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RESUMO
A fachada influencia o desempenho do edifício do ponto de vista da habitabilidade,
da segurança, da durabilidade e do impacto ambiental. Sua importância também é
considerada para a estética arquitetônica, o prazo e o custo da obra. Deste modo,
o resultado da seleção tecnológica do sistema de fachada pode interferir
positivamente, ou negativamente, no atendimento ao programa de necessidades
do edifício, contemplando em maior ou menor grau os interesses dos agentes
envolvidos desde a idealização à operação do edifício. Esta dissertação objetiva
propor um método, e os respectivos requisitos, para apoiar a seleção dos sistemas
de fachada para edifícios comerciais e institucionais, bem como discutir sua
inserção no processo de projeto e os agentes envolvidos. Para isso, foi feita uma
pesquisa exploratória no mercado, com empresas construtoras e de projeto, a fim
de analisar os métodos e critérios considerados pelos projetistas na seleção dos
sistemas de fachada, os agentes decisórios e a etapa de tomada de decisão. Para
definir o cenário da proposta e discutir a sua abordagem, esta pesquisa foi
associada à revisão bibliográfica acerca da seleção na construção, requisitos
pertinentes à seleção das fachadas e sua inserção no processo de projeto. Então,
o método foi desenvolvido com base em uma ferramenta de análise multicritério e
posteriormente

testado

em

aplicações

práticas.

A

proposta

contempla

recomendações de um processo de projeto colaborativo, que permita a
contribuição oportuna dos agentes envolvidos, e foca a estruturação de um modelo,
adequado às necessidades específicas do projeto, a fim de fazer uma análise
sistemática das alternativas. Apesar de não ser uma prática habitual nas empresas
de projeto, a pesquisa acerca das alternativas e a análise sistemática destas
informações mostraram-se positivas como instrumentos de apoio à seleção do
sistema de fachada.
Palavras-chave: Projeto de fachada; Seleção tecnológica; Desempenho; Análise
multicritério.

ABSTRACT
Method for selection of commercial and institutional buildings’ facade
The facade influences on building performance concerning habitability, safety,
durability and environmental impact. It is also important to architectural aesthetics,
construction term and overall cost of the project. Thus, the facade selection can
interfere positively or negatively in meeting the project assumptions, taking the
stakeholders interests into account during each stage, from the idealization to the
operation of the building. This thesis aims to propose a method and requirements to
support facade selection for commercial and institutional buildings, as well as to
discuss its insertion in the building design process and the stakeholders involved. In
order to define its context and elaborate the method, a literature review was made
about design process, selection in construction and façade requirements and an
exploratory

research

was

conduct

with

designers,

consultants

and

builders/developers about the decision-making process to select facade systems for
commercial and institutional buildings. The proposition was structured based on
multi-criteria decision-aid and it considers a collaborative project process, enabling
the participation of multiple stakeholders. It also proposes to structure a model for a
systematic analysis of the alternatives, fitting specific projects issues. Despite not
being a customary practice in the design companies, a research about the
alternatives and a systematic analysis of this information proved to be important as
a decision-aid technique to support the facade selection.
Key Words: Facade design; Facade selection; Performance; Decision aid.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contextualização e Justificativa

A fachada é uma parte1 complexa do edifício que influencia o seu desempenho do
ponto de vista da habitabilidade, da segurança, da durabilidade e do impacto
ambiental, tendo também importância na estética arquitetônica, prazo de execução e
custo global do edifício2. Desse modo, o resultado da seleção tecnológica dos
sistemas de fachada (ou tecnologias de fachada) pode interferir na construtibilidade
e no atendimento ao programa de necessidades do edifício em termos de requisitos
de desempenho técnico (segurança, sustentabilidade e habitabilidade), construtivo e
mercadológico.
A vedação vertical externa, [...], ou simplesmente fachada, pode ser
entendida como sendo um subsistema do edifício constituído por
elementos que compartimentam e definem os ambientes internos dos
externos, controlando a ação de agentes indesejáveis, sendo,
portanto, o invólucro do edifício (OLIVEIRA, 2009).

Assim, por constituir sua ―casca‖, essa parte do edifício é grande responsável por
sua interação com o meio externo, proteção a intempéries e, consequentemente,
desempenho energético. Também constitui a principal imagem do edifício no
entorno, responsável por comunicar a sua identidade e a da marca a ele associada,
o que é especialmente importante em edifícios comerciais e institucionais.
A relevância da fachada para o edifício não se restringe aos aspectos de
desempenho mencionados ou à fase de uso e operação. O custo e o volume de
trabalho associados às fachadas lhe dão importante papel no processo de produção
do edifício. São fundamentais as soluções para interfaces construtivas entre esta
parte do edifício e as demais e para questões logísticas da obra.

1

A NBR 15575 define Sistema como: ―a maior parte funcional do edifício. Conjunto de elementos e
componentes destinados a cumprir com uma macrofunção que a define‖ (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013), por exemplo, vedações verticais. Neste trabalho, será
adotado o termo Parte referindo-se à definição de sistema da norma citada, a fim de evitar confusão
com a expressão Sistema de Fachada, utilizada para designar os sistemas construtivos de vedação
vertical externa e respectivo revestimento.
2
Entende-se por custo global, o custo ao longo da vida útil do edifício, ou de sua parte em questão.
Ou seja, conforme considerado por Silva (1996), o ―somatório: custos de construção + custos de
operação + custos de manutenção‖.

14

Segundo Medeiros et al. (2014), as fachadas que empregam tecnologias não
convencionais representam cerca de 15%3 do custo total de uma edificação,
podendo haver grande variação desse percentual conforme a solução adotada. E,
de acordo com Silva e Silva (2004), a vedação vertical é apontada pelas
construtoras como um dos principais gargalos tecnológicos da construção de
edifícios e um dos pontos críticos para racionalização construtiva. Esses aspectos,
somados à importância do sistema para o desempenho global do edifício, atribui
relevância à escolha da tecnologia adequada.
No caso dos edifícios habitacionais, em geral, o fator custo é preponderante na
tomada de decisão, e a menor relevância do prazo de execução, somada à restrição
orçamentária, normalmente excluem sistemas industrializados. Mas, para edifícios
comerciais e institucionais, há maior uso de sistemas industrializados e/ou
inovadores e os critérios de seleção não se restringem ao desempenho mínimo, ao
custo e à cultura já consolidada nas empresas. Ganham espaço no mercado as
alternativas que apresentam, também, competitividade no prazo da obra, no controle
de qualidade durante a execução, no desempenho ambiental e em questões
estéticas e de manutenibilidade.
Ao discutir o projeto de fachadas leves em sua tese, Oliveira (2009) menciona os
principais aspectos a serem levados em consideração para a especificação desses
sistemas: definição das características principais dos componentes, exigências de
desempenho (como estabelecimento de vida útil de projeto – VUP), previsão de
manutenção preventiva e a obrigatoriedade da realização de avaliação técnica de
produtos inovadores.
Contudo, esses requisitos e os parâmetros para balizar sua avaliação nem sempre
estão claros ou são sistematizados pelos agentes que fazem a seleção da
tecnologia a ser adotada nos empreendimentos. Nota-se que é prática recorrente no
mercado a seleção dos sistemas de fachada, ou as principais definições que levam
a esta escolha, ocorrerem na concepção do projeto arquitetônico, sem o
envolvimento de projetistas especializados. Os sistemas disponíveis são muitos e os

3

Algumas obras mencionam números maiores que 15%, mas não se encontrou referência
documentada na bibliografia nacional. Em Portugal, Santiago (2007) afirma que a fachada é
responsável por 15 a 40% do custo total da construção e pode ser responsável por até 40% dos
gastos energéticos ao longo da vida útil da edificação.
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projetistas de arquitetura carecem de informações para a tomada de decisão nas
etapas inicias do projeto.
Diante da oferta, cada vez maior no mercado, de produtos para a construção, a
seleção dos sistemas de fachada requer uma análise comparativa, com informações
claras quanto ao desempenho, para possibilitar uma tomada de decisão técnica. De
acordo com Mitropoulos e Tatum (1999), nas empresas de construção, o processo
decisório ainda é limitado, não deixando claro o método e a justificativa para a
seleção de uma nova tecnologia, por exemplo.
Os projetistas não conseguem ter domínio técnico das alternativas na velocidade em
que as mesmas aumentam, podendo recair em duas situações não desejáveis:
restringir as especificações ao universo de tecnologias com as quais estão
habituados a trabalhar, ou especificar novos produtos sobre os quais não têm
informações de desempenho suficientes (ARDIT; NAWAKORAWIT, 1999).
De acordo com Oliveira (2009), embora seja cada vez mais comum a contratação de
consultores especializados em fachadas, no Brasil, em geral isso ocorre após a
concepção do projeto, o que reduz, portanto, a capacidade desses de intervir no
projeto e evitar soluções mais onerosas.
Para Kanniyapan et al. (2015), a seleção dos materiais empregados na fachada de
um edifício é uma das principais decisões na concepção do projeto. Parte das falhas
que ocorrem na fachada é consequência de especificações de projeto inapropriadas
ou de planos de manutenção inadequados. Por exemplo, Carraro e Oliveira (2015)
analisaram falhas no processo de projeto da fachada de um edifício que impactaram
a sua execução e, potencialmente, o seu desempenho. Entre estas falhas, as
autoras apontaram a escolha equivocada do sistema de fachada, que, embora fosse
reconhecido pela alta produtividade e qualidade final, não apresentou tais resultados
nas circunstâncias em que foi empregado.
Isso ocorre, em parte, pelo caráter empírico das decisões, de modo que comumente
adotam-se inovações tecnológicas sem que sejam analisados critérios objetivos. No
entanto, de acordo com Souza (2003), a aplicação de métodos de auxílio à decisão
pode ajudar na estruturação racional da questão, estimulando o levantamento
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sistemático de dados e a sua análise, o que permite uma escolha mais consciente
das tecnologias disponíveis.
A seleção da tecnologia de fachada, muitas vezes, ocorre apenas pela análise do
custo inicial, ou também de aspectos estéticos e arquitetônicos, desprezando
questões técnicas funcionais ou de análise ao longo do ciclo de vida do edifício. E os
sistemas disponíveis no mercado, muitas vezes ―importados‖ de outras realidades,
são empregados sem o real conhecimento acerca do que podem oferecer ao
empreendimento. Outras vezes, análises estritas de custo e prazo desprezam
diferenças de desempenho relevantes.
A seleção do sistema de fachada (e de seus componentes) deve passar por uma
avaliação técnica, para que cumpra as funções que lhe cabem, atendendo ao
programa de necessidades do edifício e às devidas normas. Então, a importância de
perguntas como: Quais os requisitos a serem considerados na escolha dos sistemas
de fachada de um edifício? Quais critérios podem ser adotados para análise destes
requisitos? Quais os sistemas disponíveis no mercado nacional? Os sistemas
considerados inovadores têm avaliação prévia? Como é feita a assistência técnica
no caso de produtos inovadores ou importados? Para que, a partir de tais questões,
possa ser feita uma análise do comportamento das alternativas em cada caso.
Os requisitos mais relevantes para a tomada de decisão podem variar conforme o
empreendimento, e a atribuição de importância a cada um deles é responsabilidade
do empreendedor e da equipe técnica envolvida. No entanto, normas nacionais e
internacionais podem ser adotadas, ou ao menos orientar a definição de critérios
mais adequados às situações particulares. E um modelo estruturado pode direcionar
a equipe envolvida, proporcionando mais clareza para a análise que levará à
seleção dos sistemas de fachada, conforme os objetivos de cada empreendimento.
Para Silva (1996), durante o planejamento e o projeto da edificação, uma
metodologia para seleção tecnológica é um instrumento necessário na escolha de
materiais, componentes, elementos e sistemas construtivos. De acordo com a autora
citada, a adoção de uma metodologia estruturada tem como função consolidar
cenários e reduzir o grau de subjetividade da avaliação envolvida no processo de
seleção. E ainda, para Gondim (2007), ―a seleção tecnológica poderia ser
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conceituada como um processo decisório, de análise sistêmica, relativo à escolha de
uma tecnologia‖.
A partir dos entendimentos citados (SOUZA, 2003; SILVA, 1996; GONDIM, 2007),
este trabalho busca desenvolver uma metodologia para seleção tecnológica, com
enfoque nos sistemas de fachada.
Alguns trabalhos já produzidos desenvolveram pesquisas que se aproximam dos
objetivos aqui propostos e serviram de apoio para as discussões desta dissertação.
Dentre eles, destacam-se: a Tese de Oliveira (2009), que propõe uma metodologia
para o projeto de sistemas de fachada leves e, através de extenso estudo de normas
brasileiras e francesas, apresenta um panorama destas tecnologias e dos principais
aspectos envolvidos no projeto; a Tese de Souza (2003), que apresenta uma
metodologia para tomada de decisão no uso de tecnologias inovadoras,
aprofundando-se nos impactos desta ação e aplicando a proposta às vedações
verticais internas em gesso acartonado; a Dissertação de Gondim (2007), que
propõe um modelo para a seleção de revestimentos de fachada, se detendo às
tecnologias convencionais e aos aspectos técnicos voltados ao desempenho; e a
Tese de Silva (1996), voltada para aspectos técnicos e econômicos da seleção
tecnológica para edifícios habitacionais.
Também contribuiu a série ―Manuais de construção em aço‖ (SILVA; SILVA, 2004;
FREITAS; CASTRO, 2006; MEDEIROS et al., 2014), lançada pelo CBCA, com
enfoque em sistemas industrializados – de vedação e/ou revestimento, a fim de
suprir parte da carência de informações para seleção desses sistemas pelo
mercado.
Outras pesquisas apontam para a importância da adequada seleção tecnológica
para que se obtenha o desempenho esperado. Høseggen; Wachenfeldt e Hanssen
(2008) afirmam que mesmo a escolha de novas tecnologias, muitas vezes é feita
com base em expectativas de desempenho que, sem uma análise adequada, pode
não se concretizar; até por inadequação a uma situação específica. E Ardit e
Nawakorawit (1999) concluíram que decisões equivocadas nas fases iniciais do
projeto geram a maior parte das falhas de desempenho do edifício, mas que mesmo
assim, os critérios de seleção de materiais priorizam a estética e o custo inicial. E
ainda, Consoli (2006) constatou com os estudos de caso realizados que dentre as
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causas mais comuns para ocorrência de patologias de fachada, estão o
desconhecimento das características dos materiais especificados, a utilização de
materiais inadequados e o não atendimento às normas pertinentes; aspectos a
serem observados na seleção da tecnologia.
Em consonância, Kanniyapan et al. (2015) identificaram que 24% das patologias
encontradas em fachadas foram atribuídas à seleção de materiais inadequados,
segundo os gestores de edifícios. Esses autores ainda afirmam que a seleção dos
materiais empregados na fachada de um edifício é uma das principais decisões na
concepção do projeto. Muitas vezes as pesquisas focam a análise de falhas em
fachadas existentes, dando pouca importância à avaliação e seleção dos sistemas
de fachada durante a fase de concepção. No entanto, pesquisas nesse sentido são
desejáveis,

inclusive,

para

colaborar

com

o

desenvolvimento

sustentável

(KANNIYAPAN et al., 2015).
No início do desenvolvimento desta dissertação, foi realizada uma pesquisa
exploratória, por meio de entrevistas, com o objetivo de analisar os métodos e
critérios considerados pelos projetistas na seleção dos sistemas de fachada, os
agentes decisórios e a etapa de tomada de decisão. Estas entrevistas aprofundaram
o entendimento do cenário descrito neste capítulo e auxiliaram o rumo tomado pela
dissertação, bem como a estruturação do método proposto.
1.1

Pesquisa Exploratória4

A área de abrangência desta pesquisa foi a cidade de São Paulo, devido à facilidade
de acesso às informações e à representatividade desse município no contexto
nacional, quanto à introdução de novas tecnologias e de processos industrializados
na construção.
A amostragem das entrevistas foi definida de modo a permitir explorar o cenário do
mercado sob a ótica de diferentes agentes. Como define Yin (2001), os estudos
exploratórios realizados basearam-se em fundamento lógico e no direcionamento
para seleção dos entrevistados, para melhor entender o processo de seleção
tecnológica praticado no mercado de edifícios comerciais e institucionais atualmente.
4

Esta pesquisa é apresentada e discutida em artigo publicado no ENTAC:
CARRARO, M.; OLIVEIRA, L. A.. Seleção tecnológica de sistemas de fachada para edifícios
comerciais e institucionais. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE
CONSTRUÍDO, 16, 2016, São Paulo. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2016.
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A seleção dos entrevistados foi baseada na consulta a periódicos – buscando-se
empresas e escritórios com obras comerciais e corporativas em seu portfólio e com
reincidência no uso de sistemas industrializados de vedação – e na disponibilidade
para entrevistas dos profissionais atuantes no processo de projeto e na definição da
fachada.
Para realização das entrevistas semiestruturadas foi elaborado um roteiro para
uniformizar a abordagem e possibilitar comparação (ver APÊNDICE A). As
pesquisas exploratórias foram conduzidas em sete empresas, conforme a Tabela 1,
e foram coletadas as seguintes informações: características da empresa, cargo do
entrevistado, identificação dos agentes envolvidos no processo e suas interfaces,
identificação dos requisitos analisados e do método para seleção dos sistemas de
fachada.
Tabela 1 – Caracterização das empresas entrevistadas
Empresa

Atuação

Cargo do
entrevistado

Tempo no
mercado

Número de
funcionários

A

Consultoria e projeto de fachada
(esquadrias e vidro)

Diretor

26 anos

Até 10

B

Consultoria e projeto de fachada
(vedação e revestimento)

Sócio-diretor

07 anos

Até 20

C

Incorporação e construção

Engenheiro responsável
(construção de novos
negócios)

35 anos

Até 5000

D

Incorporação e construção

Coordenador de
suprimentos

50 anos

Cerca de 1500

E

Arquitetura

Sócio-diretor

50 anos

Até 20

F

Arquitetura

Diretor

45 anos

Cerca de 60

G

Arquitetura (Desenvolvimento e
concepção de projetos)

Sócio-diretor

06 anos

Até 10

Fonte: Elaborado pela autora com os dados obtidos nas entrevistas

1.1.1 Agentes e etapas
O Quadro 1 sintetiza as respostas dos entrevistados quanto à influência dos agentes
na seleção dos sistemas de fachada. As linhas da A à G representam as sete
empresas entrevistadas.
Nas entrevistas, destacou-se a importância do cliente como agente decisório, a partir
de suas premissas estéticas, de prazo, custo, entre outras. Estas premissas são
base para o desenvolvimento da proposta da arquitetura, que é frequentemente
seguida em termos geométricos e estéticos ao longo do desenvolvimento do projeto
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e de contratação do fornecedor. Por isso, o arquiteto e o cliente (empreendedor) são
apontados como os agentes com maior influência na definição inicial da fachada.
Quadro 1 – Influência dos agentes na seleção dos sistemas de fachada
ARQUITETO

CONSTRUTORA

CLIENTE /
EMPREENDEDOR

A

Concepção

-

Valida definições

B

Concepção
Concepção conforme
premissas

Propõe alternativas
Discute aspectos
logísticos

Valida definições
Sugere aspecto geral e
valida definições

D

Concepção
(20% da escolha)

Propõe alternativas
(10% da escolha)

Valida definições
(40% da escolha)

E

Concepção

Propõe alternativas

F

Concepção

Propõe alternativas

G

Concepção e
adequações no
detalhamento

Discute aspectos
logísticos

C

Indica premissas e
valida definições
Indica premissas e
valida definições
Sugere aspecto geral e
valida definições

CONSULTOR
Especificações técnicas e
acompanha execução
Especificações técnicas
Especificações técnicas e
ajustes na arquitetura
Especificações técnicas e
análise crítica do projeto
(30% da escolha)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Especificações técnicas e
ajustes na arquitetura

* Os entrevistados foram questionados sobre o grau de influência de cada agente no processo,
expresso neste quadro pelas cores:
Principal(is) responsável(is) pela decisão
Grande influência na decisão
Pouca influência na decisão
Influência pontual na decisão

Fonte: Elaborado pela autora com os dados obtidos nas entrevistas

A definição pelo uso de novas tecnologias também pode ocorrer nas fases iniciais.
Em geral, para dar ao edifício uma identidade atrelada à inovação ou
sustentabilidade. Quando não ocorre no Estudo Preliminar, essa definição é parte da
análise do processo construtivo na contratação dos sistemas de fachada.
Normalmente, no desenvolvimento do anteprojeto, agregam-se outros projetistas e
refinam-se as soluções, permitindo atribuir à fachada materiais e alternativas
tecnológicas, para que, no projeto executivo, as soluções técnicas específicas,
interfaces e demais especificações possam ser resolvidas. Consultores voltados
para o conforto, o desempenho energético e a certificação podem atuar desde o
momento da definição dos materiais, buscando alternativas que viabilizem a
concepção arquitetônica dentro dos requisitos desejáveis.
Todos os entrevistados mencionaram que a participação de consultores no processo
é comum quando se trata de sistemas industrializados de fachada (especialmente
caixilharia ou sistemas com estrutura secundária metálica). Segundo as empresas A,
D, F e G, esses consultores podem atuar durante o anteprojeto, mas na maioria dos
casos, atuam apenas no projeto executivo.

21

Em um dos escritórios de arquitetura (F) há um consultor interno de fachada, que
desenvolve um trabalho constante de pesquisa e contato com fornecedores para
auxiliar os responsáveis por cada projeto na seleção e detalhamento da vedação,
revestimento e caixilharia. Ainda assim, sua participação não suprime a necessidade
posterior de um consultor externo, para elaborar um projeto conceitual do sistema de
fachada.
De modo geral, as entrevistas revelaram um processo segmentado, em que os
agentes envolvidos não atuam conjuntamente na definição dos sistemas de fachada.
A cada agente cabe uma análise, que ocorre de forma sequencial, limitando sua
interferência em definições previamente consolidadas.
Um cenário colaborativo com a atuação de um coordenador, onde desde as fases
iniciais os agentes envolvidos no projeto e na execução da fachada participam da
discussão pode agregar qualidade ao projeto, permitindo uma tomada de decisão
global e reduzindo futuros problemas de interfaces.
1.1.2 Requisitos analisados para a seleção da fachada
A análise e a contribuição para o processo de seleção dos sistemas de fachada
passam pelo entendimento de como isso é tratado no mercado atual. Portanto, as
entrevistas realizadas permitiram conhecer os requisitos utilizados e como são
avaliados, entendendo que o domínio desse processo pode levar as empresas a
resultados que impactam na qualidade da execução e no desempenho do edifício
em uso.
No entanto, as respostas convergiram para um processo não sistemático em que
predominam custo, prazo de execução e estética, variando em peso conforme
programa de necessidades do projeto.
Outros requisitos são analisados com maior ou menor frequência, dependendo do
projeto. A Tabela 2 sintetiza estes requisitos e a frequência com que foram
apontados pelos entrevistados.
Os arquitetos (E, F, G) focam sua análise em aspectos diretamente relacionados às
premissas do cliente, como estética, custo, prazo, durabilidade, manutenibilidade,
atendimento à certificação e desempenho térmico. A análise desses últimos dois
requisitos se completa apenas com a participação de um consultor, ainda em fase
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de desenvolvimento do anteprojeto, podendo interferir na concepção da arquitetura.
Quando avaliada a durabilidade e manutenibilidade, utilizam-se referências
disponibilizadas

pelos

fornecedores,

especialmente

obras

executadas.

Posteriormente, há uma análise mais objetiva da durabilidade, por exemplo, no caso
de projetos específicos de caixilharia em que se especificam os componentes
conforme normas, com vistas à durabilidade.
Tabela 2 – Requisitos considerados na seleção dos sistemas de fachada
Custo
Prazo
Estética
Confiabilidade do fornecedor/ disponibilidade de ensaios e garantias
Marketing/ intenção de inovar
Durabilidade
Manutenibilidade
Desempenho térmico
Certificação
Segurança estrutural
Estanqueidade
Acústica

100%
93%
93%
71%
71%
71%
64%
64%
57%
36%
29%
7%

* O percentual refere-se à frequência com que os entrevistados apontaram o requisito como relevante para a
seleção da fachada

Fonte: Elaborado pela autora com os dados obtidos nas entrevistas

Os engenheiros de empresas de construção/ incorporação (C, D), além de custo e
prazo, avaliam a confiabilidade dos fornecedores (ao que associam, também, a
durabilidade), a manutenibilidade e o atendimento à certificação. Sua análise ocorre
com o projeto avançado (projeto executivo em andamento ou finalizado) e prioriza a
fidelidade à proposta da arquitetura.
Uma pesquisa realizada com as 211 maiores empresas de projeto dos EUA por Ardit
e Nawakorawit (1999) mostrou que a sequência de prioridade dada aos requisitos na
seleção de materiais nos projetos de edifícios é: custo inicial, estética e, por fim,
manutenibilidade, apesar de 70% dos projetistas consultados concordarem que as
considerações sobre manutenibilidade poderiam ter maior impacto nas fases iniciais
de projeto. Os autores ainda concluíram que decisões equivocadas nestas fases
geram a maior parte das falhas de desempenho do edifício.
Os consultores entrevistados (A e B) apontaram outros requisitos técnicos
analisados, como ―confiabilidade dos fornecedores‖, manutenibilidade, durabilidade,
desempenho térmico, segurança estrutural e estanqueidade. Sua análise, também

23

em etapa avançada, não contribui para solução global da fachada, apenas define a
especificação dos componentes.
Oliveira (2009), ao analisar o processo de projeto de fachada, destaca que na
França, ao contrário do que ocorre no Brasil, os consultores são contratados no
início do processo, permitindo que auxiliem na racionalização das soluções de
projeto.
No entanto, no processo sequencial, como normalmente transcorrem os projetos no
Brasil, a participação do consultor é tardia e pouco interfere na escolha das
tecnologias. O custo e o prazo de execução são premissas do projeto (indicados
pelo cliente), que costumam ser considerados junto aos aspectos estéticos,
especialmente no caso de edifícios corporativos e institucionais, pois sua fachada
reflete a identidade da marca. Também associada à questão da incorporação e
venda do produto, o desempenho ambiental e a certificação energética podem ser
considerados. Por outro lado, demais requisitos de desempenho, nem sempre são
contemplados.
Sobre os principais motivadores e entraves para o emprego de novas tecnologias,
os entrevistados A, D, E e G apontaram o custo e o prazo de execução como os
principais fatores considerados. Estas respostas vão ao encontro dos resultados
obtidos por Silva (2016) na pesquisa exploratória que fez com escritórios de
arquitetura, na qual obteve prazo (e, também, em menor grau: qualidade do
acabamento e tipo de sistema estrutural) como principal fator de incentivo ao uso de
fachadas pré-fabricadas, ao passo que custo e fatores culturais (construtivos e do
usuário) foram os que mais levaram os entrevistados a descartar o seu uso.
De acordo com os entrevistados B, C, E, F e G, as premissas estéticas ou ―de
inovação‖ (associada à marca) costumam impulsionar o uso de novas tecnologias.
Apenas os entrevistados A e G citaram a falta de comprovação de desempenho
como limitador no seu emprego, o que vem na contramão da crescente preocupação
com a vida útil e a saftisfação dos usuários, que ganhou ainda mais força com a
publicação da revisão da ABNT NBR 15575 em 2013.
Quanto ao método de análise das alternativas, nenhum entrevistado apresentou
processos sistemáticos ou métodos específicos para a definição dos sistemas de
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fachada. Além dos requisitos citados como frequentemente considerados no
processo (Custo, Prazo, Estética), os demais requisitos variam conforme a etapa da
análise e os agentes envolvidos. A ausência de análises sistemáticas torna o
processo decisório subjetivo e limitado à experiência prévia dos envolvidos.
1.1.3 Considerações sobre a pesquisa exploratória
Pôde-se observar que a seleção da tecnologia de fachada se desenvolve ao longo
de todo o processo de projeto, com a participação de agentes com diferentes
interesses e repertórios, porém de forma segmentada, o que restringe a interferência
dos especialistas no processo.
Frequentemente os consultores são contratados apenas na etapa de detalhamento,
e a arquitetura assimila modificações em aspectos geométricos para viabilizar o uso
de cada tecnologia, mas o desempenho técnico e ambiental não é avaliado e, tão
pouco, consideram-nos como diferencial entre as alternativas na seleção da
tecnologia.
Nas entrevistas desenvolvidas, apenas na empresa F observou-se a contribuição de
um consultor (interno) nas definições iniciais da fachada. Isso permite maior domínio
sobre a seleção técnica da fachada, evitando que os projetistas atribuam
exclusivamente aos fornecedores e executores a responsabilidade sobre o
desempenho do sistema.
Observou-se também que os fornecedores representam uma fonte importante de
informações. No entanto, muitas vezes são selecionados exclusivamente pela
―confiança na marca‖, o que pode ser insuficiente, caso não haja condições de
averiguar o desempenho dos produtos. A ABNT NBR 15.575:2013 propõe
responsabilidade compartilhada entre todos os agentes da cadeia produtiva da
construção, de modo que o projetista deve anuir com o desempenho do sistema, ao
especificá-lo.
A seleção da tecnologia feita no início do processo de projeto impacta todo seu
curso, o andamento das atividades em obra e o desempenho do edifício, devendo,
portanto, contemplar os fatores relevantes para cada uma destas etapas,
contribuindo positivamente com seus resultados. Conforme já mencionado
anteriormente, é importante para o processo de seleção tecnológica a compilação de
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dados e sua análise sistemática, ampliando os parâmetros considerados e
conscientizando os agentes decisórios das implicações de cada alternativa, não
apenas no que concerne às premissas do cliente, mas também aos demais aspectos
de desempenho técnico, por vezes negligenciados.
1.2

Objetivo

Este trabalho objetiva propor um método, e os respectivos requisitos, para apoiar a
equipe de projeto na seleção de sistemas de fachada para edifícios comerciais e
institucionais.
Para tal, serão cumpridos os objetivos secundários a seguir:


Obter informações acerca do processo de seleção dos sistemas de fachada
praticado no mercado hoje, por meio de pesquisa exploratória com projetistas
e construtoras/ incorporadoras de empreendimentos em São Paulo;



Discutir a seleção tecnológica como parte do processo de projeto de edifícios
comerciais e institucionais;



Discutir os requisitos pertinentes de análise para a tomada de decisão na
seleção dos sistemas de fachada para edifícios comerciais e institucionais;


1.3

Estudar a ferramenta para aplicação do método.
Método de pesquisa

A Pesquisa em Ciência do Projeto ou Design Science Research (DSR) é descrita por
Lacerda et al. (2013) como uma metodologia destinada ao projeto de artefatos5
viáveis que ofereçam soluções para problemas existentes, desenvolvendo um
conhecimento prescritivo. Os autores esclarecem que tal metodologia atende
principalmente às engenharias, por exemplo, em situações em que modelos ou
métodos sejam elaborados, aplicados e avaliados.
Pesquisas que desenvolvam artefatos, os apliquem em um contexto
organizacional (cooperativamente, ou não, com os envolvidos) e os
avaliem, encontram na Design Science Research um respaldo
metodológico apropriado. (LACERDA et al., 2013).

5

Artefatos são ― [...] objetos artificiais que podem ser caracterizados em termos de objetivos, funções
e adaptações. São normalmente discutidos, particularmente durante a concepção, tanto em termos
imperativos como descritivos [...]‖ (SIMON, 1996 apud LACERDA, 2013). Os artefatos podem ser
Constructos, Modelos, Métodos e Instanciações (MARCH; SMITH, 1995 apud LACERDA, 2013).
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Para o desenvolvimento do trabalho e atendimento dos objetivos propostos, foram
cumpridas algumas etapas, conforme os passos indicados por Peffers et al. (2008)
para a realização de uma DSR. A Figura 1 indica sinteticamente estas etapas, que
são descritas a seguir.
Figura 1 – Etapas de desenvolvimento do trabalho

Fonte: Elaborada pela autora baseada em Peffers et al. (2008).

1. Identificação do problema:
Para Lacerda et al. (2013), esta etapa, chamada também de Conscientização,
parte da identificação de um problema e de sua repercussão, a formalização
deste problema e, então, identificam-se soluções satisfatórias.
Uma leitura inicial da questão originou-se na experiência da autora como
projetista de arquitetura e também de fachada. A fim de complementar este
ponto de vista, foi feita uma pesquisa exploratória com projetistas, consultores
e construtores/ incorporadores de empreendimentos em São Paulo, voltada
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ao cenário de tomada de decisão na escolha dos sistemas de fachada de
edifícios comerciais e institucionais. Tal pesquisa objetivou a obtenção de
informações mais precisas a respeito de como se dá esta seleção no mercado
atualmente, quais os principais requisitos considerados, os agentes
envolvidos e a etapa da tomada de decisão. A aplicação da pesquisa,
detalhes do método e seus resultados constam do Item 1.1.
Associada à pesquisa exploratória mencionada, procedeu-se uma revisão
bibliográfica acerca da seleção tecnológica na construção e do processo de
projeto, voltada à inserção da seleção dos sistemas de fachada neste
processo. Bem como, a análise de normas e textos técnicos balizou a
discussão acerca dos requisitos mais relevantes a serem adotados no
desenvolvimento do método, definindo, assim, a abordagem da análise.
2. Definição dos resultados esperados (objetivos):
Com base na experiência mencionada, revisão bibliográfica e pesquisa
exploratória, ou seja, no entendimento de como ocorre a seleção dos
sistemas de fachada e quais as lacunas neste processo, definiu-se o objetivo
a ser alcançado através do desenvolvimento de um método para apoio à
seleção dos sistemas de fachada.
3. Projeto e desenvolvimento:
Delineado o problema e identificada uma solução satisfatória, desenvolve-se
o artefato propriamente, ou seja, elaborar a solução. Então, foi desenvolvido
um método6 para a seleção tecnológica dos sistemas de fachada, abordando
sua inserção no processo de projeto, as informações e os requisitos a serem
analisados e como podem ser verificados, de modo que a tomada de decisão
decorra de uma análise sistemática.
Para construção deste método, foi feita uma pesquisa sobre análise
multicritério de apoio à decisão, que orientou a escolha de uma ferramenta
para sua elaboração.

A ferramenta permite a criação de um modelo7 de

acordo com o cenário de projeto específico e que viabiliza uma análise
sistemática das alternativas utilizando os requisitos discutidos na dissertação.
6

Os métodos são um tipo de artefato que: ―Em sentido amplo, representam um conjunto de passos
que devem ser obedecidos para que um resultado seja produzido em determinado ambiente externo‖
(LACERDA et al, 2013).
7
Segundo Lacerda et al. (2013), o modelo pode ser utilizado para representar a realidade,
capturando sua estrutura para que tenha utilidade na análise e solução do problema.
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4. Demonstração:
Foram feitas duas aplicações do método proposto, simulando a tomada de
decisão, conforme requisitos discutidos no trabalho e validados de acordo
com as especificidades do programa de necessidades de cada projeto, com o
uso de julgamentos e pesos atribuídos pelos respectivos decisores.
5. Avaliação:
Assim como indicado por Lacerda et al. (2013), buscou-se observar a
operacionalidade, a eficiência e a facilidade de uso do método proposto.
Desta forma, a proposta foi testada nas aplicações citadas e foi feita uma
primeira avaliação das dificuldades, falhas encontradas e da contribuição do
método, considerando sua capacidade de aumentar a consciência acerca da
decisão tomada, bem como permitir justifica-la.
Uma avaliação do método proposto em maior escala e a comunicação dos
resultados à comunidade não serão tratadas nesta dissertação, mas poderão
ser consideradas como objeto de futuras publicações.
1.4

Limites da pesquisa

Este trabalho trata da seleção de tecnologias industrializadas de fachada para
edifícios comerciais e institucionais, conforme a seguinte delimitação:


O método proposto é voltado principalmente para a seleção de sistemas
industrializados

de

fachada.

