em :
<http://www.cmhc.ca/en/inpr/bude/himu/coedar/loader.cfm?url=/commonspot/securit
y/getfile.cfm&PageID=70139>. Acesso em: 15 fev. 2011.
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT. CSTB 3194: Ossature
métallique et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'um Avis
Technique ou d'um constat de traditionalité - conditions générales de conception et
de mise em oeuvre. Paris: CSTB, 2000. 66p.
CONSTRUTORA ESFER. Fachada do Edifício “Urbanizacíon Vergagrande”
antes e depois do retrofit, 2008. Disponível em:
<http://www.esfer.es/obras.php?id=49>. Acesso em: 22 mar. 2011.
CONSTRUTORA GARCIA RAMA. Fachada do edifício “México Lindo” - El Muro
de San Lorenzo. Disponível em: <http://garciarama.com/>. Acesso em: 22 mar.
2011.
DEUTSCHE STEINZEUG & AGROB BUCHTAL. Fachada do Bouwhuis,
Zoetermeer, Países Baixos. Disponível em: <http://www.agrob-buchtal.de/>.
Acesso em: 9 mar. 2011.
ELIANE. Sede da System, tecnologia Laminum de RNA. Disponível em:
<http://www.eliane.com>. Acesso em: 20 mar. 2012
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE. UNI 11018: rivestimenti e
sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a montaggio meccanico: istruzioni per la
progettazione, l'esecuzione e la manutenzione, rivestimenti lapidei e ceramici.
Milano: UNI, 2003. 86p.
______. UNI EM ISO 6946: linee guida per il calcolo della trasmittanza termica di
panelli prefabbricati di calcestruzzo. Milano: UNI, 2008. 58p.
FAVEMANC. Fachada residencial - antes e depois - Gijón, Espanha.
Disponível em: <http://www.favemanc.com/>. Acesso em: 9 mar. 2011.
FAVETON BRASIL. Informações gerias da homepage. Disponível em:
<http://www.favetom.com.br>. Acesso em: 12 abr. 2012.
FAVETON. Fachada da Universidade de Arkansas, EUA. Disponível em:
<http://www.faveton.com/>. Acesso em: 9 mar. 2011.
FRASCÁ, M. H. B. O. Caracterização tecnológica de rochas ornamentais e de
revestimento: estudo por meio de ensaios e análises e das patologias associadas
ao uso. In: SIMPÓSIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO NORDESTE, 3., 2002,
Recife. Anais... Rio de Janeiro: CETEM, 2002.

200

FREELON GROUP. Portfolio Harvey B. Gantt Center for African-American Arts
+ Culture. Disponível em: <http://www.freelon.com/portfolio/273/Cultural>. Acesso
em: 10 maio 2011.
GNECCO, C.; MARIANO, R.; FERNANDES, F. Tratamento de superfície e
pintura. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Siderurgia / Centro Brasileiro da
Construção em Aço, 2003. 94 p.
HANDLE, F. (Ed.) Extrusion in ceramics. Berlin: Kisslingweg, 2009. 470p.
IGLESIAS, M. El plan de fachadas del Muro ya há actuado sobre 32 edificios
costeros. La Vos de Asturias, Astúrias, 26 fev. 2011. Disponível em:
<http://www.lavozdeasturias.es/asturias/gijon/fachadas-Muro-actuado-edificioscosteros_0_434356618.html>. Acesso em: 22 mar. 2011.
INFANTE, B. M. A. Clínica Las Condes, Santiago, Chile, do escritório de
arquitetura "IVI". Disponível em: <infante@ivi.cl>. Acesso em: 22 ago. 2011
INOVATEC CONSULTORES. Edifício Jurubatuba. Disponível em:
<http://www.inovatecconsultores.com.br/>. Acesso em: 23 ago. 2011.
KERAGAIL. Superfícies hidrofílicas nos RNA de cerâmicas extrudadas.
Dispon'ivel em: <www.keragail.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2012.
KISS, P. Pulmões prediais. Téchne, São Paulo, n. 39, mar. 1999. Disponível em:
<http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/39/artigo32163-1.asp>. Acesso
em: 15 fev. 2011.
LARANJEIRAS, A. C. R. Chumbadores. Salvador, 2008. 24p. Disponível em:
<http://br.groups.yahoo.com/group/comunidadeTQS>. Acesso em: 20 fev. 2011.
LOTURCO, B. Estrutura combinada. Téchne, São Paulo, n. 138, set. 2008.
Disponível em: <http://www.revistatechne.com.br/engenhariacivil/138/sumario.asp>. Acesso em: 20 mar. 2011.
______. Engenharia do vento. Téchne, São Paulo, n. 156, mar. 2010. Disponível
em: <http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/156/artigo167714-1.asp>.
Acesso em: 20 mar. 2011.
MEDEIROS, J. S. Fachada ventilada. Téchne, São Paulo, n. 176, nov. 2011.
Disponível em: <http://www.revistatechne.com.br/>. Acesso em: 15 dez. 2011.
MELHADO, S. B. et al. O processo de projeto e sua gestão. In : Coordenação de
projetos de edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 2005. Cap. 2.
MITIDIERI FILHO, C. V. Avaliação de desempenho de sistemas construtivos
inovadores destinados a habitações térreas unifamiliares: desempenho
estrutural. 1988. 202 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, Escola
Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988.

