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O objetivo principal deste estudo é descrever a análise desenvolvida com vistas à
avaliação do desempenho de portas de madeira e definir os respectivos níveis,
lastreado no histórico da avaliação do comportamento de portas comuns
considerando-se o uso das mesmas.
O problema de assegurar a adequação das portas pode ser minimizado
especificando o produto em termos de desempenho, isto é, em termos da
capacidade de atender satisfatoriamente as solicitações quando em uso.
Uma maneira prática de implantar o conceito do desempenho é o desenvolvimento
de normas que proporcionem uma escala limitada dos níveis de desempenho, de
forma que fabricantes e especificadores possam enquadrar o produto em faixas
limitadas, abrangendo a maioria das exigências dos usuários.
A limitação desejada da escala dos níveis de desempenho pode ser encontrada
através do agrupamento dos critérios de desempenho e da introdução de um
sistema de classes. Cada critério de desempenho apresenta uma gama específica
de classes de desempenho associadas ao mesmo.
O desempenho de portas comuns foi avaliado empregando-se o conjunto de normas
ABNT e CEN. A pesquisa concentrou-se em portas de madeira, considerando a

maioria da produção. As investigações envolveram a avaliação de NLWV de portas e de

folhas avulsas. Embora o sistema de NLWV de porta seja produzido em massa, a

maioria das folhas de porta no Brasil ainda é fornecida para instalação nos marcos LQ
ORFR.

O trabalho apresentado e sua futura continuidade fornecem um ponto de partida
para a normalização visando o desempenho de portas. Tal continuidade possibilitará
o refinamento dos níveis de desempenho. O texto-base de revisão da normalização
de portas de madeira pode ser apresentado pelo IPT, ABIMCI e ABNT/CB-31

Palavras-chave: desempenho, portas, habitação.
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The main object of this study is to describe the analysis developed for assessing
timber-based door performance and to define performance levels based on the
measured performance of traditional door constructions known from experience to
provide adequate performance in use.
The problem of ensuring adequate service from doors can be minimized by
specifying in terms of performance, that is, in terms of capacity to perform
satisfactorily in service.
A practical way to implement the performance concept is to develop standards
having a limited range of performance levels, such that both manufacturers and
specifiers can concentrate on a limited product range which will cover the majority of
user’s requirements.
The desired limitation of standard product range can be met by grouping the
performance attributes and introducing a system of grades. Each performance
attribute has specific set of grades associated with it.
The performance capacity of existing doors has been measured using an ABNT and
CEN series of performance tests. Research was concentrated on timber-based doors
which form the majority of those produced. Investigations involved the evaluation of
leaves fitted in frames and detached leaves. Although factory-assembled door units
are mass-produced, the majority of leaves in the Brazil are still supplied for fitting to
frames on site.
The work reported here together with the results of any subsequent measurements
provides a starting point for a performance aided door standard. Subsequent
feedback from service will enable the explicit performance levels to be further refined.
A draft national standard for timber based doors should be prepared by the IPT,
ABIMCI and ABNT/CB-31 based on this study.

Keywords: performance, wood doors, buildings.
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: Largura do rebaixo do batente
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: Largura das ombreiras e travessa(s)
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: Comprimento do perfil
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Q100

: Vazão de referência para a pressão de 100Pa
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r
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P

: Pressão de exposição
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: Índice de Redução Sonora Ponderado (:HLJKWHG6RXQG5HGXFWLRQ,QGH[)

t

: Tolerâncias ou desvios de forma

Uamb

: Umidade relativa do ambiente

V0

: Velocidade básica do vento

¨Hfolha

: Variação de espessura da folha em função da umidade e temperatura

¨Hombreira

: Variação de espessura da ombreira em função da umidade e temperatura

¨Ofolha

: Variação de largura da folha em função da umidade e temperatura

¨Oombreira

: Variação de largura da ombreira em função da umidade e temperatura
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&ULWpULRVGHGHVHPSHQKRSDUDSRUWDVGHPDGHLUD
GHHGLILFDo}HVKDELWDFLRQDLV
 ,1752'8d2
O presente trabalho tem por objetivo estudar requisitos e critérios de desempenho
para portas de madeira de edificações habitacionais, que possam servir de base
para a revisão das normas técnicas nacionais que tratam da avaliação de
desempenho do produto.
Procurando-se empregar o balizamento e a experiência profissional do autor e do
orientador na avaliação de desempenho de componentes e sistemas construtivos,
conforme as atribuições assumidas por ambos nos trabalhos desenvolvidos junto ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, será
considerada a análise de requisitos de desempenho, à luz das exigências do

usuário, segundo diretrizes gerais expressas na norma ,QWHUQDWLRQDO2UJDQL]DWLRQIRU

6WDQGDUWL]DWLRQ - ,62 6241 (,62, 1984) e em projetos de normas nacionais.

As exigências do usuário, consubstanciadas na ,62 6241 (,62, 1984), são
representadas pelos requisitos aplicáveis a edificações e seus componentes,
geralmente enfocando:
a) GXUDELOLGDGH: capacidade do produto conservar ao longo do tempo
desempenho compatível com a utilização prevista, sob condições de
instalação, operação e manutenção especificadas pelo seu produtor e/ou
fornecedor;
b) HVWDQTXHLGDGH (ar, água, poeira, insetos, etc.): capacidade do produto de
impedir ou dificultar a SDVVDJHP de fluídos e/ou elementos;

c) VHJXUDQoD HVWUXWXUDO: capacidade do produto em resistir às solicitações
causadas pelo peso próprio e demais ações estáticas e dinâmicas aplicadas
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durante a FRQVWUXomR e, principalmente quando do uso, apresentando
deslocamentos compatíveis com as previsões;
d) VHJXUDQoDDRIRJR: capacidade do produto de resistir determinado tempo às
chamas, do grau de propagação do fogo causado pelo produto e da emissão
de gases e fumaça quando da queima do mesmo;
e) FRQIRUWR DPELHQWDO

(acústico,

térmico,

ergométrico,

lumínico,

etc.):

capacidade do produto em atender às necessidades humanas quanto às
solicitações impostas por ruídos, diferenças térmicas, características táctilvisuais e ergométricas dentre outras que envolvam os sentidos humanos;
f) PDQXWHQDELOLGDGH: capacidade do produto em ser reparado ou substituído
de maneira rápida e com baixo custo relativo;
g) DFHVVLELOLGDGH: condição oferecida pelo produto no manuseio e acesso por
pessoas portadoras de deficiências físicas;
h) VHJXUDQoDQRXVRHRSHUDomR: condição de atendimento das necessidades
humanas quanto à segurança do usuário durante a fase de uso do produto.
Enquanto abordagem normativa, por mais recursos e qualidade técnica que
apresente, todo e qualquer texto tem de atender às exigências de mercado, sob
pena de esvaziar-se e perderem-se os esforços para sua criação. Neste enfoque,
após consulta a grandes fabricantes nacionais de portas de madeira e, visando a
unificação do mercado nacional com as comunidades de comércio internacional

(Comunidade Européia, Mercosul, $/&$ e outras) optou-se por balizar a proposta de

revisão principalmente nos requisitos e critérios expressos nas normas ,62 e &(1 -

&RPLWp(XURSpHQGH1RUPDOLVDWLRQ.

As características comportamentais do produto, que não sejam contempladas pelo

conjunto de normas ,62 e &(1, serão definidas avaliando-se o conjunto vigente de
normas nacionais e, complementarmente, empregando o conjunto de projetos de
normas de desempenho intitulado “Desempenho de edifícios habitacionais de até 5

pavimentos”, em discussão na ABNT desde 2002, inicialmente formulado por
profissionais do IPT em meados de 1998, oriundo de um trabalho multidisciplinar
apresentado ao Departamento de Habitação do Ministério de Planejamento e
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Orçamento da União intitulado “Critérios mínimos de desempenho para habitações
térreas de interesse social”.
Os requisitos e critérios expostos no presente trabalho podem ser extrapolados para
outros materiais de composição da porta, a não ser quando o tipo de material exerça
influência, por exemplo: ataque de organismos vivos e movimentações higroscópicas
em madeiras e derivados, corrosão em metais, durabilidade de plásticos expostos
aos raios UV, etc.
Com base nos requisitos e critérios de desempenho para portas comuns, expostos
no decorrer deste trabalho, poderão ser traçados perfis de desempenho segundo a

metodologia desenvolvida pelo Dr. K. Blach, do 'DQLVK%XLOGLQJ5HVHDUFK,QVWLWXWH1 .
Trata-se de uma ferramenta gráfica que possibilita a compilação e o atrelamento dos
requisitos e critérios de desempenho, fornecendo o perfil comportamental do
produto.
Neste trabalho será apresentado, a título de exemplo, o perfil de desempenho para
portas internas de abrir de madeira, com acabamento final ou acabadas. Os
requisitos e critérios específicos para portas especiais devem ser acrescentados
para análise, conforme as exigências do usuário ou do fornecedor.
Visando facilitar a consulta e formatação posteriores do texto-base normativo, os
requisitos e critérios serão agrupados em capítulos, onde será empreendida a
síntese da normalização consultada e, em paralelo, no mesmo capítulo, tratar-se-á
da análise e recomendação dos requisitos e critérios de desempenho.
No Apêndice A encontram-se considerações sobre o dimensionamento das folgas
entre a folha de porta de madeira e o marco; no Anexo, um resumo dos requisitos e
critérios de desempenho aplicáveis aos acessórios e ferragens, extraídos do
conjunto de projetos de normas de desempenho.
O presente trabalho não tem a intenção de esgotar o assunto, haja vista a infinidade
de informações disponíveis.