Primeiramente

pela

importância

da

industrialização para o desenvolvimento da construção civil e pelo uso
crescente destas tecnologias no mercado de edifícios comerciais e
institucionais. E, embora seja aplicável também a sistemas convencionais, o
método tem maior importância no caso dos sistemas industrializados, devido
a falta de domínio das suas características, que pode representar um entrave
para a seleção da tecnologia mais adequada a cada situação;


Serão abordados edifícios comerciais e institucionais em decorrência do
maior potencial de uso de tecnologias industrializadas, considerando os
requisitos aplicáveis para sua seleção, atrelados ao desempenho, à estética e
à produção do edifício. Não serão o foco deste trabalho, os edifícios
habitacionais, nos quais muitas vezes o custo é fator limitante para seleção
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dos sistemas de fachada, além de poderem apresentar diferenças nos
requisitos relevantes;


A área de abrangência da pesquisa exploratória é a cidade de São Paulo,
devido à facilidade de acesso às informações e à representatividade desse
município no contexto nacional quanto à introdução de novas tecnologias e de
processos industrializados na construção;



Serão apresentados requisitos relevantes para a seleção dos sistemas de
fachada e referências para sua análise, mas não serão discutidos critérios
quantitativos de desempenho. O desempenho será abordado com o objetivo
de indicar quais aspectos podem ser considerados e como podem ser
analisados para a seleção dos sistemas de fachada;



Embora a completa especificação dos sistemas de fachada ocorra ao longo
do processo de projeto com maior aprofundamento, será abordada a seleção
do sistema nas etapas iniciais de projeto (estudo preliminar e anteprojeto): a
definição da tecnologia de fachada propriamente. Entende-se que a
escolha nesse momento impacta todo o processo, e a consideração dos
requisitos adequados pode evitar o uso inapropriado de artifícios tecnológicos
para viabilizar uma seleção equivocada, ou para evitar a necessidade de uma
alteração tardia da tecnologia escolhida.

1.5

Estrutura do trabalho

Para atender aos objetivos propostos, este trabalho divide-se em seis capítulos,
conforme descrição a seguir:


Capítulo 1 – Introdução: é apresentada a contextualização e justificativa do
tema abordado, definição dos objetivos, descrição da metodologia e
definição dos limites da pesquisa. Para complementar as informações na
identificação do problema e do cenário, foi desenvolvida uma Pesquisa
Exploratória, também apresentada neste capítulo;



Capítulo 2 – Aspectos da seleção tecnológica para sistemas de fachada: a
seleção tecnológica de sistemas de fachada é contextualizada no processo
de projeto, é feito um recorte dos sistemas industrializados de fachada e são
discutidos os requisitos pertinentes de análise para tomada de decisão;
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Capítulo 3 – Seleção na construção civil: a partir de um levantamento na
bibliografia, é selecionada a ferramenta de análise multicritério a ser utilizada
no método para seleção tecnológica de fachada;



Capítulo 4 – Seleção Tecnológica de Sistemas de Fachada – O Método: a
partir das análises desenvolvidas nos capítulos anteriores da dissertação, é
proposto o método de apoio à seleção tecnológica dos sistemas de fachada
e as condições para sua aplicação;



Capítulo 5 – Aplicações do método: são apresentadas as aplicações do
método de apoio à seleção dos sistemas de fachada em dois projetos, a fim
de testá-lo e fazer uma avaliação inicial;



Capítulo 6 – Considerações Finais: é feita a síntese das principais
contribuições da dissertação e as considerações finais a respeito do tema,
do atendimento aos objetivos propostos e das limitações do trabalho, bem
como são feitas sugestões para trabalhos futuros relativos ao tema
desenvolvido nesta dissertação.
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2

ASPECTOS DA SELEÇÃO TECNOLÓGICA PARA SISTEMAS DE FACHADA

É durante o projeto que as principais questões relativas às exigências dos usuários,
sejam técnicas, ambientais ou de custo, devem ser equacionadas, iniciando-se na
concepção. A fachada está associada a diversos requisitos de desempenho, agrega
valor ao edifício como produto e tem representatividade no custo global. O projeto de
fachada torna-se complexo, não apenas pela consideração desses aspectos, mas
também pela quantidade de partes do edifício com as quais a fachada guarda
interface e pela introdução cada vez maior de processos industrializados
(especialmente para usos comerciais e institucionais).
Este capítulo contextualiza a seleção tecnológica de sistemas de fachada no
processo de projeto, discutindo etapas e agentes envolvidos, bem como faz um
recorte dos sistemas industrializados de fachada e discute os requisitos pertinentes
de análise para tomada de decisão.
2.1

Sistemas industrializados de Fachada

Com base no conceito de Sistemas Construtivos8 adotado por Sabbatini (1989), a
expressão ―sistema de fachada‖ será empregada referindo-se a processos
construtivos constituídos por um conjunto de elementos e componentes interrelacionados e integrados que desempenhem as funções de vedação vertical
externa de um edifício.
No presente trabalho, os sistemas de fachada abordados não focam os processos
tradicionais9, mas sistemas industrializados ou pré-fabricados com processos
construtivos racionalizados, o que tende a garantir maior controle de qualidade, além
de oferecer redução potencial de prazo e facilidades logísticas à obra – aspectos
cada vez mais relevantes até mesmo no mercado nacional.

8

―[...] um processo construtivo de elevados níveis de industrialização e de organização, constituído
por um conjunto de elementos e componentes inter-relacionados e completamente integrados pelo
processo‖ (SABBATINI, 1989).
9

Entende-se por processo construtivo tradicional um ―específico modo de se produzir um edifício e
que se fundamente em métodos construtivos tradicionalmente empregados em uma certa região‖
(SABBATINI, 1989). E, ainda, aqueles processos construtivos em que não há pré-fabricação das
peças, conforme conceito colocado por Vivan, Paliari e Novaes (2010), ou seja, quando as atividades
de conversão de produtos em componentes da edificação são executadas na obra por operários.
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O uso crescente de sistemas industrializados e a importância disso para o
desenvolvimento do setor conflitam com o conhecimento dos profissionais sobre as
características desses sistemas. Esta situação torna particularmente relevante uma
análise sistemática dos requisitos (discutidos neste capítulo) para a seleção dos
sistemas industrializados de fachada.
Apenas o uso de tecnologias industrializadas não faz da construção um processo
industrializado e tão pouco garante o seu sucesso. Para isso, é necessário um
projeto concebido para o sistema construtivo em questão, com as devidas
propriedades incorporadas e os componentes compatibilizados, praticando o
―construir no papel‖ (FREITAS; CASTRO, 2006).
Uma vez que apenas com o adequado desenvolvimento do projeto e uma visão
sistêmica da construção pode-se efetivamente praticar esse processo e aperfeiçoar
a atividade construtiva, a ideia citada vai ao encontro da definição de industrialização
apresentada por Sabbatini em sua tese (1989):
[...] um processo evolutivo que, através de ações organizacionais e
da implementação de inovações tecnológicas, métodos de trabalho e
técnicas de planejamento e controle, objetiva incrementar a
produtividade e o nível de produção e aprimorar o desempenho da
atividade construtiva (SABBATINI, 1989).

E Segundo Fabrício (2013), atualmente, o conceito de industrialização está
vinculado a novas práticas de gestão de projeto e de produto e a inovações
tecnológicas associadas à fabricação digital. Nesse contexto, o autor destaca a
importância da produção enxuta e da tecnologia da informação, que embasam os
novos rumos da arquitetura, reconhecendo valor nos processos inteligentes de
automação, na mão de obra flexível e na produção diferenciada. Esse autor afirma
que trata-se:
[...] de uma industrialização apoiada em materiais e componentes de
construção com tecnologia agregada, e no emprego de técnicas
gerenciais modernas, como meio para ampliar a produtividade e
melhorar a qualidade (enquanto conformidade e atendimento ao
usuário) do edifício (FABRÍCIO, 2013).

A utilização de sistemas industrializados pressupõe o desenvolvimento de um
projeto mais completo e detalhado, com a adequada afinação entre projeto e obra,
bem como a compatibilidade entre disciplinas e a solução prévia de detalhes e
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interfaces. Para Oliveira e Sabbatini (2003), a análise das interfaces e do processo
construtivo durante o projeto é fundamental para o sucesso da construção
industrializada. E, segundo Fabrício (2013), considerando a ―nova abordagem de
industrialização flexível das construções [...], a capacidade de planejamento e
projeto é fundamental‖.
Considerando que um projeto completo parte de uma seleção tecnológica
consciente, destaca-se a importância de uma análise sistemática para orientar a
escolha da fachada e possibilitar o domínio sobre o seu desempenho. E para tal,
será discutida a inserção desta atividade no processo de projeto.
2.2

O processo de Projeto e a Seleção Tecnológica: Agentes e Etapas

Liu e Melhado (2009) afirmam que o bom projeto é consequência da correta
integração das disciplinas e da boa gestão das interfaces e dos agentes envolvidos,
o que é relevante também para cada uma das partes projetadas.
Sendo assim, entende-se que é necessária uma análise particular deste processo de
projeto, especialmente nas fases iniciais, quando há maior potencial de interferência
na qualidade (do processo e do produto) e nos custos. A seleção dos sistemas de
fachada tem grande importância nesse contexto, principalmente com a variedade
cada vez maior de sistemas disponíveis no mercado, e suas diferenças que
impactam a volumetria, as interfaces da fachada com demais partes do edifício e o
processo de produção do edifício.
Silva e Almeida (2010) e Liu (2010) destacam a importância das considerações
acerca da seleção dos sistemas de fachada ainda na concepção do projeto devido à
sua influência nos aspectos de operação, conforto e sustentabilidade das
edificações, inclusive por condicionarem a escolha de outros sistemas (como
condicionamento de ar e iluminação artificial). Liu (2010) também explica que a
contribuição da fachada no consumo energético pode ser controlada pelo uso de
diferentes estratégias, desde medidas passivas (por exemplo: forma e orientação do
edifício, e materiais da fachada) até sistemas ativos (por exemplo: condicionamento
artificial do ar, dispositivos mecânicos de sombreamento) ou produtivos (por
exemplo: painéis fotovoltaicos, sistemas de recuperação de calor).
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Esse argumento reforça a importância de o programa de necessidades e as
questões de uso e operação serem contemplados desde os primeiros estudos da
arquitetura, em consonância com a definição dos sistemas de fachada, de modo que
os recursos passivos possam ser utilizados adequadamente, ao encontro dos
objetivos do empreendimento. Assim, podem-se evitar custos altos de manutenção e
operação, em decorrência do uso de tecnologias fora da sua faixa de desempenho
ótimo, para suprir as deficiências da concepção arquitetônica e atingir as condições
de conforto desejadas.
A importância desta análise no início do processo justifica-se também pela relação
entre o ganho de qualidade no projeto e o custo. Melhado (1994) cita o Construction
Industry Institute – CII, defendendo o maior impacto na qualidade e menor no custo
das decisões tomadas nas fases iniciais do projeto – Figura 2.
Figura 2 – Capacidade de influenciar o custo final de um
empreendimento de edifício ao longo de suas fases

Fonte: CII (1987 apud MELHADO, 1994).

E Arroyo (2014) também defende que as decisões tomadas no início do processo de
projeto têm maior potencial de baixa interferência no custo, ainda que o grau de
detalhamento do projeto tenda a crescer ao longo do processo, tornando mais
específica a decisão tomada na seleção tecnológica – Figura 3. Esta autora também
afirma que o modelo de projeto ―tradicional‖ dividido em etapas e partes do edifício
tem se apresentado ineficiente, e sugere que os projetistas trabalhem de forma
colaborativa, inclusive na tomada de decisão (ARROYO, 2014).
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Figura 3 – Set-based design process

Fonte: Arroyo, 2014

A consciência da relação entre qualidade, custo e grau de desenvolvimento do
projeto traz a importância da tomada de decisão desde as fases iniciais,
considerando-se

um

volume

adequado

de

informações

e

discutindo-se

sistematicamente a relação entre os objetivos do empreendimento (expressos em
seu programa de necessidades), os requisitos que os traduzem e a performance
potencial das alternativas disponíveis.
E se, na fase de concepção do edifício e de sua fachada, a participação é restrita ao
empreendedor e ao projetista de arquitetura, é na etapa imediatamente subsequente
que uma análise técnica tem maior potencial de dar subsídios para a seleção da
tecnologia de fachada. Uma vez definida a volumetria, cabe uma análise objetiva
para a escolha das tecnologias de fachada e suas implicações do ponto de vista da
produção e do desempenho, já no anteprojeto, com a contribuição de projetistas,
consultores e agentes ligados à execução das fachadas.
2.2.1 Agentes
Oliveira (2009) propõe uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento do
projeto de fachada. Essa equipe deve ser composta pelo empreendedor, projetistas
e consultores, coordenador de projetos, fornecedor dos sistemas de fachada,
construtor e montador do sistema. Essa autora distingue dois agentes (projetistas)
cuja participação se destaca nesse processo:


O projetista de arquitetura: responsável pela concepção do edifício, definição
de forma e volumetria e de padrões estéticos;
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O projetista/ Consultor de fachada: responsável pelas especificações das
características e do desempenho dos sistemas de fachada e pelas soluções
de interfaces.

Oliveira (2009) descreve um agente que pode não ser o responsável pelo
detalhamento do projeto, mas atua em conjunto com fornecedores e montadores,
fazendo a análise crítica das soluções. Entende-se que o Projetista de Fachada,
além das funções mencionadas acima, assume a responsabilidade técnica pelas
soluções de projeto e elabora o detalhamento das interfaces no nível construtivo. Ao
passo que o Consultor atua sugerindo soluções para atingir o desempenho
desejado, sem, no entanto, se responsabilizar tecnicamente pelo projeto ou elaborar
detalhamento executivo, deixando isso a cargo de outro projetista ou do fornecedor/
montador do sistema. Duarte (2007) destaca que o consultor (no caso de fachada
envidraçada) é responsável pelo projeto conceitual, ou seja, orientar a definição de
sistemas e processos e fornecer os parâmetros para execução da obra, mas que a
elaboração do projeto é escopo do caixilheiro.
A orientação dada pelos consultores, em geral, restringe-se a um universo de
alternativas pré-estabelecidas pelo projetista de arquitetura. Observa-se que os
profissionais detentores de conhecimento acerca de diferentes tecnologias e,
portanto, capazes de sugerir soluções globais para a fachada, citados por Oliveira
(2009) em sua tese, ainda não são comuns no Brasil.
Além dos projetistas mencionados, outros agentes do processo têm participação
fundamental

na

seleção

do

sistema

da

fachada.

Para

Melhado

(1994),

Empreendedor, Construtor e Usuário são clientes do projeto do ponto de vista da
qualidade; portanto, suas necessidades também devem ser atendidas.
Por isso a importância da decisão ser tomada por equipes multidisciplinares,
contemplando as necessidades de todos os envolvidos no processo, especialmente
quando o projeto funciona como indutor da modernização da construção com a
introdução de novas tecnologias, conforme defendido por Barros e Sabbatini (2003).
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Considerando esse cenário e o conceito de projeto simultâneo10, explorado por
Fabricio (2002), a participação dos agentes citados na de seleção tecnológica, em
maior ou menor grau, torna-se fundamental para que o resultado possa contemplar
as suas necessidades e buscar equacioná-las gerando o melhor resultado possível;
seja defendendo os objetivos do empreendimento, as condições para o seu
desempenho (empreendedor, usuário, projetistas, consultores, coordenador de
projetos) e para a sua execução (construtor), ou contribuindo com informações
fundamentais para a análise destes aspectos (fornecedor do sistema de fachada,
construtor e montador do sistema).
O Quadro 2 apresenta a relação entre os agentes e suas necessidades abordada
por Melhado (1994), no contexto específico do projeto de fachada, desmembrando
os agentes em: Empreendedor, Projetista (Projetista de arquitetura, Consultor/
Projetista de Fachada), Construtor (Construtora principal, Fornecedor do sistema,
Montador do sistema) e Usuário.
Quadro 2 – Agentes e respectivos interesses
Empreendedor
Projetista de
arquitetura
Projetista/Consultor
de fachada
Construtora
Montador do sistema
Fornecedor do
Sistema
Usuário

Objetivos (negócios): Sucesso mercadológico; Formação de uma imagem junto
aos compradores (ou da marca, no caso do edifício sob encomenda); Custos
iniciais previstos/ disponíveis.
Fidelidade aos objetivos do empreendedor; Definição formal da fachada
(estética); Interação com o layout/ funcionalidade do edifício.
Análises acerca das interfaces entre os sistemas de fachada; Detalhamento;
Análise de desempenho dos sistemas.
Potencial de reduzir desperdícios e gerar economia de material; Compatibilidade
com o planejamento e a logística da obra.
Clareza das informações e grau de detalhamento; Viabilidade executiva;
Adequação à mão de obra disponível.
Viabilidade produtiva; Domínio sobre as informações acerca dos componentes e
de seu desempenho (Ensaios).
Conforto e atendimento às condições de uso: habitabilidade, segurança e
sustentabilidade (durabilidade e consumo energético).

Fonte: Elaborado pela autora com base em Melhado (1994)

2.2.2 Etapas
A literatura, assim como a norma brasileira NBR 13531 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1995) e os manuais de escopo de projetos
e serviços para indústria imobiliária (CAMBIAGHI; AMÁ, 2012) dividem o projeto de
10

Projeto Simultâneo: ―O desenvolvimento integrado das diferentes dimensões do empreendimento,
envolvendo a formulação conjunta da operação imobiliária, do programa de necessidades, da
concepção arquitetônica e tecnológica do edifício e do projeto para produção, realizado por meio da
colaboração entre o agente promotor, a construtora e os projetistas, considerando as funções
subempreiteiros e fornecedores de materiais, de forma a orientar o projeto à qualidade ao longo do
ciclo de produção e uso do empreendimento‖ (FABRICIO, 2002).
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arquitetura em etapas: Levantamento (LV), Programa de Necessidades (PN), Estudo
de Viabilidade (EV), Estudo Preliminar (EP), Anteprojeto (AP), Projeto Legal (PL),
Projeto Básico (PB) e Projeto para Execução (PE). Esta é uma subdivisão das fases:
Concepção do produto, Definição do produto, Identificação e solução de interfaces e
Projeto de detalhamento das especialidades. Melhado et al. (2005), a partir de um
entendimento mais amplo do processo, divide-o em Concepção, Projeto, Execução e
Uso, conforme Figura 4.
Figura 4 – Esquema do Processo de projeto

Fonte: Melhado et al. (2005)

Com base nessas referências de estruturação do processo de projeto, procurou-se
contextualizar a seleção dos sistemas de fachada e os agentes envolvidos, tal qual é
comumente praticado hoje (Figura 5).
Observa-se que é um processo segmentado, no qual as definições iniciais acerca da
fachada são tomadas no EP e AP com participação apenas do arquiteto e
empreendedor. Assim, os agentes envolvidos não atuam conjuntamente na seleção
da fachada e a cada um cabe uma análise, que ocorre de forma sequencial,
limitando sua interferência em definições previamente consolidadas.
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Figura 5 – Seleção dos sistemas de fachada praticado: agentes e etapas

Fonte: Elaborado pela autora

Esse processo de projeto sequencial, muitas vezes imposto por um modelo
contratual e até pelo baixo investimento nas etapas iniciais do empreendimento, não
contribui para a consideração do conjunto de aspectos relevantes na tomada de
decisão; eliminando, assim, a oportunidade de um incremento de qualidade nos
projetos a partir da análise da ampla gama de soluções presentes no mercado sob o
ponto de vista dos diferentes agentes envolvidos.
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Dentre as consequências do processo de projeto sequencial estão o risco de não
atender ao programa de necessidades e de incorrer no baixo desempenho da
edificação, uma vez que não são contempladas as demandas de todos os agentes
(BALLARD, 2002), além do risco da ocorrência de custos altos de manutenção, por
falhas de interface provenientes da incompatibilidade entre resultados da concepção
do projeto e dos detalhamentos construtivos.
Apesar da participação dos agentes ao longo do processo, isso ocorre, de modo que
os requisitos de desempenho não são analisados sistemática e concomitantemente.
De acordo com Melhado (2001), a concepção do projeto é muitas vezes
consequência de aspectos exclusivamente estéticos e é realizada sem uma análise
técnica da construtibilidade e do desempenho, podendo gerar problemas nas etapas
subsequentes. Como ocorre, por exemplo, na seleção dos revestimentos de
fachada, segundo Medeiros (1999), que frequentemente não se baseia numa análise
sistêmica de critérios e por vezes é restrita ao custo inicial e a estética, desprezando
outras variáveis importantes para atingir a melhor relação custo-benefício,
durabilidade e desempenho.
Durante o desenvolvimento do anteprojeto, com a participação de outros projetistas
(além da arquitetura), as soluções podem ser refinadas, permitindo atribuir à fachada
materiais e alternativas tecnológicas. Para que, no projeto executivo, soluções
técnicas específicas, interfaces e demais especificações possam ser resolvidas.
Consultores voltados para o conforto, o desempenho energético e a certificação
podem atuar desde a fase de especificação dos materiais, buscando alternativas
que viabilizem a concepção arquitetônica dentro dos requisitos desejáveis. Mas, em
geral, entram no processo posteriormente, cabendo-lhes a indicação de artifícios
tecnológicos para melhorar o desempenho da fachada proposta. Isso é semelhante
ao que ocorre com os consultores de fachada propriamente, que iniciam sua
atuação com os materiais já definidos, por vezes orientando apenas a contratação
do fornecedor e a solução de interfaces específicas.
Deste modo não ocorre apenas um ―afunilamento‖ do universo de alternativas (como
indicado na Figura 3, citada no item 2.2), mas há indefinições que geram alterações
e retrabalho ao longo do desenvolvimento do projeto.
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Devido às dificuldades do projetista de arquitetura em dominar as especificidades de
todas as partes do edifício e as respectivas inovações tecnológicas, Consoli (2006)
defende a importância da participação do consultor desde o início do projeto,
colaborando com a redução de falhas e retrabalhos futuros, e por consequência,
com o menor custo de produção.
O mesmo raciocínio pode ser seguido quando se trata da participação da
construtora e montadora. A entrada da empresa construtora no processo também
pode impactar a solução adotada; seja por conta do processo construtivo e
equipamentos necessários, da disponibilidade de mão de obra, ou da interface com
outras atividades de canteiro. O que pode tornar necessária uma reformulação tardia
do projeto para atender à solicitação da construtora; ou ainda, uma adaptação do
processo construtivo para viabilizar a solução de projeto.
Assim, na mesma linha que trabalhos sobre qualidade do projeto (MELHADO, 2001)
e engenharia Simultânea (FABRICIO, 2002), neste trabalho defende-se um processo
de projeto colaborativo e propõe-se a participação das equipes multidisciplinares e
do coordenador de projetos11 na seleção dos sistemas de fachada. Desta forma,
desde o anteprojeto, consultores especializados, construtores e fornecedores podem
colaborar para balizar a definição das características da fachada, até a definição
final do sistema e seu detalhamento.
A Figura 6 indica as etapas do desenvolvimento do projeto de fachada e a
participação de cada agente, tomando como referência os citados: processo
colaborativo, a contribuição dos agentes nas primeiras etapas e a retroalimentação
do processo, situando a seleção dos sistemas de fachada no início do
desenvolvimento do projeto.
Assim, é possível fazer uma análise sistemática para a escolha da tecnologia já no
Anteprojeto (iniciando-se até no estudo preliminar), quando as principais
características são definidas, com impacto em todas as fases subsequentes. Mesmo
que as informações para análise não sejam completas, se ganha a possibilidade de
11

Assumindo a definição de Melhado (2005) para coordenação de projetos, como ―uma atividade de
suporte ao desenvolvimento do processo de projeto, voltada à integração dos requisitos e das
decisões de projeto. A coordenação deve ser exercida durante todo o processo de projeto e tem
como objetivo fomentar a interatividade na equipe de projeto e melhorar a qualidade dos projetos
assim desenvolvidos‖.
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incorporar alterações nas soluções de projeto, podendo fazer uma escolha otimizada
da tecnologia de fachada.
Figura 6 – Seleção dos sistemas de fachada proposto: agentes e etapas

Fonte: elaborado pela autora

Um cenário colaborativo com a atuação de um coordenador desde a concepção da
fachada pode agregar qualidade ao projeto, permitindo uma tomada de decisão
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global e reduzindo futuros problemas de interfaces. Segundo Laufer, Denker e
Shenhar (1996), o coordenador deve gerir a tomada de decisão, garantindo o
atendimento às premissas do projeto e as medidas para o desempenho desejado. E
para Melhado et al. (2005), a coordenação de projetos deve dar suporte à integração
dos requisitos e das decisões de projeto.
Esta atribuição de funções torna importante a participação do coordenador no
processo de seleção dos sistemas de fachada. Ainda que haja a participação de
uma equipe multidisciplinar desde o início do processo, cabe ao coordenador
garantir a coerência dos objetivos do empreendimento, e dos critérios préestabelecidos, com a completa especificação da fachada, que se desenvolve ao
longo das etapas do projeto.
Para esclarecer a contribuição desta análise sistemática, associado ao uso das
informações disponíveis e a contribuição dos agentes citados, deve-se atentar que a
seleção dos sistemas de fachada ocorre em diferentes momentos e graus de
aprofundamento durante o projeto de uma edificação.
A idealização da imagem do edifício (EV) e as definições de transparência,
volumetria e área útil (EP) restringem a gama de soluções de fachada e as medidas
passivas para obtenção do desempenho e da construtibilidade desejados. Contudo,
há definições que só fazem sentido durante o desenvolvimento do projeto e
consistem num aprofundamento das escolhas previamente estabelecidas. Durante o
PB, são feitos ajustes dimensionais, especificados os acabamentos e principais
componentes do sistema e dadas as soluções de fixação. E no PE, prossegue-se
com a definição das propriedades tecnológicas dos componentes, especificação de
acessórios (dispositivos de fixação e drenagem, juntas, etc.) e o detalhamento de
encontros.
Mesmo em uma fase de planejamento ou início de obra, algumas soluções ainda
são passíveis de ajuste, em decorrência da análise de protótipos e, eventualmente,
da realização de ensaios específicos in loco.
Este processo não deve extinguir-se, contudo, na finalização de uma obra. É
fundamental a retroalimentação da equipe, até mesmo para contribuir com a análise
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inicial das alternativas para a seleção tecnológica dos sistemas de fachada de obras
futuras.
Ao discutir o processo de projeto e sua retroalimentação em sua tese, que apesar de
ser da década de noventa é bastante atual, Melhado (1994) menciona a importância
de um ―banco de tecnologia construtiva‖, que concentra informações sobre os
sistemas construtivos, critérios e restrições, para orientar a concepção e
detalhamento do projeto.
Esse banco de dados, alimentado pela experiência da empresa construtora e dos
projetistas, cria subsídios para a seleção tecnológica, dispondo de informações para
a análise do desempenho técnico e construtivo de cada alternativa. Considerando-se
a sistematização das informações e seu fácil acesso pelos agentes responsáveis
pela definição da tecnologia construtiva, o processo decisório tem subsídio para ser
mais preciso e ágil na medida em que o banco de dados é alimentado e as
informações sobre os sistemas construtivos ficam mais completas.
A necessidade de considerar a prévia experiência no processo de seleção
tecnológica também é citada por Oliveira, Melhado e Vittorino (2014). E o uso de um
instrumento para registro desta experiência pode evitar o uso de informações
provenientes de distorções da memória dos agentes envolvidos ou de impressões
que não sejam oriundas de análises sistemáticas.
Assim, entendendo que a Seleção dos sistemas de fachada não é pontual, mas
evolui ao longo do processo de projeto, foram sintetizados alguns momentos chave,
quando a seleção tecnológica ocorre:
1. Definição da tecnologia de Fachada: quando, a partir da imagem definida
para o edifício e os objetivos do empreendimento, se escolhe as tecnologias a
serem adotadas. Por exemplo, se haverá fachada envidraçada; se as áreas
opacas serão vedadas com sistemas industrializados, de qual tipo (leve ou
pesado), em qual posição em relação à estrutura (fachada cortina,
semicortina); e qual o acabamento superficial pretendido (incorporado ou não,
cerâmico, pétreo, cimentício, metálico);
2. Seleção do fornecedor: com as alternativas limitadas pela escolha anterior,
são comparados fornecedores com sistemas similares. Por exemplo, se a
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opção foi por Light Steel Framing (LSF), escolhe-se qual o tipo de painel de
vedação externo, se o sistema será associado a outras tecnologias e qual o
fornecedor (aquele cuja placa tem determinado comportamento hidrotérmico,
que trabalha com determinada linha de perfis de aço, etc.);
3. Especificação de componentes (detalhamento): Durante o detalhamento do
projeto se fazem necessárias escolhas complementares para a definição dos
sistemas de fachada. São especificados os componentes e os acessórios
para que se atenda ao desempenho desejado e resolvam-se as interfaces.
Por exemplo, é determinado o material e o desempenho das juntas, a
proteção à corrosão dos componentes metálicos, os acessórios específicos
para os encontros, os fixadores do sistema (parafusos e chumbadores);
4. Validação em protótipo: Alguns componentes têm sua especificação
condicionada à validação em protótipo. Por exemplo, a cor e reflexividade dos
vidros, algumas soluções de juntas, ou componentes de fixação e vedação
que devam ser testados para uma situação específica.
O presente trabalho foca a análise dos requisitos e desenvolvimento do método para
a seleção de fachada nos itens 1 e 2, por entender que neste momento os principais
aspectos que impactam a construtibilidade e o desempenho do edifício são
definidos. Os aspectos normalmente verificados e definidos nos itens 3 e 4 também
têm grande importância, mas sua repercussão já está bastante restrita pelas
escolhas prévias.
2.3

Requisitos para seleção tecnológica

A seleção tecnológica dos sistemas de fachada deve sua complexidade, em parte,
aos diversos critérios envolvidos. Seja para atender às necessidades do
empreendedor de ter um produto rentável e que represente uma determinada
imagem; do arquiteto, comprometido com aspectos estéticos e geométricos,
conciliando, inclusive, a necessidade de outras disciplinas de projeto; do construtor,
que deve ser capaz de executar a fachada com qualidade e eficiência, a custos
competitivos; ou do usuário com suas expectativas relativas ao desempenho da
fachada durante o uso do edifício.
Ou seja, a seleção dos sistemas de fachada não é apenas uma decisão de cunho
técnico, mas também tem grande relevância para a logística da obra, o custo e a
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imagem do empreendimento, entre outros aspectos. Deste modo, sua escolha deve
considerar diferentes requisitos, cuja relevância pode variar conforme os objetivos
do empreendimento.
A fim de analisar esses requisitos, propõe-se organizá-los em Categorias. Para isso,
levou-se em consideração autores que, de algum modo, analisaram requisitos
relevantes para seleção tecnológica na construção (SILVA, 1996); voltados
especificamente para fachada (JIN; OVEREND, 2013; MEDEIROS et al., 2014;
OLIVEIRA; MELHADO; VITTORINO, 2014); ou para revestimentos (MEDEIROS,
1999; GONDIM, 2007; INSTITUTO DE PROMOCIÓN CERÁMICA, 2016); e a norma
de desempenho de edifícios habitacionais (ABNT NBR 15575:2013). Os requisitos
considerados por essas referências foram sintetizados no Quadro 3.
Embora destinada às edificações habitacionais, a ABNT NBR 15575-4:2013 aborda
requisitos que extrapolam a função da habitação e podem ser utilizados como
parâmetros de desempenho para edifícios com outros usos, seja porque alguns
deles não apresentam diferenciação atrelada à função do edifício, ou pela ausência
de referência mais específica na normativa nacional.
Portanto, entende-se que para avaliar o desempenho da fachada de um edifício,
pode-se utilizar alguns parâmetros estabelecidos por esta norma, que não é
prescritiva e aplica-se a qualquer tecnologia, avaliando sua capacidade de atender
às exigências dos usuários. A norma estabelece critérios de desempenho para os
sistemas do edifício (estrutura, piso, vedações verticais, cobertura e instalações),
independentemente da tecnologia construtiva adotada. A NBR 15575:2013
categoriza as exigências dos usuários em: Segurança (segurança estrutural;
segurança contra o fogo; segurança no uso e na operação), Habitabilidade
(estanqueidade; desempenho térmico; desempenho acústico; desempenho lumínico;
saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e
antropodinâmico) e Sustentabilidade (durabilidade; manutenibilidade; impacto
ambiental).
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SOLCONCER
(IPC, 2016)

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Oliveira, Melhado
e Vittorino (2014)

Gondim (2007)

x

Medeiros et al.
(2014)

x
x

ABNT NBR
15.575:2013

Segurança estrutural
Segurança contra o fogo
Segurança no uso e operação
Segurança na execução
Estanqueidade
Desempenho térmico
Desempenho acústico
Desempenho lumínico
Saúde
Higiene e qualidade do ar
Durabilidade
Manutenibilidade
Impacto ambiental
Adaptabilidade durante uso e desmontabilidade
Facilidade de limpeza
Vulnerabilidade ao grafitismo/ vandalismo
Manutenção da aparência ao longo do tempo
Facilidade de substituição e reparo
Possibilidade de reuso ou reciclagem
Descarte
Cadeia produtiva
Contrato e responsabilidade técnica
Custo inicial
Forma de pagamento/ Fluxo de capital
Custo de manutenção/ ao longo da vida útil
Possibilidade de cores e texturas diferentes
Estética/ Status
Garantia e qualidade do suporte do fornecedor
Disponibilidade (Mão de obra e Fornecedores)
Valorização econômica do imóvel
Visibilidade de defeitos geométricos
Impacto na logística da obra
Necessidade de equipamentos
Facilidade de execução
Nível de pré-montagem
Velocidade de montagem
Ajustes durante a montagem
Terminalidade
Necessidade de acabamento final

Jin e Overend
(2013)

Sustentabilidade
Ambiental

Habitabilidade

Segurança

Silva (1996)

Medeiros (1999)

Quadro 3 – Requisitos para seleção tecnológica conforme os autores citados

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Fonte: Elaborado pela autora