201

MORENO, R. G. Resumo do documento emitido pelo departamento do meio
ambiente de Gijón. 1998b. Disponível em:
<http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu98/bp432.html>. Acesso em: 22 mar. 2011.
______. (Ed.) Reordenación urbana e inserción social: abriendo la ciudad al
mar, Gijón (España). Madri: Biblioteca “Ciudades para un Futuro más Sostenible”,
“Universidad Politecnica de Madri”, 1998a. Disponível em:
<http://habitat.aq.upm.es/bpes/onu98/bp432.html>. Acesso em: 22 mar. 2011.
MOURA, E. Fachadas respirantes. Téchne, São Paulo, n. 144, mar. 2009.
Disponível em: <http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/144/fachadasrespirantes-fachadas-ventiladas-combinam-funcoes-esteticas-com-bom-1289341.asp>. Acesso em: 10 jan. 2010.
NATIONAL BANK OF BADEN - NBK. Fachada do National Bank of Baden em
Württemberg, Stuttgard, Alemanha. Disponível em: <http://www.nbk.de>. Acesso
em: 15 abr. 2011.
OLIVEIRA, L. A. Metodologia para desenvolvimento de projeto de fachadas
leves. 2009. 287f. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2009.
PANNONI, F. D. Princípios da proteção de estruturas metálicas em situação
de corrosão e incêndio. 4. ed. [S.l.]: Perfis Gerdau Aço Minas, 2007. (Coletânea
do uso do aço)
PARKLEX GRUPO DE COMPÓSITOS GUREA. Fachada do Museu da
Universidade de Alicante, Espanha. Disponível em: <http://www.parklex.com>.
Acesso em: 10 abr. 2011.
PEÑA, M. D.; FRANCO, L.S. Método para a elaboração de projetos para produção
de vedações verticais em alvenaria. Gestão & Tecnologia de Projetos, São
Paulo, v. 1, n. 1, nov. 2006.
PEREZ, A. R. Umidade nas edificações. 1986. 170 f. Dissertação (Mestrado) –
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986.
PIANO, R. Fachada do IRCAM “Institut de Recherche et Coordination
Acoustique / Musique. Disponível em:
<http://architecture.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=architecture&cdn=hom
egarden&tm=16&gps=66_6_1277_551&f=00&su=p284.9.336.ip_p504.1.336.ip_&tt=
33&bt=0&bts=0&zu=http%3A//rpbw.r.ui-pro.com/>. Acesso em: 17 mar. 2011.
PINIWEB. Centro de Inovação Brasil, da DuPont, Paulínia (SP). Disponível em:
<http://www.piniweb.com.br/construcao/tecnologia-materiais/dupont-lanca-sistemapara-revestimento-de-fachadas-255599-1.asp>. Acesso em: 15 abr. 2012.
QUADROS, M. E. et al. O uso da fotocatálise para a desinfecção e desodorização
do ar interno. In: SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E
AMBIENTAL, 13., 2008, Belém. Anais... [S.l.: s.n.], 2008.