1

 

Blach, K. – 'DQLVK%XLOGLQJ5HVHDUFK,QVWLWXWH, in Manual Técnico de Caixilhos, janelas: aço,
alumínio, vidros, PVC, madeira, acessórios, juntas e materiais de vedação. São Paulo, PINI, 1991
– páginas 14 a 18.
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O conjunto de normas de desempenho para portas de madeira de edificações da
ABNT/INMETRO, encabeçada pela NBR 8542 – “Desempenho de Portas de
Madeira de Edificações – Procedimento”, em vigor desde 1986, é um conjunto de
normas prescritivas, apresentando critérios de desempenho eliminatórios para
determinados usos.
Desde 1986 muitas inovações se apresentaram, em relação aos materiais e
produtos disponíveis, nos âmbitos nacional e internacional. Ocorreram os adventos:
a) madeiras “engenheiradas”: painéis formados por segmentos de madeira,
secos em estufa, geralmente expurgados de nós e incrustações, serrados,
aparelhados, justapostos e colados, emendados de topo através de encaixes
tipo “ILQJHUMRLQW”;
b) evolução dos adesivos e polímeros empregados como aglutinantes, com
ampla difusão de colas resistentes à umidade e ao calor;
c) emprego de produtos alternativos às lâminas de madeira e chapas duras
para confecção das capas, tais como: 0') (0HGLXP 'HQVLW\ )LEHUERDUG),

26% (2ULHQWHG6WUDQG%RDUG), painéis de material plástico e recicláveis;

d) surgimento de novos materiais para revestimento das contra-capas: lâminas
de madeira com espessura inferior a 0,7mm, folhas e filmes de material
sintético imitando o padrão de madeiras, laminado melamínico decorativo,
painéis de fibras florestais, etc.;
e) introdução de novas formulações de tintas, vernizes, ceras e VWDLQV;
f) disponibilidade de equipamentos modernos, automatizados e informatizados,
dotados de sensores eletrônicos tais como: frezas capazes de usinar e
selecionar as bitolas automaticamente, coladeiras por alta freqüência,
lixadeiras com controle dimensional e linhas de pintura com aplicação de
verniz em rolos (processo similar ao de impressão RIIVHW) que podem

proporcionar acabamento de alta qualidade às faces do produto;

22

g) emprego intensivo de madeira de reflorestamento em substituição à madeira
tropical nativa, em função das atuais exigências de controle ambiental, dos
elevados custos de extração e transporte e da pressão da sociedade para
impedir o avanço do desmatamento das florestas nativas;
h) expansão e consolidação da construção industrializada, passando a porta e a
janela a serem vistos não mais como itens isolados mas, como sistemas
prontos, fornecidos e instalados ao final da obra, acabados ou semiacabados – eventualmente o próprio fabricante providencia a colocação nos
vãos, sendo de sua inteira responsabilidade a qualidade do produto e do
serviço;
i) modulações dos componentes de acabamento e de vedação em função da
padronização das dimensões dos componentes de alvenaria, alterando-se as
medidas de largura e altura de componentes e elementos.
Em paralelo, houve a evolução dos padrões arquitetônicos em função das novas
exigências dos usuários, sempre na busca por estilos diferenciados e exclusivos,
ocasionando a abertura de novas tendências de mercado. A globalização da
economia possibilitou a entrada de produtos estrangeiros, provindos principalmente
da Itália e Espanha, países de grande influência no design e produção de portas de
madeira, bem como da produção de sofisticados equipamentos informatizados para
confecção das mesmas.
No Brasil, o recente movimento para a revisão normativa de portas de madeira
provém da mobilização de um grupo de seis empresários do setor, filiados à ABIMCI
- Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada Mecanicamente, como
parte integrante do Programa Setorial da Qualidade de Portas Internas de Madeira –
PSQ-PIM, em funcionamento desde 2004.
Em paralelo ao trabalho da ABIMCI, outros grupos e associações se articulam, com
discussão em torno dos materiais empregados para a confecção das portas:
a) aço, representado pelo Programa Setorial da Qualidade - PSQ de caixilhos
de aço, gerenciado pelo IBS – Instituto Brasileiro de Siderurgia e, em
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paralelo, pela AFEAÇO – Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias
de Aço;
b) alumínio, representado pelo PSQ de janelas de alumínio, gerenciado pela
AFEAL – Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio;
c) PVC, representado pelo PSQ de janelas de PVC, gerenciado pela AFAPAssociação Brasileira dos Fabricantes de Perfis de PVC.
Assim, em razão do conjunto de normas nacionais encontrar-se desatualizado e das
mudanças de mercado, justifica-se o estudo de critérios de desempenho e a
proposição de um texto normativo que seja mais adequado à realidade atual.


$9$/,$d2'('(6(03(1+2

Segundo Mitidieri (1988), na Europa a construção civil apresentou forte crescimento
imediatamente após o final da 2ª guerra mundial, devido ao acelerado processo de
reconstrução das edificações destruídas durante o conflito. Porém, a agilidade
necessária às obras não condizia com o emprego de materiais e técnicas
tradicionais, de pleno domínio dos construtores.
Historicamente, a avaliação de desempenho surgiu dos insucessos no pós-guerra
em se estabelecer o emprego de novos materiais e processos alternativos aos
tradicionais para as edificações, cujas avaliações à época eram geralmente calcadas
em comparações simplificadas (MITIDIERI, 1988).
A solução foi viabilizar o emprego de novas técnicas e materiais inovadores para
edificações, principalmente de cunho habitacional. Contudo, nem sempre havia uma
correspondência entre o desempenho destes sistemas inovadores e o sistema
construtivo tradicional e, quando existente, tratavam-se de estudos simplificados
verificando a resistência ou comportamento inicial dos produtos, relegando a
segundo plano a previsão de vida útil e o comportamento durante o uso (MITIDIERI,
1988).
No Brasil, a avaliação de desempenho de edificações habitacionais foi inicialmente
desenvolvida pelo IPT, no início da década de 80 (MITIDIERI, 1998) posteriormente
se estendendo para os demais centros de pesquisas e universidades nacionais.
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Mitidieri (1988 e 1998) praticamente esgota o assunto em seus trabalhos de
mestrado e de doutorado, enquanto abordagem histórica e recenseamento das
capacitações nacionais e internacionais.
Segundo Mitidieri (1988), o desempenho de um produto é o resultado do equilíbrio
dinâmico que se estabelece entre ele e o meio que o circunda. O referido autor
aponta que a edificação e suas partes constituintes possuem determinadas
propriedades e características que influenciam, de uma forma ou de outra, o modo
como elas reagem às condições de exposição. Este equilíbrio só ocorre com a
edificação em uso; entretanto, é possível prever seu provável comportamento, ou
seja, estimar seu desempenho potencial.
Afirma, ainda, que esta previsão ou estimativa pode ser feita através de:
a)

ensaios e medidas, tanto em laboratório como em protótipos de partes da
edificação ou sistema construtivo;

b)

modelos matemáticos ou físico-matemáticos que simulem o comportamento
da edificação;

c)

julgamento técnico, baseado no conhecimento de especialistas e experiência
acumulada;

d)

inspeções realizadas em protótipos ou unidades já construídas e habitadas,
por exemplo através da aplicação da APO - Avaliação Pós-Ocupação.

Segundo o texto-base do projeto de norma brasileiro 02:136.01.001 - Desempenho
de edifícios habitacionais de até 5 pavimentos – Parte 1: Requisitos Gerais (ABNT,
2004) a avaliação de desempenho consiste em prever o comportamento potencial
de um componente e dos sistemas que o complementam, quando submetidos às
condições normais de exposição, e avaliar se tal comportamento satisfaz às
exigências do usuário, descritas no início deste capítulo.
Conforme diretrizes gerais do projeto de norma brasileiro 02:136.01.001 Desempenho de edifícios habitacionais de até 5 pavimentos – Parte 1: Requisitos
Gerais (ABNT, 2004) a avaliação de desempenho engloba o estabelecimento e
definição de:
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a)

UHTXLVLWRV GH GHVHPSHQKR: condições qualitativas que devem ser
cumpridas pelo produto, a fim de que sejam satisfeitas as exigências do
usuário;

b)

FULWpULRV GHGHVHPSHQKR: conjunto de especificações e procedimentos que
visam representar tecnicamente as exigências do usuário segundo as
Normas Técnicas vigentes. São expressos de forma a possibilitar a análise
objetiva do atendimento ou não às exigências estabelecidas;

F  QRUPD GH GHVHPSHQKR: conjunto de requisitos e critérios estabelecidos
para um produto, com base em exigências do usuário, segundo as Normas
Técnicas vigentes. A norma de desempenho inclui ainda a citação dos
métodos de avaliação do atendimento ou não às exigências estabelecidas.