Como as necessidades a serem atendidas pela fachada de um edifício comercial ou
institucional extrapolam questões ligadas ao desempenho técnico, também foram
levantados outros aspectos a serem considerados, mas não abordados pela norma
citada.
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Em 2014, o Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA) publicou um manual de
―Tecnologias de vedação e revestimento para fachadas‖ (MEDEIROS et al., 2014),
no qual apresenta alternativas não tradicionais12 de vedação e revestimento de
fachada, de modo que os profissionais da área possam ter fácil acesso a uma
síntese das informações sobre esses sistemas e seu desempenho. O manual
discorre sobre o desempenho e aspectos de projeto de algumas tecnologias: light
steel framing, painéis metálicos isolantes, painéis pré-fabricados de concreto,
vedação de fachada com vidro e revestimento cortina ou ventilado.
Ao comparar os sistemas apresentados, para uma fácil leitura dos diferenciais entre
eles, Medeiros et al. (2014) não elencam todos os requisitos de desempenho
discutidos no manual, se não aqueles que possam ter maior relevância na seleção e
constituir diferencial entre as alternativas. São apesentados parâmetros em três
categorias: Construtibilidade, Desempenho e Mercado. E para cada um dos
requisitos indicados, esses autores julgaram seu ―impacto financeiro‖ – atribuindo
uma pontuação ―qualitativa e relativa‖ –, vista a importância do custo no processo
decisório adotado no mercado.
Outra referência analisada foi o Solconcer (IPC, 2016), ferramenta desenvolvida pelo
Instituto de Promoción Cerámica, na Espanha. É uma ferramenta de apoio à decisão
para auxiliar arquitetos, fabricantes e especificadores na avaliação de tecnologias de
revestimentos cerâmicos. São considerados aspectos ambientais (produto; processo
de construção; uso; e ―fim de vida‖), econômicos (custos de fabricação, de
transporte, de construção, de limpeza, de manutenção e de substituição) e de
desempenho (resistência mecânica e estabilidade; segurança em caso de incêndio;
higiene, saúde e meio ambiente; segurança no uso; acústica; isolamento térmico e
consumo energético; e durabilidade), com base em indicadores. A ferramenta
fornece uma avaliação objetiva, pontuando as alternativas para cada uma das
categorias, no intuito de balizar a seleção tecnológica e estimular o uso da cerâmica.
Utilizando o mesmo agrupamento: Funcional, Ambiental e Econômico, Jin e Overend
(2013) criaram um modelo associado a um banco de dados no qual lançam as

12

A publicação citada considera como ―tradicional‖ o uso de vedação de alvenaria com revestimento
aderido.
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diretrizes e restrições de projeto a partir das quais as alternativas disponíveis são
avaliadas, classificando-as.
Silva (1996) faz sua análise de parâmetros com foco no custo total do
empreendimento. Além do custo direto de execução, a autora busca agrupar
aspectos que interferem indiretamente no custo, ou ainda, no custo ao longo da vida
útil da edificação, considerando o mercado dos edifícios habitacionais, na década de
90 (antes da publicação da primeira versão da norma supracitada – NBR 15575).
Oliveira, Melhado e Vittorino (2014), a partir de uma discussão com foco na
sustentabilidade e com referência na ISO 21929-1:2011, selecionam requisitos
pertinentes à seleção dos sistemas de fachada no contexto brasileiro. Apesar da
reconhecida importância da análise do ciclo de vida (ACV) do edifício do ponto de
vista da sustentabilidade, os autores citados não consideram esses aspectos devido
à ausência de indicadores nacionais aplicáveis. Elencando, portanto, principalmente
requisitos técnicos.
Medeiros (1999) propõe uma análise para seleção de revestimentos de fachada e
elenca alguns requisitos e questões específicas, direcionando a atribuição de valor
pelo agente decisório. Seu foco é o revestimento e alguns requisitos colocados são
bastante particulares. Mas, de um modo geral, os aspectos levantados contribuem
para a discussão da seleção dos sistemas de fachada como um todo.
Outros autores estudados também elencam requisitos para o processo de seleção
tecnológica (DETONI, 1996; SOUZA, 2003). No entanto, sua estruturação não foi
sintetizada no Quadro 3, devido à forma como estão organizados. Ainda assim, os
aspectos por eles levantados podem ter sido considerados na relação de requisitos
discutida pelo presente trabalho.
Detoni (1996) divide os parâmetros em dois grandes grupos responsáveis pela
satisfação do cliente: Custos e Benefícios. O primeiro deve considerar custo inicial e
de manutenção. Já o segundo grupo, divide-se em satisfação psicológica
(preenchida por critérios culturais) e satisfação no uso (dividida entre desempenho e
construtibilidade). Para cada aspecto levantado, a autora identifica um descritor
capaz de mensurar seu desempenho.
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Seguindo a mesma lógica, Souza (2003) organiza os requisitos elencados para
seleção tecnológica de vedações verticais em gesso acartonado entre custos,
benefícios e riscos.
E Gondim (2007) estrutura um modelo de apoio à decisão para seleção de
revestimento de fachada em Fortaleza, a partir da consulta a diversos autores,
alguns deles estudados no presente trabalho, e elenca alguns parâmetros para a
seleção da fachada, dividida também em custos e benefícios (execução, satisfação
psicológica do cliente, desempenho no uso – segurança, habitabilidade e
durabilidade).
Os requisitos discutidos pelos autores citados nesta seção, bem como a forma de
organizá-los, serviram como referência para a elaboração da estrutura proposta
nesta dissertação. Em um primeiro momento, buscou-se agrupar um conjunto amplo
de requisitos que podem interferir em diferentes momentos na seleção dos sistemas
de fachada. Dentre as questões levantadas, entende-se que algumas serão
avaliadas apenas no detalhamento do projeto, quando são especificados os
componentes dos sistemas de fachada já definidos em etapas prévias. Outras
questões, também citadas, referem-se a requisitos de atendimento obrigatório, que
serão apenas checadas para validar cada alternativa, sem constituir diferencial entre
elas na seleção dos sistemas de fachada.
O Quadro 4 organiza as categorias identificadas neste trabalho e os respectivos
requisitos. Nos próximos itens, cada uma das categorias é resumidamente
apresentada, ou conforme sua relevância e a necessidade de estabelecer conceitos
e relações mais claros. Esta discussão que segue servirá como base para a
proposta, apresentada no Capítulo 4.
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Quadro 4 – Categorias e Requisitos para a seleção dos sistemas de fachada

HABITABILIDADE
MERCADO
PROJETO E
CONSTRUÇÃO

ECONÔMICOS E DE PRODUÇÃO

SUSTENTABILIDADE

TÉCNICOS

SEGURANÇA

CATEGORIAS

REQUISITOS
Resistência ao fogo
Resistência a impacto
Resistência a impacto de corpo mole
Resistência mecânica e estabilidade
Solicitações por cargas aplicadas na vedação
Estado Limite de Serviço
Risco de acidente (choque ou queda)
Conforto psicológico
Drenagem
Estanqueidade a água
Estanqueidade ao ar
Iluminação nas áreas de trabalho
Isolação sonora da fachada
Transmitância e Capacidade térmicas
Durabilidade dos componentes
Vida útil (VU)
Vulnerabilidade
Consumo energético
Desempenho ambiental baseado em Análise Ciclo de Vida (ACV)
Emissão de CO2
Facilidade de limpeza
Facilidade e frequência de manutenção
Desmontabilidade
Versatilidade e adaptabilidade
Custo de manutenção
Custo de operação
Custo inicial
Valorização do imóvel
Cores e Padrões
Juntas
Resistência às intempéries
Status
Visibilidade de defeitos
Alternativas de fornecimento
Assistência técnica
Garantia
Produção nacional
Responsabilidade técnica
Adequação ao projeto
Interface com a estrutura
Atividades em canteiro
Cultura construtiva
Equipamentos
Mão de obra
Prazo de execução/ Produtividade
Prazo de fornecimento

Fonte: Elaborado pela autora
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2.3.1 Segurança
Esta categoria foi analisada conforme estrutura da ABNT NBR 15575:2013,
dividindo-se em Segurança Estrutural, Segurança no Uso e Operação e Segurança
ao Fogo.
O atendimento aos requisitos referentes à segurança é de caráter obrigatório, de
modo que o não atendimento exclui a alternativa (por exemplo, se a estrutura
secundária de uma vedação não atinge estabilidade para vencer o pé-direito do
edifício, fixando-se na estrutura principal). Outros requisitos só podem ser
averiguados em etapa de detalhamento, não interferindo na seleção inicial dos
sistemas de fachada, mas na especificação dos componentes (por exemplo, o tipo e
a espessura da proteção contra corrosão que será empregada nos componentes
metálicos, quando não padronizados). Embora nesse caso a especificação de
alguns componentes não ocorra nas etapas iniciais, é parte do desenvolvimento do
projeto, e a observância às normas vigentes é fundamental para o adequado
desempenho do sistema e atendimento às premissas de projeto, conforme
considerações feitas durante a seleção.
Também são consideradas questões referentes aos riscos ou à probabilidade da
ocorrência de vícios ou acidentes, que pode variar conforme a tecnologia (ainda que
todas atendam aos requisitos mínimos). Estas considerações podem ser relevantes,
variando inclusive de acordo com o uso do edifício, seu entorno e a expectativa de
manutenção durante a vida útil.
2.3.1.1 Segurança Estrutural
O cálculo para verificação do desempenho e a especificação de componentes dos
sistemas de fachada ocorre inicialmente no anteprojeto e é desenvolvido ao longo
do projeto executivo, atendendo à normalização pertinente, conforme materiais
envolvidos.
Para a seleção do fornecedor dos sistemas de fachada, deve-se averiguar a
disponibilidade de resultados de ensaios específicos, além do atendimento dos
componentes aos critérios definidos em norma (por exemplo, tipo e seções mínimas
e tratamento superficial anticorrosivo). Pode-se também fazer uma análise da
capacidade das alternativas atenderem às características geométricas do projeto
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arquitetônico da fachada (como o alinhamento da fachada em relação à estrutura
principal, espessura do sistema de vedação e as dimensões máximas para as
aberturas), que por vezes são limitações impostas pela configuração estrutural do
sistema.
2.3.1.2 Segurança no Uso e Operação
Conforme a NBR 15575:2013, os sistemas dos edifícios não podem apresentar
rupturas, instabilidades, tombamentos ou quedas que possam colocar em risco a
integridade física dos ocupantes ou de transeuntes nas imediações do imóvel.
Portanto, ao analisar uma tecnologia de fachada, devem ser feitas considerações
acerca do risco de acidentes ou queda de componentes (tipo de fixação e existência
de mecanismos de segurança), impacto em quinas de paredes ou bordas de janelas
(por exemplo, maxim-ar no térreo ou em sacadas). Estas considerações podem ser
feitas a partir da análise do projeto e das características e configurações dos
componentes que integram os sistemas de fachada.
2.3.1.3 Segurança ao Fogo
Em caso de incêndio, a edificação deve reduzir o risco de propagação do fogo e
facilitar as operações de resgate e combate ao incêndio (CORPO DE BOMBEIROS,
2015a).
Na concepção da volumetria, também devem ser considerados alguns aspectos
referentes à segurança ao fogo. Por exemplo, em caso de edifícios multipavimentos,
a fachada assume papel importante na compartimentação vertical, a fim de evitar o
alastramento do incêndio entre andares. A IT02 do Corpo de Bombeiros de São
Paulo (2015a) indica a utilização de elementos verticais (com altura mínima de 1,2m)
ou horizontais (com comprimento mínimo de 0,9m) resistentes ao fogo, entre as
aberturas na fachada de pavimentos consecutivos, de modo a evitar a passagem
das chamas entre pavimentos (da Figura 7 a Figura 9).
Sendo a resistência ao fogo definida como a capacidade de suportar a ação do fogo,
mantendo suas características funcionais (CORPO DE BOMBEIROS, 2015b), a IT08 do Corpo de Bombeiros de São Paulo (2015b) indica TRRF (Tempo Requerido
de Resistência ao Fogo) para fachada igual ao da estrutura do edifício, não podendo
ser inferior a 90 minutos. Esta característica deve ser atendida ao menos nos
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elementos citados e, também, em eventuais cavidades que existam entre a fachada
e a estrutura do edifício (no caso de fachada cortina), de modo que não se tornem
meio de propagação do incêndio entre pavimentos (CORPO DE BOMBEIROS,
2015c).
Figura 7 – Modelo de compartimentação vertical
(verga-peitoril)

Fonte: Trecho de imagem retirada da IT02 (CORPO DE BOMBEIROS, 2015a).

Figura 8 – Modelo de compartimentação vertical
(abas).

Fonte: Trecho de imagem retirada da IT02 (CORPO DE BOMBEIROS, 2015a).

Figura 9 – Modelo de compartimentação vertical
(fachada envidraçada)

Fonte: Trecho de imagem retirada da IT02 (CORPO DE BOMBEIROS, 2015a).
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É necessária, portanto, uma análise inicial da aplicação de uma dada tecnologia ao
projeto arquitetônico, possibilitando averiguar a capacidade de atender ao TRRF e
identificar quais as implicações disso no projeto (a espessura da vedação e o uso de
soluções específicas – como trechos de parede dupla interna, firestop, etc.).
Além da resistência ao fogo da própria fachada e de sua continuidade com a
estrutura do edifício, deve-se considerar a proteção dos componentes de fixação dos
painéis de fachada, quando cabível. Esses componentes (normalmente metálicos)
podem ser um ponto frágil no sistema e devem ter sua função preservada
Estas exigências, acerca do desempenho da fachada quanto à segurança ao fogo,
são aspectos contemplados durante o desenvolvimento do anteprojeto e projeto
executivo (detalhamento e especificação dos componentes). No entanto, sua
consideração nas fases iniciais é fundamental para a concepção da volumetria,
definição de aberturas e para a própria seleção dos sistemas de fachada, uma vez
que devem ser previstos sistemas capazes de atender a estas exigências,
respeitando também os demais objetivos do empreendimento.
Embora haja muitas alternativas tecnológicas disponíveis para conferir resistência ao
fogo aos elementos do edifício com diferentes soluções estéticas, o custo dessas
soluções às vezes ainda é alto, devendo ter sua viabilidade econômica avaliada para
seleção dos sistemas de fachada. Por exemplo, pode-se obter a execução de
fachadas integralmente envidraçadas utilizando-se elementos com vidro corta-fogo e
caixilharia com TRRF correspondente, mas esta tecnologia ainda não é amplamente
difundida no Brasil e seu impacto no custo deve ser considerado. No entanto, pode
ser prevista uma alternativa com o uso de outros elementos ocultos (estruturais ou
de vedação complementar) para garantir as áreas mínimas de TRRF (Figura 7,
Figura 8, Figura 9), adequando à solução de fachada.
2.3.2 Habitabilidade
A fachada, como invólucro do edifício, é responsável pela sua interação com o meio
externo, ou seja, por proteger o interior e a estrutura da ação das intempéries e por
interferir no consumo energético (seja para climatização dos espaços, ou para
iluminação artificial necessária). As condições de conforto e o consumo energético,
atrelados diretamente à relação entre área interna e de fachada do edifício,
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dependem da área translúcida, das tecnologias de bloqueio empregadas e do uso
de protetores solares na fachada.
Além das questões relacionadas ao desempenho térmico, acústico e lumínico, a
estanqueidade da fachada ao ar e à água também tem impacto no conforto e
consumo energético (no caso de edifícios comerciais com condicionamento artificial
do ar) e a questão da água também está diretamente associada à ocorrência de
patologias que podem interferir na durabilidade do sistema.
2.3.2.1 Estanqueidade
A estanqueidade da fachada implica em aspectos de conforto interno, salubridade e
durabilidade do edifício. Conforme a NBR 15575, as fachadas devem ―ser estanques
à água proveniente de chuvas incidentes ou de outras fontes‖ (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). A norma explicita também as
condições que definem uma fachada estanque à água, ou seja, o comportamento
esperado da vedação para determinados parâmetros de vazão de água e pressão
de vento.
Contudo, por tratar de edifícios habitacionais, para os quais os projetos costumam
prever ventilação natural, esta norma não discute a estanqueidade ao ar. No caso
dos edifícios comerciais e institucionais, frequentemente dotados de ar condicionado
no Brasil, esse requisito também deve ser avaliado de modo a permitir um bom
desempenho do sistema de climatização, mantendo as condições de conforto.
As juntas (entre os componentes do mesmo sistema e entre diferentes elementos de
fachada) são os principais pontos frágeis no que tange à estanqueidade. Para a
garantia de um bom desempenho, além das propriedades dos materiais e da
configuração geométrica dos componentes (especialmente aqueles em contato
direto com o meio externo), é necessário um detalhamento de projeto que contemple
soluções para as interfaces entre os elementos de fachada (entre vedo e esquadria,
por exemplo).
Por isso, o detalhamento, a qualidade de execução e a manutenção das juntas têm
grande importância no desempenho dos sistemas de fachada industrializados, bem
como os detalhes dispostos de modo a afastar a água da fachada (como
pingadeiras, rufos, etc.).
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Por vezes, o sistema de fachada funciona permitindo a passagem da água pela
camada mais externa, mas com camadas internas impermeáveis e detalhes para
afastar e drenar a água. Por exemplo, no caso dos revestimentos não aderidos
(Figura 10).
Figura 10 – Exemplo de elementos de drenagem da água

(a) Corte no limite inferior da fachada;
(b) Corte no topo da construção;
(1) pedra, 40 mm de espessura; (2) cavidade interior; (3) isolamento; (4) suporte de concreto; (5) ponto de
ancoragem; (6) membrana à prova de água; (7) cobertura de proteção de água da camada de isolamento;
(8) caminho de drenagem; (9) revestimento de pedra, espessura de 50 mm; (10) arremate superior de pedra.

Fonte: Mas et al. (2011)

Estas questões não precisam ser solucionadas em um primeiro momento, mas as
alternativas de fachada devem ser avaliadas levando-se em consideração sua
capacidade de responder a esta demanda.
2.3.2.2 Desempenho térmico e lumínico
Em uma edificação, as trocas de energia (luz ou calor) entre os
meios exterior e interior têm como cerne o envelope construtivo [...].
No estudo desse ―envelope‖, devem ser considerados,
simultaneamente, todos os fatores que intervém no problema. Um
deles é a radiação solar, diante da qual os materiais de construção
se comportam de modo distinto (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA,
2014).

Com usuários cada vez mais exigentes em relação ao conforto dos edifícios e à
crescente preocupação com o consumo energético, o desempenho térmico da
envoltória também ganha importância. E é papel do projetista, no momento da
seleção dos sistemas de fachada, levar em consideração as características dos
materiais e a conformação da fachada, de modo a atingir níveis de desempenho
condizentes com as premissas do empreendimento e normativa vigente.
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Para a escolha dos materiais que irão compor a fachada, segundo Lamberts, Dutra e
Pereira (2014), o profissional deve atentar para as propriedades térmicas, como:


transmitância térmica, pois isso implicará nas trocas de calor entre interior e
exterior;



transmitância visível, que representa a quantidade de luz que atravessa o
material translúcido em direção ao interior, proporcionando iluminação
natural;



resistência térmica, relacionada ao isolamento;



inércia térmica, que pode ser estimada pela sua capacidade térmica;



refletividade e a absortividade, relacionadas à cor do material, que
representa quanto calor será absorvido e transmitido para o interior em forma
de ondas longas.

A análise do comportamento do edifício (geometria e materiais) em face ao
desempenho térmico e energético é objeto de diversos trabalhos (ATTIA et al., 2012;
HØSEGGEN; WACHENFELDT; HANSSEN, 2008; LOONEN et al., 2014; NAULT et
al., 2015; SANTIAGO, 2007), muitos deles envolvendo simulações e estudos
bastante específicos. No presente trabalho são abordadas algumas características
do projeto e dos sistemas de fachada que interferem no seu desempenho. Uma
análise mais precisa pode ser feita por meio de simulações ainda na fase de
concepção do edifício, ampliando sua contribuição para o projeto. Contudo, ainda
que isso não ocorra, a demanda por conforto térmico e eficiência energética13 pode
ser considerada na seleção dos sistemas de fachada, por meio da consideração de
alguns conceitos e análise de projeto.
Na região de São Paulo, inserida na zona climática 3, é importante o projeto de
fachada considerar a orientação do edifício, as características térmicas dos
elementos de fachada (transmitância e capacidade térmica), as taxas mínimas de
ventilação e o fator solar (OLIVEIRA, 2009).
A ABNT NBR 15575-4:2013 recomenda que seja feita simulação para análise do
desempenho térmico da edificação na fase de projeto, ou, como alternativa de

13

Um edifício é mais eficiente energeticamente que outro quando proporciona as mesmas condições
ambientais com menor consumo de energia (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).
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análise simplificada, seja calculada a transmitância14 e capacidade térmica15, de
modo a garantir o cumprimento dos critérios estabelecidos.
No caso dos edifícios comerciais e institucionais, para os quais na maioria dos casos
é previsto o uso de ar condicionado (no contexto estudado: São Paulo, Brasil), ainda
que esse mecanismo possa garantir as condições de temperatura internas
desejáveis, deve ser combinado a medidas passivas para mitigar o consumo
energético.
O Procel Edifica publicou uma regulamentação para etiquetagem voluntária de
edifícios comerciais, de serviços e públicos. Esse documento considera que:
A etiquetagem de eficiência energética de edifícios deve atender aos
requisitos relativos ao desempenho da envoltória, à eficiência e
potência instalada do sistema de iluminação e à eficiência do sistema
de condicionamento do ar (PROCEL EDIFICA, 2008).

E para tal sugere critérios de transmitância, atrelados à capacidade térmica, e de
absortância, limitando os níveis mais elevados (A e B) ao uso de cores claras; bem
como faz considerações acerca do sistema de iluminação e condicionamento do ar.
Embora muitas vezes determinada na concepção do edifício, antes de qualquer
análise técnica, a relação entre áreas opacas e translúcidas também têm grande
impacto no desempenho térmico, energético e lumínico. Segundo Lamberts, Dutra e
Pereira (2014), a parcela da radiação transmitida para o interior é a principal
responsável pelos ganhos térmicos, além de definir a contribuição da iluminação
natural no interior da edificação.
O conforto térmico e lumínico (do ponto de vista da iluminação natural) apresentam
interesses divergentes no tocante à área translúcida da fachada. Embora o uso de
sistemas artificiais seja a regra no caso de edifícios comerciais em São Paulo, devese analisar, em cada projeto, qual a contribuição possível de se obter por meio de
recursos passivos para reduzir a demanda dos sistemas artificiais e qual o impacto

14

Segundo a NBR 15220, transmitância é o ―inverso da resistência térmica total‖, que é o ―Somatório
do conjunto de resistências térmicas correspondentes às camadas de um elemento ou componente,
incluindo as resistências superficiais interna e externa‖ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2005)
15
Segundo a NBR 15220, , Capacidade térmica é a ―quantidade de calor necessária para variar em
uma unidade a temperatura de um sistema‖ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2005)
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que o condicionamento de ar e a iluminação artificial terão no desempenho
energético.
Portanto, a fim de otimizar os recursos e proporcionar conforto ao usuário, a
disposição das aberturas e de elementos de sombreamento em relação à orientação
do edifício (avaliados a partir do percentual de transparência da fachada16 e, nestes
casos, do fator solar17) e a composição da vedação (combinação de materiais e
quantidade de camadas) também devem ser avaliados para o projeto da fachada,
além da capacidade e transmitância térmicas e da luminosidade interna (utilizandose parâmetros da ABNT NBR ISO/CIE 8995:2013).
2.3.2.3 Desempenho Acústico
A NBR 15575:2013 apresenta parâmetros para a isolação da fachada, de modo a
garantir o atendimento aos critérios de conforto acústico, limitando os ruídos aéreos
provenientes do exterior da edificação. Deve-se entender que o objetivo da norma é
avaliar o conjunto executado em obra e que os valores obtidos em laboratório
podem não corresponder àqueles medidos in loco, ainda assim, permitem uma
análise inicial e comparativa do desempenho.
Esta norma recomenda a análise do Índice de redução sonora ponderada (Rw) e a
Diferença padronizada de nível ponderada a 2m de distância da fachada (D2m,NT,w).
O primeiro, Rw, é medido em laboratório e caracteriza o elemento, em condições
ideais, ao passo que o D2m,nT,w é medido in loco e expressa o desempenho do
conjunto da fachada nas condições de campo, ou seja, onde se podem encontrar
situações adversas como variações na espessura do revestimento, frestas,
preenchimento incorreto das juntas, entre outros, diferentemente do que ocorre em
laboratório.
Segundo Pierrard e Akkerman (2013), o isolamento acústico ao ruído aéreo externo,
expresso por D2m,nT,w, pode ser estimado por procedimentos constantes da norma
europeia EN 12354-3, considerando as propriedades dos diferentes elementos
16

Em sua Tese, Oliveira (2009) recomenda percentual de transparência de até 50% no Brasil.
Segundo a NBR 15220, O Fator solar é o ―quociente da taxa de radiação solar diretamente
transmitida através de um componente transparente ou translúcido, sob determinado ângulo de
incidência, mais a parcela absorvida e posteriormente retransmitida para o interior, pela taxa da
radiação solar total incidente sobre a superfície externa do mesmo‖ (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2005). Em sua Tese, Oliveira (2009) recomenda fator solar menor de 40% no
Brasil.
17
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envolvidos, suas uniões e geometrias, ou também por meio de softwares disponíveis
no mercado.
Durante o projeto, como referência para a seleção dos sistemas de fachada, pode
ser avaliado o Índice de redução sonora ponderada (Rw) de cada alternativa,
comparativamente. Ainda assim, a exigência de isolamento irá depender da
localização da obra, de acordo com o nível de ruído externo e, também, do uso da
edificação e do nível de ruído admissível no seu interior. Portanto, a verificação
desses valores é fundamental para a determinação das performances mínimas
aceitáveis.
2.3.3 Sustentabilidade
A construção de edificações consome até 75% dos recursos
extraídos da natureza, com o agravante que a maior parte destes
recursos não é renovável. [...]. Do ponto de vista econômico, a
produção e comercialização de materiais de construção são
igualmente importantes. No Brasil, a indústria de materiais de
construção representa cerca de 5% do PIB e tem implicações sociais
significativas, abrangendo aspectos relativos à geração de
empregos, impostos, impacto local nas comunidades, etc. Estes
impactos são ainda mais relevantes se observado que o setor da
construção possui grande capilaridade na economia. (JOHN;
OLIVEIRA; LIMA, 2007).

O setor da construção de edifícios tem grande importância para o desenvolvimento
sustentável por ser representativo nas economias nacionais, ter relação com
mecanismos de redução da pobreza através da geração de empregos e consumir
recursos consideráveis, impactando as condições econômicas, sociais e funcionais.
Além disso, os edifícios consomem recursos e contribuem para a transformação de
áreas ao longo de sua vida útil, impactando a economia, o meio ambiente e a saúde
humana (ISO 21929-1:2011).
Um projeto ecologicamente sustentável requer que as considerações de vida útil
sejam integradas no processo de concepção para reduzir o impacto ambiental,
incentivando a conservação de recursos finitos e a seleção de materiais e métodos
de construção adequados. Esta filosofia aponta para edifícios com uma vida útil
longa, minimizando o consumo de recursos e os impactos ambientais, tais como o
nível de energia incorporada e a emissão de compostos orgânicos voláteis
(GOVERNMENT OF SOUTH AUSTRALIA, 2012).
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Vista a relevância da construção civil para a sustentabilidade, serão discutidas
questões referentes à durabilidade, à manutenibilidade e ao impacto ambiental das
fachadas dos edifícios.
2.3.3.1 Durabilidade
A avaliação da Vida Útil das construções e seus elementos desde a fase de projeto
têm importância reconhecida e têm gerado uma preocupação crescente de muitos
países em estabelecer parâmetros de durabilidade das construções (SANTOS,
2010). Nesse sentido, na Nova Zelândia em 1992, foi publicado o New Zealand
Building Code (NZBC), com os requisitos quantitativos para a vida útil das partes do
edifício; no Reino Unido, foi publicado o Guide to Durability of Buildings and
Buildings Elements, Products and Components (BS 7543:1992); e no Canadá em
1995, o Guideline on Durability in Buildings (S478-9514) (SANTOS, 2010).
A S478-9514 (CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION, 1995), define durabilidade
como a habilidade de um edifício ou de suas partes ou componentes
desempenharem suas funções, em seu meio de serviço, sem custos imprevistos
para manutenção ou reparo. E segundo a norma ISO 15686-1:2011, a VU (Vida Útil)
é definida como o período de tempo, após a instalação, durante o qual o edifício ou
suas partes atingem ou excedem os critérios, desempenhando a sua função sob
condições normais de uso.
Segundo a NBR 15575:
[...] a durabilidade de um produto se extingue quando ele deixa de
cumprir as funções que lhe forem atribuídas, quer seja pela
degradação que o conduz a um estado insatisfatório de
desempenho, quer seja por obsolescência funcional. O período de
tempo compreendido entre o início de operação ou uso de um
produto e o momento em que o seu desempenho deixa de atender
às exigências do usuário pré-estabelecidas é denominado vida útil
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).

Esses conceitos têm em comum a ideia do edifício desempenhar sua função,
cumprindo requisitos pré-estabelecidos, o que é de complexa mensuração. É ainda
mais difícil o estabelecimento e a previsão da durabilidade em projeto, ou seja, Vida
útil de Projeto (VUP).
Referindo-se aos revestimentos, mas também aplicável às fachadas, Sabbatini et al.
(1988) afirmam que a durabilidade é uma propriedade complexa e depende de
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inúmeros fatores, como: na fase de projeto, quando a adequação do material é
analisada e é indispensável à correta especificação; na etapa de execução, quando
são determinantes as características dos materiais utilizados e as condições de
execução dos serviços; e na etapa de uso, quando os serviços de manutenção
precisam ser automáticos e periódicos.
Esta citação destaca a importância de pensar a questão da durabilidade de cada
parte do edifício ao longo do projeto, desde a seleção inicial das tecnologias, para o
atendimento à VUP solicitada.
Consoli (2006) constatou que, apesar de os projetistas reconhecerem a importância
das questões relacionadas à durabilidade da fachada na fase de projeto, a análise
para seleção da tecnologia frequentemente se restringe à composição e à estética.
Segundo o autor, a durabilidade da fachada é tratada de forma desestruturada e os
projetistas se limitam a especificar cores, rufos, pingadeiras e revestimentos
cerâmicos.
Como referência, pode-se tomar a NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2013) que estabelece uma durabilidade de 40 anos (mínimo)
e 60 anos (superior) para vedação externa de edifícios habitacionais. Mas esta
norma também destaca que a durabilidade do edifício e de seus sistemas é uma
exigência econômica do usuário associada ao custo do bem imóvel ao longo da vida
útil, de modo que se deve atentar às expectativas do empreendedor, o que recebe
maior importância no caso dos edifícios comerciais e institucionais.
É comum haver uma relação direta entre durabilidade e o custo inicial do sistema de
fachada, mas esta relação costuma ser inversamente proporcional ao custo ao longo
da vida útil (ARDIT; NAWAKORAWIT, 1999; KANNIYAPAN et al., 2015). Isso gera
dois cenários mais comuns: o empreendedor que irá operar o edifício e tem capital
disponível para o investimento inicial dará mais importância ao menor custo ao longo
da vida útil e, consequentemente, à durabilidade (SILVA, 1996); ao passo que o
empreendedor que não tem vínculo direto com a futura operação do edifício, ou tem
baixo capital inicial de investimento, tende a preferir soluções de menor custo inicial,
não observando aspectos relacionados à durabilidade.
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No caso de edifícios comerciais e institucionais, nos quais a fachada assume papel
importante na expressão da ―imagem‖ do edifício e da marca que o detém, a lógica
para definição da durabilidade da fachada é mais complexa. Aspectos como o
momento em que será interessante renovar esta ―imagem‖ podem associar-se a
questão do custo (inicial e ao longo da vida útil) na definição da premissa de
durabilidade da fachada.
Esta questão depende do programa de necessidades de cada edifício, mas pode-se
identificar uma variação atrelada ao uso. Edifícios institucionais públicos podem ter
caráter monumental e demandar uma VUP alta, além de haver maior dificuldade na
realização de manutenções, em geral – no contexto brasileiro. Ou seja, no mercado
de imóveis comerciais pode ser desejável ciclos de renovação mais frequentes e,
consequentemente exigência de vida útil menor, comparado aos edifícios públicos.
Por exemplo, Oliveira, Melhado e Vittorino (2014) sugerem uma VUP de 20 anos
para fachadas leves, fixadas mecanicamente em edifícios comerciais, considerando
a possibilidade de alterações posteriores.
Esta perspectiva de renovação da imagem do edifício, expressa na fachada, impacta
também a importância da adaptabilidade 18 das soluções, bem como da
desmontabilidade, reutilização e reciclagem dos componentes.
Não apenas as premissas do edifício devem ser observadas para a definição da
VUP desejável para fachada, mas o meio onde está inserido e as necessidades dos
usuários também devem ser analisados para a avaliação de desempenho de cada
alternativa.
A NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) sugere
a combinação de parâmetros relacionados às falhas de desempenho (Tabela 3), à
vida útil (Tabela 4) e ao custo de manutenção (Tabela 5) para definição da VUP de
cada componente (Tabela 6).

18

Segundo a ISO 21.929-1:2011, adaptabilidade é a capacidade de acomodar requisitos individuais
dos usuários, mudança de requisitos, inovações tecnológicas e mudanças de uso.
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Tabela 3 – Efeito das falhas no desempenho

Fonte: Tabela C.1 da NBR 15575:2013

Tabela 4 – Categoria de VUP para partes do edifício

Fonte: Tabela C.2 da NBR 15575:2013

Tabela 5 – Custo de manutenção e reposição ao longo da VU

Fonte: Tabela C.3 da NBR 15575:2013
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Tabela 6 – Critérios para o estabelecimento da VUP das partes do edifício

Fonte: Tabela da NBR 15575:2013

Por meio da combinação desses parâmetros, pode-se estabelecer com maior
coerência a vida útil de cada componente do sistema. No caso da fachada do
edifício, por exemplo, deve-se atentar para a previsão de acessos para manutenção
e inspeção, ou considerar uma VUP, para os componentes ocultos, igual ou maior à
VUP da fachada como um todo.
A discussão de como prever a vida útil das partes do edifício, bem como a forma de
considerar esta questão no desenvolvimento do projeto ainda deve ser aperfeiçoada
para viabilizar análises mais objetivas. E, também, o mercado carece de informações
acerca da durabilidade dos sistemas disponíveis (como registro de obras mais
antigas e ensaios de envelhecimento). Ainda assim, são necessárias considerações
acerca desta questão na seleção tecnológica, por meio da análise dos parâmetros
aqui discutidos.
2.3.3.2 Manutenibilidade
De acordo com Ardit e Nawakorawit (1999), cada vez mais a manutenibilidade
ganha importância com a necessidade de os prédios projetados atingirem
desempenho maior do que em outros tempos. Esses autores também consideram
fundamental a reflexão acerca da manutenibilidade na fase de projeto, quando
decisões críticas são tomadas.
Também para Kanniyapan et al. (2015), a seleção dos materiais empregados na
fachada de um edifício é uma das principais decisões na concepção do projeto.
Esses autores constataram que parte das falhas que ocorrem na fachada é
consequência da especificação inapropriada em relação à capacidade de
manutenção do empreendimento.
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A análise da manutenibilidade é relevante não apenas pelo seu impacto na
durabilidade, mas também no custo global do edifício (life cycle costs).
Considerando a definição da NBR 15575, manutenibilidade é:
[..] o grau de facilidade de um sistema, elemento ou componente de
ser mantido ou recolocado no estado no qual possa executar suas
funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a
manutenção19 é executada sob condições determinadas,
procedimentos e meios prescritos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2013).