202

QUINALIA, E. Hospital integrado. Téchne, São Paulo, n. 151, out. 2009.
Disponível em: <http://www.revistatechne.com.br/engenharia-civil/151/obra-hospitalintegrado-154410-1.asp>. Acesso em: 15 dez. 2011.
ROLLHAUSER, C. M.; BECK, C. P. Insulation attachment stud for composite
material substrate. Washington DC: Secretary of the Navy, 1995. (Patente
US5426905)
ROQUE, C. M. C. Métodos sem malha para a análise de placas e cascas
compósitas. 2007. 401 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Departamento de
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, Engenharia da Universidade do Porto,
Porto, 2007.
SABBATINI, F. H.; AGOPYAN, V. Desenvolvimento de métodos, processos e
sistemas construtivos. São Paulo: Departamento de Engenharia de Construção
Civil, 1991. 25p. (Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP BT/PCC/32).
SANTAFIORA. Fachada do Cassino Campione D’Itália. Disponível em:
<http://www.santafiorapietre.it/>. Acesso em: 7 maio 2011.
SANTOS, L. Cortina de vidro. Téchne, São Paulo, n. 122, maio 2007. Disponível
em: <http://www.revistatechne.com.br/>. Acesso em: 11 nov. 2009.
SANTOS, L. C. Fachadas de alumínio: como alcançar um desempenho eficiente.
Contramarco & Companhia, São Paulo, n.55, set. 2005. Disponível em:
<http://www.contramarco.com.br>. Acesso em: 5 fev. 2012.
SIQUEIRA JUNIOR, A. A. Tecnologia de fachada-cortina com placas de grés
porcelanato. 2003. 199 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
SKYLINE. Fachada do Metamorfosi Complesso Dromont S. P. A. Disponível
em: <http://www.skyline-italia.com/>. Acesso em: 10 mar. 2011.
TECNART. Catalogo de chumbadores mecânicos. Disponível em:
<http://www.innovar8.com.br/tecnart/index.php?option=com_content&task=view&id=
20&Itemid=35>. Acesso em: 12 jun. 2011.
TECNO IMAC. Fachada de Centro Comercial, Limatola, Benevento, Itália.
Disponível em: <http://www.tecnoimac.com/>. Acesso em: 7 maio 2011.
TERREAL. Catálogo: Ventilated Facades 2011. Disponível em:
<http://www.terrealfacade.com/en/products/ventilated-facades/> Acesso em: 15
maio 2011.
THOMAZ, E. Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação. São Paulo:
IPT/EPUSP/PINI, 1989. 194p.

203

TRESPA. Fachada do Centro Recreativo L’odyssee – Tergnier na França.
Disponível em: <http://www.trespa.com/it/>. Acesso em: 5 jun. 2011.
VMZINC. Hunter Museum of American Art, Chattanooga, Tenesse, USA.
Disponível em: <http://www.vmzinc.com/>. Acesso em: 10 jun. 2011.
WIERINGA, J. et al. New revision of davenport roughness classification. In:
EUROPEAN & AFRICAN CONFERENCE ON WIND ENGINEERING,3., 2001,
Eindhoven, Netherlands. Proceedings... [S.l.: s.n.], 2001.
WOESTELANDT. Fachada de Centro Comercial, Strasbourg, França.
Disponível em: <http://www.woestelandt.com>. Acesso em: 9 mar. 2011.
YOUTUBE. Computational Fluid Dynamics (CFD): velocidade de ventos em
torno de edifícios. Disponível em: <http://youtu.be/Tn9f1hQ3buQ>. Acesso em: 10
nov. 2011.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS
AKUTSU, M. Fundamentos de desempenho térmico das edificações:
adequação ao clima. São Paulo: IPT, 2009. (Disciplina “Desempenho Térmico e
Acústico das Edificações”. Laboratório de Conforto Ambiental e Sustentabilidade
dos Edifícios)
AQUINO, J. P. R. Análise do desenvolvimento e da utilização de projetos para
produção de vedações verticais na construção de edifícios. 2004. 184 f.
Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2004.
AQUINO, J.; MELHADO, S. B. Estudos de caso sobre desenvolvimento e utilização
de projetos para produção de vedações verticais. Revista G&T Projetos, São
Paulo, v.1, n.1, p. 76-103, nov. 2006.
ARONS, D. M. M. Properties and applications of double-skin building facades.
2000. 277 f. Dissertação (Mestrado) – Department of Architecture, Massachusetts
Institute of Technology, Massachusetts, 2000.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10065: elementos de
fixação de aço inoxidável e aço resistente à corrosão: especificação. Rio de
Janeiro: ABNT, 2011. 18p.
_____. NBR 10821-1: esquadrias externas para edificações: parte 1: terminologia.
Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 13p.
_____. NBR 10821-2: esquadrias externas para edificações: parte 2: requisitos e
classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 17p.