&/$66,),&$d25(48,6,726(&5,7e5,26$%25'$'26

São apresentados, nos capítulos seguintes, os respectivos requisitos, critérios,
classificação e métodos de avaliação propostos obedecendo-se, ao final, a
classificação individual para cada item conforme segue:
a) &ODVVH : condição de não cumprimento do critério; o desempenho do
produto fica aquém dos limites mínimos especificados ou quando não há
obrigatoriedade do cumprimento do critério;
b) &ODVVHVDWp: nível de exigência crescente em função do aumento do grau
do algarismo arábico, ou seja, as exigências são maiores nos níveis 3 e 4 e
menores nos níveis 1 e 2.
Eventualmente, dependendo dos requisitos, será instituída a classificação por níveis:

0tQLPR 0 ,QWHUPHGLiULR , H6XSHULRU 6 , indicando um valor crescente para o
atendimento dos critérios, conforme expresso no conjunto de projetos de norma
brasileira 02:136.01 - Desempenho de edifícios habitacionais de até 5 pavimentos –
Partes 1 até 4 (ABNT, 2004).
A classificação se dará, de forma individual, em função do desempenho frente a
cada requisito. Pode-se, então, ter portas classificadas como Classe 1 em
determinado requisito e como Classe 4 em outro, sem existência de conflito entre

26

ambos. Os requisitos e critérios discutidos no decorrer deste trabalho são os
constantes dos Quadros 1 ao 5.
Condições

Critérios
Identificação ou rotulagem do componente
Indicação do material com o qual é produzido
Acabamento/proteção superficial

Requisitos gerais

Aspecto visual/ausência de defeitos
Identificação das espécies florestais
Teor de umidade e umidade de equilíbrio
Aspecto visual após exposição às variações de umidade e temperatura
Resistência ao carregamento vertical

Esforços mecânicos I

Resistência à torção estática
Resistência aos impactos de corpo mole
Resistência aos impactos de corpo duro
Resistência ao fechamento com presença de obstrução

Esforços mecânicos II

Resistência à abertura brusca
Resistência ao fechamento brusco
Resistência aos choques de abalo
Abertura e fechamento da folha de porta

Esforços de manuseio

Componentes de manuseio com as mãos
Componentes de manuseio com os dedos

Durabilidade no uso
Esforços de manuseio
após as ações
repetidas de abertura
e fechamento

Ações repetidas de abertura e fechamento
Abertura e fechamento da folha de porta
Componentes de manuseio com as mãos
Componentes de manuseio com os dedos
Segurança no uso e na operação

Segurança no uso e
operação, manutenção
e vida útil

Manutenabilidade
Condições para limpeza e manutenção dos elementos e componentes
Vida útil de projeto e prazos de garantia da porta, seus elementos e
componentes

Quadro 1 – Lista de requisitos e critérios de desempenho abordados para
SRUWDVGHPDGHLUD±FRPXPRXGHXVRQRUPDO
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Condições

Requisitos

Critérios

Condicionamento PADRÃO

Altura
Verificação das tolerâncias
dimensionais

Largura
Espessura
Desvios de esquadro
Abaulamento

Verificação dos desvios de
planicidade

Encanoamento
Torção
Irregularidades de superfície
Diferença entre diagonais

Verificação dos desvios de forma

Curvatura da borda vertical
Curvatura da borda horizontal
Abaulamento diagonal

Condicionamento ÙMIDO

Altura
Variação das tolerâncias
dimensionais

Largura
Espessura
Desvios de esquadro
Abaulamento

Verificação dos desvios de
planicidade

Encanoamento
Torção
Irregularidades de superfície
Diferença entre diagonais

Verificação dos desvios de forma

Curvatura da borda vertical
Curvatura da borda horizontal
Abaulamento diagonal
Altura

Condicionamento SECO

Variação das tolerâncias
dimensionais

Largura
Espessura
Desvios de esquadro
Abaulamento

Verificação dos desvios de
planicidade

Encanoamento
Torção
Irregularidades de superfície
Diferença entre diagonais

Verificação dos desvios de forma

Curvatura da borda vertical
Curvatura da borda horizontal
Abaulamento diagonal

Quadro 2 – Lista de requisitos e critérios de desempenho abordados para
IROKDVGHSRUWDGHPDGHLUDFRPXPRXGHXVRQRUPDO
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Condicionamento PADRÃO

Condições

Requisitos

Critérios
Largura das ombreiras e travessa(s)

Verificação das
tolerâncias
dimensionais

Espessura das ombreiras e travessa(s)
Largura do rebaixo do batente das ombreiras e travessa(s)
Profundidade do rebaixo do batente
Largura do conjunto montado
Encurvamento das ombreiras

Verificação dos
desvios de forma

Encurvamento da(s) travessa(s)
Arqueamento das ombreiras

Condicionamento ÙMIDO
somente para marcos de
madeira e outros materiais
higroscópicos

Arqueamento da(s) travessa(s)
Largura das ombreiras e travessa(s)
Variação das
tolerâncias
dimensionais

Espessura das ombreiras e travessa(s)
Largura do rebaixo do batente das ombreiras e travessa(s)
Profundidade do rebaixo do batente
Largura do conjunto montado
Encurvamento das ombreiras

Verificação dos
desvios de forma

Encurvamento da(s) travessa(s)
Arqueamento das ombreiras

Condicionamento SECO
somente para marcos de
madeira e outros materiais
higroscópicos

Arqueamento da(s) travessa(s)
Largura das ombreiras e travessa(s)
Variação das
tolerâncias
dimensionais

Espessura das ombreiras e travessa(s)
Largura do rebaixo do batente das ombreiras e travessa(s)
Profundidade do rebaixo do batente
Largura do conjunto montado
Encurvamento das ombreiras

Verificação dos
desvios de forma

Encurvamento da(s) travessa(s)
Arqueamento das ombreiras
Arqueamento da(s) travessa(s)

Quadro 3 – Lista de requisitos e critérios de desempenho abordados para
PDUFRGHSRUWDFRPXPRXGHXVRQRUPDO
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Requisitos

Requisitos e/ou critérios

Resistência à ação da água,
do calor e da umidade

Comportamento sob ação da água
Comportamento sob ação do calor e umidade
Isolação acústica
Comportamento sob ação do fogo
Resistência à ação de fungos

Durabilidade

Resistência à ação de insetos xilófagos
Permeabilidade ao ar
Estanqueidade à água
Resistência à cargas uniformemente distribuídas
Resistência à perfuração por projéteis disparados de armas de fogo
Acessibilidade

Quadro 4 – Lista de requisitos e critérios de desempenho abordados para
SRUWDVGHPDGHLUDFRQVLGHUDGDVHVSHFLDLV

Requisitos

Requisitos e/ou critérios
Componentes de aço

Durabilidade dos materiais e
componentes

Proteção contra a corrosão bimetálica
Componentes de aço zincado e/ou pré-pintado
Componentes de alumínio anodizado
Componentes de plástico

Quadro 5 - Lista de requisitos e critérios de desempenho abordados para
IHUUDJHQVSDUDSRUWDVGHPDGHLUD
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A série de normas da Comunidade Européia (&(1) e, posteriormente, da ,62 é

derivada dos trabalhos da 8QLRQ(XURSpHQQH3RXU/$JUHPpQW7HFKQLTXH'DQV/D

&RQVWUXFWLRQ – 8($7F conduzidos na década de 60, consubstanciados, por

exemplo, no documento do ,QWHUGHSDUWDPHQWDO 6XE&RPPLWWHH IRU &RPSRQHQW &R

RUGLQDWLRQ - ,6&& - da Grã-Bretanha, intitulado “3HUIRUPDQFH 5HTXLUHPHQWV IRU

,QWHUQDO 'RRU 6HWV” (,6&&, 1970) e, posteriormente, no projeto de norma do %ULWLVK

6WDQGDUG ,QVWLWXWH – BS DD 171 (%6,, 1987) “*XLGH WR VSHFLI\LQJ SHUIRUPDQFH

UHTXLUHPHQWVIRUKLQJHGRUSLYRWHGGRRUV”. Documentos do %5( - %XLOGLQJ5HVHDUFK

(VWDEOLVKPHQW (1978), descrevendo procedimentos de ensaios que datam da mesma

época dos trabalhos do ,6&&, reforçam essa tese.

Importante frisar que, aparentemente, o conjunto de normas brasileiras que trata do

assunto também é originário das diretivas 8($7F. Tal afirmação pode ser feita à luz

das similaridades de requisitos e critérios entre os ditames do ,6&& (1970) e uma
versão de um texto-base denominado “Desempenho de portas – Documento nº 1”,
em forma de apostila, datado de 1977, localizado num dos arquivos do Laboratório
de Componentes e Sistemas Construtivos do Centro Tecnológico do Ambiente

Construído do IPT, à época: Divisão de Edificações, Grupo de Desempenho dos
Componentes.
Durante a pesquisa bibliográfica foram encontradas citações de normas tipo
especificação sobretudo na Europa porém, não foi possível o acesso às mesmas.
Nota-se que os europeus padronizaram os métodos de ensaio e unificaram as
classes

de

desempenho

preservando,

nas

normas

de

especificação,

as

individualidades e peculiaridades de cada País. Assim, por exemplo, a Inglaterra
possui requisitos de desempenho no projeto de norma BS DD 171 (%6,, 1987) que
por sua vez devem se enquadrar dentro de uma das classes de desempenho

expressas pelo conjunto de normas &(1, cabendo ao País selecionar o nível de
desempenho desejado para cada uso.
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Ocorre também certo fenômeno caracterizado pela preservação de requisitos

específicos na norma do país, inexistentes no conjunto de normas da &(1, talvez
por falta de consenso entre os países membros ou em função da preservação de

uma cultura local referente àquela exigência ou, ainda, como uma eventual “barreira
comercial”. Exemplos deste fenômeno são, no referido projeto de norma britânica:
verificação da resistência ao fechamento com presença de obstrução, verificação da
resistência ao fechamento brusco, verificação da resistência à abertura brusca,
dentre outros.
Nos Estados Unidos da América, destacam-se os trabalhos da :'0$ :LQGRZ 
'RRU 0DQXIDFWXUHUV $VVRFLDWLRQ (antigamente denominada 1::'$  1DWLRQDO

:RRG:LQGRZDQG'RRU$VVRFLDWLRQ) através de seus “,QGXVWU\6WDQGDUGV” (:'0$,

2004). Durante a pesquisa bibliográfica foram localizadas poucas referências à

normalização de portas na $670$PHULFDQ6RFLHW\IRU7HVWLQJDQG0DWHULDOV.