Do ponto de vista da análise de custo na seleção da fachada, as tecnologias não
podem ser comparadas apenas com base em seus custos iniciais. Esta escolha é
mais complexa, uma vez que se deve considerar o custo global, incluindo o custo de
manutenção e operação, a partir da análise prévia do comportamento do sistema ao
longo da sua vida útil. A análise do custo ao longo da vida útil (LCC) é um dos
requisitos de interesse manifestados pelos clientes, especialmente quando estão
envolvidos tanto no projeto como na operação do empreendimento, conforme
discutido anteriormente. De acordo com Silva (1996), isso pode inclusive refletir no
valor agregado dos imóveis comerciais, sendo considerado como indicador de
mercado.
Um exemplo da importância do custo de manutenção pode ser visto nos dados
levantados por Chew e Tan (2004), que as despesas com manutenção são quase
50% do custo total da construção no Reino Unido. Esses autores acreditam que esta
proporção seja ainda maior nos trópicos devido às condições de temperatura e
umidade, as quais as fachadas estão expostas.
Outra questão a ser discutida é a manutenção como instrumento fundamental para
durabilidade, o que hoje é abordado pela NBR 15575:2013 e pelas normas e
revisões que a sucederam tratando de Requisitos para o sistema de gestão de
manutenção (ABNT NBR 5674:2012) e de Diretrizes para elaboração de manuais de
uso, operação e manutenção das edificações (ABNT NBR 14037:2014). Ou seja, a
manutenção

tem

interferência

direta

na

durabilidade

do

sistema

e,

consequentemente, no impacto ambiental que a construção representa.
19

Manutenção, segundo a NBR 15575: ―Conjunto de atividades a serem realizadas ao longo da vida
total da edificação para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas
constituintes de atender às necessidades e segurança dos seus usuários‖ (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013)
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Ainda assim, nem sempre a manutenibilidade é adequadamente analisada na
seleção dos sistemas de fachada. Por exemplo, Ardit e Nawakorawit (1999)
identificam a ordem de importância atribuída pelos projetistas entrevistados aos
requisitos de desempenho (segurança, qualidade do projeto, manutenção, conforto
dos usuários e serviços) e constataram que os requisitos associados à manutenção
não são priorizados no momento da especificação de projeto. No contexto brasileiro,
a causa desta falta de prioridade pode ser atribuída a alguns pontos: dificuldade de
mensurar o grau de manutenibilidade dos sistemas e componentes, falta de critérios
claros em norma, falta de ensaios ou informações sobre o comportamento dos
sistemas disponíveis no mercado e priorização do custo inicial.
A importância desta análise também é destacada por Kanniyapan et al. (2015), ao
constatarem que muitas falhas ocorridas nas fachadas são consequência da
ausência de requisitos de manutenibilidade na seleção dos materiais, e que o
levantamento disso para uso na seleção dos sistemas de fachada em projetos
futuros poderia reduzir a ocorrência de tais falhas.
Para Kanniyapan et al. (2015), estão entre os requisitos a serem considerados na
avaliação da manutenibilidade dos sistemas de fachada: compatibilidade e
adequação (a capacidade dos materiais e componentes de integrar de forma
eficiente com os demais elementos); a facilidade de limpeza (dos próprios
componentes ou de componentes adjacentes e a frequência com que é necessária)
e a durabilidade (frequência de substituição dos componentes menos duráveis do
sistema). Podem-se considerar também, conforme Medeiros (1999), requisitos
relacionados à vulnerabilidade do sistema ao vandalismo (grafite ou remoção de
peças). E pode-se acrescentar: a facilidade de inspeção (acesso aos componentes
ocultos) e de substituição de componentes (acesso externo à fachada, possibilidade
de remoção sem afetar componentes adjacentes) e a frequência de substituição de
componentes menos duráveis (comparados ao sistema de fachada como um todo).
2.3.3.3 Impacto Ambiental
John, Oliveira e Lima (2007) destacam a importância da seleção de materiais para
construção civil com base na sustentabilidade. Contudo, os autores reconhecem as
dificuldades disso atribuídas em parte à complexidade: dos processos e variáveis ao
longo do ciclo de vida dos produtos; das cadeias produtivas dos materiais e
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componentes; e das questões ambientais, sociais e econômicas envolvidas. E,
assim, esses autores explicam que a edificação sustentável depende da seleção
correta de materiais e componentes e de um bom detalhamento do projeto,
reduzindo os impactos ambientais, gerando maior benefício social e colaborando
com a viabilidade econômica.
John, Oliveira e Lima (2007) apontam como método mais adequado para seleção de
materiais para uma edificação sustentável, a Análise de Ciclo de Vida (ACV). Os
autores alertam que a vida útil não é uma propriedade fixa dos materiais e que o
meio e os detalhes de projeto interferem na sua durabilidade e devem ser
considerados na ACV, bem como o processo produtivo (JOHN; OLIVEIRA; LIMA,
2007). Explicam também que esses aspectos, além da própria oferta de alternativas
do mercado, tornam inapropriado o uso de bancos de dados internacionais para
ACV. No caso do Brasil, onde não há bases de informações suficientes a respeito do
ciclo de vida dos materiais, ainda é difícil o uso desta ferramenta para comparar
diferentes tecnologias.
Ainda assim, algumas considerações podem ser feitas acerca das alternativas,
muitas vezes guardando interface com outros requisitos de desempenho. Algumas
vezes, a análise não trata o impacto ambiental por meio da ACV, mas analisa a
durabilidade do componente e o impacto ambiental do edifício em uso. Isso também
pode ser feito por meio de considerações sobre os custos ao longo do ciclo de vida
do componente (LCC – Life Cycle Costs) ou do cálculo estimativo do consumo
energético, por exemplo.
A fim de esclarecer as diferenças entre os aspectos considerados na ACV e LCC,
John, Oliveira e Lima (2007) elaboraram o Quadro 5. Nota-se que a maioria das
etapas pelas quais o componente passa até o seu descarte são consideradas em
ambos os métodos. Contudo, a ACV contempla questões intrínsecas do material e
com foco nas fases iniciais do seu processo produtivo, ao passo que o LCC
normaliza os dados do ponto de vista do custo, beneficiando sistemas que
apresentam alta durabilidade.
No presente trabalho, a ACV não será tratada de forma mais detalhada. Esse
método poderia ser tema de um outro trabalho. No entanto, vale ressaltar a
importância do desenvolvimento desta ferramenta como método de seleção de
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materiais, a ser combinado com as demais considerações técnicas e mercadológicas
discutidas neste trabalho, a fim de incrementar o processo decisório. No caso de
haver Declaração Ambiental de Produto (DAP) disponível para as alternativas em
questão, esses dados podem ser utilizados para a seleção tecnológica com o
método proposto.
Da mesma forma, o LCC não será mais detalhado. Seu uso depende da formação
um banco de dados com informações sobre a construção e a operação dos edifícios,
que podem ser associados às informações dos fornecedores e às simulações de
consumo energético.
Quadro 5 – Etapas e variáveis comuns do ciclo de vida em ACV e LCC

Fonte: John, Oliveira e Lima (2007)
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2.3.4 Mercado
Algumas vezes o trabalho do arquiteto é subordinado às definições oriundas das
pesquisas de mercado e da estratégia de comercialização do imóvel, visto que
esses são aspectos fundamentais para garantia de retorno do investimento
imobiliário (TONE, 2010).
Neste tópico serão tratados requisitos associados à lógica de mercado e ao
fornecimento dos sistemas. Embora não haja necessariamente implicação técnicoconstrutiva, são requisitos frequentemente considerados na definição dos sistemas
de fachada e com impacto no resultado do empreendimento, ou seja, do edifício
como produto.
2.3.4.1 Custo
O custo é um dos principais requisitos analisados na seleção de sistemas de
fachada, junto às questões estéticas, em muitos casos, quando outros aspectos são
desconsiderados. Segundo John, Oliveira e Lima (2007), o custo ―é primordial nas
tomadas de decisão relativas à implantação de edificações, inclusive na seleção de
materiais‖. Contudo, esses autores reconhecem que no Brasil é priorizado o custo
inicial e, na maioria dos casos, não são considerados os custos de uso,
manutenção, demolição e destinação de resíduos, no estudo de viabilidade das
edificações.
O custo apresenta grande relevância para definição dos sistemas de fachada, e até
mesmo a consideração desses outros aspectos mencionados pode ser de interesse
do empreendedor. O conceito a ser analisado não deve ser apenas o custo inicial
(da construção – material e mão de obra), mas o custo global do sistema
(manutenção, operação e demolição) e custos indiretos, como o custo de manter o
edifício inoperante por um período estendido de obra (prazo).
Podem ser considerados, portanto:


Custo inicial do m2 instalado (obtido diretamente do fornecedor/ instalador do
sistema): é um valor de fácil obtenção e alto grau de objetividade, embora
possa variar conforme a localização da obra, a demanda momentânea do
serviço e oscilações no custo da matéria-prima;
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Custo de manutenção: a precisão desse dado está relacionada à experiência
da empresa e à sua capacidade de retroalimentação, ou ao acesso que tem
às informações de manutenção de edifícios executados com os mesmos
sistemas de fachada. É de difícil obtenção, mas pode ser estimado a partir da
durabilidade dos componentes do sistema e recomendações do fornecedor
referentes à manutenção preventiva;



Custo de operação: esse valor pode ser obtido por meio de simulações de
desempenho energético (consumo para condicionamento artificial do ar e
iluminação artificial);



Valorização do imóvel: a busca por determinadas soluções ou aspectos
visuais no mercado pode gerar a valorização do imóvel atrelada à fachada.
Esta análise é de particular interesse no caso de empreendimentos feitos
para venda ou locação no mercado e não tanto em edifícios sob encomenda.

Alguns dos custos descritos acima são condicionados por outros requisitos de
desempenho. Uma análise desses requisitos deve resguardar-se da duplicidade,
mas é uma alternativa utilizar esta abordagem, adotando valores monetários como
referência para comparação.
2.3.4.2 Estética
O desenvolvimento de Tecnologias para o cumprimento das funções
primordiais da Fachada – proteção, conforto e expressão
arquitetônica – acaba por trazer a tona uma especialidade de projeto
relativamente nova: o projeto e a consultoria de fachadas. Em
projetos de edifícios de escritório este aspecto é acentuado de certa
forma influenciado pelos edifícios ícones de cidades como Nova
Iorque e Chicago, de modo que os materiais mais empregados são
aqueles que dão a ideia de modernidade e poder econômico, tais
como vidros, as pedras naturais e os metais (LIU, 2010).

A fachada, além de sua função técnica como o invólucro que protege o edifício do
meio externo, tem grande importância estética relacionada à expressão arquitetônica
e comercial da construção. Muitas vezes, o projeto inicial da fachada limita-se a
análise desse aspecto, de domínio do projetista de arquitetura e de interesse do
empreendedor.
Seguindo a discussão desenvolvida neste trabalho, vários requisitos técnicos
também devem ser considerados para a seleção dos sistemas de fachada, mas,
sem dúvidas, o valore estético e arquitetônico, também.
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Não cabe determinar aqui critérios para definição do valor estético da fachada, o que
pode variar muito conforme o contexto (espacial e temporal) e os interesses do
empreendimento, além de ser subjetivo.
É possível, contudo, elencar alguns aspectos que podem ser analisados na seleção
da tecnologia, por interferir na estética da fachada, do ponto de vista da harmonia
visual e precisão geométrica. Como:


a expressão estética dos materiais e sua congruência com a proposta
arquitetônica;



a necessidade de juntas e sua frequência;



a visibilidade de defeitos superficiais à distância;



a qualidade das soluções de interface entre diferentes sistemas adjacentes;



a modulação do sistema em relação às dimensões do edifício;



a alteração na aparência original, ao longo da vida útil.

2.3.4.3 Fornecimento
A condição de fornecimento dos sistemas de fachada também é um aspecto a ser
considerado para seleção. A diversidade de tecnologias de fachada disponíveis e a
entrada de novos fornecedores no mercado podem representar diferenças
significativas nas condições de comercialização e suporte oferecidas. Isso pode
impactar a execução da fachada, a qualidade final do produto e a assistência
recebida (no caso de falhas). Por isso, é importante atentar a alguns pontos no
momento de escolher o sistema e o fornecedor.
No caso da contratação de múltiplos fornecedores, deve-se verificar o limite de
responsabilidade entre eles. Entende-se que um sistema de fachada pressupõe o
funcionamento coordenado de suas partes, de modo que o fornecimento do sistema
completo por uma mesma empresa é importante para dar garantias ao construtor e
favorecer o pleno funcionamento do conjunto, ainda que a produção dos
componentes envolva diferentes empresas.
Outro aspecto a ser considerado é o fornecimento no mercado nacional. Alguns
sistemas foram desenvolvidos para o uso em contextos muito diferentes e não têm o
seu desempenho testado para as condições ambientais e de manutenção do Brasil,
podendo torná-los ineficientes aqui. Ainda que seu desempenho tenha sido testado
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para uso no Brasil, mas se os principais componentes são importados, deve-se
entender como será a manutenção desses sistemas: quem dará suporte no caso de
falhas e qual a disponibilidade (e o custo) para substituição de peças.
No caso da definição do sistema ocorrer muito antes da execução da fachada, a
existência de concorrência entre sistemas similares no mercado e a oferta de
montadores qualificados ganham importância. Evita-se, assim, limitar o fornecimento
ou montagem a uma única empresa, comprometendo a negociação comercial no
momento de fechamento do contrato. No caso de baixa concorrência somada à
pouca solidez da empresa fornecedora, há ainda o risco do sistema não estar mais
disponível no mercado no momento da contratação e execução.
Além destas questões, é fundamental a avaliação do prazo de garantia (informada
diretamente pelo fornecedor) e da qualidade da assistência técnica disponível
(conforme o histórico de obras executadas).
2.3.4.4 Atendimento à certificação
Particularmente, o segmento de mercado de Edifícios de Escritórios
Corporativos tem sido alvo de pressão para o uso de práticas mais
sustentáveis em todo o seu ciclo de vida, desde sua concepção,
projeto, implantação e operação, até a sua revitalização (HONDA;
ROCHA-LIMA JUNIOR., 2015).

A certificação ambiental é uma ferramenta para a construção de edificações mais
sustentáveis e tem, na sua formatação, um instrumento de mensuração que acaba
por ser largamente utilizado como ferramenta de marketing e promoção dos
empreendimentos.
Segundo John, Oliveira e Lima (2007), a inexistência de indicadores do desempenho
operacional no Brasil impede uma análise objetiva dos ganhos de desempenho dos
edifícios comerciais certificados, comparados a empreendimentos similares. Esses
autores fizeram uma análise das ferramentas de certificação ambiental disponíveis
no Brasil e sintetizaram a importância que essas ferramentas atribuem aos materiais
empregados na edificação na Tabela 7.
Uma análise profunda dos requisitos e critérios propostos pelos selos disponíveis no
Brasil poderia ser tema de um trabalho específico e não será aqui abordada. No
entanto, a consideração de aspectos relevantes para à certificação, na seleção dos
sistemas de fachada, pode ser considerada na medida em esse requisito tenha
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importância para o empreendimento, desde que haja informações disponíveis a
respeito da edificação como um todo e dos patamares necessários para atingir-se o
nível de certificação desejado. Embora seja difícil sua análise em etapa inicial de
projeto, os critérios estabelecidos para obtenção do selo podem interferir também
nas especificações dos componentes.
Tabela 7 – Participação da seleção de materiais
nos sistemas analisados

Fonte: JOHN; OLIVEIRA; LIMA, 2007

2.3.5 Projeto e Construção
Segundo Sabbatini (1989), o conceito de construtibilidade surgiu no início da década
de 80, a partir dos neologismos: constructability (Estados Unidos):
[...] integração otimizada do conhecimento e da experiência
construtiva com as fases de planejamento, engenharia,
gerenciamento e operações de campo do projeto, visando o
cumprimento de objetivos globais (SABBATINI, 1989),

e buildability (Inglaterra):
[...] um estágio, no qual a etapa de concepção do edifício volta-se
para simplificar e facilitar as operações construtivas, sujeitando-se a
todas as exigências do edifício concluído (SABBATINI, 1989).

O autor cita também o significado morfológico de construtibilidade:
[...] qualidade do que é capaz de ser construído (SABBATINI, 1989).
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É preciso considerar as implicações da tecnologia a ser adotada no processo
construtivo e, para isso, analisá-la no momento da seleção. Para esta análise é
fundamental a contribuição do agente construtor, o que pode ocorrer por meio da
retroalimentação da cadeia e da sistematização de informações de obras anteriores.
A construtibilidade pode ser uma grande aliada ao substituir-se a construção
convencional por tecnologias industrializadas. O nível de pré-montagem do sistema
(e o consequente potencial de ganho em prazo) é um dos principais aspectos que
atrai o empreendedor e pode definir a adoção de uma nova tecnologia. Dentre as
alternativas industrializadas, vale comparar a produtividade de cada uma delas
(Hh/m2) e qual o impacto disso no caminho crítico da obra.
Contudo, alguns aspectos têm que ser levados em consideração, como a
disponibilidade de mão de obra especializada para execução da fachada; o impacto
do novo processo no canteiro (utilização de equipamentos específicos, momento de
execução da fachada confrontada com outras atividades) e a capacidade da
construtora absorver as mudanças necessárias com eficiência (no canteiro e no
recebimento do serviço).
A construtibilidade também tem forte ligação com o projeto, sua compatibilidade e
adequação ao sistema proposto. Os sistemas de fachada a serem selecionados
devem estar bem desenvolvidos, de modo que haja soluções para as diversas
interfaces do projeto. Assim, evitam-se improvisações e atividades artesanais no
canteiro, a fim de suprir deficiências ou incompatibilidades. Não apenas a solução
prévia desses detalhes é importante, como também a sua facilidade de execução,
que deve ser compatível com o grau de pré-montagem do sistema.
Podem ser bastante relevantes para a otimização dos recursos e uma boa solução
construtiva: a relação entre modulação do sistema e as dimensões da fachada, e
entre a distribuição ótima dos pontos de fixação e a estrutura principal do edifício. O
sistema de fachada também deve ter capacidade de absorver as diferenças
dimensionais condizente com a precisão da obra, ou a essa deverá adequar-se aos
limites de ajuste da fachada. Além dos aspectos construtivos, a adequação da
tecnologia ao projeto arquitetônico também é fundamental.
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3

SELEÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Há um grande volume de publicações nacionais e internacionais acerca do processo
decisório na construção civil (SILVA, 1996; SOUZA, 2003; GONDIM, 2007;
OLIVEIRA; MELHADO; VITTORINO, 2014), já citadas ao longo desta dissertação.
Alguns trabalhos também citados tratam do desempenho energético através do uso
de simulações (ATTIA et al., 2012; FONTENELLE; BASTOS, 2011; LOONEN et al.,
2014), abordam os parâmetros de manutenibilidade (ARDITI; NAWAKORAWIT,
1999; KANNIYAPAN et al., 2015) ou de sustentabilidade (ARROYO; TOMMELEIN;
BALLARD, 2012) para a seleção de sistemas.
Loonen et al. (2014) explicam que o processo decisório deve ser amparado por
informações objetivas acerca da performance das alternativas, de modo que viabilize
a análise pelos diversos agentes envolvidos no processo, considerando seus
respectivos interesses.
O uso de uma ferramenta que possa avaliar as alternativas e demandas ganha
importância considerando-se a complexidade da tomada de decisão para seleção
tecnológica dos sistemas de fachada. Influenciam esta escolha, os diferentes
agentes envolvidos e respectivos interesses, os diversos requisitos de desempenho,
a interferência de cada definição positiva ou negativamente nesses requisitos, a
variedade de alternativas disponíveis no mercado e a disponibilidade e qualidade
das informações sobre elas.
Gomes, Araya e Carignano (2004) indicam a abordagem multicritério como
ferramenta para solução de problemas complexos. Esses autores explicam que tais
problemas apresentam ao menos uma das seguintes características:


Há critérios de resolução do problema conflitantes entre si;



Critérios ou alternativas podem não estar claramente definidos, ou as
consequências da escolha de uma dada alternativa em relação a um dos
critérios pode não ser clara;



Um critério pode refletir parcialmente no outro;



A decisão cabe a um conjunto de pessoas, cujos interesses podem ser
conflitantes;
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Pode haver critérios quantificáveis, mas outros dependem de juízo de valor
para sua análise;



A escala para mensuração dos critérios pode ser cardinal, verbal ou ordinal,
dependendo da sua natureza e dos dados disponíveis para sua análise.

Fontenelle e Bastos (2011) consideram que diante da complexidade da seleção dos
sistemas de fachada não é aceitável que a arquitetura faça escolhas com base
apenas ―na intuição ou em esquemas referenciais já ultrapassados‖, sem incluir
métodos de análise objetiva para auxiliar a decisão no processo de projeto. Esses
autores ainda destacam que é necessário os profissionais envolvidos terem um
aprofundamento em questões que atualmente são consideradas fora da alçada do
arquiteto, para viabilizar a análise.
E Detoni (1996) reflete acerca das imprecisões de uma análise intuitiva:
O julgamento intuitivo constitui a forma de decisão menos precisa,
por apresentar dois tipos de falhas: a inconsistência randômica e a
distorção sistemática. A inconsistência consiste na aplicação de
diferentes critérios de decisão em ocasiões diferentes, fato que se
deve a falhas de memória, limites mentais, distrações ou fadiga. A
distorção sistemática se deve a tendência de dar mais ênfase a
algumas informações em prejuízo das demais, como por exemplo, as
informações mais recentes ou aquelas mais fáceis de serem
avaliadas.

Oliveira, Melhado e Vittorino (2014) destacam, ainda, que a complexidade do
processo está atrelada ao grande número de requisitos e o diferente comportamento
das alternativas perante cada um deles, visto que uma alternativa pode atender
melhor a determinados critérios, enquanto a outra atende a outros. Esta
complexidade pode ser mitigada pelo uso de uma ferramenta para ponderação dos
dados.
É necessária a participação de projetistas ou consultores especialistas, capacitados
para a análise dos diversos requisitos técnicos. Além do envolvimento do projetista
de arquitetura, de construtores, fornecedores e do cliente, para que se posicionem a
respeito das suas necessidades, levando a uma correta ponderação das prioridades
e definição dos critérios.
Através da participação de representantes dos diferentes interesses envolvidos,
também detentores de conhecimentos complementares, o processo decisório terá os
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meios para estruturar e avaliar bem a escolha. Atendendo, desta forma, o objetivo
principal de uma ferramenta de apoio à decisão, que, segundo Meirelles e Gomes
(2009), ―é aprimorar sua racionalidade, ou seja, aumentar a perspectiva de que uma
escolha conduza a um resultado satisfatório‖.
A partir da aplicação de métodos de seleção tecnológica de processos de refino de
petróleo, Meirelles e Gomes (2009) demonstram que a adequada estruturação da
informação contribui com a transformação da experiência dos agentes envolvidos
(conhecimento tácito) em conhecimento explícito, tornando o processo decisório
mais objetivo e conferindo-lhe qualidade e agilidade. Esses autores encontraram na
ferramenta multicritério o melhor resultado para o problema em questão, mas eles
destacam a importância de analisar as variáveis envolvidas para a seleção da
ferramenta, a prévia modelagem do método, garantindo agilidade ao sistema, e a
sua retroalimentação.
Para Detoni (1996), a forma mais comum de decidir-se, ainda hoje, é baseada na
intuição, sem uma análise organizada das variáveis. Essa autora ainda afirma que
as análises com ponderação de critérios permitem a identificação dos fatores mais
importantes numa dada situação, tornando os julgamentos claros e possíveis de
serem avaliados. E, também, a probabilidade de se escolher uma solução mais
adequada é maior quanto mais acurada a análise; em contrapartida, desta forma
cresce o custo da tomada de decisão (DETONI, 1996).
A decisão começa com a identificação da necessidade de escolher uma alternativa,
seguida da eleição das alternativas disponíveis, da seleção de critérios pertinentes e
da sua hierarquização, conforme os objetivos do projeto. Posteriormente, é feita a
análise das alternativas conforme os critérios e ponderações e, por fim, a escolha
propriamente dita.
É na estruturação do problema que os fatores considerados relevantes para a
decisão são identificados e organizados, conforme os objetivos do processo. Esta
fase vem recebendo crescente atenção e é apontada por diversos estudiosos como
a fase mais importante do processo de apoio à decisão (DETONI, 1996).
Conforme Souza (2003) averiguou na sua pesquisa bibliográfica acerca de métodos
de decisão, os autores por ele estudados convergem a respeito da sequência, que
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se pode resumir em: Qual é o problema? Quais são as alternativas para resolvê-lo?
E qual a alternativa escolhida?
Ehrlich (1996a) enfatiza que ―um processo de decisão começa pela identificação do
que eu desejo, do que posso fazer (alternativas) e da informação de que disponho‖ e
a partir da ordenação lógica desses elementos, espera-se obter a melhor decisão
possível.
A relevância dos requisitos selecionados para a análise e a atribuição de pesos aos
mesmos é de suma importância. Para Loonen et al. (2014), a seleção imprópria
desses requisitos, sem considerar aspectos ambientais, econômicos e sociais, pode
levar a análise e a resultados parciais, bem como, o nível de análise de cada um
deles deve ser calibrado, equilibrando o grau de complexidade do modelo e seu grau
de precisão.
Conforme destacado por Oliveira (2009), para a seleção dos sistemas de fachada é
preciso considerar que a alternativa mais adequada e os requisitos mais relevantes
podem variar de acordo com os objetivos do empreendimento.
A ponderação dos requisitos é necessária para atribuir a cada um deles sua
importância relativa naquele caso. Dessa forma, os pesos expressam a importância
de cada requisito em relação aos demais (EDWARDS; NEWMAN, 1982).
E John, Oliveira e Lima (2007) acrescentam que as expectativas e necessidades dos
clientes devem ser processadas e traduzidas tecnicamente em requisitos que
definirão objetivamente a especificação dos componentes.
A seleção da alternativa busca aquela, dentre as disponíveis, que melhor atende aos
objetivos propostos, não apresentando necessariamente um resultado ótimo em
cada um dos requisitos estabelecidos. Ainda assim, alguns critérios de exclusão
podem ser determinados em uma etapa anterior, de modo que a legislação seja
cumprida e a mínima performance desejável seja atingida.
Nesta linha, Souza (2003) afirma que a decisão normalmente é do tipo ―otimizada‖,
no que diz respeito à seleção de novas tecnologias na construção civil, ou seja,
busca-se o melhor equilíbrio possível entre as metas. Segundo Fontenelle e Bastos
(2011), alguns autores defendem a importância de que o método resulte na
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ordenação das alternativas e não apenas na escolha da melhor, deixando uma
flexibilidade para a análise final e escolha pelos agentes decisores.
Dentre as várias ferramentas de apoio à decisão, encontradas na bibliografia
pesquisada, buscou-se entender a que melhor se adequa ao presente contexto
decisório e à formulação do método de seleção de fachadas a ser proposto neste
trabalho. Considerou-se como objetivos principais: a transparência no processo, a
geração de conhecimento e a sistematização dos dados disponíveis para a
análise dos agentes decisórios. Também se levou em conta a importância da
facilidade de aplicação do método pelos agentes decisórios no processo de projeto
de fachada, pois os envolvidos muitas vezes não têm disponibilidade de tempo e
nem familiaridade com ferramentas complexas. Deve-se lembrar de que o processo
decisório é um investimento na fase de projeto, portanto quanto mais eficiente for o
método aplicado (com menor impacto no prazo), maiores serão os ganhos para o
processo.
A fim de contextualizar e explicitar as ferramentas a serem adotadas para
formulação do método de seleção de fachadas proposto por este trabalho, o próximo
item trata das abordagens multicritério de apoio à decisão.
3.1

Apoio Multicritério à decisão
O Apoio Multicritério à Decisão pode ser definido como a atividade
daquele que, baseado em modelos claramente apresentados, mas
não necessariamente formalizados, ajuda na obtenção de elementos
de resposta às questões de um agente de decisão no decorrer de um
processo. Estes elementos têm como objetivos esclarecer cada
decisão e, normalmente, recomendá-la ou, simplesmente, favorecela. Trata-se de um comportamento natural que aumenta a coerência
entre a avaliação do processo, os objetivos e o sistema de valores, a
serviço dos quais o agente de decisão se posiciona (GOMES;
ARAYA; CARIGNANO, 2004).

A abordagem da pesquisa operacional tradicional, na forma em que se apresentava
até o final da década de 1960, tem alguns limites em sua aplicação prática, devido à
frequente presença de múltiplos decisores, às dúvidas ou incertezas deles, à
imprecisão na análise da performance das alternativas, em alguns casos e, por fim,
ao fato de que aspectos próprios do contexto decisório contribuem para a qualidade
e o sucesso da decisão (ROY, 1990).
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Os métodos multicritério de apoio à decisão surgiram na década de 1970 com o
intuito de suprir estas limitações e enfrentar problemas complexos de decisão,
conjugando seu caráter científico com certa subjetividade necessária para a
agregação ampla de critérios, inclusive não quantitativos (GOMES; ARAYA;
CARIGNANO, 2004). Segundo esses autores, as principais características que
delimitam esses métodos são:


A análise do processo de decisão tem o objetivo de identificar informações
críticas;



Uma melhor compreensão acerca das dimensões do problema;



A possibilidade de diferentes formulações válidas para o problema;



A aceitação de que, em problemas complexos, as situações nem sempre se
ajustam a um perfeito formalismo;



O uso de representações explícitas de uma estrutura de preferências, que
podem ser mais apropriadas a um problema específico.

Gomes, Araya e Carignano (2004) destacam como vantagens da abordagem
multicritério de apoio à decisão: a constituição de uma base de diálogo entre os
interventores, maior facilidade de incorporar incertezas segundo cada requisito e o
enfrentamento de cada solução como um compromisso entre objetivos em conflito.
Em outras palavras, para Bana e Costa (1993), o apoio à decisão deve dar suporte à
comunicação entre os agentes e criar uma guia para a elaboração, justificação e
alteração dos seus juízos de valor. E ainda, segundo Roy (1990), o objetivo é, acima
de tudo, melhorar o grau de conformidade e coerência entre a evolução de um
processo de tomada de decisão, o sistema de valor e os objetivos dos envolvidos
nesse processo.
Dentre os métodos capazes de trabalhar com múltiplos critérios, podem-se identificar
duas correntes principais. Segundo Roy (1990), os métodos focados na Tomada de
Decisão (Decision-making) ainda pressupõe a descoberta da ―solução correta‖ e
impõem essa solução ao decisor, além de pressupor um conjunto claro de
alternativas, um decisor único, com clareza de objetivos, e um problema bem
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definido. Ao passo que o Apoio à decisão lida com a subjetividade presente no
processo e considera a construção do problema conforme o contexto e o decisor.
Uma abordagem estritamente quantitativa da decisão dificilmente será capaz de
modelar uma realidade complexa e cambiante, que não é composta unicamente de
elementos materiais ou técnicos facilmente quantificáveis, mas possui dimensão
social importante, onde as interações informais entre as entidades individuais não
podem ser esquecidas (SHIMIZU, 2006).
Bana e Costa (1993) destaca que além da importância de buscar a objetividade, é
crucial não esquecer que a tomada de decisão é uma atividade humana e, portanto,
subjetiva. Assim, é possível se beneficiar da racionalidade para uma caracterização
objetiva das alternativas, mas estas podem ser julgadas pelos critérios estabelecidos
pelos valores subjetivos do decisor.
Estas diferentes visões são descritas pelos paradigmas racionalista e construtivista.
O paradigma racionalista pressupõe que um modelo será tão mais preciso quanto
melhor puder descrever a realidade e, desde que as restrições sejam respeitadas,
existe uma solução ótima para o problema que deve obrigatoriamente ser a mesma
encontrada por outros modelos (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001).
Ao passo que o construtivismo é um sistema de Apoio à decisão, estruturado pelos
agentes e seus valores, as alternativas e suas características. Visando:
[...] a construção de uma estrutura partilhada pelos intervenientes
nesse processo, partindo depois para a elaboração de um modelo de
avaliação, seguindo uma abordagem interativa, construtiva e de
aprendizagem (BANA E COSTA, 1993).

O Quadro 6 apresenta as principais características desses paradigmas, dentre as
quais cabe destacar a construção do problema com o objetivo de gerar
conhecimento e apoiar a decisão (construtivista), em contraponto à modelagem de
um problema definido com o objetivo de tomar a decisão ótima (Racionalista).
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Quadro 6 – Características dos paradigmas racionalista e construtivista
Paradigma Racionalista

Paradigma Construtivista

Tomada de
decisão

Momento em que ocorre a escolha da
solução ótima

Processo ao longo do tempo
envolvendo interação entre os agentes

Decisor

Totalmente racional

Dotado de sistema de valores próprio

Problema a ser
resolvido

Problema real

Problema construído

Modelos

Representam a realidade objetiva

Ferramentas aceitas pelos decisores
como úteis no Apoio à Decisão

Resultados
dos modelos

Soluções ótimas

Recomendações que visam atender
aos valores dos decisores

Objetivo da
modelagem

Encontrar solução ótima

Gerar conhecimento aos decisores
sobre o problema

Validade do
modelo

Quando representa realidade
objetivamente

Quando serve como ferramenta de
Apoio à Decisão

Preferência
dos decisores

Extraídas pelo analista

Construídas com o facilitador

Forma de
Tomada de decisão
atuação
Fonte: ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001

Apoio à decisão

Roy (1990) valoriza a importância do construtivismo ao assumir que o objetivo
crucial de uma abordagem multicritério deve ser a obtenção da melhor decisão e
defender que isso depende, em parte, do processo decisório, ou seja, não é possível
obter-se resultados universais. E segundo Bana e Costa (1993), a forma ―mal
definida‖ que os problemas de tomada de decisão normalmente apresentam-se,
torna mais natural e adequado um processo de aprendizagem baseado no
construtivismo, para um estudo de apoio à decisão.
O Apoio Multicritério à Decisão (AMD) tem como seu princípio básico buscar o
estabelecimento de uma relação de preferências (subjetivas) entre as alternativas
que estão sendo avaliadas, priorizadas ou ordenadas sob a influência de vários
critérios, no processo de decisão, no qual a estruturação do problema ganha
importância.
Há vários métodos de avaliação multicritério, classificados em três abordagens:
Critério único de síntese; Subordinação de síntese; e Julgamento local
interativo. Esse último, por tratar de programação multiobjectivo através cálculos
matemáticos interativos e sucessivos (VIERO; TROJAN, 2016), foge ao objetivo e à
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complexidade aceitável para este trabalho. Os demais terão alguns métodos
indicados no Quadro 7, junto de algumas de suas características.
Quadro 7 – Abordagens multicritério20
Abordagem

Critério único
de síntese

Subordinação
de síntese

Método

Problemática

Tratamento

MAUT

Estruturação

Agregação de utilidade
(soma ou multiplicação)

AHP

Estruturação

Autovetores

MACBETH

Estruturação

Agregação de utilidade e
programação linear

PROMETHEE

Ordenação

Conjuntivo e disjuntivo

ELECTRE I, IS

Seleção

Teoria dos grafos

ELECTRE TRI

Classificação

Fluxos de entrada e saída

Elucidação da
preferência
Tradeoffs /
Valoração direta
Comparação
par a par
Comparação
par a par
Comparação
par a par
Comparação
par a par
Comparação
par a par

ELECTRE II,
Comparação
Ordenação
Teoria dos grafos
III, IV
par a par
Fonte: Elaborado a partir de Gomes; Gomes; Almeida, 2002; Shimizu, 2006; Guitouni e Martel, 1998;
Azevedo et al. (2013).