204

_____. NBR 10821-3: esquadrias externas para edificações: parte 3: métodos de
ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 54p.
_____. NBR 11364: painéis termoisolantes à base de lã de rocha: especificação.
Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 3p.
_____. NBR 13047: isolante térmico de lã de rocha: mantas flexíveis com suporte
de tela metálica. Rio de Janeiro: ABNT, 2001. 3p.
_____. NBR 13756: esquadrias de alumínio: guarnição elastomérica em EPDM
para vedação: especificação. Rio de Janeiro: ABNT, 1996. 8p.
_____. NBR 13816: placas cerâmicas para revestimentos: terminologia. Rio de
Janeiro: ABNT, 1997. 4p.
_____. NBR 13817: placas cerâmicas para revestimentos: classificação. Rio de
Janeiro: ABNT, 1997. 3p.
_____. NBR 14229: ligas de alumínio: perfis extrudados sólidos ou tubulares para
fins estruturais: requisistos. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. 5p. (em revisão)
_____. NBR 14827: chumbadores instalados em elementos de concreto ou
alvenaria: determinação de resistência à tração e ao cisalhamento. considera as
seguintes condições de cargas: estática, sísmica, fadiga ou choque. Rio de
Janeiro: ABNT, 2002. 15p.
_____. NBR 14918: chumbadores mecânicos pós-instalados em concreto:
avaliação do desempenho. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 33p.
_____. NBR 15049: chumbadores de adesão química instalados em elementos de
concreto ou de alvenaria estrutural. determinação do desempenho. 2004. 12p.
_____. NBR 15478: ligas de alumínio: tubos extrudados para uso em estruturas
espaciais: requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. 6p. (em revisão)
_____. NBR 15819: ligas de alumínio: perfis extrudados para aplicações estruturais.
Rio de Janeiro: ABNT, 2010. 8p.
_____. NBR 15873: coordenação modular para edificações. Rio de Janeiro: ABNT,
2010. 9p.
_____. NBR 5601: aços inoxidáveis: classificação por composição química. Rio de
Janeiro: ABNT, 2011. 7p.
_____. NBR 7000: alumínio e suas ligas: produtos extrudados com ou sem
trefilação: propriedades mecânicas. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 18p.
_____. NBR 7007: aço carbono e microligados para barras e perfis laminados a
quente para uso estrutural. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 6p.
_____. NBR 7549: alumínio e suas ligas: produtos laminados, extrudados e
fundidos: ensaio de tração. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 24p.