Mesma dificuldade foi relatada, em depoimentos pessoais, por fabricantes e
potenciais exportadores de portas, sendo que os compradores norte-americanos
fazem referência às normas canadenses, aos textos da :'0$ e, eventualmente, ao

&)5±&RGH2I)HGHUDO5HJXODWLRQV (código de legislação federal norte-americana,
similar à um código de obras ou caderno de encargos), quando da definição de
requisitos e critérios relativos à segurança no uso e operação.
No Canadá, a atuação da &6$±&DQDGLDQ6WDQGDUGV$VVRFLDWLRQ na especificação
de portas é destaque, priorizando os quesitos de padronização de acabamento e
dimensões nominais, não enfocando propriamente o desempenho mecânico ou a

durabilidade dos produtos. A &6$ tem participação efetiva na :'0$, cujos textos
aparentam ser praticamente os mesmos.
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As normas ,62 e &(1 referentes ao assunto, muitas delas idênticas em conteúdo,
tratam dos requisitos e critérios de desempenho de portas e, eventualmente de
janelas, não especificando o material de que as mesmas são compostas. Ao
contrário da normalização nacional que, apesar de ser um conjunto de normas de
desempenho contendo quesitos que poderiam ser empregados independentemente
dos materiais constituintes, trata apenas de portas de madeira incluindo requisitos e
critérios para marcos metálicos. A abordagem das primeiras é classificatória, ou
seja, diferentemente de uma norma eliminatória, pode-se sempre obter um resultado
positivo, enquadrando o produto em determinada classe de uso.
A classificação consiste em escalonar os requisitos de desempenho em diversas
classes ou níveis, de maneira a obter-se o modelo ideal para as condições de uso
previstas.
Neste formato de norma técnica, cada país da Comunidade, independentemente,
especifica o desempenho requerido para determinado uso, definindo a aplicação
com base nos resultados dos ensaios padronizados. Assim sendo, não existe uma
especificação única da Comunidade Européia para portas e janelas, podendo cada
país reservar-se o direito de especificar as classes de desempenho para cada
aplicação.
As classes de desempenho especificadas são crescentes conforme o aumento da
exigência dos requisitos, indo geralmente da Classe 1 até a Classe 3 ou 4. Existe a
Classe 0 (zero) para qualificação do produto quando o requisito não é exigido ou
quando o produto não atende minimamente a Classe 1.


CONSIDERAÇÕES SOBRE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS

A madeira é um material anisotrópico, ou seja, suas propriedades (constante elástica
e piezoelétrica, resistência mecânica, retratibilidade ou inchamento com umidade,
condutibilidade térmica, resistividade elétrica, coeficientes de difusão de água na
madeira e velocidade de propagação acústica) variam de acordo com a direção do
sistema de referência.
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Em situações ideais, uma peça de madeira serrada pode ser considerada
ortotrópica, ou seja, possuindo três eixos nas direções: 1) paralela às grãs; 2)
tangente aos anéis de crescimento; e 3) radial. Portanto, uma peça de madeira
cortada de tal forma que as três bordas ortogonais coincidam, respectivamente, com
as direções das grãs, tangente aos anéis de crescimento e radial, pode ser
analisada como um material ortotrópico.
Em relação à retratibilidade/inchamento, a madeira apresenta a menor contração ou
inchamento na direção paralela à grã, e esta propriedade é considerada desprezível
em relação à propriedade nas outras direções. Já na direção radial a contração total
varia de 1,8% a 10,4% conforme dados do IPT (1998). Na direção tangencial, a
contração é aproximadamente duas vezes maior do que na direção radial. Essas
contrações ocorrem quando a madeira perde umidade contida na parede celular, ou
seja, quando o teor de umidade da madeira, na base seca, situar-se abaixo do ponto
de saturação das fibras, que pode variar entre 22% e 30%.
Quando a madeira, com teor de umidade abaixo do ponto de saturação das fibras,
absorve água, ela incha. O fenômeno de inchamento é o oposto ao da contração. O
coeficiente de retratibilidade ou inchamento pode ser expresso por unidade de
variação do teor de umidade. O ponto de equilíbrio do teor de umidade, por sua vez,
depende da umidade relativa do ar e da temperatura e esta relação é tabelada em
publicações e normas - SIAU (1971), SKAAR (1972) e ASTM D 4933-99 (ASTM,
1999).
Dentre as constantes elásticas da madeira, três são as mais importantes: módulo de
elasticidade na direção paralela à grã, tangencial e radial. O módulo de elasticidade
é maior na direção paralela à grã. Já na direção radial, o seu valor é de nove a 22
vezes menor que na paralela. Na direção tangencial o seu valor é praticamente a
metade em relação à radial, conforme dados do WOOD HANDBOOK (FPL, 1999).
Além disso, os três módulos de elasticidade variam, também, com o teor de umidade
da madeira, sendo constantes acima do ponto de saturação das fibras.
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Basicamente, as resistências de um material ortotrópico podem ser representadas
por: compressão e tração paralela à grã, compressão e tração radial, compressão e
tração tangencial, cisalhamentos nos planos paralelo-radial, paralelo-tangencial e
radial-tangencial. As resistências à compressão e ao cisalhamento variam, também,
com o teor de umidade da madeira, sendo constantes acima do ponto de saturação
das fibras. A resistência à tração paralela à grã é de 15 a 57 vezes maior que a
resistência na direção radial ou tangencial, segundo o WOOD HANDBOOK (FPL,
1999). Por este motivo, peças de madeira normalmente apresentam fissuras e
rachaduras acompanhando a direção da grã da madeira.
Quando uma folha de porta colada é solicitada por esforços mecânicos ou variação
no teor de umidade, a combinação de materiais com diversas propriedades
ortotrópicas provoca tensões internas que precisam ser absorvidas pela colagem no
interior da madeira, segundo SUSHLAND (2004). Considerando que as condições
climáticas variam todos os dias, as ligações coladas ficam constantemente
submetidas aos esforços internos.
A durabilidade de uma folha está na capacidade de suportar a fadiga causada por
esses ciclos de contração e inchamento ao longo do tempo. Assim sendo, uma
colagem bem executada e uma disposição das peças de madeira que propicie
menor concentração de tensões, irá aumentar a vida útil da folha de porta. Por
exemplo, a utilização de painel sarrafeado formado por peças de madeira com
diferentes densidades poderá causar contrações ou inchamentos diferenciais na
superfície da folha que precisarão ser absorvidos por lâminas externas coladas.
Mesmo que as densidades dos sarrafos sejam iguais, a utilização de peças com
diferentes teores de umidade provocará contrações diferenciais, responsáveis pela
deformação das portas, causando a fadiga do material. Uma colagem com falhas
também poderá ocasionar uma má distribuição de tensões durante a contração ou
inchamento o que poderá provocar a formação de saliências na superfície da folha
de porta.
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Os Programas Setoriais da Qualidade – PSQ são programas da qualidade
elaborados, discutidos e implementados pelos setores produtivos de materiais e
componentes, sob a coordenação de uma entidade ou associação representativa de
abrangência nacional. O Programa Setorial da Qualidade de Portas Internas de
Madeira – PSQ-PIM, em funcionamento desde 2004, é gerido pela ABIMCI Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada Mecanicamente tendo
como gestor técnico o IPT.
Tal Programa contempla a avaliação da qualidade de portas de madeira
empregadas em ambientes internos de edifícios, fornecidas principalmente na forma

de sistemas ou NLWV de porta pronta, geralmente compostos por folha de porta de
madeira, marco, arremates, dobradiças, fechadura e demais acessórios.
Trata-se de um programa evolutivo no qual a qualificação é conduzida com base em
ensaios realizados nos sistemas de portas prontas ou em folhas de portas de

madeira (caso de fabricantes que não produzem os NLWV prontos ou completos),
considerando quatro níveis evolutivos com exigências crescentes (caracterizados
pelas letras D ou nível de adesão, C, B e A – vide Quadro 6). No nível superior de
qualificação (nível A) serão consideradas auditorias no sistema de gestão da
qualidade implantado pelo fabricante, previstas no PNQM – Programa Nacional de
Qualidade da Madeira da ABIMCI, para o produto alvo do Programa.
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O PSQ-PIM encontra-se, em 2007, iniciando a quarta rodada de amostragem (ou
quarto setorial), contando até o momento com cinco participantes qualificados e um
em processo de qualificação. Os ensaios empreendidos estão assinalados na Matriz
da Qualidade, expressa no Quadro 6.
Os resultados obtidos nos ensaios das seis amostras, durante as três primeiras
rodadas de amostragem, serviram como balizadores para nortear os requisitos e
critérios de desempenho deste trabalho porém, em função das cláusulas de sigilo
entre o IPT e seus clientes, resultados individuais não podem figurar no presente
trabalho.

NBR
8543

'HQRPLQDomR

Porta de madeira para edificações

Verificação das dimensões e formato da
folha

 
 

Marco

Folha de
porta

5HTXLVLWRV&ULWpULRV
Ausência de defeitos na madeira
Desvios de forma das ombreiras e travessa
Espessura das ombreiras e travessa
Largura das ombreiras e travessa
Largura do batente das ombreiras e
travessa
Profundidade
do rebaixo do batente
Arrancamento de parafusos
Teor de umidade do marco
Altura
Largura
Espessura
Diferença entre diagonais
Desvios de esquadro
Curvatura da borda vertical
Curvatura da borda horizontal
Abaulamento
Encanoamento
Abaulamento diagonal
Torção
Irregularidades de superfície

4XDOLILFDomR1tYHO

'
9


9






9
9

9
9
9
9
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9
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(PSUHJRGDV1%5¶VUHYLVDGDVFRPEDVHQDV
QRUPDV(1DOWHUDQGRRVFULWpULRVHUHTXLVLWRV

NBR
8542

1RUPDV

(PSUHJRGDV1%5¶VUHYLVDGDVFRPEDVHQDV
QRUPDV(1DOWHUDQGRRVFULWpULRVHUHTXLVLWRV





9
9
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Quadro 6 - Previsão do desenvolvimento da Matriz da Qualidade (ABIMCI, 2006)
Continua...
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Continuação...