É comum haver uma dificuldade em identificar o método de apoio à decisão mais
adequado para cada situação e, por isso, alguns trabalhos (GUITOUNI; MARTEL,
1998; ROY; SLOWINSKI, 2013) buscam orientar esta escolha com base nas
características de cada um deles.
Roy e Slowinski (2013) destacam a importância de analisar o contexto decisório e o
tipo de resposta buscada pelo decisor. No presente trabalho, entende-se ser
fundamental a estruturação da problemática pelo decisor, visto a variação de
objetivos em cada projeto ou contexto. Além de colaborar com a estruturação, o
método deve contribuir com a sistematização das informações técnicas envolvidas
na escolha, e a consequente ordenação das alternativas, de modo que as análises
sejam sintetizadas sem limitar a decisão a uma dada alternativa.

20

Não se pretende listar todos os métodos pertencentes a estas abordagens na tabela, até porque
são muitos (AHP, ANP, CBA, DEA, ELECTRE, ELECTRE I, ELECTRE II, ELECTRE III, ELECTRE IS,
ELECTRE IV, ELECTRE TRI, EV AMIX, Fuzzy Conjunctive, Fuzzy Maximim, ISM, MACBETH, MAHP,
MAUT, MAVT, MDCA, MDCA-C, MELCHIOR, MOP/GP; NAIADE, ORESTE, PROMETHEE,
QUALIFLEX, REGIME, SMART, TOPSIS, TOWS, UT, UTA, etc.) e uma análise extensiva deles
fugiria ao escopo deste trabalho. Optou-se por tratar dos mais discutidos na bibliografia teórica
consultada acerca de decisão multicritério (EHRLICH, 1996b; GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2002;
GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004; SHIMIZU, 2006; ROY E SLOWINSK, 2013).
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Outros aspectos que devem ser considerados, segundo Roy e Slowinski (2013), são
a possibilidade e o grau de compensação entre os critérios21, a necessidade de
conhecimentos ou habilidades específicas do decisor para aplicação do método,
e a forma de elucidar as preferências – que deve ser confortável para os usuários.
No caso desta pesquisa, considera-se que a compensação entre os critérios é
aceitável e adequada para a decisão, direcionando o foco para os métodos de
abordagem de critério único de síntese22. Observa-se, nesta abordagem, uma
maior facilidade de entendimento, ao gerar um resultado baseado na soma do valor
atribuído à performance das alternativas (agregação aditiva), ponderada pela
preferência dos decisores. Além disso, os métodos de critério único de síntese
elencados permitem a estruturação da problemática, bem como a ordenação das
alternativas.
Voltando ao Quadro 7, pode-se destacar o MAUT, por se enquadrar nesse perfil,
bem como pela forma de tratamento dos dados e de elucidação das preferências. A
aplicação do método apenas com conhecimentos básicos de aritmética (soma e
multiplicação) é um importante aspecto por viabilizar o seu uso pela maioria dos
profissionais envolvidos com a decisão. E o uso da valoração direta para avaliação
das alternativas torna o processo mais breve, em relação ao uso da comparação par
a par.
Embora haja uma distinção clara entre os objetivos do paradigma racionalista e
construtivista, tratados acima, na bibliografia estudada não é tão clara a distinção
entre as ferramentas a eles associadas. Azevedo et al. (2013) e Longaray (2004)
definem e distinguem explicitamente uma ferramenta multicritério de apoio à
decisão enquadrado no paradigma construtivista, ao qual chamam MCDA-C23. Ao
passo que outros autores atribuem ao paradigma construtivista a aplicação das
metodologias que objetivam o Apoio à decisão e não a Tomada de decisão (ROY,
1993; GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004), caracterizando-o pela ―estruturação
21

A compensação entre critérios consiste em aceitar que a baixa performance de uma alternativa em
um critério não a desqualifique, desde que ela apresente uma melhor performance em outros
critérios.
22
A preferência global baseia-se em um critério único de síntese, construído com base na agregação
de todos os critérios. Para isso são consideradas as performances das alternativas, bem como os
pesos dos critérios (GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2002)
23
As diferenças teóricas e práticas dos métodos AMD tradicionais em suas mais diversas
denominações estimularam alguns autores que contemplam e priorizam a etapa de estruturação, a
designá-la por MCDA-C para enfatizar a diferença da lógica de pesquisa (LONGARAY, 2004)
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interativa de modo coerente com os objetivos e valores do decisor‖ (GOMES;
GOMES; ALMEIDA, 2002).
Gomes, Araya e Carignano (2004) consideram os métodos multicritério como
instrumentos de apoio à decisão para que os agentes possam analisar ―segundo
suas próprias preferências, [...], utilizando explicitamente múltiplos critérios que
facilitem a discussão e a argumentação sobre o mérito das diferentes alternativas‖
(GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004). E Roy (1990) observa que, embora não se
possam obter verdades absolutas, a aplicação de um método baseada em conceitos
e procedimentos adequados pode desempenhar um papel significativo e benéfico na
orientação do processo decisório; de modo que uma boa formulação de um método
multicritério para Tomada de Decisão (MCDM) constitui uma importante base para o
Apoio à decisão.
Na mesma linha, Ensslin et al. (2005) defende que as diferentes posturas da
pesquisa operacional podem ser usadas de forma complementar, a fim de que, na
fase de estruturação, se possa confirmar o problema inicialmente declarado,
compreender a complexidade do ambiente e considerar como administrar todos
estes fatores; ao passo que, na etapa de avaliação, se possa garantir uma maior
robustez no modelo, quanto à tradução da percepção dos decisores e quanto às
escalas.
Desta forma, optou-se por estudar a estruturação do problema sob a ótica do
paradigma construtivista e adotar a abordagem do critério único de síntese,
com referência no MAUT, para elaboração do método proposto por este trabalho.
As etapas e procedimentos associados a esta abordagem serão brevemente
apresentados a seguir.
3.1.1 Abordagem Construtivista
A abordagem construtivista visa facilitar o processo de decisão e auxiliar os agentes
envolvidos em lidar com situações complexas, gerando conhecimento. Ou seja,
obter uma recomendação que melhor satisfaça os objetivos dos envolvidos.
Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), a abordagem construtivista divide a
construção do modelo de apoio à decisão em três partes:
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1. Identificação do contexto decisório;
2. Estruturação;
3. Avaliação das alternativas.
Na fase de identificação do contexto decisório, primeiramente deve-se identificar os
agentes envolvidos com a decisão. Ou seja, todos aqueles que interferem direta
(decisores) ou indiretamente (agidos) no possesso decisório, bem como o facilitador,
que conduz o processo e centraliza as informações. Então, são identificadas as
alternativas disponíveis para tomada de decisão e, também, é definida a
problemática de referência.
Desta forma, pode-se seguir para a estruturação do modelo propriamente. A
estruturação visa construir um modelo mais ou menos formalizado, capaz de ser
aceito pelos decisores como um esquema de representação e organização dos
elementos primários de avaliação, e que possa servir de base à aprendizagem,
investigação, comunicação e discussão interativa entre os decisores; reconhecendo
que apoiar a decisão é diferente de tomar a decisão e assumindo que a estruturação
do modelo é fundamental em um processo de apoio à decisão (BANA E COSTA,
1992 apud GOMES; GOMES, 2003).
Identificam-se, então, os eixos de avaliação, ou ainda, as dimensões relevantes do
problema (GOMES, ARAYA; CARIGNANO, 2004), e, para cada um deles, são
definidos os pontos de vista a serem considerados a fim de contemplar os valores
dos decisores e as características das alternativas que os interessam avaliarem
(ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001). No caso de problemas complexos,
com grande número de pontos de vista, pode-se considerar uma árvore de pontos
de vista, composta por Pontos de Vista Fundamentais (PVF), decompostos em
Pontos de Vista elementares (PVE), de mais fácil mensuração.
A fim de descrever os possíveis impactos das alternativas disponíveis, são definidos
os descritores, ou seja, conjuntos de níveis de impacto associados a cada PVF
(LONGARAY, 2004). Nos descritores são identificados níveis de referência (bom e
neutro), a fim de conhecer a zona de impacto dentro das expectativas do decisor,
bem como àquela acima e abaixo de suas expectativas, mas ainda aceitáveis
(ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001).
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Para cada um dos níveis de impacto identificados são atribuídos valores, indicando a
atratividade de cada um deles. Para isso, podem-se adotar diferentes métodos,
sendo a valoração direta (direct rating) recomendada por Longaray (2004), devido à
sua simplicidade. Ou seja, o decisor atribui valor ao melhor (100) e ao pior (0) nível
de impacto de um descritor, e, então, os níveis intermediários recebem um valor
correspondente a sua atratividade em relação ao maior nível (ENSSLIN;
MONTIBELLER; NORONHA, 2001).
E, ainda na fase de estruturação do modelo, são atribuídos pesos (ou taxas de
substituição) aos pontos de vista, indicando sua representatividade relativa no
modelo, conforme a preferência dos decisores (LONGARAY, 2004).
Então, procede-se à avaliação das alternativas. Segundo Longaray (2004),
considerando-se a adoção da abordagem do critério único de síntese, a fase de
avaliação divide-se em Avaliação Local das alternativas, Avaliação Global
(considerando os pesos atribuídos) e a Análise dos Resultados. Segundo Ensslin,
Montibeller e Noronha (2001), nesta última fase também será feita uma análise de
sensibilidade do modelo e serão elaboradas as recomendações.
A avaliação local (ou identificação dos perfis de impacto das alternativas) consiste
em avaliar cada alternativa perante cada um dos Pontos de Vista, medindo sua
performance. A ponderação do perfil de impacto, de acordo com os pesos
previamente estabelecidos constitui a avaliação global.
E, por fim, recomenda-se uma análise dos resultados, na qual devem ser
confrontados os resultados analíticos e intuitivos do decisor, a fim de permitir
eventuais ajustes no modelo e conduzir à decisão (ENSSLIN; MONTIBELLER;
NORONHA, 2001).
3.1.2

MAUT

A Teoria de Utilidade Multicritério ou Multiatributo (MAUT – Multiattribute Utility
Theory) é uma ferramenta utilizada para representar as preferências relativas de um
indivíduo entre os elementos de um conjunto, através de números. A utilidade é uma
expressão quantitativa do valor de satisfação associado a um resultado (ALENCAR,
2010).
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Este método considera que cada alternativa a ser avaliada é caracterizada por um
conjunto de atributos e que existe uma função de utilidade específica, associada a
uma medida de valor para cada um desses atributos. Assim, a função de utilidade
multiatributo é a agregação das diferentes funções de utilidade de cada atributo,
ponderadas conforme o grau de importância (peso) do atributo (MEIRELLES;
GOMES, 2009). Em outras palavras, o MAUT é baseado na hipótese de que existe
uma função de valor real V nos problemas de decisão, sobre o conjunto de
alternativas A, que o tomador de decisão deseja examinar, e essa função agrega os
atributos X1, X2, ... Xn (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004).
Para validade desta função de valor linear aditiva, de acordo com Gomes, Araya e
Carignano (2004), consideram-se os seguintes princípios:


Independência: a preferência do decisor relativo a um dado atributo será a
mesma, independente da sua performance em outro atributo;



Compensação: a diminuição da performance em um atributo pode ser
compensada com a melhora na performance em outro atributo;

A MAUT permite a atribuição de pesos conforme a preferência do decisor em
relação às possíveis consequências do processo decisório. Para Alencar (2010), a
ferramenta permite ―quantificar o desejo do decisor‖ de modo que se possa
direcionar a escolha para a sua preferência. Portanto, o MAUT permite a ordenação
das alternativas, favorecendo a escolha daquela que melhor atende às expectativas
e objetivos dos agentes decisórios.
Primeiramente, devem-se definir as alternativas. Se houver uma lista muito extensa
de alternativas, esta pode ser reduzida, a fim de facilitar a análise, excluindo-se
aquelas que não atingem os critérios mínimos aceitáveis (GOMES; ARAYA;
CARIGNANO, 2004).
Então, o decisor deve fazer uma análise dos objetivos de modo a elencar os
atributos a serem avaliados e atribuir pesos a eles. Para atribuição de pesos, o
decisor define sua ordem de preferência, atribuindo valor máximo ao primeiro na
lista de preferência e valores intermediários para os demais critérios. Sendo que o
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peso será obtido a partir da ponderação desses valores para que a soma deles seja
igual a 100%.
Segundo Gomes, Araya e Carignano (2004), a definição dos atributos, em geral, é
fruto de habilidade adquirida com a prática. Esses atributos devem ser validados
pelos seguintes fatores, estabelecidos por Keeney e Raiffa (1976, apud GOMES;
ARAYA; CARIGNANO, 2004):
1. Completitude: todos os atributos que interessam são abrangidos pela
árvore de critérios;
2. Operacionalidade: os atributos são suficientemente específicos para
que o decisor seja capaz de avaliá-los e compará-los em todas as
alternativas;
3. Descomponibilidade: a performance de uma dada alternativa, em
relação a um dado atributo, pode ser avaliada independentemente da
sua performance em relação a outro atributo;
4. Ausência de redundância: um mesmo objetivo não deve ser
contemplado na análise de mais de um atributo.
Então, cada uma das alternativas deve ser avaliada perante cada um dos atributos
estabelecidos. Segundo Gomes, Araya e Carignano (2004), a função que representa
a escala de valor não é necessariamente linear, variando sua forma a fim de melhor
expressar a preferência do decisor. Visto que esses atributos não são medidos
necessariamente pelas mesmas grandezas, é preciso padronizar seus valores em
uma mesma escala.
Determina-se a importância de cada atributo, atribuindo pesos aos mesmos. Então,
usando a função de valor multiatributo, determina-se a pontuação global de cada
alternativa, obtendo-se a sua ordenação. De acordo com Alencar (2010), neste
momento pode-se testar a sensibilidade do modelo24, variando alguns pesos e
analisando o seu impacto nos resultados. Então, os resultados são analisados e a
decisão pode ser tomada.
24

―A análise de sensibilidade é um processo realizado para verificar a mudança na avaliação das
ações, de acordo com mudanças nas taxas de substituição. Esse procedimento é importante para
verificar se pequenas variações nestas taxas implicam em modificações no resultado final‖ (GONDIM,
2007). Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) também observam que os valores que expressam os
pesos atribuídos pelos decisores não são exatos e devem ter sua variação, dentro de uma dada faixa,
testada.
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A aplicação de uma ferramenta de agregação de valor, como o MAUT, é bastante
simples e intuitiva, facilitando seu uso pelos agentes envolvidos, mesmo que esses
não sejam profissionais habituados à aplicação de ferramentas estatísticas. A
atribuição de pesos e a avaliação dos atributos, que consistem nos pontos chaves
para seu uso, dependem justamente da especialidade dos agentes e do
conhecimento acerca das alternativas específicas no contexto da decisão a ser
tomada.
3.2

Considerações sobre o capítulo

Conforme já explicitado ao longo do capítulo, optou-se por desenvolver o método a
ser proposto neste trabalho valendo-se da ótica construtivista para a estruturação da
problemática e utilizando a abordagem do critério único de síntese, com referência
no MAUT, para avaliar as informações disponíveis. Ou seja, gerando-se
conhecimento através de uma análise coerente com o contexto e com os objetivos
do projeto e, também, obtendo-se uma ordenação das alternativas para discussão,
através da sistematização dos dados disponíveis.
Ainda que as ferramentas citadas ao longo do capítulo possam apresentar
diferenças na precisão de seu resultado, entende-se que a análise desenvolvida
durante a aplicação do método será responsável pela principal contribuição ao
processo decisório. E para ajustes necessários, poderá ser feita uma análise de
sensibilidade pelos agentes envolvidos, uma vez que já estarão de posse das
informações primordiais para a tomada de decisão.
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4

SELEÇÃO TECNOLÓGICA DE SISTEMAS DE FACHADA – O MÉTODO

A todo tempo a construção civil se depara com a necessidade de reduzir prazo e
custo, ao mesmo tempo em que o mercado se mostra mais exigente com relação ao
desempenho da edificação. A oferta de soluções tecnológicas também é crescente.
E para melhor atendimento às necessidades do projeto, a adoção de tecnologias
novas para projetistas e construtores, muitas vezes, se faz necessária; como ocorre
frequentemente com sistemas industrializados.
É nesse contexto que o trabalho destaca a importância da análise sistemática para a
tomada de decisão na seleção de tecnologias, associada a um processo de projeto
colaborativo, com o envolvimento dos interesses dos diversos agentes da cadeia da
construção, desde o princípio e ao longo do processo.
Neste capítulo, será apresentado o método proposto para apoio à seleção de
sistemas de fachada, abordando sua inserção no processo de projeto, as
informações e os requisitos a serem analisados e como podem ser verificados. Para
isso, serão retomados alguns pontos discutidos nos capítulos anteriores, orientando
a estruturação de um modelo multicritério de apoio à decisão.
Ao auxiliar o decisor25 na sistematização das informações, o modelo colabora com
uma análise objetiva e cria condições para um processo decisório mais acertado,
voltado para geração de conhecimento e a escolha de uma alternativa que se
justifica perante os requisitos aceitos pelos responsáveis pela seleção.
O método será apresentado a partir de uma adaptação da sequência proposta por
Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), dividindo-se em ―Identificação do contexto
decisório‖, ―Estruturação‖ e ―Avaliação das ações potenciais‖, conforme Figura 11.

25

Por decisor ou agente decisório entende-se o indivíduo ou grupo de indivíduos responsáveis pelo
juízo de valor que será utilizado na avaliação das alternativas (GOMES; ARAYA; CARIGNANO,
2004).
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Figura 11 – Método – Etapas

Fonte: Adaptado de Ensslin, Montibeller e Noronha (2001)

4.1

Contexto de aplicação do método

A primeira etapa para o uso do método de seleção dos sistemas de fachada é a
Identificação do contexto decisório, que consiste em identificar os agentes
envolvidos com a seleção e dentre eles os diretamente responsáveis pela decisão,
eleger as alternativas disponíveis e entender o problema a ser resolvido (Figura 12).
A delimitação desse contexto retoma as discussões do item 2.2, sobre os agentes e
as etapas de projeto.
Figura 12 – Método – Identificação do contexto decisório

Fonte: Adaptado de Ensslin, Montibeller e Noronha (2001).

95

Conforme discutido no Capítulo 2, a seleção dos sistemas de fachada ocorre ao
longo do processo de projeto, com diferentes definições a cada etapa. Sendo que a
Definição da tecnologia de fachada e a Seleção do Fornecedor, que ocorrem
preferencialmente no Estudo Preliminar (EP) e no Anteprojeto (AP), têm maior
impacto no desempenho do edifício e na sua construtibilidade.
Portanto, o anteprojeto é a etapa considerada mais apropriada para a aplicação
deste método de seleção dos sistemas de fachada, quando, após uma ideia prévia,
são determinadas as características técnicas específicas e fundamentais para o
adequado desenvolvimento do projeto executivo, bem como para viabilizar o
atendimento aos requisitos de desempenho da fachada. No Anteprojeto, alguns
conceitos são aprofundados, já com a possibilidade de busca de informações
externas e consulta a outros agentes, ao mesmo tempo em que ainda são cabíveis
ajustes no projeto e eventuais alterações sem grande prejuízo ao trabalho já
desenvolvido.
Entende-se, contudo, que a sistematização proposta neste trabalho permite também
o uso de um modelo de apoio à decisão no Estudo Preliminar, para apoiar uma
decisão mais global (com limitações das informações disponíveis) ou pela equipe da
construtora, no caso de uma alteração (ou falta de definição) do projeto. Nesses
casos, aproveitam-se alguns requisitos, mas adequam-se outros, a fim de viabilizar a
análise por meio das informações disponíveis, e excluir aqueles que não constituem
diferencial significativo entre as alternativas.
Normalmente, os projetistas são os principais responsáveis pela definição inicial do
sistema de fachada, atendendo a uma solicitação direta do empreendedor ou
formalizando as expectativas dele quanto à imagem do edifício. No entanto, a fim de
contemplar os interesses e usufruir do conhecimento presente nas diferentes etapas
do processo, é importante a participação ou o apoio dos vários agentes da cadeia
(empreendedor, projetistas, construtor, fornecedor e montador), como já foi discutido
anteriormente.
Portanto,

o

método

poderá

ser

aplicado

pelo

coordenador

de

projetos,

preferencialmente, ou ainda, pelo projetista (de arquitetura ou fachada), com a
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colaboração dos demais agentes26 envolvidos. Esses agentes são: Empreendedor,
Projetista de arquitetura, Projetista/ Consultor de fachada, Fornecedor e Montador
do sistema, uma vez que todos têm necessidades e interesses a serem
contemplados na seleção da fachada, conforme discutido no Capítulo 2.
Contudo, a participação do conjunto desses agentes de forma direta no processo
normalmente não é possível, em decorrência do momento da contratação dos
serviços, bem como da complexidade que um grande número de decisores poderia
trazer ao processo. A Figura 13 indica uma possível atribuição de papéis para os
agentes envolvidos, onde o Coordenador de projetos, atuando como facilitador,
conduz o processo decisório, centralizando as informações e representando os
interesses dos agidos (cuja participação será pontual e indireta). Ao passo que os
projetistas de arquitetura e de fachada são os principais responsáveis por traduzir o
programa de necessidades em requisitos e critérios, e analisá-los, expressando suas
preferências.
Figura 13 – Agentes do processo decisório

Fonte: Elaborado pela autora com base em Ensslin, Montibeller e Noronha (2001).

Deve-se considerar que a estrutura hierárquica do projeto, bem como o status dos
serviços contratados no momento em que se tomará a decisão, poderá interferir
26

No presente trabalho, os agentes da cadeia da construção que se envolvem de alguma forma no
processo decisório assumem o papel de ator (do inglês, Stakeholder), como é designado na
bibliografia específica de apoio à decisão. Ou seja, qualquer agente envolvido direta (interveniente)
ou indiretamente (agido) no processo decisório, que influencia na decisão através do seu ―sistema de
valores‖ (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001).
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nesta atribuição de funções, alterando os papéis dos agentes envolvidos entre
Agidos e Decisores (por exemplo, a própria construtora aplicando o método já na
fase de contratação, passaria a atuar como o decisor) ou entre Facilitador e
Decisores (por exemplo, na ausência de um coordenador, o projetista poderia atuar
como o facilitador).
Para contemplar os interesses e usufruir do conhecimento presente nas diferentes
etapas do processo, a análise e a seleção dos sistemas de fachada podem contar
com a contribuição dos demais agentes interessados (agidos), seja através de
consultas pontuais, de reuniões de brainstorming ou da retroalimentação do projeto,
preferencialmente por intermédio do coordenador.
Uma vez esclarecidos os agentes envolvidos no processo decisório e qual a sua
contribuição, as alternativas27 serão determinadas conforme as especificidades do
projeto em questão, não podendo ser antecipadas neste trabalho devido à grande
variedade de soluções e combinações possíveis.
A seleção inicial das alternativas é feita pelos próprios agentes envolvidos,
normalmente os projetistas de arquitetura, considerando a intenção arquitetônica a
ser

expressa

pela

fachada

e,

também,

conforme

análise

das principais

características das tecnologias, especialmente estéticas e geométricas.
Todas as alternativas consideradas viáveis para o atendimento ao programa de
necessidades, por ao menos um decisor, também poderão ser consideradas. No
entanto, cabe uma análise prévia para averiguar se a alternativa se enquadra nos
critérios mínimos aceitáveis para os requisitos de atendimento obrigatório, por
exemplo, considerando a geometria do edifício, cabe averiguar se o sistema oferece
estabilidade estrutural e resistência ao fogo conforme as normas cabíveis. Aplicado
este primeiro filtro, as alternativas podem ser analisadas através do método, que
permitirá a comparação sistemática entre elas.
De acordo com Gomes, Araya e Carignano (2004), a definição das alternativas
tende a ser um processo interativo, que influenciará também na eleição dos
27

A bibliografia sobre metodologias multicritério chama de ―ações‖ as possíveis contribuições à
decisão, podendo ser: alternativas, candidatos, objetos, etc. As ―ações potenciais‖ são aquelas cuja
implementação é considerada por um decisor, ou seja, as que serão avaliadas no processo de apoio
à decisão (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001). Adotada como sinônimo de ―ação
potencial‖ pelos autores citados, a expressão ―alternativa‖ será utilizada neste trabalho.
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requisitos considerados, e poderá ocorrer através de métodos como, por exemplo,
brainstorming.
Quanto à problemática a ser abordada, é pressuposto das discussões e da proposta
deste trabalho que seja: selecionar os sistemas de fachada de acordo com o
programa de necessidades do edifício. Ou seja, o programa de necessidades,
que varia caso a caso, embasará a definição dos requisitos relevantes e a atribuição
de importância aos mesmos, influenciando significativamente a estruturação do
modelo de decisão.
4.2

Estruturação do modelo de decisão

Uma vez identificado o contexto decisório (os decisores, as alternativas e a
problemática), o modelo poderá ser estruturado, seguindo as atividades indicadas na
Figura 14.
A estruturação visa construir um modelo mais ou menos formalizado, capaz de ser
aceito pelos decisores como um esquema de representação e organização dos
elementos primários de avaliação, e que possa servir de base à aprendizagem,
investigação, comunicação e discussão interativa entre os decisores. Reconhecendo
que apoiar a decisão é diferente de tomar a decisão e assumindo que a estruturação
do modelo é fundamental em um processo de apoio à decisão (BANA E COSTA,
1992 apud GOMES; GOMES, 2003).
A fim de dar subsídios a essa estruturação, serão sintetizados alguns requisitos e
discutidos seus desdobramentos, tratando das questões que podem ser feitas para
obter o direcionamento esperado, bem como sua inserção no processo (etapa e
responsáveis) e os meios de respondê-las.
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Figura 14 – Método – Estruturação

Fonte: Adaptado de Ensslin, Montibeller e Noronha (2001).

4.2.1 Árvore de Requisitos
No caso de problemas complexos, com grande número de requisitos, o modelo
multicritério considera uma estruturação arborescente. Com base nos requisitos já
discutidos no item 2.3, a árvore é apresentada a partir de eixos de significância ou

100

categorias28 (por exemplo: habitabilidade, mercado, sustentabilidade, etc.); divididos
em requisitos fundamentais29 (RQFs, por exemplo: segurança estrutural,
manutenibilidade, custo, etc.), que serão decompostos ainda em questões de mais
fácil mensuração (Requisitos Elementares – RQEs).
Nesta seção, uma série de requisitos é apresentada, ainda que no processo
decisório ocorra a análise apenas daqueles pertinentes aos objetivos definidos pelo
programa de necessidades do edifício em questão e mais relevantes para as
alternativas levantadas.
Na Figura 15, foram definidos dezenove requisitos fundamentais, divididos em cinco
categorias, buscando compreender os diversos aspectos passíveis de análise para a
seleção dos sistemas de fachada. A estruturação dos requisitos dessa forma visa
orientar o uso da ferramenta de apoio à decisão, oferecendo aos decisores um
conjunto de informações que possam ser consideradas na elaboração do modelo
para seleção dos sistemas de fachada.
Uma vez estabelecidos os requisitos fundamentais (RQFs), uma análise da sua
complexidade gera a necessidade de desmembrá-los. Os RQFs amplos e de difícil
mensuração são decompostos em requisitos elementares (RQEs) para tornar mais
fácil e objetiva sua análise. Por exemplo, para avaliar o RQF Desempenho Térmico,
podem-se considerar RQEs como a capacidade térmica, a transmitância térmica e o
fator solar.

28

A expressão Categorias é adotada neste trabalho para designar um interesse maior do
empreendimento, também chamado por Gomes, Araya e Carignano (2004) de Eixos de Avaliação, ou
seja, ―os elementos que direcionam a análise, [...], de modo que representem as dimensões
relevantes do problema‖.
29
Por Requisitos entendem-se as condições necessárias para obtenção de certo objetivo
(FERREIRA, 2004), ou ainda, por analogia ao conceito presente na ABNT NBR 15575:2013, as
condições que expressam qualitativamente os atributos que a fachada (neste caso) deve possuir para
satisfazer as exigências do programa de necessidades. Divididos em Requisito fundamental (ou
ponto de vista fundamental), que designa o primeiro nível destas condições; e Requisito Elementar
(ou ponto de vista elementar), sua decomposição em condições mais específicas, para viabilizar a
análise.
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Figura 15 – Categorias e respectivos requisitos fundamentais

Fonte: Elaborada pela autora

De modo a apresentar o desmembramento da árvore, foram elaborados quadros
com os RQEs considerados para cada RQF, divididos por categorias 30 (Quadro 8 ao
Quadro 12). Nestes quadros, a cada RQE associa-se uma Questão, que visa
descrever a informação a ser obtida para sua análise.
A partir da análise do programa de necessidades, poderá ser feito um recorte nos
requisitos apresentados e poderão ser inclusos novos, se necessário. Os requisitos
que devem ter prioridade durante a seleção são aqueles que evidenciam as
diferenças entre as alternativas. Por exemplo, se há duas alternativas sendo
avaliadas e ambas têm as mesmas condições de Fornecimento, não se justifica a
avaliação desse RQF pelo método, pois a sua consideração não contribuirá com a
comparação entre as alternativas.
Ainda deve-se considerar a disponibilidade de informações e a capacidade de
análise no momento da estruturação do modelo para apoio na tomada de decisão. A
análise

de

alguns desses RQEs depende

da

realização

de

simulações

computacionais (o que não ocorre em todos os projetos) ou de outras informações
30

Os quadros apresentados neste Capítulo estão divididos por Categorias, a fim de apresenta-los em
partes menores e tornar mais fácil a sua leitura.
Do mesmo modo, apresentam-se nestes quadros, os RQEs associados a um código alfanumérico
(Categoria + RQF + Número sequencial), que será utilizado para identificá-los nos quadros seguintes,
sem necessidade de repetir a informação por extenso e, assim, viabilizar a diagramação.
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indisponíveis no momento da seleção dos sistemas de fachada, o que também
implica em recortes para a aplicação do método, adequando-o à disponibilidade do
decisor para avaliação.
Quadro 8 – Requisitos de Segurança

SEGURANÇA
ESTRUTURAL

SEGURANÇA
AO FOGO

RQF
SF1
SF2

Resistência ao fogo

SF3

Compartimentação vertical

SE1

Resistência a impacto de
corpo duro

SE2

Resistência a impacto de
corpo mole

SE3
SE4

SEGURANÇA NO
USO E OPERAÇÃO

RQE
Reação ao fogo dos
componentes

Solicitações por cargas
aplicadas na vedação
Resistência mecânica e
estabilidade

Questão
Qual a classificação dos materiais de acabamento
quanto à reação ao fogo?
Qual o tempo de resistência ao fogo (TRRF) do sistema
de fachada?
A configuração da fachada limita a propagação do fogo
entre pavimentos?
Os resultados de ensaios para o desempenho do
sistema a impacto de corpo duro atendem às
exigências de norma para o pavimento?
Os resultados de ensaios para o desempenho do
sistema a impacto de corpo mole atendem às
exigências de norma para o pavimento?
A vedação e o revestimento especificados são
compatíveis?
Há normalização para orientar o dimensionamento da
tecnologia?
Qual o risco de queda de componentes da fachada? Há
mecanismos para evitar o desprendimento de partes da
fachada no caso de quebra dos componentes?

SO1

Risco de acidente (queda)

SO2

Risco de acidente (choque) Há elementos que oferecem riscos no entorno?

SE4

Estado Limite de Serviço

Fonte: Elaborado pela autora

Qual o potencial de ocorrência de fissuras e falhas que
caracterizem estado limite de serviço, com base nos
ensaios e nas obras já executadas?
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RQE

Questão

HA1

Isolação sonora da fachada

Qual o índice de redução sonora que o sistema
oferece?

HL1

Iluminação natural no
interior

A configuração da fachada permite a entrada de luz
natural, diminuindo o uso de iluminação artificial?

HL2

Iluminação interna

HL3

Conforto psicológico

DESEMPENHO
TÉRMICO

RQF

HT1

Conforto térmico – U

HT2

Conforto térmico – CT

HT3

Conforto térmico – FS

HT4

Conforto térmico – Vidros

HE1

Estanqueidade ao ar

HE2

Estanqueidade a água

HE3

Proteção (água)

HE4

Drenagem

DESEMPENHO
DESEMPENHO
LUMÍNICO E
ACÚSTICO
VISUAL

RQE

ESTANQUEIDADE

Quadro 9 – Requisitos de Habitabilidade

Fonte: Elaborado pela autora

Quanto da área útil do edifício receberá luz natural
sem ofuscamento?
Há aberturas para visual externo?
Qual a transmitância térmica (U) dos componentes
opacos?
Qual a capacidade térmica (CT) dos componentes
opacos?
Qual o fator de sombreamento (FS) em cada
fachada (orientação)?
Quais são as características foto energéticas dos
vidros?
Para dada pressão de vento, qual a vazão de ar
permitida pela fachada?
Qual a estanqueidade do sistema nos ensaios
específicos?
Podem ser adotados detalhes em projeto para
afastar a água do interior?
O sistema conta com componente para drenagem
da água?