205

_____. NBR 8116: alumínio e suas ligas: produtos extrudados: tolerâncias
dimensionais. Rio de Janeiro: ABNT, 2006. 31p.
_____. NBR 8117: alumínio e suas ligas: arames, barras, perfis e tubos extrudados:
requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. 10p.
_____. NBR 8851: parafuso sextavado para uso estrutural: dimensões:
padronização. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 5p.
_____. NBR ISO 2107: alumínio e suas ligas: produtos trabalháveis: designação
das têmperas. Rio de Janeiro: ABNT, 2008. 9p.
_____. NBR NM 133: aços inoxidáveis: classificação, designação e composição
química. Rio de Janeiro: ABNT, 2000. 8p.
_____. NBR NM 87: aço carbono e ligados para a construção mecânica:
designação e composição química. Rio de Janeiro: ABNT, 2000. 19p.
COSTA, E. C. Física aplicada à construção. 4. ed. São Paulo: Edgar Blücher,
2003. 263p.
CRAWFORD, J.; SJOSTROM, J. City Lives Up To Its Windy Nickname. Chicago
Tribune, Chicago: Tribune Company, 7 abr. 1988. Disponível em:
<http://articles.chicagotribune.com/1988-04-07/news/8803060924_1_sears-towerwindows-high-rise> acesso em: 20 out. 2011.
FELD, J.; CARPER, K. L. Construction failure. New York: John Wiley & Sons,
1997. 512p.
FERREIRA, A. R. P. C. Soluções técnicas para isolamento sonoro de edifícios
de habitação. 2007 102 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto Superior Técnico,
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2007.
FRASCÁ, M. H. B. O. Estudos experimentais de alteração acelerada em
rochas graníticas para revestimento. 2003. 264 f. Tese (Doutorado) - Instituto
de Geociências, Universidade de São Paulo, 2003.
______. Qualificação de rochas ornamentais e para revestimento de edificações:
caracterização tecnológica e ensaios de alterabilidade. In: SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE ROCHAS ORNAMENTAIS, 1 / SEMINÁRIO DE ROCHAS
ORNAMENTAIS DO NORDESTE, 2, 2001, Salvador. Anais... Rio de Janeiro:
CETEM, 2001. Disponível em:
<http://www.cetem.gov.br/publicacao/I_II_simposio_de_rochas_ornamentais_do_no
rdeste.pdf>. Acesso em: 3 mar. 2012.
GUERRA, M. A. A.; MITIDIERI FILHO, C. V. Sistema de gestão integrada em
construtoras de edifícios: como planejar e implantar um sgi. São Paulo: Editora
Pini, 2010. 160p.
KLEIN, D. Rain screen building method. New York: AIA Continuing Education,
2011.

206

LONCOUR, X. et al. Ventilated double facades: classification & illustration of
façade concepts. Belgium: Belgian Building Research Institute, 2004. 49p.
MELHADO, S. B. Gestão, cooperação e integração para um novo modelo
voltado à qualidade do processo de projeto na construção de edifícios. 2001.
235f. Tese (Livre-Docência) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2001.
______. Qualidade do projeto na construção de edifícios: aplicação ao caso
das empresas de incorporação e construção. 1994. 294 f. Tese (Doutorado) –
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.
MINISTÉRIO DAS CIDADES. Secretaria Nacional da Habitação. Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Diretrizes do Sistema
Nacional de Avaliações Técnicas (SINAT) - Diretriz nº 003 - Diretriz para
Avaliação Técnica de sistemas construtivos estruturados em perfis leves de aço
conformados a frio, com fechamentos em chapas delgadas (Sistemas leves tipo
"Light Steel Framing"). Brasília: MC, 2010. (PBQP-H). Disponível em:
<http://www4.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_sinat.php>. Acesso em: 01 dez.
2011.
MITIDIERI FILHO, C. V. Sistema da qualidade no projeto e construção de
edifícios. São Paulo: IPT, 2010. (Disciplina do 3º.Quadrimestre de 2010, Mestrado
Habitação).
MORO, M. Arquitectos y urbanistas, 20 años de feliz colaboracíon com El sector.
Gijón El Comércio, 20 dez. 2008. Disponível em:
<http://garciarama.com/app/download/3103099402/el-comercio-20-12-08.pdf>.
Acesso em: 20 mar. 2011.
OESTERLE, E. et al. Double-skin façade: integrated planning. 2. ed. New York:
Prestel Publications, 2001. 208p.
PEÑA, M. D. Método para a elaboração de projetos para produção de
vedações verticais em alvenaria. São Paulo: Departamento de Engenharia de
Construção Civil, 2004. 16p. (Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP
BT/PCC/363).
______. Método para a elaboração de projetos para produção de vedações
verticais em alvenaria. 2003. 160 f. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
POIRAZIS, H. (Ed.) Double Skin Façades for office buildings: literature review.
Lund: KFS AB, 2004. 196p.
SOUZA, A. L. R. Preparação e coordenação da execução de obras:
transposição da experiência francesa para construção brasileira de edifícios. 2001.
Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2001.