NBR
8051

Verificação da resistência a impactos da
folha

Folha de
porta e
conjunto

NBR
8053

Verificação de deformações da folha
submetida a carregamentos

Conjunto

NBR
8054

Verificação do comportamento da folha
submetida a manobras anormais

Conjunto

NBR
8544

Verificação do comportamento sob ação
do calor e umidade    !#"$!

Conjunto

9
9
9
9
9

9
9
9
9
9

%

 9
9 9
9 9

Esforço torsor
Carregamento vertical
Fechamento brusco
Fechamento com presença de obstrução
Ação da água
Ação do calor e umidade

-81

 "% !  "%&    ')(#*& + ! +,%-
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Folha de
porta
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Quadro 6 - Previsão do desenvolvimento da Matriz da Qualidade (ABIMCI, 2006)

-81

Verificação do comportamento sob ação
de umidade e temperatura

Altura
Largura
Espessura
Diferença entre diagonais
Desvios de esquadro
Curvatura da borda vertical
Curvatura da borda horizontal
Abaulamento
Encanoamento
Abaulamento diagonal
Torção
Irregularidades de superfície
Impactos de corpo duro
Choques de abalo
Impactos de corpo mole

(PSUHJRGDV1%5¶VUHYLVDGDVFRPEDVHQDVQRUPDV
(1DOWHUDQGRRVFULWpULRVHUHTXLVLWRV

NBR
8544

4XDOLILFDomR1tYHO

5HTXLVLWRV&ULWpULRV

-81

'HQRPLQDomR



 
 

-81

1RUPDV
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De acordo com o Regimento do Programa Setorial da Qualidade de Portas Internas
de Madeira para Edifícios (ABIMCI, 2006), os objetivos do PSQ-PIM são:
D  HODERUDU H LPSOHPHQWDU PHFDQLVPRV TXH SURPRYDP D
PHOKRULD FRQWtQXD GD TXDOLGDGH GRV SURGXWRV H SURFHVVRV GH
SURGXomR

E  DWLQJLU H PDQWHU D TXDOLGDGH GRV SURGXWRV VHJXQGR RV
UHTXLVLWRV H HVSHFLILFDo}HV WpFQLFDV GH UHIHUrQFLD GR
3URJUDPDGHIRUPDDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGRVXVXiULRV

F  SURYHU GH FRQILDQoD RV SDUWLFLSDQWHV RX DGHUHQWHV DR
3URJUDPDGHTXHDTXDOLGDGHSUpGHILQLGDHVWiVHQGRDWLQJLGD
HPDQWLGD

G  IRUQHFHU LQIRUPDo}HV TXH SHUPLWDP R FRPEDWH j QmR
FRQIRUPLGDGH

Ainda conforme o documento retro citado, com o desenvolvimento do PSQ-PIM, são
propostas e almejadas as seguintes ações:
D  HIHWXDU XP DFRPSDQKDPHQWR GH SURGXWRV RIHUHFLGRV DR
PHUFDGR SDUD D YHULILFDomR GD FRQIRUPLGDGH RX QmR HP
UHODomRDRVUHTXLVLWRVGDVQRUPDVEUDVLOHLUDV

E  JDUDQWLUDIDEULFDomRSRUSDUWHGRVSDUWLFLSDQWHVGR3URJUDPD
GH IROKDV GH SRUWD GH PDGHLUD H GH PDUFRV GH PDGHLUD HP
FRQIRUPLGDGH FRP DV QRUPDV WpFQLFDV EUDVLOHLUDV WHQGR HP
YLVWD DV QHFHVVLGDGHV GR XVXiULR ILQDO DV H[LJrQFLDV GR
&yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU H D 0HWD 0RELOL]DGRUD GR
6HWRU

F  VHQVLELOL]DU GHPDLV IDEULFDQWHV GH SRUWDV LQWHUQDV GH PDGHLUD
SDUDDPHOKRULDHPDQXWHQomRGDTXDOLGDGHGHVHXVSURGXWRV

G  DXPHQWDURQ~PHURGHHPSUHVDVTXHGLVSRQLELOL]HPSURGXWRV
FRPGHVHPSHQKRSUpDYDOLDGR

H  HVWLPXODU DV HPSUHVDV IDEULFDQWHV GH IHUUDJHQV
FRPSOHPHQWRV H DFHVVyULRV D GLVSRQLELOL]DUHP SURGXWRV SUp
DYDOLDGRVQRPHUFDGR

I  VHQVLELOL]DU R XVXiULR ILQDO D XWLOL]DU FRUUHWDPHQWH RV VLVWHPDV
GHSRUWDSURQWDFRPDSXEOLFDomRHGLYXOJDomRGR0DQXDOGR
3URSULHWiULRGHIRUPDLQVWLWXFLRQDOL]DGD

J  DWXDOL]DU DV 1RUPDV 7pFQLFDV %UDVLOHLUDV UHODFLRQDGDV jV
SRUWDVGHPDGHLUDSDUDHGLItFLRV
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Os programas setoriais da qualidade contam com o sistema de parcerias e apoios
de instituições envolvidas com o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
no Habitat - PBQP-H e Programa da Qualidade da Construção Habitacional do
Estado de São Paulo - Qualihab/CDHU-SP, com ações em seus respectivos campos
de atuação, conforme descrito no Quadro 7.
3DUFHULDV

'HVFULomRGDV$o}HV

SDE / MJ /

Ações legais de combate à não-conformidade em defesa do
mercado consumidor

PROCON’s
ANAMACO

Divulgação para as revendas dos fabricantes conformes e não
conformes

CAIXA,
CDHU, etc.

Exercício do poder de compra do poder público, mediante
especificação e aquisição de produtos qualificados ou em
conformidade

SINDUSCON’s

Exercício do poder de compra das construtoras, mediante
especificação e aquisição de produtos qualificados ou em
conformidade

ABNT

Elaboração, revisão e publicação de Normas Técnicas Brasileiras

IAB, AsBEA,
SINAENCO, etc.

Especificação, em projeto, de produtos qualificados ou em
conformidade

Quadro 7 – Parcerias dos Programas Setoriais da Qualidade.

O PBQP-H e o Qualihab/CDHU-SP apóiam os PSQ’s, garantindo a articulação
institucional necessária para que os agentes financiadores e os compradores
governamentais exerçam seu poder de compra como indutores do processo da
qualidade.
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Desta forma, em contrapartida ao desenvolvimento do PSQ-PIM, as Instituições e os
Governos que aderiram ao PBQP-H e ao Qualihab/CDHU-SP comprometem-se a:
a) preferencialmente, adquirir ou indicar a aquisição de componentes
qualificados no PSQ-PIM;
b) exigir, de fornecedores de produtos não qualificados pela ABIMCI, no âmbito
do PSQ-PIM, o controle de aceitação por lotes de produtos, considerando
conformidade com todos os requisitos constantes das normas técnicas de
referência adotadas no âmbito do Programa. A não-conformidade da
amostra, a qualquer um dos requisitos, implicará na rejeição do lote
fornecido.


7,32/2*,$'(3257$6'(0$'(,5$(0)81d2'2862

Do ponto de vista da avaliação de desempenho não cabe definir a forma de
construção da folha de porta, dentre a infinidade de possibilidades de arranjos
geométricos dos diferentes materiais disponíveis. Se o enfoque é o usuário final,
cabe ao produto atender aos anseios do mesmo, independentemente de sua

constituição, a exemplo da expressão do conjunto de normas ,62 e &(1.

Neste enfoque, apesar de ser uma norma voltada para portas de madeira, a NBR
8542 (ABNT, 1986) estabelece que as folhas de porta devam ser constituídas por
uma estrutura resistente que permita o acoplamento de dobradiças, fechaduras ou
outras ferragens, de forma que a folha instalada não venha a sofrer danos sob ação
do seu peso próprio e das sobrecargas de utilização previstas, o que poderia ser
extrapolado, sem dificuldades, para a especificação de portas constituídas de
qualquer outro material.
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Conforme o texto-base de revisão da terminologia2./ /. de portas de madeira, as portas
de edificações, em função do uso, podem ser do tipo:
D  H[WHUQDSRUWDGHFRPXQLFDomRHQWUHRLQWHULRUGHXPHGLItFLR
HRDPELHQWHH[WHULRUVXMHLWDjVLQWHPSpULHVFRPRVROFKXYD
HWF

E  HQWUDGDSRUWDGHFRPXQLFDomRHQWUHXPDXQLGDGHDXW{QRPD
H D iUHD FRPXP GH FLUFXODomR GH XP HGLItFLR DEULJDGD GDV
LQWHPSpULHV

F  HQWUDGDUHVLVWHQWHjXPLGDGHSRUWDGHHQWUDGDTXHVHSDUD
SHORPHQRVXPGRVDPELHQWHVVXEPHWLGRjDomRGDXPLGDGH

G  LQWHUQD SRUWD GH FRPXQLFDomR HQWUH DPELHQWHV GH XPD
PHVPD XQLGDGH DXW{QRPD GH XP HGLItFLR DEULJDGD GDV
LQWHPSpULHV

H  LQWHUQDUHVLVWHQWHjXPLGDGHSRUWDLQWHUQDTXHVHSDUDSHOR
PHQRVXPGRVDPELHQWHVVXEPHWLGRjDomRGDXPLGDGH

Ainda com base no referido texto de revisão de terminologia, as portas de
edificações, em função do acabamento superficial, podem ser do tipo:
D  DFDEDGD SRUWD TXH LQFOXL QR SURFHVVR GH IDEULFDomR R
DFDEDPHQWRILQDOGHSLQWXUDYHUQL]RXVWDLQQDVVXSHUItFLHVGH
WRGRVRVVHXVFRPSRQHQWHV