104

Quadro 10 – Requisitos de Sustentabilidade

MANUTENIBILIDADE

IMPACTO
AMBIENTAL

DURABILIDADE

RQF

RQE

RQE

SD1
Vida útil (VU)
SD2

SD3

Durabilidade dos
componentes

SD4

Vulnerabilidade

SI1

Desempenho ambiental
baseado em Análise
Ciclo de Vida (ACV)

SM1

Facilidade de
manutenção corretiva

SM2

Manutenção corretiva

SM3

Facilidade e frequência
de manutenção

SM4

Manutenção corretiva

SM5

Facilidade de limpeza

Fonte: Elaborado pela autora

Questão
Qual a Vida Útil de Projeto (VUP) estimada para o sistema de
fachada?
Quais agentes de degradação afetam o sistema de fachada?
O sistema e seus respectivos componentes são resistentes a
esses agentes?
Os componentes ocultos do sistema (não acessados em
inspeções rotineiras) têm vida útil igual ou superior a VUP da
fachada?
É vulnerável a vandalismo (remoção de peças, grafite)?
Há informações disponíveis sobre os indicadores ambientais
do sistema de fachada, baseados em ACV?
Tais dados consideram o contexto brasileiro?
Existem declarações ambientais de produto DAP´s?
Qual a facilidade de acesso ao sistema de fachada e seus
componentes para inspeção e eventuais reparos?
Eventuais defeitos nos componentes do sistema podem ser
detectados em processos rotineiros de manutenção/
inspeção?
Com que frequência é necessários serviço de manutenção
preventiva e qual sua complexidade?
Se houver necessidade, é possível substituir uma peça, sem
a desmontagem de maior número de partes?
Há disponibilidade de peças no mercado para substituição?
A fachada é de fácil limpeza? (propriedades que dificultam o
acúmulo de sujidades ou facilitam sua remoção)
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Quadro 11 – Requisitos de Mercado

FORNECIMENTO

ESTÉTICA

CUSTO

ADAPTABILIDADE

RQF

RQE

RQE

Questão

MA1

Versatilidade e
adaptabilidade

É possível alterar parcialmente os aspectos da
fachada (p. ex. substituição dos componentes de
fechamento) em uma reforma/ retrofit?

MA2

Desmontabilidade

É possível o reaproveitamento parcial ou integral do
sistema de fachada após sua remoção?

MC1

Custo inicial

Qual o custo inicial do metro quadrado instalado?

MC2

Custo de manutenção

MC3

Custo de operação

MC4

Valorização do imóvel

ME1

Status

ME2

Visibilidade de defeitos

ME3

Arremate

ME4

Cores e Padrões

ME5

Resistência a intempéries

ME6

Juntas

MF1

Responsabilidade técnica

O fornecedor vende o sistema completo, instalado e
com todos os componentes?

MF2
MF3

Garantia
Assistência técnica

O fornecedor oferece prazo de garantia adequado?
Qual a qualidade da assistência técnica?

MF4

Produção nacional

Os componentes são produzidos no Brasil?

Alternativas de
fornecimento
Fonte: Elaborado pela autora
MF5

Qual o custo estimado da manutenção ao longo da
VU para garantir a VUP?
Custo estimativo em sistemas de condicionamento
de ar, iluminação artificial?
Qual a expectativa de valorização econômica do
imóvel em decorrência do sistema de fachada
adotado?
A solução se adequa a imagem do empreendimento
idealizada comercialmente pelo empreendedor?
Qual a visibilidade de defeitos à distância (Qualidade
do acabamento)?
A interface entre as tecnologias selecionadas permite
um bom acabamento/ arremate?
Oferece variedade de cores e padrões que atendam
à proposta arquitetônica?
O aspecto visual dos componentes sofre alterações
ao longo da vida útil quando expostos às
intempéries?
A frequência e dimensão das juntas se adequa a
expectativa estética do cliente? Permite bom controle
da regularidade das juntas?

Tem concorrência (mais de um fornecedor para
produtos similares)?
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RQF

RQE

ADEQUAÇÃO

Quadro 12 – Requisitos de Projeto e construção

PA1

CONSTRUTIBILIDADE
LOGÍSTICA

Adequação ao projeto

PA2
Interface com a estrutura
PA3
PA4

PRAZO

RQE

Adequação ao projeto

PC1

Questão
As dimensões dos módulos permitem paginação
adequada às dimensões do edifício ou esta poderá ser
ajustada?
A estrutura principal do edifício se adequa aos
requisitos necessários para fixação desta tecnologia?
Qual a capacidade do sistema de fachada adequar-se
às variações dimensionais da estrutura principal?
O sistema consegue atender ao projeto arquitetônico?

Qual o nível de industrialização/ pré-montagem?
Atividades em canteiro
Qual a complexidade de montagem no canteiro
(variação de componentes)?

PC2

PL1

Cultura construtiva

PL2

Equipamentos

PL3

Mão de obra

PP1

Prazo de fornecimento

Prazo de execução/
Produtividade
Fonte: Elaborado pela autora
PP2

Qual a complexidade ou o grau de inovação nas
atividades que serão introduzidas no escopo de
serviços e procedimentos da empresa construtora?
O uso do equipamento indicado para a montagem do
sistema de fachada se adequada ao planejamento
logístico do canteiro?
Disponibilidade de mão de obra no mercado?
Qual o prazo para início da obra (entrega de materiais
e componentes)?
Qual a produtividade na execução (m2/dia)?
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4.3

Responsabilidades e informações para construção do modelo

Foram apresentados alguns requisitos passíveis de análise para apoio à seleção dos
sistemas de fachada e também as questões para a construção do modelo. É
preciso, ainda, entender quem fornecerá estas informações, ou será responsável
pelas análises, e durante quais atividades e etapas do projeto estas questões
tendem a ser levantadas e respondidas. Estas informações são sintetizadas do
Quadro 13 ao Quadro 17.
Quadro 13 – Segurança: Informações para construção do modelo
Fonte ou
responsável
por análise
Fornecedor /
Consultor
específico
Fornecedor /
Consultor
específico
Fornecedor/
Proj. de
fachada

Etapa

Atividade

Como
verificar

Explicação

AP/
PE

Especificação de
componentes

Ensaio de
laboratório

Reduzir o risco de propagação
de incêndio

AP

Especificação de
componentes

Resultado
de ensaios

AP

Dimensionamento
da estrutura
secundária

Resultado
de ensaios

AP

Especificação de
componentes

Análise de
projeto

AP

Especificação de
componentes

Análise de
projeto

Configurações geométricas de
risco (objetos que se projetam na
altura de passagem, ilusões
decorrentes de vidros reflexivos)

AP

Dimensionamento
da estrutura
secundária

Resultado
de ensaios

Segurança dos usuários quanto
ao risco de queda

SE3

Fornecedor /
Proj. de
fachada

AP/
PE

Definição dos
sistemas/
Especificação de
componentes

Resultado
de ensaios

No caso de sistemas não
acabados, verificar se a vedação
atende aos requisitos
necessários para fixação do
revestimento (aderido ou não)

SE4

Fornecedor /
Proj. de
fachada

AP/
PE

Especificação de
componentes

Resultados
de ensaio /
Análise de
projetos

O desempenho do sistema e a
ausência de patologias mesmo
sem impacto no ELU

SE5

Proj. de
fachada

AP

Dimensionamento
da estrutura
secundária

Cálculo
estrutural

a subestrutura deve resistir a
cargas de peso próprio e vento e
não apresentar deslocamentos
excessivos

RQE

SF1

SF2

SE1

SO1

SO2

SE2

Fornecedor /
Proj. de
fachada
Fornecedor /
Proj. de
arquitetura/
Proj. de
fachada
Fornecedor/
Proj. de
fachada

Fonte: Elaborado pela autora

Dar tempo para liberação do
edifício antes de haver
comprometimento estrutural
Integridade da fachada e
segurança dos usuários quanto
ao risco de queda
Algumas configurações
geométricas de fachada podem
associar maior risco de uso a
determinadas tecnologias

108

Quadro 14 – Habitabilidade: Informações para construção do modelo
RQE

Fonte ou
responsável
por análise

Etapa

Atividade

HA1

Fornecedor/
Consultor
específico

AP/
Ensaio
em
obra

Definição dos
sistemas

AP/
PE

Especificação de
componentes

Resultado de
ensaios

Avaliar a interferência no
sistema de ar condicionado

AP

Especificação de
componentes

Resultado de
ensaios

Evitar o acesso de água ao
interior do edifício

AP/
PE

Composição da
fachada/
Especificação de
componentes

Análise de
projeto

Evitar o acesso de água ao
interior do edifício através de
elementos externos
(pingadeiras, beirais, etc.)

HE4

Fornecedor /
Proj. de
fachada

PE

Especificação de
componentes

Resultados de
ensaios/
Análise de
projeto

Facilitar a drenagem da água
depositada em elementos das
fachadas

HL1

Consultor
específico

AP/
PE

Especificação de
componentes

Simulação
computacional

HL2

Consultor
específico

AP/
PE

Definição da
volumetria e de
layout

Simulação
computacional

HL3

Proj. de
Arquitetura

EP/
AP

Definição da
volumetria e de
layout

Análise de
projeto

AP/
PE

Especificação de
componentes

Cálculo
simplificado/
Simulação

Controle da entrada de calor
e diferença de temperatura
interior/ exterior

AP/
PE

Especificação de
componentes

Cálculo
simplificado/
Simulação

Controle da entrada de calor
e diferença de temperatura
interior/ exterior

Análise de
projeto

Controle da entrada de calor
e diferença de temperatura
interior/ exterior

Simulações /
Resultado de
ensaios

Controle da entrada de calor
e diferença de temperatura
interior/ exterior

HE1

HE2

HE3

HT1

HT2

HT3

HT4

Fornecedor/
Consultor
específico
Fornecedor/
Proj. de
fachada
Proj. de
arquitetura/
Proj. de
fachada

Proj. de
Arquitetura/
Consultor
específico
Proj. de
Arquitetura/
Consultor
específico
Proj. de
Arquitetura/
Consultor
específico
Fornecedor/
Consultor
específico

AP

PE /
Obra

Definição da
volumetria/
Especificação de
componentes
Especificação de
componentes/
Validação em
protótipo

Como verificar

Explicação

Resultado de
Controlar níveis de ruído no
ensaios: índice interior dos ambientes a partir
de redução
de fontes externas de ruído
sonora (Rw)
aéreo

Prover os ambientes internos
de iluminação adequada à
atividade exercida durante
parte do dia
Prover os ambientes internos
de iluminação adequada à
atividade exercida durante
parte do dia
Conforto psicológico através
do contato visual com o
exterior

Fonte: Elaborada pela autora

As informações utilizadas muitas vezes provêm do fornecedor, visto que é
responsável pelo desempenho do seu produto e deve apresentar garantias e
resultados de ensaios para comprová-lo. Em geral, estas informações são
analisadas pelos projetistas, ou consultores, a fim de confrontá-las com critérios
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estabelecidos e com as expectativas expressas no programa de necessidades do
edifício.
No caso de informações obtidas através de análise de projeto e legislação, os
projetistas e consultores têm maiores condições de avaliar. Também, a construtora
e, eventualmente, o montador do sistema podem colaborar com decisões logísticas
associadas à execução do sistema e ao planejamento das atividades.
Quadro 15- Sustentabilidade: Informações para construção do modelo
CÓD

Fonte ou
responsável por Etapa
análise

SD1

Fornecedor / Proj.
AP
de fachada

Definição dos
sistemas

Análise de projeto/
Resultados de
ensaios/ Análise de
obras construídas

Adequar a VUP ao programa
de necessidades do edifício
e à expectativa do
empreendedor

SD2

Fornecedor / Proj.
PE
de fachada

Especificação
de
componentes/
Detalhamento

Análise de projeto

Garantia de segurança e
durabilidade do sistema

SD3
SM1

Fornecedor / Proj.
de arquitetura/
Proj. de fachada
Proj. de
arquitetura/ Proj.
de fachada

Atividade

AP/
PE

Definição dos
sistemas

AP/
PE

Definição dos
sistemas

AP

Definição dos
sistemas

Como verificar

Ensaios ou
demonstrações do
fornecedor
Análise de projeto/
Análise de obras
construídas
Análise de projeto/
Análise de obras
construídas/
Detalhamento

SM2

Fornecedor/ Proj.
de arquitetura/
Proj. de fachada

SM3

Fornecedor/ Proj.
de arquitetura/
Proj. de fachada

AP

Definição dos
Análise de projeto/
sistemas/
Análise de obras
Especificação
construídas
de componentes

SM4

Proj. de
arquitetura/ Proj.
de fachada

AP/
PE

Análise de projeto/
Especificação
Análise de obras
de componentes
construídas

SM5

Fornecedor/ Proj.
de fachada

AP/
PE

Análise de projeto/
Especificação
Análise de obras
de componentes
construídas

SI1

Consultor
específico

AP

Especificação
Banco de dados/
de componentes Análise específica

Explicação

Preservar a aparência e
integridade da fachada
Favorecer a manutenção dos
componentes para garantir a
VUP
Favorecer a identificação de
correções necessárias para
garantir a VUP
Buscar menor frequência e
complexidade de
manutenção para garantir a
VUP, facilitando a operação
Buscar menor complexidade
de manutenção para garantir
a VUP, facilitando a
operação
Buscar menor frequência e
complexidade de
manutenção para garantir a
VUP, facilitando a operação
Buscar componentes com
reduzido impacto ambiental
desde a sua produção ao
descarte

Fonte: Elaborada pela autora

A maioria dos requisitos indicados pode ser avaliada já no anteprojeto, desde que a
precisão dos parâmetros esteja adequada à capacidade de análise e às informações
disponíveis nessa etapa do projeto. Ou seja, se não é possível avaliar o valor exato
de um determinado RQE, o descritor que o representa (expresso por uma escala de
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valores associados às respostas possíveis) deve considerar faixas de valor
(aproximações) ou uma análise conceitual da sua performance.
Quadro 16 – Projeto e Construção: Informações para construção do modelo
CÓD

Fonte ou
responsável
por análise

Etapa

Atividade

Como verificar
Análise e
planejamento
(recursos da
Construtora X
execução da
Tecnologia)
Análise e
planejamento
(canteiro X
montagem da
Tecnologia)

PL1

Construtora/
Montador Proj.
de fachada

AP/
PE/
PEO

Definição dos
sistemas/
Seleção do
fornecedor

PL2

Construtora/
Fornecedor/
Montador

AP/
PE/
PEO

Definição dos
sistemas/
Seleção do
fornecedor

PL3

Construtora/
Proj. de fachada

PE /
PEO

PC1

Fornecedor/
Proj. de fachada

AP

PC2

Fornecedor/
Montador/ Proj.
de fachada

AP/
PE

PP1

Construtora/
Fornecedor

AP /
PEO

Seleção do
fornecedor

Consulta a
fornecedor e
montador

AP /
PEO

Seleção do
fornecedor

Consulta a
fornecedor e
montador

AP/
PE

Especificação
de
componentes/
Detalhamento

Análise de projeto

PP2

PA1

PA2

Construtora/
Montador/ Proj.
de fachada
Fornecedor/
Proj. de
arquitetura/ Proj.
de fachada
Proj. de
arquitetura/ Proj.
de fachada/ de
estrutura

AP

Definição dos
sistemas/
Seleção do
fornecedor
Definição dos
sistemas/
Seleção do
fornecedor
Definição dos
sistemas/
Seleção do
fornecedor

PA3

Construtora/
Proj. de fachada

AP

PA4

Fornecedor/
Proj. de
arquitetura/ Proj.
de fachada

EP/
AP

Definição dos
sistemas

Fonte: Elaborada pela autora

Adequar à capacidade de
assimilação de novos
processos

Adequação ao planejamento
do canteiro e ao fluxo de
operações

Evitar dependência de uma
única empresa
(indisponibilidade ou
manipulação de preços)
Atender aos prazos do
Análise do projeto/
empreendimento e favorecer o
Consulta a
controle de qualidade e a
fornecedor
gestão de canteiro;
Pesquisa no
mercado

Análise do projeto

Seleção inicial
Análise de projetos
das alternativas

Especificação
de
componentes/
Detalhamento

Explicação

Favorecer o controle de
qualidade e a gestão de
canteiro;
Antecipar o início das
atividades quando isto
colaborar com o menor prazo
final
Maior produtividade colabora
com o menor prazo final (Se
estiver no caminho crítico)
Garantia atendimento à
proposta arquitetônica e
otimização no uso dos
materiais
Buscar a coerência com o
sistema construtivo adotado,
evitando conflitos ou a
necessidade de reforços

Análise de projetos
(Análise das
Viabilizar o prumo e
limitações da
alinhamento da fachada em
Tecnologia X
relação às variações previstas
condições de
na estrutura
execução)
Atender às expectativas
geométricas e funcionais da
Análise de projeto
arquitetura e das aprovações
com o cliente e legal
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Alguns RQEs, ainda, poderão ter uma primeira análise no inicio do processo de
projeto, e um aprofundamento (validação) ao longo do desenvolvimento do projeto.
Por exemplo:


HA1 Isolamento acústico: uso de resultados de ensaios laboratoriais do
componente, validado por ensaio em obra com a vedação completa;



HE3 Proteção da água – análises conceituais de projeto, validadas com a
incorporação de detalhes no projeto executivo e protótipos em obra;



PA3 Interface com a estrutura – adoção de informações de catálogo a serem
validadas para toda a extensão da fachada no detalhamento do projeto.

Outra restrição à análise em etapa inicial de projeto pode ser o uso de simulações
computacionais (Por exemplo, iluminação, consumo energético, etc.) ou consultorias
específicas (Térmica, Incêndio, Acústica, etc.), necessárias para obtenção de
algumas das informações listadas. A disponibilidade desses serviços, já no início do
projeto, pode colaborar com uma avaliação mais objetiva, o que ganha importância
no caso de requisitos que tenham alta relevância para o programa de necessidades.
Algumas das questões indicadas também poderão ser consideradas numa análise
para refinamento da seleção tecnológica ou escolha do fornecedor em etapa
posterior, caso não possam ser verificados na análise inicial. Ainda assim, uma
análise conceitual da performance das alternativas pode ser considerada para cada
requisito, antecipando algumas questões e evitando que informações negligenciadas
inviabilizem a alternativa escolhida, posteriormente. Por exemplo, critérios
específicos para comparar sistemas de vedação em light steel framing podem ser
dispensados do modelo inicial, sendo avaliados apenas na seleção do fornecedor
(considerando alternativas com produtos similares), mas inicialmente já deve ter sido
checado se os sistemas de LSF disponíveis no mercado atendem ao mínimo
desejável para aquele empreendimento.
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Quadro 17- Mercado: Informações para construção do modelo
RQE

Fonte ou
responsável por
análise

Etapa

Atividade

Como verificar

Explicação

MC1

Fornecedor

EP/
AP

Definição dos
sistemas

Consulta a fornecedor/
Banco de dados

Viabilidade econômica

MC2

Fornecedor / Proj.
de fachada

AP/
PE

Definição dos
sistemas

Consultor
específico
Empreendedor,
assistência
imobiliária
Proj. de
arquitetura/
Empreendedor
Fornecedor/ Proj.
de arquitetura/
Proj. de fachada
Fornecedor/ Proj.
de arquitetura/
Proj. de fachada

AP/
PE

Especificação
de componentes

EP

Análise inicial
das alternativas

Análise de mercado

EP

Análise inicial
das alternativas

Análise de projeto e
de protótipos

AP

Especificação
de componentes

Análise de obras
construídas

AP

Especificação
de componentes

Análise de detalhes e
componentes
disponíveis

ME4

Fornecedor

EP

Análise inicial
das alternativas

Consulta fornecedor

ME5

Proj. de
arquitetura/ Proj.
de fachada

AP

Especificação
de componentes

MF1

Fornecedor/ Proj.
de fachada

AP

MF2

Fornecedor/ Proj.
de fachada

AP/
PE

MF3

Fornecedor/ Proj.
de fachada

AP/
PE

MC3
MC4
ME1
ME2
ME3

MF4

Fornecedor

AP/
PE

MF5

Proj. de fachada

AP

MA1

Fornecedor / Proj.
de fachada

AP/
PE

MA2

Fornecedor / Proj.
de fachada

AP/
PE

ME6

Fornecedor/ Proj.
de arquitetura/
Proj. de fachada

AP

Fonte: Elaborada pela autora

Seleção do
fornecedor e
fechamento do
contrato
Seleção do
fornecedor e
fechamento do
contrato
Seleção do
fornecedor e
fechamento do
contrato

Consulta a
fornecedor/ Análise
de edifícios em uso
Simulação/ Análise
de edifícios em uso

Redução do custo ao longo
da vida útil
Redução do custo ao longo
da vida útil
Aumento do valor agregado
do imóvel, incremento de
Status (marketing)
Garantir atendimento às
exigências estéticas do
arquiteto e do empreendedor
Garantir atendimento às
exigências estéticas do
arquiteto e do empreendedor
Garantir atendimento às
exigências estéticas do
arquiteto e do empreendedor
Garantir atendimento às
exigências estéticas do
arquiteto e do empreendedor

Resultado de ensaios
Homogeneidade da fachada e
(envelhecimento
manutenção do valor estético
acelerado)/ Análise
ao longo do tempo
de obras construídas
Garantia de compatibilidade,
facilidade na gestão do
Consulta fornecedor
contratado e na atribuição de
responsabilidade técnica
Consulta fornecedor

Garantia de assistência
técnica para vícios
prematuros

Banco de dados de
fornecedores da
empresa/ Consulta a
empresas parceiras

Garantia de assistência
técnica para vícios
prematuros

A importação de
componentes pode gerar
Especificação
Consulta fornecedor
variações significativas nos
de componentes
preços orçados e dificuldades
de manutenção (substituição)
Análise inicial
Evitar indisponibilidade no
das alternativas/
fornecimento, falta de mão de
Pesquisa no mercado
Definição dos
obra ou distorções nos preços
sistemas
para fechamento do contrato.
Possibilidade de
Definição dos
Análise de projeto/
reaproveitamento dos
sistemas
Detalhamento
componentes
Possibilidade de
Definição dos
Análise de projeto/
reaproveitamento dos
sistemas
Detalhamento
componentes
Exigências estéticas do
Análise inicial
Análise de projeto/
arquiteto e do empreendedor
das alternativas
detalhamento
(juntas regulares)
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Para cada alternativa levantada no processo decisório, será necessária a busca de
informações a fim de assegurar que sua performance nos RQEs elencados seja
avaliada. Para isso, serão feitas análises e consultas às normas e referências
técnicas, de modo que se possa construir os parâmetros para julgamento e
determinar quais são os resultados aceitáveis e desejáveis. Essa busca de
informações é fundamental para que a própria estruturação do modelo registre e
justifique a escolha feita. Não cabe listar estas referências neste trabalho, uma vez
que estão atreladas às tecnologias avaliadas e podem variar conforme os critérios31
estabelecidos pelos prórpios decisores, de acordo com seus objetivos.
4.3.1 Parâmetros para julgamento
De acordo com Ensslin, Montibeller e Noronha (2001), não há um descritor ―correto‖,
mas é fundamental que os descritores reflitam a forma dos decisores avaliarem os
requisitos, de modo que a ferramenta de análise multicritério efetivamente sirva
como um instrumento de racionalização das preferências desses decisores.
Na elaboração dos descritores (conjunto de parâmetros32 para o julgamento) de
cada RQE, se evidenciam as diferentes características de cada alternativa. E com a
definição de escalas de intervalo, criam-se meios de comparar requisitos distintos no
seu conteúdo e na sua forma de análise. Esses parâmetros, inclusive, podem
atender a uma variedade de performances, por exemplo, expressando os benefícios
de alternativas com alta tecnologia (como fachadas adaptativas ou responsivas),
através da escala de atratividade construída para tal e valorada pelo decisor.
A elaboração desses descritores para cada uma das questões não será feita no
presente trabalho, uma vez que variam em função das alternativas disponíveis e até
das exigências dos decisores.
Tomando como exemplo o RQF Fornecimento, foram considerados quatro RQEs
para descrevê-lo: Responsabilidade técnica, Garantia, Assistência técnica,
Produção nacional e Alternativas de Fornecimento (Figura 16).

31

Entende-se por critérios o conjunto de regras criado pelas preferências dos decisores (GOMES;
ARAYA; CARIGNANO, 2004), ou ainda, especificações mensuráveis dos requisitos, que sirva de
base para comparação ou julgamento (AURÉRIO, 2000)
32
Parâmetro é ―aquilo que serve de base ou norma para que se proceda à avaliação de qualidade ou
quantidade; medida, padrão‖ (MICHAELIS..., 2015). O descritor é o conjunto destes parâmetros,
formando uma escala para avaliação do requisito.
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Figura 16 – Exemplo de decomposição do RQF em RQEs

Fonte: Elaborada pela autora

Uma vez estabelecido quais destes RQEs são relevantes para os decisores, deve
ser construída a escala para avaliação de cada um deles. Essa escala deve ser
preenchida com valores numéricos ou conceitos que possam ser medidos pelos
decisores e que sejam possíveis de serem obtidos ou avaliados no estágio em que
se encontra o projeto.
Ao atribuir valores (representando os níveis de atratividade) a cada parâmetro, devese considerar também que as alternativas oferecem riscos variáveis. Por exemplo, é
possível que uma dada alternativa de esquadria tenha ensaios, conforme norma
nacional, comprovando sua estanqueidade; ao passo que a outra foi ensaiada
apenas seguindo outra referência, mas uma análise da solução indica que
potencialmente o desempenho será atendido. A segunda alternativa oferece um
risco maior, cuja aceitação deve ser expressa na valoração deste parâmetro, a fim
de garantir que os decisores estejam cientes e dispostos arcar com tal risco, no caso
da eventual escolha desta alternativa. Entre outras situações que o risco deve ser
avaliado, para cada requisito, também se pode exemplificar com o caso de um
fornecedor conhecido e aprovado pela empresa, comparado a um novo fornecedor,
sem nada que o desabone, mas sem um histórico ou com uma empresa de menor
porte, possivelmente oferecendo maior dificuldade caso seja necessário acioná-lo
posteriormente.
A fim de possibilitar uma equalização de escalas entre os diferentes requisitos, serão
definidos níveis âncora (bom e neutro). Ou seja, uma vez definidos os níveis que
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compõe o descritor (conjunto de parâmetros), identifica-se o bom e o neutro,
determinando entre eles a zona na qual se encontram os resultados esperados
pelos decisores (Figura 17).
Figura 17 – Níveis Bom e Neutro

Fonte: Adaptado de Ensslin, Montibeller e Noronha (2001).

Após a definição dos níveis âncora (Bom e Neutro), os decisores são questionados a
respeito do nível de impacto de cada um dos parâmetros disponíveis, atribuindo a
esses uma nota de 0 a 100, conforme a atratividade de cada nível (performance
possível), compreendido entre o melhor impacto possível e o pior impacto aceitável.
Observa-se que ao atribuir estas notas, a classificação da escala é corrigida, por
exemplo, se o requisito objetiva o menor preço, a maior nota será atribuída ao menor
valor monetário, deixando com a maior nota a situação preferível. Posteriormente
essa nota é ponderada para adequar-se à escala geral (na qual o Bom vale 100 e o
Neutro, 0).
Por exemplo, no caso do RQE Responsabilidade técnica, o descritor pode ser
elaborado conforme indicado na Figura 18.
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Figura 18 – Exemplo de elaboração de descritor

Fonte: Elaborada pela autora

Observa-se que para cada uma das situações, cabe aos decisores determinarem
seu nível de atratividade (força de preferência do decisor), em uma escala de 1 a
100, através de uma valoração direta (direct rating), podendo variar os intervalos33. E
posteriormente o valor atribuído a cada nível é normalizado, através de uma regra
de três entre os intervalos, gerando a escala em que se respeitam as posições do
nível Bom (100) e Neutro (0) e que será efetivamente utilizada para avaliação dos
requisitos.
No exemplo dado, a determinação dos níveis Neutro e Bom sinaliza que os
decisores gostariam que a empresa fornecesse todos os componentes (nível Neutro,
0), mas preferem que essa também forneça o projeto e a instalação (nível Bom, 100)
e que, ainda assim, é aceitável o fornecimento apenas dos componentes de
fechamento, embora essa performance seja pouco atrativa (-100).

33

Caso haja dificuldade por parte do decisor na valoração da performance das alternativas, isso pode
ser feito pelo método da bissecção, ou seja, ele identifica a performance intermediária entre a mais e
a menos preferidas e repete isso identificando também os pontos a um quarto e três quartos da
preferência (não correspondendo necessariamente às performances das alternativas disponíveis).
Assim, pode-se determinar uma função na qual serão identificados os valores intermediários
necessários.
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Esse processo deve ser repetido para cada um dos descritores considerados válidos
pelos decisores, para que se proceda à Avaliação Local. Então, poderão ser
atribuídos os pesos aos RQEs e RQFs, conforme será discutido no próximo tópico.
4.3.2 Atribuição de pesos
Atribuição de pesos aos requisitos deve refletir de forma fiel a preferência dos
decisores (GOMES; GOMES; ALMEIDA, 2002). E essa preferência deve traduzir o
programa de necessidades do edifício. Ou seja, além de eleger os requisitos, cabe
aos decisores também lhes atribuir pesos (taxas de substituição).
Para cada um dos requisitos deve ser estabelecido um valor percentual da sua
representatividade para a seleção dos sistemas de fachada. Como procedimento
para essa atribuição de pesos pode-se usar swing weights, ou seja, o decisor elege
o RQF mais relevante, ao qual atribui um peso temporário de valor 100, então, para
cada um dos demais RQFs, estipula o percentual de sua relevância em relação ao já
estabelecido (100) e, posteriormente, normaliza esses valores para somarem 100%.
O mesmo procedimento deve ocorrer para os RQEs (Figura 19).

Figura 19 – Atribuição de pesos aos RQFs e RQEs

Fonte: Elaborada pela autora
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Os pesos atribuídos para cada RQE demonstra sua representatividade para a
análise do respectivo RQF. E a partir disso, já é possível obter-se uma análise local
das alternativas, na qual se identificam as performances delas perante cada RQF
estabelecido. Já os pesos atribuídos aos diferentes RQFs permitirão a análise global
das alternativas e, consequentemente, sua ordenação lógica.
4.4

Avaliação das alternativas

Uma vez estruturado o modelo de decisão para um dado projeto, prossegue-se com
a análise das informações disponíveis de acordo com as preferências dos decisores
expressas por meio da eleição dos requisitos e dos seus pesos. E a partir da
ordenação lógica gerada pelo modelo, uma análise e eventuais ajustes poderão ser
feitas as recomendações para apoiar à decisão propriamente. Esta sequência está
esquematizada na Figura 20.
Figura 20 – Método – Avaliação das Alternativas

Fonte: Adaptado de Ensslin, Montibeller e Noronha (2001).
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4.4.1 Avaliação Local: Performance das alternativas
A partir do modelo estruturado, sistematizadas as informações sobre as alternativas
e estabelecido o nível impacto de cada parâmetro dos descritores, pode ser feita a
Avaliação Local, ou seja, a análise da performance de cada alternativa para cada
um dos requisitos definidos.
Essa etapa tem importância por tornar transparente o processo decisório, permitindo
a justificativa dos resultados e da decisão tomada, uma vez que a performance de
cada alternativa é verificada para cada um dos requisitos, por meio das informações
analisadas (conforme etapas, responsáveis e fontes indicados no item 4.3).
4.4.2 Resultado do modelo multicritério e análise
Uma vez concluída a Avaliação Local, segue-se com a Avaliação Global, em que
estes resultados são confrontados com os pesos atribuídos aos requisitos, de modo
a obter-se uma ordenação lógica das alternativas, de acordo com as preferências
dos decisores (Figura 21).
Figura 21 – Avaliação Local e Global

Fonte: Elaborado pela autora

A partir da ordenação lógica das alternativas cabe uma análise de sensibilidade do
modelo. Isso permite entender se pequenas variações nas avaliações e nos pesos
atribuídos geraram diferenças expressivas nos resultados, podendo inclusive não
refletir a preferência dos decisores.
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Uma discussão sobre os resultados e algumas alterações nos valores atribuídos nas
avaliações (Local e Global) do modelo, em forma de teste, pode evidenciar tais
distorções. E, se for o caso, deve-se rever parcialmente a análise até que se
obtenham resultados consistentes e recomendações satisfatórias para os decisores.
Deve-se também retomar a questão dos riscos envolvidos em cada alternativa, a fim
de averiguar se já foram considerados separadamente na valoração da performance
da alternativa, ou se cabe alguma ressalva ou análise neste momento.
Assim como esperado de um modelo de apoio à decisão, não se pretende chegar a
uma resposta única e correta. Entende-se que há um fator humano, de caráter
subjetivo, mas por meio da ferramenta multicritério o decisor poderá entender suas
próprias preferências e gerar conhecimento, eliminando mal-entendidos, conclusões
frágeis e resultados controversos (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001).
Ou seja, a participação, em si, no processo de estruturação e análise do modelo dá
segurança aos decisores e os mune das informações sistematizadas para a tomada
de decisão, cabendo a eles a escolha propriamente.
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5

APLICAÇÕES DO MÉTODO PARA TESTE

Uma vez elaborado o método proposto, foi testado em dois projetos. Para tal, foram
selecionadas empresas dispostas a simular a aplicação do método em um projeto
real. Esta autora buscou se aprofundar no histórico dos projetos de fachada, bem
como nos seus objetivos e orientou a aplicação do método para seleção dos
sistemas de fachada pelos respectivos responsáveis.
Estes dois projetos são caracterizados no Quadro 18, onde identificam-se os
procedimentos realizados para teste do método por Aplicação 1 e 2.