E  VHPLDFDEDGDSRUWDTXHLQFOXLQRSURFHVVRGHIDEULFDomRR
DFDEDPHQWRSDUFLDOGHWRGRVRVVHXVFRPSRQHQWHV

F  QmRDFDEDGDSRUWDTXHQmRLQFOXLQRSURFHVVRGHIDEULFDomR
TXDOTXHUIXQGRRXSULPHUGHSURWHomRRXDLQGDRDFDEDPHQWR
GH TXDOTXHU GRV VHXV FRPSRQHQWHV $ SRUWD QmR DFDEDGD
GHYH SHUPLWLU D DSOLFDomR GH DFDEDPHQWR SRVWHULRU VHP
QHFHVVLGDGHGHWUDWDPHQWRPHFkQLFRSUpYLR

./ /. Projeto de revisão da norma NBR 8037 - 3RUWDGHPDGHLUDGHHGLILFDomR±7HUPLQRORJLD– em

2

fase de discussão na Comissão de Estudos de Portas de Madeira, instaurada no ABNT/CB-31 –
Comitê Brasileiro de Madeiras. ABIMCI, 2006.
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 5(48,6,726*(5$,6
Para efeito deste trabalho, entende-se como requisitos gerais aqueles de fácil e
rápida verificação, geralmente através de inspeção visual ou medição direta,
independendo de ensaios complexos, tratando-se comumente de especificações
e/ou verificações a serem realizadas quando do recebimento dos produtos.
Os requisitos gerais estudados estão agrupados em função do tipo de elemento e
componente: portas, folhas de porta e marcos de madeira.


3257$6

 ,GHQWLILFDomR
Com vistas à preservar os direitos do fornecedor/fabricante e usuário, seguindo-se
os preceitos gerais da NBR 8542 (ABNT, 1986), recomenda-se que as portas
recebam a identificação e selo com as informações:
a) procedência (fabricante, marca e modelo);
b) dimensões nominais;
c) gênero ou espécies florestais empregadas no quadro, núcleo e capa – vide
item 3.1.3;
d) identificação do lote ou dados para rastreamento em relação à produção;
e) classificação segundo os requisitos definidos pela normalização;
f) tipologia da porta quanto ao uso;
g) tipo de movimentação e sentido de abertura;
h) acabamento superficial;
i) condições de transporte e armazenamento;
j) teor de umidade da madeira quando da fabricação;
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k) critérios construtivos (densidade por área, tipo de núcleo, etc.).
Especial atenção deve ser dada às embalagens do produto de maneira a preservar
a integridade das folhas e do conjunto como um todo. As especificações para
armazenamento e empilhamento no depósito e em obra devem ser claramente
expressas através de figuras dispostas em região de destaque na embalagem.
Informações quanto às finalidades especiais: acústicas, resistentes ao fogo,
estanques, etc. também devem ser informadas. Conforme entendimentos entre o
fabricante e o comprador, outras características podem constar da identificação.
 $VSHFWRYLVXDO
Em se tratando de portas acabadas e semi-acabadas, o aspecto visual deve ser uma
preocupação conjunta do fabricante, do transportador, da revenda e do usuário final,
haja vista que grande parte dos defeitos como mossas, riscos e até rupturas são
devidas a problemas ligados diretamente ao armazenamento e transporte das portas
e não propriamente de falhas fabris.
As superfícies devem ser livres de defeitos nas faces que ficarão aparentes após a
montagem. Visando uniformizar a inspeção táctil-visual, recomenda-se que a mesma
seja feita a olho nu, com a porta disposta na condição normal de instalação, a 0,5m
de distância sob iluminação de 300lux, sem incidência de reflexos.
Conforme os requisitos da NBR 8542 (ABNT, 1986) as folhas de porta não devem
apresentar trincas, mossas, empolamentos ou outras imperfeições em suas
superfícies que prejudiquem seu aspecto visual quando acabadas.
À época da edição da referida norma, tais requisitos eram praticados em portas
entregues sem acabamento haja vista serem raros os fornecimentos de portas

acabadas, geralmente na forma de NLWV de porta pronta, a exceção das folhas de
porta com capas constituídas por chapa-dura pintada.
Deve-se ainda requerer, conforme o caso: ausência de riscos, uniformidade da
película protetora (massa, tinta, impregnante, cera, verniz, etc.), uniformidade de
brilho, de cor e tonalidade, condições de acabamento da ferragem e outros aspectos
visuais que podem ser associados à qualidade táctil-visual do produto.
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Em função da madeira ser um material natural, não se deve exigir a uniformidade do
tom ou do desenho formado pelos veios da madeira, uma vez que é praticamente
impossível manter-se este padrão dentro de um grande lote de fornecimento. Neste
caso recomenda-se que seja expresso no catálogo do fabricante, na nota fiscal e

nas embalagens que se trata de um “SURGXWR QDWXUDO VXMHLWR j YDULDo}HV GH

FRUHVWRQVHGHVHQKRV³.

Durante a pesquisa bibliográfica não foi encontrado paralelo na normalização da
Comunidade Européia para o requisito de aspecto visual.
Os EUA impõem restrições à presença de farpas, cantos ou arestas cortantes,
reportando-se à legislação federal, visando a segurança de operários, usuários

adultos e, principalmente, crianças como citado no &RGH RI )HGHUDO 5HJXODWLRQV,
edição 1-1-05, tombo 16, parágrafos 1500.48 e 1500.49 (USG, 2006).
Portas contendo postigos ou componentes compostos por vidros devem ser
trabalhados e instalados de acordo com a NBR 7199 (ABNT, 1989). No caso do
emprego de outro material no lugar do vidro, a NBR 8542 (ABNT, 1986) recomenda
que este material deva ser trabalhado e colocado por técnica de eficiência
comprovada mediante ensaios estabelecidos de comum acordo entre fornecedor e
comprador, devendo conferir também à porta o atendimento aos requisitos e critérios
estabelecidos.
Especial atenção deve ser dada à especificação dos vidros, recomendando o
emprego de vidros temperados ou laminados, em função do risco de acidentes3./.
 ,GHQWLILFDomRGDVHVSpFLHVIORUHVWDLV
A escassez das espécies tropicais nativas, o incentivo à exploração racional e
sustentável, os custos de transporte e de licenças ambientais favorece a migração
para espécies exóticas tais como o pinus e/ou eucalipto. Na normalização vigente
não há indicações ou restrições quanto às espécies para fabricação da porta. A
eventual seleção das espécies fica por conta do desempenho do produto final. Podese encontrar no mercado portas com emprego de pinus e eucalipto em: enchimento
3

./ /. Recomendação do Dr. Ércio Thomaz (IPT) e do Eng° Roberto Pimentel Lopes (MULTIDOOR),
consubstanciadas por depoimentos pessoais de ambos quanto aos acidentes (até fatais).
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sarrafeado semi-oco e maciço, quadros e requadros, montantes e travessas,
revestimento de perfis e capas.
Internacionalmente, o pinus e o eucalipto apresentam boa aceitação, ainda mais se

acompanhados do selo )6& ()RUHVW6WHZDUGVKLS&RXQFLO, órgão internacional, com
sede na Alemanha) que garante que a madeira provém de florestas plantadas e/ou
de florestas nativas, exploradas racionalmente.
No Brasil, a cultura do pinus e do eucalipto é fortemente difundida no Sul do País,
com boa aceitação do mercado local apresentando potencial de expansão nacional.
Trata-se de um material também destinado à exportação para a Europa e,
principalmente, para os EUA.
Em caso de peças elaboradas com madeira maciça, sem emendas, recomenda-se
que seja indicada pelo fornecedor, no documento de venda, o gênero ou espécie de
madeira empregada na confecção das mesmas.
 7HRUGHXPLGDGHHXPLGDGHGHHTXLOtEULR
Materiais higroscópicos tais como a madeira e seus derivados são suscetíveis às
variações dimensionais em função dos teores de umidade do componente e das
condições ambientais (temperatura e umidade relativa) em que se encontra instalado
ou armazenado, considerando-se o tempo de exposição.
Segundo os preceitos gerais da NBR 7190 (ABNT, 1997), os componentes de
madeira devem estar em equilíbrio, procurando atender às classes de teor de
umidade em função da umidade do ambiente em que serão instalados, de maneira a
minimizar os efeitos das variações dimensionais e demais deformações atribuídas às
variações higroscópicas, conforme dados constantes do Quadro 8.
Considera-se a Tabela 7 da NBR 7190 (ABNT, 1997), apropriada para estabelecer
as classes de umidade em função da umidade de equilíbrio da madeira e da
umidade relativa do ambiente. Porém, conforme orientação verbal do Dr. Nilson
Franco (IPT, 2006)4./ ,/. deve-se desconsiderar, para fins deste trabalho, o emprego da
classe 4 haja vista que teores de umidade de equilíbrio da madeira acima de 18%
4

./ /. Orientação verbal quando do Exame de Qualificação do presente trabalho - São Paulo - 2006.
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são praticamente inviáveis para portas de madeira. O Quadro 8 transcreve os dados
da referida tabela.
Classes de umidade

Umidade relativa do
ambiente Ua0 mb0

Umidade de
equilíbrio da
madeira

1

<= 65%

12%

2

65% < Ua0 mb0 <= 75%

15%

3

75% < Ua0 mb0 <= 85%

18%

4

Ua0 mb0 > 85% durante
longos períodos

>=25%

Quadro 8 – Classes de umidade em função da umidade de equilíbrio da madeira e
da umidade relativa do ambiente, conforme NBR 7190 (ABNT, 1997).

Baixos teores de umidade durante o processo de fabricação aliados às altas
concentrações de umidade nas regiões climáticas de instalação provocarão efeitos
de expansão e de distorções nas folhas e marco, sendo o inverso também
verdadeiro.
Enfocando este aspecto, dever-se-ia procurar vincular o teor de umidade no final do
processo de secagem em estufa à previsão do teor de umidade de equilíbrio da
madeira previsto na região climática de utilização. Porém, segundo informações
colhidas junto aos fabricantes participantes do PSQ-PIM, teores de umidade
superiores a 8% e, em determinados casos 12%, inviabilizam os processos de
colagem das portas lisas quando empregados adesivos à base de resinas fenólicas
ou de uréia-formol.
Portas que empreguem adesivos não suscetíveis a estes efeitos podem se valer da
classificação proposta. Para tanto, seria necessário delinear um mapa geográfico do
país em função das regiões de igual umidade relativa, indicando quais as classes de
umidade para cada região, conforme dados do Quadro 8 e do Quadro 9. Em função
da região de fornecimento, os produtores poderiam adequar as condições de
secagem em estufa da madeira, podendo minimizar as variações higroscópicas
durante o uso, haja vista a madeira já estar próxima do teor de umidade de
equilíbrio, bem como economizar recursos financeiros, secando os produtos com
menor gasto energético.
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A ASTM D 4933 (ASTM, 1991) – 6WDQGDUGJXLGHIRUPRLVWXUHFRQGLWLRQLQJRIZRRG

DQG ZRRGEDVH PDWHULDOV fornece um processo de cálculo do teor de umidade de
equilíbrio da madeira em função da temperatura e da umidade relativa do ar do
ambiente em que se encontra exposta. O Quadro 9 traz resultados deste processo
de cálculo para as capitais brasileiras.
&DSLWDO

8PLGDGHUHODWLYDGRDU
 VHJXQGR,10(7

7HPSHUDWXUD & 
VHJXQGR,10(7

7HRUGHXPLGDGHGH
HTXLOtEULRGDPDGHLUD


Aracajú

78,2

26,0

15,2

Belém

86,5

26,0

18,4

Belo Horizonte

76,5

21,1

14,9

Brasília

67,6

21,2

12,5

Cuiabá

73,1

25,6

13,7

Curitiba

80,2

16,5

16,2

Florianópolis

82,2

20,3

16,8

Fortaleza

80,2

26,6

15,8

Goiânia

65,7

23,2

12,0

João Pessoa

80,6

26,1

15,9

Macapá

82,8

26,6

16,8

Maceió

79,0

24,8

15,5

Manaus

83,1

26,7

16,9

Porto Alegre

76,0

19,5

14,8

Porto Velho

84,8

25,1

17,7

Recife

81,2

25,5

16,2

Rio Branco

83,8

24,9

17,3

Rio de Janeiro

79,1

23,7

15,6

Salvador

79,5

25,2

15,6

Santos

79,9

21,3

15,9

São Luiz

78,4

26,1

15,2

São Paulo

78,4

19,3

15,5

Teresina

77,5

26,5

14,9

Vitória

81,1

24,2

16,2

Quadro 9 – Valores do teor de umidade de equilíbrio da madeira para as capitais
brasileiras, calculados conforme ASTM D 4933 (ASTM, 1991)
Fonte: Madeira: Uso sustentável na construção civil – IPT – 2003.

Desta maneira, portas destinadas à região do planalto central (Brasília, por exemplo)
apresentariam teor de umidade ótimo em torno de 12% (Classe 1) e, portas
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destinadas à região amazônica (Belém, por exemplo) poderiam ser produzidas com
teor de umidade aproximado de 18% (Classe 3), enquanto as fornecidas para a
grande São Paulo poderiam apresentar teor de umidade de aproximadamente 15%
(Classe 2).
Durante a pesquisa bibliográfica não foi encontrado paralelo na normalização da
Comunidade Européia para este requisito.
O método de ensaio consiste na determinação do teor de umidade, obtido através
da exposição continuada de segmentos do componente em estufa ventilada a (103+3)ºC, até constância5./ /. de massa.
 ([SRVLomRQRXVRjVYDULDo}HVGHXPLGDGHHWHPSHUDWXUD
Consideram-se como variações de umidade e temperatura no uso, as solicitações
impostas às portas devido ao emprego em ambientes expostos integral ou
parcialmente:
a) às intempéries (faces externas de portas externas e, eventualmente, faces
externas de portas de entrada);
b) aos ambientes com grande variação do teor de umidade e temperatura, tais
como: banheiros, saunas, cozinhas, áreas de serviço, vestiários, jardins de
inverno, etc;
c) à instalação em regiões com grande amplitude mensal ou anual de
temperatura e umidade (zonas tropicais e equatoriais).
Apesar da aparente diferença climática entre o Brasil e os países da Comunidade
Européia, as faixas de temperatura e umidade dos condicionamentos das folhas de

porta, expressas na NBR 8543 (ABNT, 1986), NBR 8544 (ABNT, 1984) e (1 1294
(&(1, 2000) não diferem substancialmente.
O período de condicionamento em câmara úmida, para portas sem pintura ou

acabamento final, é de sete dias. A (1 1294 (&(1, 2000) recomenda que o
5

./ /.

Caso a diferença entre duas leituras consecutivas, realizadas num intervalo de 24 horas, seja
menor que 0,1% pode-se considerar o valor mais recente como sendo a massa seca do produto.
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condicionamento seja prolongado em até mais 14 dias em caso de portas com
pintura ou acabamento final, totalizando 21 dias de condicionamento. Tal exposição
destina-se à verificação do desempenho de sistemas de pintura, impregnação,
ceras, vernizes ou outras proteções.
A (1 1294 (&(1, 2000) e o respectivo conjunto de normas complementares prevê
um condicionamento adicional, em relação à NBR 8543 (ABNT, 1986), em ambiente
com baixa umidade relativa (30 +/- 5)% de 7 à 21 dias seguindo-se os preceitos
anteriormente citados.
As portas e seus componentes devem ser expostos, subsequentemente, às
variações de umidade e temperatura constantes do Quadro 10, conforme preceitos

da (1 1294 (&(1, 2000). Imediatamente após cada uma das exposições, as
dimensões dos componentes suscetíveis às movimentações higroscópicas, suas
variações de forma e os respectivos desvios devem ser avaliados, confrontando os
dados

com

os

valores

dos

requisitos dimensionais obedecendo-se, para

classificação, as exigências de cada grupo específico.
Portas e seus componentes confeccionados com materiais higroscópicos (madeira e
derivados, espumas etc), com os acabamentos aplicados (pintura, películas
adesivas, impregnantes, ceras, vernizes, etc) devem ter os condicionamentos
prolongados até completarem 21 dias, obedecendo às condições de exposição do
Quadro 10.
Condições de exposição
Condicionamento
Temperatura
(ºC)

Umidade
Relativa
(%)

Padrão
(selecionar um dos
dois condicionamentos)

20 +/-2

65 +/-5

23 +/-2

50 +/-5

Úmido

23 +/-5

Seco

23 +/-2

Tempo (horas) de exposição em
função do acabamento aplicado
nas portas
Sem
acabamento

Com
acabamento

168

168

85 +/-5

168

504

30 +/-5

168

504

Nota do autor: os campos demarcados em cinza referem-se, aproximadamente, ao
posicionamento dos critérios expressos na NBR 8543 (ABNT, 1986).

Quadro 10 – Exposição das portas às variações de umidade e temperatura,
conforme (1 1294 (&(1, 2000).
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)2/+$'(3257$

Recomenda-se que as dimensões nominais da folha de porta enquadrem-se dentro
de um padrão dimensional, atendendo ao disposto na NBR 8052 (ABNT, 1986)6./ ;/. em

se tratando de lote com medidas diferenciadas, pode-se considerar como SRUWDFRP

PHGLGDVHVSHFLDLV.

A NBR 8542 (ABNT, 1986) especifica valores para a altura e largura da folha que
hoje se encontram em desuso face ao mercado, segundo informação de seis
grandes fabricantes que compõe a Comissão de Estudos de Normalização7./ ./.
Segundo a referida norma, a altura da folha de porta deve ser 2010mm ou 2110mm,
sendo a medida de 2100mm o padrão atualmente adotado pelo mercado. Já para a
largura das folhas, as medidas com terminação em 20mm também estão fora dos
atuais padrões de mercado, ou seja, as medidas de 620mm, 720mm, 820mm e
920mm estão dando lugar às de 600mm, 700mm, 800mm e 900mm, particularmente
fora do Estado de São Paulo, que tem adotado a terminação 20mm.
Nos países de influência britânica, o padrão de pés e polegadas convertido para o
milímetro ainda prevalece: para a largura da folha, a norma britânica BS 4787-1
(%6,, 1980), estabelece medidas de 526mm, 626mm, 726mm, 826mm e 926mm
para portas internas e 806mm e 906mm para portas externas. Para a altura,
estabelece medidas de 2040mm para folhas de portas internas e 1994mm para
portas externas.

6

./ /. Texto encontra-se em fase de revisão - Comissão de Estudos de Portas de Madeira, instaurada no

7

ABNT/CB-31 – Comitê Brasileiro de Madeiras, em 2006.

./ /. Fabricantes responsáveis pela produção aproximada de 51% do mercado nacional de portas de
madeira; Comissão de Estudos de Portas de Madeira, instaurada no ABNT/CB-31 – Comitê
Brasileiro de Madeiras, em 2006.
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Em relação à espessura da folha, a NBR 8052 (ABNT, 1986) prevê valores variando
de 35mm a 45mm. A BS 4787-1 (%6,, 1980) especifica medidas de 40mm e 44mm
para portas em geral.
Independentemente da adoção de qualquer padrão (que não é o objetivo do
presente trabalho), considera-se que as variações dimensionais em relação às
dimensões nominais devam atender ao disposto nos respectivos itens de requisitos
dimensionais.