EDIFÍCIO

EMPRESA

Quadro 18 – Caracterização das Aplicações
Aplicação 1

Aplicação 2

ATUAÇÃO

Construção/ Incorporação

Projeto de arquitetura

CARGO DO
ENTREVISTADO

Engenheiro responsável pela obra/
Arquiteto representante do incorporador

Supervisor de design /
Coordenador do projeto

EDIFÍCIO

Edifício residencial de alto padrão, torre com
19 pavimentos

Edifícios de uso misto (torre
coorporativa + torre residencial +
embasamento comercial)

ESTRUTURA

Estrutura de concreto/ Metálica para suporte
de alguns elementos de fachada

Estrutura de concreto

FACHADA

Caixilharia entre vãos, concreto aparente,
alvenaria, fachada ventilada e brises verticais

Fachada envidraçada e abas
marcando a modulação. Nos trechos
de sacada: alvenaria e caixilhos
entre vãos

Arquitetura: Proj. Executivo em
desenvolvimento (90%) / Obra: Estrutura em
execução/ Previsão de início da fachada: até
julho/ 2018

Arquitetura: Anteprojeto/ Obra: sem
data para início

ETAPA DO
PROJETO
(NA ÉPOCA DA
REALIZAÇÃO DO
ESTUDO)

ESTUDO

REUNIÕES
MATERIAL
ANALISADO

2 REUNIÕES + EMAILS
Projeto de arquitetura, visita à obra, projeto de
fachada (detalhamento executivo da solução
questionada), atas de reuniões, proposta dos
fornecedores, comparativo da construtora,
catálogo dos fornecedores, amostras,
consulta ao fornecedor

2 REUNIÕES + EMAILS
Projeto de arquitetura, catálogo de
fornecedor, estudo de fachada
(consultor de caixilhos), orçamento
estimativo, consulta ao fornecedor,
resultados de ensaios e manuais

Fonte: Elaborado pela autora

As aplicações do método foram baseadas no APÊNDICE B – Roteiro para
aplicação do método. Para cada aplicação, foram realizadas duas reuniões
presenciais com os decisores. Na primeira, o método foi apresentado aos decisores
e o projeto foi apresentado a esta autora, foram esclarecidas as dúvidas referentes à
análise prévia das informações, discutidas as alternativas para as fachadas objeto
desta aplicação (trechos com seleção pendente ou passíveis de alteração) e os
principais objetivos relacionados a essa escolha.
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Na segunda entrevista, foi apresentado o modelo de decisão estruturado com base
nas informações colhidas na reunião anterior e análise do material disponibilizado.
Então, a partir das preferências manifestadas pelo decisor, obteve-se a ordenação
lógica das alternativas. Os resultados da aplicação e o próprio método foram, então,
discutidos.
5.1

Aplicação 1

As fachadas do edifício se caracterizam por empenas laterais em concreto aparente
e as demais são vedadas em alvenaria, com grandes áreas envidraçadas. Com
parte das vedações já definidas e sem interesse da equipe em discuti-las, optou-se
por fazer a aplicação do método para a seleção da segunda camada (vazada) da
fachada, que deveria ser revista.
A configuração dos pavimentos, com grandes ambientes, aberturas extensas e
pilares salientes na fachada, motivou a criação pela arquitetura de uma segunda
camada de fachada, composta por brises, com a principal intenção de criar uma
unidade estética. Apesar da ressalva quanto ao custo da solução de brises de
alumínio personalizados, um consultor de fachada foi contratado para a concepção
técnica desse sistema e o desenvolvimento do respectivo projeto executivo, apenas
com parâmetros estéticos e geométricos. Uma vez concluído o projeto, a solução
mostrou-se inviável, atingindo 4% do custo total da obra. Ainda assim, constituiu
uma importante referência na busca por alternativas.
Surgiram, então, as buscas por novas alternativas, sejam sistemas similares
disponíveis no mercado, ou até alternativas que fogem à linguagem arquitetônica
original, mas que poderiam atender ao custo, manter a principal característica de
constituir uma ―segunda camada‖ vazada e atender aos principais requisitos de
mercado e desempenho eleitos pela construtora, com apoio da representante do
investidor.
A Figura 22 indica os principais agentes envolvidos com o processo de projeto e
produção da fachada no caso estudado. Em negrito, destacam-se a Construtora
(representada pelo Engenheiro da obra) e a Representante do investidor
(Arquiteta A), que concederam a entrevista e participaram da aplicação do método.
Também em destaque, o Investidor e sua Representante são os principais
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responsáveis pela tomada de decisão final, com base na proposta ou anuência da
arquitetura e, também, nas considerações da construtora e no material levantado
junto aos fornecedores. Possíveis montadores já estavam inseridos no processo, na
medida em que contribuíam com informações sobre os sistemas e participavam de
reuniões, mas ainda sem contratos firmados, assim como os fornecedores.
Figura 22 – Agentes envolvidos com projeto e produção da fachada

Fonte: Elaborada pela autora com base na reunião com os decisores

Nesta aplicação, a Representante do investidor e o Engenheiro da obra foram os
principais decisores e esta autora atuou como facilitador do processo. A participação
do Projetista de Arquitetura, bem como dos demais agentes, foi considerada como
indireta (agidos), por terem sua opinião ouvida, subsidiarem a decisão com
informações e precisarem lidar com as consequências dessa escolha. Os decisores
mencionados centralizaram as informações e os interesses dos demais agentes,
dando continuidade ao papel de coordenadores (especialmente a Representante do
Investidor) que já haviam assumido informalmente ao longo do projeto.
5.1.1 Alternativas
Em busca de uma nova solução para a fachada em brises de alumino
personalizados, algumas alternativas foram levantadas pelos decisores. Em um
primeiro momento, consideraram-se várias tecnologias que poderiam constituir uma
―segunda camada‖ vazada de fachada. Uma análise inicial descartou aquelas que
não atenderam ao mínimo aceitável em algum requisito, conforme critérios definidos
pelos decisores e relatados na primeira reunião. Por exemplo, os brises cerâmicos,
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cujo custo era superior a 3% do valor total da obra, as chapas de ACM perfuradas,
que não correspondiam às expectativas estéticas (podendo comprometer a imagem
do imóvel) e uma das alternativas de brises lamelares, cujas dimensões máximas do
quadro não atendiam ao projeto arquitetônico. Também foram descartados os brises
com composição polimérica, que não apresentavam ensaios de combustibilidade,
uma vez que não seria possível fazê-los no prazo necessário e a construtora não
assumiria o risco envolvido.
Concluída a pré-seleção das alternativas elencadas, aquelas consideradas passíveis
de comparação foram: brises de alumínio com diferentes configurações, que são
mais semelhantes à proposta arquitetônica, e uma alternativa em malha expandida,
também em alumínio, conforme apresentado no Quadro 19.
Quadro 19 – Alternativas34
Alternativa
Brises
retangulares
1
de Alumínio
(proposta da
arquitetura)
2

Chapa de
malha
expandida de
alumínio

3

Brises
lamelares de
alumínio

4

Brises
retangulares
de alumínio

Empresa
Serralheria: Sistema desenvolvido por
Projetista de Fachada para atender às
solicitações da arquitetura
Empresa nacional (25 anos de marcado)
que projeta, fornece (produção de
terceiros) e instala sistemas de fachada
importados da Europa e América Latina
Empresa multinacional (70 anos, 15 anos
no Brasil) que fornece sistemas de fachada
de alumínio e caixilharia.
Montagem do sistema por empresa
instaladora parceira, responsável também
pelo projeto executivo.
Empresa multinacional (60 anos, 25 anos
no Brasil) que fornece sistemas de
fachada. Montagem do sistema por
empresa instaladora parceira, responsável
também pelo projeto executivo.

Descrição
Quadros de perfis tubulares de
alumínio de 50x150 mm, espaçados
150 mm. Fixados ao substrato por
ancoragens de aço e fixadores de aço
inoxidável.
Malha de alumínio expandido, fixada a
quadros soldados de alumínio, fixados
ao substrato por ancoragens de
alumínio e fixadores de aço
inoxidável.
Sistema de brises de alumínio com
lâminas fixas de 100 mm, a cada
150mm, 0°, 15°, 30°, 45°. Estrutura
secundária em alumínio e fixadores
em aço inoxidável.
Quadros de perfis de alumínio (tipo
esquadria), com 50x150 mm,
espaçados 200 mm, com ancoragens
de alumínio e fixadores de aço
inoxidável.

Fonte: Elaborada pela autora com base no material cedido pelos decisores e no site dos fornecedores

5.1.2 Seleção de requisitos e Elaboração da Árvore de decisão
Neste caso, o modelo apoiou a seleção de um sistema de fachada como alternativa
à proposta original, focado na escolha do fornecedor. E para tal, foram destacados
alguns requisitos pela Representante do Investidor e pelo Engenheiro da obra,
ilustrados na Figura 23.
34

Além de breve descrição do sistema, este quadro apresenta algumas informações sobre o
fornecimento, particularmente importantes para a seleção neste caso, devido ao maior ou menor risco
potencial atrelado a este requisito.
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Figura 23 – Requisitos de interesse para seleção da fachada

Fonte: Elaborada pela autora com base na reunião com os decisores

Conforme discutido no Capítulo 4, uma análise particular direciona a seleção dos
requisitos pertinentes de comparação para aplicação do método, podendo os demais
serem alvo de recomendaçoes gerais ou de análise em outra etapa.
O programa de necessidades do edifício foi atendido, quanto aos requisitos de
habitabilidade e de segurança ao fogo, pela vedação em alvenaria com caixilhos
(―primeira camada‖ de fachada). O uso dos brises não tinha como objetivo melhorar
o conforto térmico ou visual no interior do edifício e, tão pouco, foram feitas análises
ou simulações para tal. Portanto, esses requisitos não foram considerados
relevantes para a seleção tecnológica do sistema em questão.
Os requisitos de segurança estrutural e no uso foram objeto de análise, inclusive
para orientar a especificação dos componentes e adequar a configuração
geométrica. Foram discutidas as soluções possíveis com os fornecedores e
estabelecidos alguns critérios que balizaram a elaboração das propostas de
fornecimento. Como, por exemplo, a configuração dos quadros respeitando as
dimensões de projeto, o uso de elementos de fechamento e estrutura secundária de
alumínio com de fixadores em aço inoxidável, com elaboração de projeto técnico de
acordo com as normas vigentes. Observou-se que esses requisitos não constituem
diferencial significativo entre as alternativas disponíveis, de modo que não foram
comtemplados no modelo multicritérios para apoio à seleção tecnológica.
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Os prazos para fornecimento e instalação dos sistemas de fachada em questão
também foram consultados, mas não foram considerados requisitos relevantes pelos
decisores, uma vez que havia mais de um ano até a data prevista para a execução
desta fachada. A seleção do fornecedor e do sistema de fachada, contudo, deveria
ser breve, para viabilizar os ajustes no projeto e a incorporação dos reforços
necessários na vedação de alvenaria. Da mesma forma, construtibilidade e logística
não foram considerados impedimentos para a construtora, principal interessada no
atendimento a esses requisitos.
Também não

foram relevantes para o atendimento

aos objetivos deste

empreendimento, os requisitos relacionados à manutenibilidade, ao impacto
ambiental, à adaptabilidade e à certificação, de acordo com a Representante do
Investidor.
Portanto, deveriam ser considerados na comparação: a adequação ao projeto,
durabilidade, custo, estética e fornecimento. Embora o modelo tenha sido
estruturado dessa forma, originalmente, os decisores optaram por excluir a
durabilidade e a adequação ao projeto, como será discutido posteriormente. Deste
modo, a comparação entre as alternativas ficou concentrada nos requisitos
relacionados à categoria Mercado.
Para melhor descrever cada um dos requisitos fundamentais utilizados na aplicação
do método, esses foram decompostos, seguindo a sugestão inicial da autora, e
complementados por requisitos elementares considerados importantes pelos
decisores, conforme árvore de requisitos esquematizada na Figura 24.
Figura 24 – Árvore de requisitos

Fonte: Elaborada pela autora com base na reunião com os decisores
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A partir da definição da árvore de requisitos, foram montadas as escalas (compostas
de parâmetros para julgamento) para cada RQE. O decisor foi questionado quanto
ao impacto de cada parâmetro na performance das alternativas, para construir uma
escala de intervalos, conforme explicado no Item 4.3, e seguir com as avaliações.
5.1.3 Atribuição de ―pesos‖
Uma vez estabelecidas as alternativas e os requisitos a serem analisados, os
decisores foram questionados a respeito dos pesos que davam a cada requisito,
viabilizando assim, a ponderação da performance das alternativas. Nesse momento,
os decisores identificaram alguns requisitos previamente elencados que não
influenciariam na sua decisão e optaram por excluí-los da análise.
Dentre eles, a durabilidade foi excluída, pois não constituía um diferencial
significativo entre as alternativas e nem comprometeria os objetivos principais do
empreendimento. Os decisores alegaram que todas as alternativas potencialmente
atenderiam à vida útil mínima, sem danos significativos, e eventuais manutenções
previstas após o prazo de garantia seriam conduzidas diretamente pelo condomínio.
Os decisores também optaram por excluir a adequação ao projeto arquitetônico,
uma vez que já era um consenso entre os envolvidos que esse aspecto não poderia
mais direcionar a seleção tecnológica. Em substituição a esse requisito, foi
considerado o Valor estético da fachada, avaliado pelos decisores com base em
imagens de referência das alternativas. Do mesmo modo, o requisito visibilidade de
defeitos à distância foi considerado pouco relevante, em contrapartida incluiu-se
visibilidade de perfis pelo interior do edifício.
Ajustados os requisitos, os decisores optaram por determinar sua preferência
diretamente no nível do RQE (requisito elementar), o que foi viável devido ao
número restrito de RQEs, todos pertencentes à mesma categoria. Para isso, utilizouse método de swing weights, conforme explicado no Capítulo 4. Os pesos são
apresentados na Tabela 8.
Tabela 8 – Pesos atribuídos aos requisitos
MF1

MF2

MF4

MC1

ME7

Responsabilidade
Produção
Visibilidade de
Garantia
Custo inicial
técnica
nacional
perfis pelo interior
19%
14%
6%
28%
6%
Fonte: Elaborada pela autora com base na reunião com os decisores

ME8

Valor Estético
28%
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5.1.4 Levantamento de dados
Para viabilizar a análise das alternativas, foi feito um levantamento de informações
sobre as mesmas com base nos requisitos elencados pelos decisores, conforme já
explicitado. A fim de sintetizar estas informações, elas foram agrupadas e
assinaladas de acordo com a forma de verificação, no Quadro 20.
Quadro 20 – Informações e análise das alternativas
RQE

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

MC1

Custo inicial

R$ 1700 / m 2

R$ 700 / m3

R$ 900 / m5

ME7

Visibilidade de
perfis pelo interior

Sim, plenamente.

São necessários perfis
intermediários nos
quadros de brises.

R$ 1200 / m 4
Serão necessários
perfis, intermediários,
ancoragens e
arremates visíveis.

ME4
ME5

Cores e Padrões
Resistência à
intempéries

Variedade
Alumínio com pintura
eletrostática

Variedade
Alumínio com pintura
eletrostática

Variedade
Alumínio com pintura
eletrostática

Variedade
Alumínio com pintura
eletrostática

MF1

Responsabilidade
técnica

O Projeto foi
desenvolvido por
projetista de fachada e
será executado por
empresa instaladora.

Todos os componentes
(produzidos por terceiro)
são entregues pela
empresa que faz o
projeto e a montagem.

O fornecedor
desenvolve o projeto
conceitual e dá suporte
ao instalador, que
desenvolve o projeto
executivo.

MF2

Garantia

5 anos (instalador)

O fornecedor
desenvolve o projeto
conceitual e dá suporte
ao instalador, que
desenvolve o projeto
executivo.
Brises: 5 anos
(fornecedor)
5 anos (instalador)

MF4

Produção nacional

Sim. São componentes
de linha comercial

PA1

Adequação ao
projeto

Deverá ser adequado

Deverá ser adequado

Sim, desde que sejam
executados os pontos
de reforço necessários.
Brises lamelares de
105mm, espaçados
150mm.
O sistema não prevê a
remoção dos
elementos como
prática rotineira
Não informada
Baixo risco de
corrosão. Principais
componentes em
alumínio com pintura e
fixadores em aço inox.

Sim, desde que sejam
executados os pontos
de reforço necessários.
Brises tubulares de
40x60mm, espaçados
150mm.
O sistema não prevê a
remoção dos
elementos como
prática rotineira
Não informada
Baixo risco de
corrosão. Principais
componentes em
alumínio com pintura e
fixadores em aço inox.

Não informada

Limpeza (6 meses)

PA4

Adequação ao
projeto

PA5

Desmontabilidade

Sim

Vida útil (VU)

Não informada
Ancoragens em aço
com pintura epóxi:
Risco de corrosão, se
houver perda da
cobertura.

SM4
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SO1
SO2

Facilidade e
frequência de
manutenção
Resistência a
impacto
Solicitações por
cargas aplicadas na
vedação
Estado Limite de
Serviço
Resistência
mecânica e
estabilidade
Risco de acidente
(queda)
Risco de acidente
(choque)

Sim

Deverá ser adequado

Interface com a
estrutura

SM3

Sim

Sim, desde que sejam
executados os pontos de
reforço necessários.

PA2

SD2

5 anos (instalador)

Adequado
Sim, desde que sejam
executados os pontos
de reforço necessários.
Sim. Brises tubulares
de 50x150mm,
espaçados 150mm.

SD1

5 anos
Pintura das chapas: 10
anos (instalador)
As chapas são
importadas. Demais
componentes são
produzidos no Brasil.

São necessários perfis
intermediários nos
quadros de brises.

Malha expandida
O sistema não prevê a
remoção dos elementos
como prática rotineira.
VUP 30 anos
Baixo risco de corrosão.
Principais componentes
em alumínio com pintura
e fixadores em aço inox.

Simples substituição de
componentes
Não informada
Não informada

Limpeza periódica e
inspeções (5 anos)
Simples substituição de
componentes
Não informada
Não informada

Sim. Foi projetado para
tal.

Sim. Peso equivalente ao
do sistema projetado.

Não informada

Não há risco
significativo
Parcialmente. Normas
nacionais e
internacionais.
Não há risco
significativo
Não há risco
significativo
Informação obtida através de:

Não há risco significativo
Parcialmente. Normas
nacionais e
internacionais.
Não há risco significativo
Não há risco significativo
Análise/ Projeto

Simples substituição
de componentes
Não informada
Não informada
Sim. Peso equivalente
ao do sistema
projetado.
Não há risco
significativo
Parcialmente. Normas
nacionais e
internacionais.
Não há risco
significativo
Não há risco
significativo

Simples substituição
de componentes
Não informada
Não informada
Sim. Peso equivalente
ao do sistema
projetado.
Não há risco
significativo
Parcialmente. Normas
nacionais e
internacionais.
Não há risco
significativo
Não há risco
significativo
Fornecedor

Fonte: Elaborada pela autora com base em análise de projeto e informação dos fornecedores
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Como se pode observar, foram analisadas e buscadas informações acerca dos
requisitos relevantes para os decisores e pertinentes às tecnologias em questão,
ainda que, posteriormente, nem todos fossem utilizados na análise multicritério de
apoio à seleção do sistema de fachada. Alguns exemplos disso são as
características vinculadas aos materiais utilizados nos componentes (ME5, SD1,
SD2, SM3, SM4, SE3), devido à semelhança entre os sistemas em questão, ou por
não serem asseguradas por ensaios.
A análise das informações sobre as alternativas, e da sua performance perante os
requisitos à elas associados, foi necessária para a validação daqueles a serem
inclusos na comparação de apoio multicritério à seleção tecnológica.
5.1.5 Avaliação das alternativas e Análise dos resultados
Uma vez definidas as alternativas e levantadas as informações a respeito delas, seja
através de consulta aos fornecedores, análise de projeto ou análise do contexto do
empreendimento, procedeu-se à Avaliação Local, na qual as alternativas foram
avaliadas para cada requisito estabelecido. Para isso, foram montadas as escalas
(compostas por parâmetros de julgamento) e os decisores foram questionados
quanto ao impacto de cada parâmetro na performance das alternativas, conforme
explicado no Item 4.3. A Figura 25 apresenta os requisitos, os parâmetros para
julgamento de cada um deles e as curvas de performance das alternativas, já de
acordo com a escala definida junto aos decisores.

Figura 25 – Avaliação Local: Performance das alternativas nos requisitos

Fonte: Elaborado pela autora
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A Avaliação Global gera uma ordenação de preferência das alternativas, a partir da
performance das alternativas em cada requisito (Avaliação local) e dos pesos
previamente estabelecidos pelos decisores. Neste caso, como se pode observar na
Tabela 9, as alternativas são, em ordem de preferência: 2, 4, 3 e 1.
Tabela 9 – Avaliação Global das alternativas
Peso

RQE

1

Alternativa
2
3
50
63

4

0,19

MF1

Responsabilidade técnica

44

0,14

MF2

Garantia

50

100

50

0

0,06

MF4

Produção nacional

100

90

90

100

0,28

MC1

Custo inicial

-100

100

0

60

0,06

ME7

Visibilidade de perfis pelo interior

100

80

50

80

0,28

ME8

Valor Estético

100
26,61

83
83,89

20
32,53

67
45,28

1,00

0

Fonte: Elaborado pela autora

Esse resultado foi discutido com os decisores que afirmaram serem representados
pela ordem de preferência obtida, não havendo necessidade de rever os valores
atribuídos. Foi solicitado ao fornecedor da Alternativa 2 que fizesse um protótipo na
obra, para avaliação dos agentes envolvidos e aprovação do investidor.
5.1.6 Considerações sobre a Aplicação 1
A escolha deste projeto foi motivada pela oportunidade de aplicar o método junto ao
representante do investidor, que muitas vezes é o principal responsável pela
aprovação final de uma solução de fachada, e também ao engenheiro da obra, que
assume papel importante quando a seleção tecnológica ocorre nesta etapa. Além
disso, embora residencial, o edifício conta com uma particular atenção ao valor
estético e uma verba destinada à fachada (~15%) que permite maior gama de
soluções.
O método foi aplicado com o projeto executivo em andamento avançado. Embora
essa não seja a etapa indicada como mais adequada no Capítulo 4, é uma das
situações mencionadas como possíveis: quando o envolvimento de outros agentes
no processo (construtora, por exemplo) motiva uma análise de novas alternativas.
A aplicação do método nessa etapa não proporciona ao projeto o mesmo ganho de
qualidade esperado para o uso do método ainda no anteprojeto ou estudo
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preliminar. No entanto, neste caso, podem ser comparadas características técnicas
de fornecedores similares, devido ao acesso a informações mais detalhadas.
Questionados a respeito do método exposto e testado, os decisores fizeram
algumas considerações:


Este método tende a ter mais aceitação em equipes de engenharia do que de
arquitetura. Ainda assim, o posicionamento de muitos projetistas de
arquitetura e a questão autoral do projeto pode dificultar esta análise;



O método talvez tenha potencial para aplicação em construtoras com grande
volume de obras e com equipes dedicadas à avaliação das soluções
propostas. Mas não em estruturas menores, nas quais não há processos
sistemáticos desta ordem implantados e o custo da análise pode não
compensar;



A discussão da proposta como metodologia de projeto nas escolas pode ter
maior aceitação e permitir a sua aplicação no longo prazo;



O

potencial

de

aplicação

deste

método

no

mercado

poderia

ser

significativamente maior se fosse desenvolvido um sistema ou aplicativo,
associado a um banco de dados, que permitisse mais fácil interação e
fornecesse a maior parte das informações já estruturadas; cabendo ao
decisor apenas a escolha dos requisitos e a atribuição de pesos.
A presente aplicação ilustrou o uso do método, mas teve contribuição limitada no
entendimento dos seus resultados. A função secundária do sistema de fachada a ser
selecionado, somada à opinião tardia dos demais agentes sobre a concepção
arquitetônica, dificultou a consideração de aspectos técnicos e limitou às
possibilidades de mercado para o atendimento ao programa de necessidades.
Ainda assim, o método pode contribuir para a análise sistemática das informações,
que, junto à análise do protótipo, poderá orientar a definição final do sistema, e do
respectivo fornecedor.
5.2

Aplicação 2

O escritório de arquitetura foi contratado há quatro anos para o desenvolvimento
deste projeto multifuncional em São Paulo. As primeiras discussões foram acerca do
layout da torre coorporativa, da torre residencial (originalmente hoteleira) e do
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embasamento comercial, passando posteriormente para às discussões sobre a
fachada, em pauta no momento da aplicação deste método.
A Figura 26 indica os principais agentes envolvidos com o processo de projeto e
produção da fachada do caso estudado. Em negrito, destaca-se o Projetista de
Arquitetura (arquiteto coordenador do projeto), que concedeu a entrevista e
participou da aplicação do método. Também em destaque, a Construtora, que atua
representando os investidores e é a principal responsável pela tomada de decisão
final, com base na proposta da arquitetura. Possíveis fornecedores e montadores
foram consultados, contribuindo com as informações sobre os sistemas.
Nesta aplicação, o Projetista de Arquitetura foi considerado o representante dos
decisores e esta autora atua como facilitador do processo.
Figura 26 – Agentes envolvidos com projeto e produção da fachada

Fonte: Elaborada pela autora com base na reunião com os decisores

Algumas variações formais foram estudadas, mas definiu-se uma linguagem comum
entre as duas torres, unificadas pelo embasamento. A concepção da fachada pela
arquitetura é de grandes áreas envidraçadas, com a modulação marcada por abas
de concreto por toda a fachada. Juntamente com a revisão que será feita no estudo
preliminar, os decisores (projetista de arquitetura e construtora) consideraram uma
alternativa integralmente em fachada envidraçada, com as abas em alumínio.
5.2.1 Alternativas
Foram indicadas, pelos próprios decisores, três alternativas que podem atender às
suas expectativas quanto à fachada do complexo multiuso estudado, conforme
descrição no Quadro 21.
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Quadro 21 – Alternativas
Alternativa
Fachada em painel pré1
moldado de concreto e
esquadrias de alumínio
Fachada envidraçada 2
stick
Fachada envidraçada 3
Unitizada
Fonte: Elaborada pela autora com

Descrição
Fachada em painel pré-moldado de concreto, com abas verticais
por toda a fachada. Caixilhos fixos e maxim-ar de alumínio
instalados com contramarco.
Fachada envidraçada de alumínio, com abas verticais de alumínio
por de toda a fachada. Sistema Stick.
Fachada envidraçada de alumínio, com abas verticais de alumínio
por toda a fachada. Sistema Unitizado.
base na reunião com os decisores

5.2.2 Seleção de requisitos e Elaboração da Árvore de decisão
O modelo foi estruturado para apoiar à seleção do sistema de fachada ainda no
anteprojeto. Uma vez definida a volumetria, uma análise objetiva pode subsidiar a
escolha das tecnologias adotadas, evidenciando suas implicações do ponto de vista
da produção e do desempenho do edifício.
O decisor apontou os requisitos mais relevantes para o atendimento ao programa de
necessidades do edifício e para as suas condições de execução, indicados na
Figura 27.
Figura 27 – Requisitos de interesse para seleção da fachada

Fonte: Elaborada pela autora com base na reunião com os decisores

A questões de custo e estética foram indicadas pelo decisor como as mais
relevantes para a seleção da fachada, considerando que as condições de
fornecimento também poderiam influenciar. Contudo, dentro da categoria mercado, a
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adaptabilidade não é um requisito de interesse para este empreendimento, bem
como não há previsão de certificação.
Na categoria projeto e construção, foram considerados o prazo (apenas a
produtividade, pois a obra ainda não tem data para início) e a adequação ao projeto,
uma vez que não se pretende fazer alterações significativas no conceito de fachada
atual. Alguns aspectos de construtibilidade foram levantados, mas não constituíram
diferencial relevante para comparação.
Dentre os requisitos de desempenho técnico e ambiental, os decisores manifestaram
preocupação apenas com a categoria de sustentabilidade (manutenibilidade e
durabilidade dos sistemas). Contudo, aceitaram a importância de analisar requisitos
de segurança e habitabilidade, destacados por esta autora. Os requisitos de
segurança estrutural e no uso são potencialmente atendidos pelas três alternativas
em questão, desde que observadas as normas cabíveis na especificação dos
componentes no detalhamento executivo da fachada e sua correta execução. No
caso da segurança ao fogo, observa-se que os sistemas em questão estarão
trabalhando em conjunto com o peitoril interno, previsto no projeto arquitetônico, e
com a barreira entre pavimentos; portanto não foram utilizados para comparar as
alternativas.
Os requisitos de habitabilidade foram observados na medida em que apresentavam
resultados significativamente diferentes entre as alternativas. Não foram contratados
consultores de térmica e acústica para este projeto e, devido à grande área
envidraçada na fachada e ao peitoril interno, estima-se que o material das
alternativas poderá ter sua influência no desempenho bastante reduzida, apesar de
seus comportamentos diferentes. Da mesma forma, o conforto lumínico e visual não
constituem diferença entre as alternativas, uma vez que a volumetria e a área
translúcida serão mantidas, independentemente da decisão tomada. Já, quanto à
estanqueidade da fachada, foram feitas algumas observações relevantes para o
desempenho.
Para melhor descrever cada um dos requisitos fundamentais já mencionados, esses
foram decompostos em requisitos elementares considerados relevantes para a
comparação entre as alternativas, como pode-se observar na árvore de requisitos
esquematizada na Figura 28.
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Figura 28 – Árvore de requisitos

Fonte: Elaborada pela autora com base na reunião com os decisores

A partir da definição da árvore de requisitos, as escalas (compostas de parâmetros
para julgamento) foram montadas para cada RQE. O decisor foi questionado quanto
ao impacto de cada parâmetro na performance das alternativas, de modo que uma
escala de intervalos pudesse ser construída, conforme explicado no Item 4.3, para
se proceder às avaliações.

137

5.2.3 Atribuição de ―pesos‖
Uma vez estabelecidas as alternativas e os requisitos a serem analisados, o decisor
foi questionado a respeito dos pesos de cada requisito, viabilizando assim a
ponderação da performance das alternativas na etapa de avaliação.
Dentre os requisitos que foram selecionados para a comparação entre as
alternativas, o decisor atribuiu um peso a cada categoria, dentro das quais atribui
pesos relativos aos requisitos fundamentais e posteriormente aos requisitos
elementares, como se pode observar na Tabela 10. Para isso, utilizou-se o método
de swing weights, conforme explicado no Capítulo 4.
Tabela 10 – Pesos atribuídos aos requisitos
Sustentabilidade

Mercado

30%

50%

Manutenibilidade

Durabilidade

Custo

Estética

50%

50%

48%

38%

Fornecimento
14%

SM3

SD1

SD2

MC1

ME1

ME5

MF1

100%
Manutenção
preventiva

50%
Vida útil
(VU)

50%
Componentes
ocultos

100%
Custo
inicial

75%

25%
Resistência a
intempéries

100%
Responsabilidade
técnica

15%

8%

8%

24%

5%

7%

Habitabilidade

Status

14%

Projeto e construção

10%

10%

Estanqueidade

Adequação

Construtibilidade

100%

29%

57%

Prazo
14%

HE2

PA3

PA4

PC1

PP2

100%
Estanqueidade a
água

30%
Interface com a
estrutura

70%
Adequação ao
projeto

100%
Atividades em
canteiro

100%
Prazo de execução/
Produtividade

10%
1%
2%
6%
Fonte: Elaborada pela autora com base na reunião com os decisores

1%

5.2.4 Levantamento de dados
O levantamento de informação sobre as alternativas foi feito com base nos requisitos
de interesse dos decisores, conforme já explicitado. A fim de sintetizar estas
informações, elas foram agrupadas e assinaladas de acordo com a forma de
verificação, no Quadro 22.
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Quadro 22 – Informações e análise das alternativas
RQE
SE4

SE5

SF1/
SF3
HA1
HE1

HE2
HE4

SM2

SM3

Alternativa 3

Acesso apenas nos componentes de

Acesso apenas nos componentes de

corretiva

fechamento, mas não nos de fixação

fechamento, mas não nos de fixação

Facilidade e
frequência de
manutenção
preventiva

A substituição dos selantes a cada 20
anos e a aplicação de hidrofugante na
superfície cada 3 anos (inspecionar
anualmente)
Improvável. Este serviço pode ser
solicitado ao fornecedor, mas
apresentará diferenças no acabamento e
custo alto.
A maior rugosidade superficial favorece

Facilidade e
frequência de
manutenção

SM5

Facilidade de
limpeza

SD2

Alternativa 2

Manutenção

SM4

SD1

Alternativa 1

É comum ocorrerem pequenas fissuras
Falhas no projeto ou execução das juntas
que, em geral, não comprometem o
Estado Limite de
podem ocasionar fissuras nos vidros em
desempenho. Falhas na composição e
Serviço
decorrência da movimentação. Mas o sistema
cura dos painéis podem acarretar em
de encaixes reduz o risco.
fissuras maiores. Não há ensaios.
Há normas para o dimensionamento
Há normas para o dimensionamento (NBR
(NBR 9062:2006, NBR 6118:2014, NBR
Resistência
15737:2009, NBR 10821:2011, NBR
7007:2016, NBR 6648:2014, NBR
mecânica e
12609:2017, NBR 14827:2002). Recomenda8800:2008, NBR 14827:2002).
estabilidade
se verificação do projeto por equipe externa
Recomenda-se verificação do projeto
ao fornecedor
por equipe externa ao fornecedor
Reação ao fogo e
A solução de projeto prevê complemento com vedação interna na altura do peitoril.
Compartimentação Deve ser executada barreira específica (firestop) preenchendo o vão entre o elemento de
vertical
vedação e a estrutura.
Maior parte da área em vidro, portanto, a
Isolação sonora da
A qualidade da vedação das juntas é o
qualidade da vedação das juntas é o
fachada
principal responsável
principal responsável.
Estanqueidade
A junta entre painéis (não há ensaios) e
Os ensaios para ambos os sistemas
ao ar
destes com os caixilhos podem ser
(configuração não específica para o projeto)
pontos frágeis. Os caixilhos atendem à
Estanqueidade à
se atendem aos critérios da NBR 10821:2011.
norma, de acordo com ensaios,
água
O encaixe entre perfis, posicionamento de
considerando a instalação prévia de
gaxetas e canaletas internas favorecem a
contramarco.
qualidade das juntas e a drenagem da água.
Drenagem
Podem ser previstos detalhes que
(Especificações conforme NBR 13756)
facilitem a drenagem da água.

Vida útil (VU)

Durabilidade dos
componentes
ocultos

o acúmulo de sujidades. Lavar ao menos
a cada 12 meses
Os painéis de fechamento são
susceptíveis a corrosão da armadura e
patologias no concreto. São
fundamentais as devidas precauções em
projeto (cobrimento, composição do
concreto) e controle de produção (cura,
posição armadura e composição).
As ancoragens metálicas do sistema
recebem tratamento superficial com
base anticorrosiva e pintura epóxi,
contudo, eventuais falhas neste
tratamento (não identificadas antes da
instalação dos painéis) podem
comprometer a sua durabilidade e a
segurança do sistema. Não há acesso
para inspeção das ancoragens.

Continua

Substituição de silicone e gaxetas a cada 2040 anos
Este serviço pode ser solicitado ao
fornecedor, não apresentando dificuldades no
caso de componentes padão.

Lavar a cada 18 meses (NBR 12609).

Os principais componentes (perfis e
ancoragens) são em alumínio anodizado (A18
- NBR 12609).

Os quadros, bem como as ancoragens, são
de alumínio anodizado. Não são previstas
visitas para inspeção das ancoragens.
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Continuação
RQE

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

990 /m2
1070 /m2
R$ 1320 /m2
Plenamente
Parcialmente
A qualidade do acabamento do painel
novo pode sofrer variações caso não
Visibilidade de
Variações são mínimas, desde haja
tenha um adequado controle de
ME2
defeitos
detalhamento em fase de projeto.
qualidade na produção e também no
armazenamento.
Desde que com a pré-instalação do
Arremate
contramarco nos painéis, garantindo a
Tecnologia única
ME3
precisão dimensional do vão.
A umidade, o fluxo de água e a
Resistência a
poluição do meio podem provocar
Não há alterações significativas
ME5
intempéries
manchas no concreto, o que pode ser
minimizado por detalhes específicos.
Adequado. Variações dimensionais
nas juntas podem comprometer o
Adequado. O sistema de click entre os
Juntas
ME6
desempenho do sistema (controle na
módulos orienta a execução da junta.
execução)
Empresa responsável pelo
fornecimento do sistema de painéis,
desenvolvimento do projeto executivo
O fornecedor desenvolve o sistema e
Responsabilidade
e de produção e instalação. As
projeto. A produção e montagem são a cargo
MF1
técnica
esquadrias são contratadas
de instaladora parceira.
separadamente (fornecimento e
instalação)
5 anos: perfis e fixadores;
5 anos (painéis e selante entre
MF2
Garantia
2 anos: borrachas, escovas e perfis de
painéis)
acionamento.
É possível compor painéis grandes (4
Painéis de 1 módulo
módulos arquitetônicos), devido à
Atende, com painéis
arquitetônico X 1
grande área envidraçada e baixo peso
Adequação ao
com as dimensões
pavimento. A
do painel de concreto. A quantidade
PA1/ PA4
projeto
dos módulos
repetição (tipo)
de tipos favorece o aproveitamento da
arquitetônicos.
favorece o uso de
fôrma, com pouca repetição no
painéis unitizados.
embasamento e cobertura.
Estrutura já está considerando a maior
Interface com a
carga referente aos painéis de
Sistema mais leve, fixação possível.
PA2
estrutura
concreto.
O sistema pode absorver variação de
Interface com a
O sistema pode absorver variação de até
até 7cm no prumo da estrutura (maior
PA3
estrutura
10cm no prumo da estrutura
de 20 pavimentos)
Os painéis são instalados acabados e
No canteiro, são
com contramarco. O selante entre
No canteiro, módulos
Atividades em
montadas as colunas
painéis
e
a
instalação
dos
caixilhos
prontos são fixados à
PC1
canteiro
e travessas e então
são realizados posteriormente no
estrutura do edifício.
fixados os vidros.
canteiro.
Uso de grua (3000 kg) e espaço para
Uso de grua e espaço para armazenagem
Equipamentos
PL2
armazenagem (descarga noturna)
(descarga noturna)
Prazo de
2
110m /dia (~190 dias 180m2/dia (~115 dias
execução/
140m2/dia (~150 dias úteis)
PP2
úteis)
úteis)
Produtividade

MC1
ME1

Custo inicial
Status

Informação obtida através de:

Análise/ Projeto

Fornecedor

Normas e referências

Fonte: Elaborada pela autora com base em análise de projeto, informação dos fornecedores e
referências (OLIVEIRA, 2002; MEDEIROS et al, 2014, MOURA; YOSHIOKA, 2009)
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Como se pode observar, foram analisadas e buscadas informações acerca dos
requisitos relevantes para os decisores e pertinentes às tecnologias em questão35.
Conforme foi explicado no item 5.2.2, seja por falta de interesse do decisor ou por
não gerar diferença significativa, alguns requisitos não foram utilizados na
comparação entre as alternativas. Ainda assim, as informações levantadas sobre as
alternativas e a análise da sua performance perante os requisitos foram necessárias
para a validação destas alternativas, bem como para a escolha dos requisitos
contemplados na comparação.
5.2.5 Avaliação das alternativas e Análise dos resultados
Uma vez definidas as alternativas e levantadas as informações a seu respeito, seja
através de consulta aos fornecedores, análise do projeto e do contexto do
empreendimento ou consulta às referências técnicas, procedeu-se à Avaliação
Local, na qual as alternativas foram julgadas perante cada requisito estabelecido.
Os requisitos, os parâmetros para julgamento de cada um deles e as curvas de
performance das alternativas, conforme a escala definida junto aos decisores, são
apresentados da Figura 29 a Figura 31.

35

A busca e análise destas informações requer algum conhecimento acerca das tecnologias em
questão, bem como de normas e referências técnicas; podendo variar o objeto de análise conforme
os interesses do projeto e as informações disponíveis, conforme já foi explicitado anteriormente.
Ainda assim, a fim de ilustrar alguns aspectos a serem verificados e fontes de referência para tal, o
APÊNDICE C traz um exemplo com os sistemas de fachada presentes na Aplicação 2.

Figura 29 – Avaliação Local: Performance das alternativas nos requisitos de Mercado

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 30 – Avaliação Local: Performance das alternativas nos requisitos de Projeto e Construção

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 31 – Avaliação Local: Performance das alternativas nos requisitos de Sustentabilidade e Habitabilidade

Fonte: Elaborado pela autora
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A Avaliação Global gera uma ordenação de preferência das alternativas, a partir da
performance das alternativas em cada requisito (Avaliação local) e dos pesos
previamente estabelecidos pelos decisores,
Neste caso, como se pode observar na Tabela 11, as alternativas são, em ordem de
preferência: 2, 3 e 1. Esse resultado foi discutido com o decisor a fim de aferir sua
representatividade. Diante de uma variação tão pequena entre a performance
ponderada das alternativas (10% entre a melhor e a pior) e da dificuldade de atribuir
valor numérico às performances e preferências, o decisor entendeu que o resultado
ampara a escolha da alternativa 1 (ideia original da arquitetura).
Tabela 11 – Avaliação Global das alternativas
PESO
10%

15%

RQE
Estanqueidade a
água
Facilidade e
frequência de
SM3
manutenção
preventiva
HE2

8%

SD1 Vida útil (VU)

8%

SD2

24%

MC1 Custo inicial

14%

ME1 Status

5%

ME5

Resistência a
intempéries

7%

MF1

Responsabilidade
técnica

1%

PA3

Interface com a
estrutura

2%

PA4

6%
1%

Durabilidade dos
componentes

Adequação ao
projeto
Atividades em
PC1
canteiro
Prazo de
PP2 execução/
Produtividade

100%
Fonte: Elaborado pela autora

Questão

1

Alternativa
2
3

Qual a estanqueidade do sistema nos ensaios
específicos?

63

100

100

Com que frequência é necessários serviços
de manutenção preventiva e qual sua
complexidade?

50

75

75

33

83

83

50

50

50

100

80

40

100

80

80

95

100

100

14

86

86

43

71

71

50

75

100

71

43

100

50

0

100

Quais agentes de degradação afetam o
sistema de fachada? O sistema e seus
respectivos componentes são resistentes a
estes agentes?
Os componentes ocultos do sistema (não
acessados em inspeções rotineiras) têm VU
igual ou superior a VUP da fachada?
Qual o custo inicial do metro quadrado
instalado?
A solução se adequa a imagem do
empreendimento idealizada comercialmente
pelo empreendedor?
O aspecto visual dos componentes sofre
alterações ao longo da vida útil quando
expostos às intempéries?
O fornecedor vende o sistema completo,
instalado e com todos os componentes?
Qual a capacidade do sistema de fachada
adequar-se às variações dimensionais da
estrutura principal?
O sistema consegue atender ao projeto
arquitetônico?
Qual o nível de industrialização/ prémontagem?
Qual a produtividade na execução (m2/dia)?

70

77

73
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Analisaram-se os possíveis pontos de distorção nessa pontuação, observou-se a
alta representatividade do custo inicial (MC1: 24%), a indiferença do decisor às
possíveis alterações no aspecto da fachada ao longo da vida útil (ME5) e a particular
dificuldade que o decisor teve em atribuir valores aos requisitos de fornecimento
(MF1), construtibilidade (PC1) e prazo (PC2).
5.2.6 Considerações sobre a Aplicação 2
A escolha deste projeto foi motivada pela preocupação com o desempenho técnico
da fachada expressa pela diretoria deste escritório de arquitetura na ocasião das
entrevistas realizadas para pesquisa exploratória, somada à oportunidade de aplicar
o método em um projeto em estudo preliminar/ Anteprojeto, cuja solução de fachada
estava sendo avaliada.
Questionado a respeito do método exposto e testado, o decisor fez algumas
considerações:


A análise sistemática das alternativas, como foi feita no estudo, é válida para
a tomada de decisão em um escritório de arquitetura, especialmente para
edifícios corporativos e multiusos. Ele comentou que mesmo dedicando-se há
seis meses à definição da fachada, não tinha todas as informações discutidas
durante a aplicação do método e, tão pouco, havia analisado de forma
sistemática as informações que tinha;



Contudo, a rotina dos escritórios ainda oferece uma resistência à realização
deste tipo de processo internamente, o que exigiria dedicação à pesquisa e à
análise sistemática de informações técnicas;



Ainda assim, há uma predisposição crescente para a análise de aspectos
técnicos, impulsionada pela NBR 15575:2013 e pela exigência dos clientes,
que pode contribuir com uma maior aceitação de métodos para tal.

O arquiteto também mencionou uma espécie de workshop de concepção do projeto,
quando alguns arquitetos de diferentes equipes trabalham e discutem sobre as
primeiras propostas para um dado projeto. Embora voltado principalmente para
geometria e configuração espacial, é um exemplo de um processo que reúne parte
do conhecimento tácito da empresa, a fim de obter melhores soluções, elevando a
qualidade do projeto. Uma versão análoga dessa atividade poderia discutir
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informações recolhidas e sistematizadas a respeito de algumas alternativas de
fachada, assimilando a experiência da equipe para a seleção tecnológica.
As informações levantadas e análises feitas foram limitadas pelo grau de
desenvolvimento do projeto e pela disponibilidade de tempo na realização do estudo,
fatores esses frequentemente presentes no desenvolvimento dos projetos. Ainda
assim, as alternativas analisadas e a definição prévia das principais características
da fachada permitiram uma boa análise e uma simulação típica da aplicação do
método nas fases iniciais de projeto. O material gerado a partir das informações
buscadas para a aplicação do método poderá efetivamente subsidiar a discussão
entre arquitetura e construtora acerca da melhor solução de fachada.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A iniciativa de propor um método para seleção dos sistemas de fachada surgiu com
a observação desta lacuna na prática de projeto e da carência de análises técnicas,
que possam justificar as escolhas expressas nos edifícios construídos.
A escolha da solução tecnológica feita no início do processo de projeto impacta todo
seu curso, o andamento da obra e o desempenho do edifício, devendo contemplar
os fatores relevantes para cada uma dessas etapas. Contudo os projetistas muitas
vezes não têm domínio das alternativas disponíveis no mercado e não se munem de
informações para sua análise.
Uma primeira abordagem do assunto, através da pesquisa exploratória (com
projetistas

de

arquitetura,

de

fachada

e

construtoras/

incorporadoras),

complementou a experiência da autora e a revisão bibliográfica. Pôde-se observar
que a seleção dos sistemas de fachada ocorre ao longo do projeto, porém de forma
segmentada, o que restringe a interferência dos especialistas no processo e, muitas
vezes, não considera requisitos de desempenho técnico.
Esta análise do processo de projeto, da contribuição dos agentes envolvidos e dos
momentos de tomada de decisão foi fundamental para a contextualização do
método, bem como para as recomendações feitas. Um ambiente colaborativo, com o
envolvimento dos agentes (empreendedor, projetistas de arquitetura e de fachada,
construtora e fornecedor), e a retroalimentação do processo constituem importante
cenário para uma escolha otimizada, favorecendo a consideração dos objetivos
expressos no programa de necessidades do edifício.
Foram discutidos os requisitos pertinentes à seleção dos sistemas de fachada,
divididos em categorias (Segurança, Habitabilidade, Sustentabilidade, Mercado e
Projeto e Construção), de modo a englobar os diversos aspectos que podem ser
influenciados por essa decisão. Não coube ao trabalho estabelecer critérios
quantitativos, mas foram dadas algumas referências para tal.
As análises feitas reiteram a necessidade da ponderação de prioridades e definição
de critérios para a seleção dos sistemas de fachada. Este trabalho contribui com a
discussão sobre o tema na medida em que reúne os requisitos pertinentes,
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discutindo o momento de análise, os agentes responsáveis e os meios para
verificação dessas informações. E propõe uma ferramenta, baseada em análise
multicritério, que orienta a estruturação da problemática de decisão e gera uma
ordenação lógica de preferência das alternativas.
Embora a discussão dos requisitos tenha sido direcionada para os edifícios
comerciais e institucionais, se consideradas as devidas adequações, o método
proposto também pode ser usado para a seleção de sistemas de fachada para
edifícios residenciais. Da mesma forma, os sistemas industrializados, que
constituíram um recorte inicial pela necessidade mais explícita de uma análise para
sua seleção, são frequentemente comparados às tecnologias construtivas
tradicionais, que também podem ser tratadas pelo método, uma vez que este não
define critérios a serem cumpridos, mas orienta uma análise mais global.
Uma vez formatado o método, sua aplicação pôde testar seu uso em dois momentos
diferentes da seleção: a definição da tecnologia de Fachada propriamente, na
transição entre o Estudo Preliminar e o Anteprojeto; e a Seleção do fornecedor, já
com o executivo avançado e a obra iniciada. No primeiro momento citado, observouse um maior potencial de impactar o desempenho do edifício e os aspectos
relacionados à sua produção. Já na aplicação em etapa avançada de projeto, as
alternativas comparadas eram limitadas por decisões prévias, restringindo a
contribuição do método, mas ainda assim permitindo a análise comparativa e
sistemática de alguns requisitos.
Com a aplicação do método e a análise dos resultados, observaram-se algumas
dificuldades, associadas às mudanças no processo de projeto e à disponibilidade de
informações sobre as tecnologias.
A necessidade do julgamento dos decisores ao longo da estruturação, a fim de que
os resultados reflitam os interesses específicos do empreendimento, pode dificultar o
uso do método. Contudo, entende-se que, em empresas que trabalham com
tipologia e padrão recorrentes, é possível registrar as informações obtidas e os
julgamentos feitos, de modo que sejam utilizados para a análise em projetos futuros.
Isso reduziria significativamente o investimento nessa etapa, sem prejuízo aos
resultados.
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Além disso, de um modo geral, é importante a conscientização das equipes de
projeto sobre os ganhos associados a um maior investimento de tempo para as
definições nas etapas iniciais de projeto; ou seja, a seleção de uma fachada
aderente ao programa de necessidades do edifício, cujo desempenho potencial e o
processo produtivo foram avaliados, reduz significativamente o tempo e o custo de
eventuais alterações tardias no projeto, problemas não esperados na obra ou ainda
desempenho abaixo das expectativas.
Outro fator de possível resistência à aplicação do método é que a seleção do
sistema de fachada normalmente é conduzida pelo escritório de arquitetura, que
nem sempre se dispõe a questionar a concepção arquitetônica com base em uma
análise técnica. No entanto, a exigência crescente do mercado quanto ao
desempenho das edificações demanda um aumento na atenção voltada à seleção
tecnológica. E, ainda que o método não seja aplicado por completo, é válida a
contribuição da etapa de estruturação, com a compilação de dados e sua análise
crítica, ampliando a gama de requisitos considerados e conscientizando os agentes
decisórios das implicações de cada alternativa.
Retomando o principal objetivo de uma ferramenta de apoio à decisão, segundo
Meirelles e Gomes (2009), que é ―aprimorar sua racionalidade, ou seja, aumentar a
perspectiva de que uma escolha conduza a um resultado satisfatório‖, a estruturação
do modelo já oferece benefícios à seleção dos sistemas de fachada. A comparação
entre as alternativas, perante os diversos requisitos, permite uma escolha mais
alinhada com os objetivos do empreendimento e que pode ser justificada para o
conjunto dos envolvidos. E, ainda que alguns aspectos de mercado prevaleçam aos
requisitos técnicos, a análise sistemática das alternativas deve contemplá-los,
garantindo o atendimento aos critérios mínimos e a tomada de decisão consciente.
Destaca-se também que um ambiente colaborativo de projeto, somado à demanda
por processos mais eficientes, às maiores exigências de desempenho do edifício e
de qualidade do projeto, abre espaço para análises mais sistemáticas. Estas
análises podem se tornar especialmente importantes em projetos com o uso de alta
tecnologia e de alta demanda de eficiência, que requerem uma seleção acertada e
justificável perante os requisitos mais relevantes.
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Com base nestas considerações, entende-se que o trabalho cumpriu seu objetivo
principal ao propor um método e os respectivos requisitos para apoiar a equipe de
projeto na seleção sistemas de fachada. Quanto aos objetivos secundários:


Foi discutido o processo de projeto e foram feitas recomendações para
colaborar com a seleção dos sistemas de fachada, bem como foram
identificados os agentes responsáveis pelas atividades envolvidas;



Com base em pesquisa bibliográfica, foram discutidos os requisitos
(organizados em categorias) e foram citadas formas para sua verificação;



Focando a geração de conhecimento por meio de uma análise sistemática
baseada nos objetivos do projeto, optou-se por adotar a ótica construtivista,
para a estruturação da problemática, e a abordagem do critério único de
síntese, para avaliar as alternativas e ordená-las.

Embora identificadas resistências para aceitação do seu uso na prática, o método
traz uma importante discussão acerca da responsabilidade sobre as escolhas de
projeto e a necessidade de analisá-las e justificá-las. A fim de ampliar o alcance
dessa discussão e explorar outros aspectos do tema, são feitas algumas sugestões
para trabalhos futuros:


Estudar a viabilidade de ferramentas paramétricas, associadas a bancos de
dados de atributos das tecnologias, que possam dar apoio à seleção
tecnológica;



Propor critérios de desempenho para fachadas de edifícios comerciais e
institucionais;



Elaborar ferramenta computacional para aplicação do modelo, com opções
interativas e associadas a banco de dados de tecnologias, facilitando o seu
uso pelos decisores e permitindo sua divulgação para a comunidade técnica;



Reunir informações técnicas sobre os sistemas mais utilizados e elaborar as
escalas de parâmetros para julgamento, reduzindo a dedicação necessária na
estruturação do modelo e facilitando a avaliação local.
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista Semiestruturada
1. EMPRESA
1.1. Qual o ramo de atuação da empresa?
1.2. Porte da empresa: tempo de mercado e número de funcionários?
1.3. Quais tipos de edificação com que a empresa trabalha?
1.4. Em que cidades/ regiões a empresa atua?
2. ENTREVISTADO:
2.1. Qual cargo ocupa dentro da empresa?
2.2. De que modo participa da definição dos sistemas de fachada?
3. AGENTES E ETAPAS
(levar em consideração a(s) situação mais comum nos projetos de que participa – há 15 anos)
3.1.

Quem define qual será a tecnologia da fachada?
Quem mais é consultado no processo? (por exemplo: Arquiteto, Departamento técnico da
construtora, Consultor, Eng. Obra, Cliente / empreendedor, Suprimentos, Fornecedores)

3.2. Quanto cada um desses agentes interfere na decisão?
3.3. Qual o grau de fidelidade do sistema efetivamente executado à proposta da arquitetura?
3.4. Em quais as etapas do processo de projeto são frequentemente tomadas as principais

DURANTE A OBRA

PREPARAÇÃO P/
OBRA / PROJETO
PARA PRODUÇÃO

PROJETO
EXECUTIVO

PROJETO BÁSICO

ESTUDO
PRELIMINAR

ESTUDO DE
VIABILIDADE

decisões acerca dos sistemas de fachada?

Volumetria
Material (componente de fechamento)
Modulação
Requisitos mínimos (desempenho energético,
manutenção ...)
Definição por tecnologia industrializada ou
produção em canteiro
Fornecedor/ montador
Solução de Interfaces
4.

TECNOLOGIAS
(considerar todas as partes do sistema: vedação + esquadria + revestimento)

4.1. Com quais tecnologias de fachada a empresa trabalhou nos últimos 15 anos, para o
segmento de edifícios comerciais/ institucionais em São Paulo?
4.2. Existem diferenças significativas nos sistemas adotados conforme a função do edifício?
4.3. Quais as tecnologias de fachadas empregadas com mais frequência pelos projetos dos
quais a empresa participa em edifícios comerciais/ institucionais?
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4.4. Quais as principais razões pelas quais esta(s) tecnologia(s) de fachada tem sido
empregada(s) com maior frequência?
4.5. Quais tecnologias têm sido usualmente consideradas como alternativa, mas são vetadas?
Por que?
4.6. Quando é selecionada uma nova tecnologia, com a qual a empresa não trabalhou
anteriormente, que tipo de informações é levantada?
4.7. Quem é o responsável, na equipe, por levantar estas informações?
4.8. Onde são buscadas estas informações?
5. REQUISITOS DE ESCOLHA
5.1. Quais critérios costumam ser considerados para a seleção dos sistemas de fachada? Dentre
os critérios técnicos, quais os mais relevantes?
5.2. Em função do que esses critérios variam de um empreendimento para o outro?
5.3. É empregado um método para a análise e seleção das alternativas?
5.4. Quais as principais dificuldades encontradas no processo de seleção?
5.5. Qual o principal motivador para buscar uma nova tecnologia de fachada?
5.6. Dos requisitos abaixo, quais são considerados:
A – Atendimento obrigatório (É atendido pela maioria das alternativas);
B – Requisitos decisivos para a escolha (Principais razões que levam a decisão);
C – Influencia na decisão apenas em alguns casos (varia conforme projeto);
D – Não é analisada na fase de seleção (apenas posteriormente, no desenvolvimento).
Catergorias de necessidades
SEGURANÇA ESTRUTURAL

Requisitos
Resistência mecânica

OBRA

ARQUIT./ DESEMPE.
EMPREEND AMBIENTAL

DESEMP. TÉCNICO/ FUNCIONAL

Risco de acidente
SEGURANÇA AO FOGO
Estanqueidade ao ar (ensaios)
ESTANQUEIDADE

Estanqueidade à água (ensaios)
Sistema de drenagem
CT (capacidade térmica)

DESEMPENHO TÉRMICO

Taxas de ventilação
FS – Sombreamento

DESEMPENHO ACÚSTICO

Potencial de isolamento acústico da fachada

DESEMPENHO LUMÍNICO

Percentual de abertura

DURABILIDADE

Vida útil (VUP mínima indicada pelo fornecedor)

MANUTENIBILIDADE

Facilidade e frequência de manutenção

IMPACTO AMBIENTAL

Desperdício de material potencial – grau de industrialização
Impacto no desempenho energético do edifício no uso

ESTÉTICA
CERTIFICAÇÃO

Valores subjetivos ou culturais e fidelidade à arquitetura
Atendimento à certificação

CUSTO

Custo por m2 instalado

FORNECIMENTO

Fornecedores disponíveis no mercado (confiabilidade)

CONSTRUTIBILIDADE

Construtibilidade

PRAZO

Prazo de execução
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APÊNDICE B – Roteiro para aplicação do método
1. ANÁLISE DO PROJETO ARQUITETÔNICO E DE FACHADA

B

Todo material que possa ser disponibilizado acerca das fachadas, utilizados ao longo do projeto:
projetos de fachada, atas de reuniões sobre as fachadas, versões antigas do projeto de fachadas,
relatórios produzidos na ocasião em que foi escolhida, memoriais, etc.

2. ENTREVISTA PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS

A

2.1. PROJETO:
2.1.1.Qual a tipologia e função da edificação?
2.1.2.Em que etapa do projeto/ construção encontra-se?
2.1.3.Quais as alternativas foram levantadas para as fachadas?
2.1.4.Quais os principais objetivos do empreendimento, relacionados à fachada?
2.1.5.Descrição de como foi selecionada a fachada ao longo do processo de projeto.
(Quem foi o principal responsável? Foram levantadas muitas alternativas? Em que momento
foi escolhido o sistema de fachada? Quais alterações foram feitas ao longo do projeto e
quando? Que tipo de informação foi levantada e como?)
2.2. ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES ENVOLVIDAS NOS PROJETOS ESTUDADOS
2.2.1.Quais agentes participaram direta e indiretamente do processo?
2.2.2.Quando esses agentes passaram a integrar a equipe?
2.2.3.Organograma (foco em fachada): agentes envolvidos no projeto, empresa, cargo,
interfaces.

3. APLICAÇÃO DO MÉTODO
3.1. Indicar alternativas de tecnologias levantadas, ou possíveis, para as fachadas (item 2.1.3)
3.2. Eleger os requisitos para seleção da fachada (sugestão nos quadros apresentados no
Capítulo 4), conforme programas de necessidades

A

3.3. Atribuição de pesos aos requisitos A
3.4. Estruturação dos parâmetros para avaliação das alternativas

B

3.5. Determinação do nível de atratividade das alternativas perante os critérios escolhidos

A

3.6. Avaliação das alternativas, conforme dados fornecidos pelos entrevistados B
3.7. Discussão final a respeito dos resultados

A

4. AVALIAÇÃO DO MÉTODO A
4.1. O método contribuiu (ou contribuiria) para a decisão?
4.2. Qual a possibilidade da empresa fazer uma análise sistemática (dessa forma, ou que se
aproxime disso)?
4.3. Em qual etapa isso poderia ser feito e envolvendo quais profissionais e procedimentos?

A
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APÊNDICE C – Exemplo de Referências técnicas e normativas para
análise das tecnologias
Fachada Envidraçada (Stick ou Unitizada)
Verificação
(O que verificar e indicação de referência)
Projeto, Construção e Mercado
Interface com a
Tolerância para as variações
Verificar se os ajustes na instalação são
estrutura principal dimensionais estimadas
compatíveis com a precisão da obra.
Compatibilidade entre modulação do
Verificar ajustes necessários na arquitetura e
sistema e arquitetura.
dimensões ótimas de painéis.
Adequação e
Solução para detalhes estéticos e
aplicabilidade
Análise de projeto e informações do
técnicos (interfaces, peitoris,
fornecedor
marcações visuais...)
Compatibilidade entre estética e
Consultar fornecedor e validar com
Aparência
desempenho técnico do vidro
arquitetura/ cliente
Mão de obra
Disponibilidade e capacitação
Consultar indicação do fornecedor
Projeto, fornecimento do sistema de
Discutir prazos e alinhar limites de
esquadria e do vidro, montagem
responsabilidades. Formalizar em contrato.
Garantia do sistema e seus
Verificar com fornecedor as condições de
Fornecimento e
componentes e suporte técnico
garantia e a produtividades (m2/dia)
montagem
Produtividade na execução
Logística do canteiro e estratégia de
Uso de grua/ guindaste ou balancim,
montagem
condições de armazenagem.
Desempenho técnico (Segurança, Habitabilidade e Sustentabilidade)
Considerar esforços de vento, peso próprio e
Especificação e dimensionamento do cargas acidentais. Prever tolerância para
sistema por projetista especializado
ajuste em relação às variações da estrutura do
Perfis metálicos e
(Equipe de Verificação)
edifício na execução.
Dispositivos de
ABNT NBR 15737:2009, NBR 10821:2011
fixação
Proteção anticorrosiva (durabilidade)
ABNT NBR 12609:2012
ABNT NBR 14918:2002, ABNT NBR
Relação com o substrato
14827:2002, ABNT NBR 15049:2004
Previsão de acesso para manutenção
Verificar relação entre a periodicidade de
Frequência e escopo previsto para
Manutenção
manutenção indicada pelo fornecedor e os
manutenção preventiva (substituição
riscos envolvidos, a facilidade e o custo de
de componentes menos duráveis,
manutenção. ABNT NBR 15575-1:2013
como selantes)
Placas de vidro
Esforços solicitantes
ABNT NBR 7199:2016
Desempenho
Uso de películas PVB (laminados) e
Verificação de ensaios e cálculos estimativos.
acústico
massa superficial do vidro
ABNT NBR 10152:1992
Especificação do tipo de vidro (Fator
Desempenho
Simulações computacionais. ABNT NBR
Solar - reflexão, absorção ou
térmico e lumínico
16401:2008; ABNT NBR 15220:2005
transmissão)
Tempo de resistência,
Comportamento
Verificação de ensaios. ABNT NBR
combustibilidade, geração de fumaça
ao fogo
14432:2001, ISO 1182:2010.
- peitoril interno
Estanqueidade/
Verificar ensaios de desempenho do sistema
Estanqueidade (ligações, juntas),
Resistência a
(ABNT NBR 15575:2013, NBR 10821:2011,
impacto de corpo mole e duro.
impactos
NBR 7199:2016)/ NBR 13756:1996
Verificar adesão, compatibilidade química e
Fixação do vidro
Silicone estrutural e fitas dupla face
ensaios de envelhecimento (UV) ABNT NBR
nos perfis
15919:2011
Fonte: Elaborado pela autora
Item

Aspectos a ser considerados
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Painel Pré-fabricado de Concreto
Verificação
(O que verificar e indicação de referência)
Projeto, Construção e Mercado
Interface com
Verificar se os ajustes na instalação são
Tolerância para as variações
a estrutura
compatíveis com a precisão da obra. DN-24 (PCI,
dimensionais estimadas
principal
2012e).
Compatibilidade entre modulação do Verificar ajustes necessários na arquitetura e
Adequação e
sistema e arquitetura, dimensão dos dimensões ótimas de painéis e de vãos com
aplicabilidade
vãos.
fornecedor.
Análise de projeto e da relação custo-benefício:
Aproveitamento de fôrmas
verificar número de reutilizações. DN-19 (PCI,
2012d)
Padronização
Solução para detalhes técnicos
Análise de projeto e informações do fornecedor /
(interfaces, peitoris, pingadeiras...)
DN-19 (PCI, 2012d)
Projeto, fornecimento do sistema e
Verificar e alinhar as responsabilidades. DN-28
montagem.
(PCI, 2015)
Garantia do sistema e cobertura do
Verificar com fornecedor. ABNT NBR 15575Fornecimento
suporte técnico
1:2013
e montagem
Prazo de entrega dos painéis na
Verificar informações com fornecedor. Confrontar
obra, produtividade na execução e
com logística da obra/ canteiro
Equipamentos necessários
Mão de obra
Disponibilidade e capacitação
Consultar indicação do fornecedor e checar
Verificar meios de o sistema garantir o controle de
Controle de regularidade e
Juntas
qualidade das juntas (geometria e selante). BT/
preenchimento
PCC/ 343
Desempenho técnico (Segurança, Habitabilidade e Sustentabilidade)
Verificar tempo e condições de cura
Resistência na desforma, no
ABNT NBR 9062:2006; ABNT NBR 6118:2014 /
transporte e em uso.
DN-24 (PCI, 2012e)
Espessura do painel, tipo (alveolar,
Análise de ensaios.
sanduíche, maciço) para atender ao ABNT NBR 15220:2005, ABNT NBR 10152:1992,
Painel de
desempenho esperado.
DN-18 (PCI, 2012c)
concreto
Tempo de resistência,
combustibilidade, geração de
ABNT NBR 14432:2001, ISO 1182:2010, IT 02 / IT
fumaça / Estanqueidade das juntas
08 / IT 09 (CORPO DE BOMBEIROS, 2015), DN(entre painéis e a estrutura do
31 (PCI, 2014)
edifício)
Dimensionamento do sistema por
Considerar esforços de vento, peso próprio e
projetista especializado (Equipe de
cargas acidentais.
Verificação)
Dispositivos de
Resistência mecânica e proteção
fixação
ABNT NBR 7007:2016, ABNT NBR 6648:2014
superficial
ABNT NBR 14918:2002, ABNT NBR 14827:2002,
Relação com o substrato
ABNT NBR 15049:2004
Considerações estéticas e técnicas
Consultar acabamentos: tipo de cimento, uso
(comportamento hidrotérmico,
agregados ou revestimento aplicado DN-13 (PCI,
Acabamento
contribuição com a estanqueidade,
2012b), DN-25 (PCI, 2012f), DN-27 (PCI, 2013)
durabilidade, manutenção)
Analisar ensaios (ABNT NBR 15575:2013)
Verificar relação entre a periodicidade de
Frequência e escopo previsto para
manutenção indicada pelo fornecedor e os riscos
Manutenção
manutenção preventiva
envolvidos, a facilidade e o custo de manutenção.
ABNT NBR 15575-1:2013
Fonte: Elaborado pela autora
Item

Aspectos a ser considerados

As tabelas acima foram desenvolvidas para a análise das alternativas da Aplicação
teste 2: Fachada envidraçada (stick e unitizada) e Painéis pré-fabricados de
concreto. Diferentes sistemas de fachada pressupõem diferentes análises e,
consequentemente, variam os critérios. Foram sinalizadas as verificações a serem
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feitas para estes sistemas de fachada e indicadas algumas referências técnicas
(normas, relatórios) que podem orientar o estabelecimento de critérios ou, quando
possível, indicadas as normas que explicitam diretamente estes critérios. Alguns
destes pontos serão tratados com maior profundidade ao longo do desenvolvimento
do projeto, após a seleção do sistema propriamente, mas já devem ser
consideradas. Abaixo, as referências citadas neste apêndice:
ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6123: Forças
devidas ao vento em edificações – Procedimento. Rio de Janeiro, 1988.
______NBR 5628: Componentes construtivos estruturais - Determinação da
resistência ao fogo. Rio de Janeiro, 2001.
______NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro,
2014.
______NBR 6648: Bobinas e chapas grossas de aço-carbono para uso estrutural Especificação. Rio de Janeiro, 2014.
______NBR 7007: Aço-carbono e aço microligado para barras e perfis laminados a
quente para uso estrutural – Requisitos. Rio de Janeiro, 2016.
______NBR 7199: Vidros na construção civil — Projeto, execução e aplicações. Rio
de Janeiro, 2016.
______NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. Rio
de Janeiro, 2006.
______NBR 10152: Níveis de ruído para conforto acústico – Procedimento. Rio de
Janeiro,1992.
______NBR 10821: Esquadrias externas para edificações. Rio de Janeiro, 2011.
______NBR 12609: Alumínio e suas ligas — Tratamento de superfície — Requisitos
para anodização para fins arquitetônicos. Rio de Janeiro, 2017.
______NBR 13756: Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em EPDM
para vedação - Especificação. Rio de Janeiro, 1996.
______NBR 14432: Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de
edificações – Procedimento. Rio de Janeiro, 2001.
______NBR 14918: Chumbadores mecânicos pós-instalados em concreto –
Avaliação de desempenho. Rio de Janeiro, 2002.
______NBR 14827: Chumbadores instalados em elementos de concreto ou
alvenaria - Determinação de resistência à tração e ao cisalhamento. Rio de Janeiro,
2002.
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______NBR 15049: Chumbadores de adesão química instalados em elementos de
concreto ou de alvenaria estrutural - Determinação do desempenho. Rio de Janeiro,
2004.
______NBR 15220: Desempenho térmico de edificações. Rio de Janeiro, 2005.
______NBR 15737: Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento superficial Colagem de vidros com selante estrutural. Rio de Janeiro, 2009.
______NBR 15575: Edificações habitacionais - Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.
CORPO DE BOMBEIROS. Instrução Técnica nº 02, de 2015: conceitos básicos de
segurança contra incêndio. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo,
2015a.
______ Instrução Técnica nº 08, de 2015: Conceitos Básicos de Segurança Contra
Incêndio. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2015b.
______Instrução Técnica nº 09, de 2015: Conceitos Básicos de Segurança Contra
Incêndio. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2015c.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 1182: Reaction
to fire tests for products - Non-combustibility test. Geneva, 2010.
OLIVEIRA, L. A. de; SABBATINI, F. H.. Tecnologia de painéis pré-fabricados
arquitetônicos de concreto para emprego em fachadas de edifícios. São Paulo:
Epusp, 2003. 22 p. (BT/ PCC/ 343).
PRECAST CONCRETE INSTITUTE – PCI. Designer´s notebook: DN- 13
Specification Guidance. Chicago, 2012b.
______Designer´s notebook: DN- 18 Acoustics. Chicago, 2012c.
______Designer´s notebook: DN-19 Getting Started Designing Architectural
Precast Concrete. Chicago, 2012d.
______Designer´s notebook: DN-24 Envelope Tolerances For Architectural
Precast. Chicago, 2012e.
______Designer´s notebook: DN-25 Clay Product-Faced Precast Concrete.
Chicago, 2012f.
______Designer´s notebook: DN-27 Design Factors Affecting Aesthetics of
Architectural Precast Concrete. Chicago, 2013.
______Designer´s notebook: DN-28 Design and Construction Responsibilities for
Architectural Precast Concrete. Chicago, 2015.
______Designer´s notebook: DN-31 Fire Resistance of Architectural Precast
Concrete Envelopes. Chicago, 2014.