0$5&2

 'LPHQV}HVQRPLQDLV
Analogamente à folha de porta, recomenda-se que as dimensões nominais do marco
enquadrem-se dentro de um padrão dimensional, atendendo ao disposto na NBR
8052 (ABNT, 1986)8./ ;/. em se tratando de lote com medidas diferenciadas, pode-se

considerar como PDUFR FRP PHGLGDV HVSHFLDLV. Considera-se que as variações

dimensionais em relação às dimensões nominais devam atender ao disposto nos
respectivos itens de requisitos dimensionais.
Em termos de geometria dos marcos, com o advento das gaxetas amortecedoras e
de vedação, o rebaixo (batente) para encaixe da folha foi modificado pela maioria
dos fabricantes, passando da seção de 13mm x (espessura da folha + 2mm),
especificada na NBR 8542 (ABNT, 1986), para a seção aproximada de 9mm x
(espessura da folha + 4mm) acompanhando as dimensões da seção transversal das
gaxetas.
A BS 4787-1 (%6,, 1980) avalia que a largura das ombreiras e travessa dos marcos
não é um fator primordial, podendo ou não acompanhar a espessura da parede,
conforme cada projeto. De fato, não é observado o emprego corrente de marcos
envolventes em países de origem inglesa. Nesta questão, a NBR 8052 (ABNT, 1986)
indica que a largura dos componentes do marco deve acompanhar a espessura da
parede, admitindo-se larguras menores para marcos metálicos.

8

./ /. Texto encontra-se em fase de revisão - Comissão de Estudos de Portas de Madeira, instaurada no
ABNT/CB-31 – Comitê Brasileiro de Madeiras, em 2006
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 ,GHQWLILFDomR
Além do atendimento aos requisitos citados no item 3.1.1, os marcos devem receber
a indicação dos tipos de ancoragem recomendados quando da instalação no vão.
 $VSHFWRYLVXDO
Além de atender aos requisitos citados no item 3.1.2, deve apresentar superfícies
que propiciem a fixação de dobradiças e contratesta, bem como a devida fixação ao
vão a que se destina a porta, através da instalação ou indicação de mecanismos de
ancoragem.
Atendendo ao disposto na NBR 8542 (ABNT, 1986), os componentes do marco de
madeira inteiriça não devem apresentar:
D  UDFKDGXUDV QD WUDYHVVD H QDV RPEUHLUDV FRP H[FHomR GD
H[WUHPLGDGH LQIHULRU GDV RPEUHLUDV TXDQGR HPEXWLGDV QHVVH
FDVR D H[WHQVmR GD UDFKDGXUD QmR SRGH XOWUDSDVVDU D
SURIXQGLGDGHGRHPEXWLPHQWRQRSLVRDFDEDGR

E  QyV VROWRV RX EXUDFRV GH QyV QDV RPEUHLUDV H QDV WUDYHVVDV D
SUHVHQoD GH QyV ILUPHV p DGPLWLGD IRUD GD ]RQD GH IL[DomR GDV
GREUDGLoDVHFRQWUDWHVWDGHVGHTXHVXDGLPHQVmRQmRXOWUDSDVVH
GDODUJXUDGDIDFHQDTXDOVHHQFRQWUD

F  EROVDV GH UHVLQD TXH FRPSURPHWDP D IL[DomR GH GREUDGLoDV H
FRQWUDWHVWDEHPFRPRDFRQIRUPDomRGDVDUHVWDVDSDUHQWHV
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 5(48,6,726(63(&Ë),&26
Para efeito deste trabalho, entende-se como requisitos específicos aqueles de
verificação complexa, geralmente através de inspeções e ensaios, tratando-se
comumente de especificações e/ou verificações dimensionais e de estabilidade
dimensional dos produtos quando expostos à condições variáveis de umidade e
temperatura.
Os requisitos serão apresentados de maneira diferenciada para folha(s) de porta e
para o marco, agrupados em lotes, correspondentes a determinadas características
geométricas, acompanhando a tendência das normas da Comunidade Européia.
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Para efeito deste trabalho, consideram-se como tolerâncias dimensionais as
variações admissíveis das dimensões em torno de um valor padronizado.
Geralmente são expressas em valores absolutos podendo apresentar, entretanto,
valores distintos em relação ao sentido negativo ou positivo das variações. As
determinações são executadas após o condicionamento padrão, conforme expresso
no Quadro 10.
As dimensões básicas a serem monitoradas são: largura, altura (comprimento) e
espessura da folha.
Para as duas primeiras, trabalha-se com a média de duas medidas e, para a
espessura, a média de seis medidas conforme croquis da Figura 1. Em paralelo, é
verificado o desvio de esquadro nos quatro vértices da folha.
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Figura 1 - Eixos e pontos de referência para a determinação das dimensões da folha
de porta (altura, largura e espessura) segundo a NBR 8542.
Após o condicionamento padrão, expresso no Quadro 10, devem ser efetuadas as
medidas diretas das dimensões constantes do Quadro 12, acompanhando os eixos
a, b, c, d e os pontos de 1 até 6 da Figura 1, empregando-se uma trena com
resolução de 1mm e paquímetro digital ou micrômetro com resolução de 0,01mm. A
verificação dos desvios de esquadro é feita pelo emprego de um esquadro conforme
a Figura 3.
 &RQGLFLRQDPHQWR3DGUmR
O Quadro 11 demonstra a comparação entre as tolerâncias dimensionais segundo

as normas NBR 8542 (ABNT, 1986), (1 1529 (&(1, 2000), BS 4787 (%6,, 1980) e
ISSC (,6&&, 1970), verificadas após o condicionamento padrão.
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Dimensão
(mm)

ABNT

Classe
1

&(1
Classe
2

Classe
3

Largura

2,0

2,0

1,5

Altura

3,0

2,0

Espessura

+0,5;
-1,5

Desvio de
esquadro

0,8

%6,

,6&&

1,0

Interna: 1,5
Externa: 1,5

-

1,5

1,0

Interna: 1,5
Externa: 1,5

-

1,5

1,0

0,5

Interna: +1,0; -2,0
Externa: 1,5

-

1,5

1,5

1,0

1,5

0,75

Quadro 11 – Comparativo das tolerâncias dimensionais, em mm, para a folha de
porta segundo as normas ABNT, &(1, %6, e texto ,6&&9./ ,/. verificadas após o
condicionamento padrão.

Da análise do Quadro 11 pode-se verificar que a exigência da NBR 8542 (ABNT,
1986) aproxima-se ou é mais rigorosa no critério de desvio de esquadro e menos
rigorosa nos requisitos relativos à altura e largura. A norma brasileira aborda as
tolerâncias em relação à espessura de maneira interessante, restringindo o valor
positivo da variação em 0,5mm enquanto o negativo pode chegar a 1,5mm, indo de
encontro com as considerações sobre folgas, expressas no Apêndice A do presente
trabalho.
Deve-se atentar para o fato de que a NBR 8542 (ABNT, 1986) é uma norma com
requisitos eliminatórios, não permitindo o enquadramento do componente em
classes, considerando apenas o atendimento do valor especificado.
Segundo a NBR 8542 (ABNT, 1986) o desvio de esquadro é um dos desvios de
forma, representado pelo afastamento do ângulo formado por duas bordas
adjacentes da folha de porta em relação ao ângulo reto, a ser verificado em todos os
vértices, expresso em mm, conforme Figura 2.

./ /. NBR 8542 (ABNT, 1986), (1 1529 (&(1, 2000), BS 4787 (%6,, 1980) e ISSC (,6&&, 1970).

9
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Figura 2 – Desvios de esquadro da folha de porta conforme
NBR 8542 (ABNT, 1986)
Os equipamentos empregados para as medidas do desvio de esquadro expressam o
resultado em milímetros porém, diferem entre as normas citadas sendo que:
a) a NBR 8542 (ABNT, 1986) emprega um esquadro de faces contínuas
(totalmente apoiado ao longo de uma das bordas da folha de porta), com
lados medindo 300mm e 500mm;
b) a (1 951 (&(1, 2000) e a BS 4787-Parte I (%6,, 1980) adotam um esquadro
com braços de 500mm, apoiados em três pontos das bordas da folha
contendo um relógio comparador no local do quarto ponto, conforme croquis
da Figura

3; o mesmo é calibrado contra um esquadro de referência

(indicação 1 da figura);
c) o ,6&& (1970) emprega um esquadro de faces contínuas (totalmente apoiado
ao longo de uma das bordas da folha de porta), com lados medindo 500mm.

57

Legenda:
1
Esquadro de referência, placa calibradora ou folha de porta (quando do ensaio);
2
Esquadro

Figura 3 – Croquis do esquadro empregado pelas normas (1 951 (&(1, 2000) e
BS 4787-Parte I (%6,, 1980).
Optou-se por adotar os procedimentos e valores da norma (1 1529 (&(1, 2000) em
detrimento da NBR 8542 (ABNT, 1986) haja vista a condição de classificação
oferecida pela primeira, a correspondência ou aproximação dos valores da norma
brasileira à determinadas classes (vide campos demarcados em cinza no Quadro
12), a representatividade da Comunidade Européia enquanto mercado consumidor e
devido à cultura de formação de parâmetros de desempenho oriunda principalmente

da França através do &67% e Inglaterra via %5(.

As folhas de porta devem apresentar tolerâncias dimensionais, em relação às
dimensões nominais a serem expressas no Projeto de Norma 31.999.99.001/06 –
Porta de Madeira de Edificação – Parte 1 – Terminologia, padronização e
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./ ,/. enquadradas dentro dos parâmetros estabelecidos para cada classe,
simbologia10

constantes do Quadro 12.
O Quadro 12 estabelece as classes propostas em função das tolerâncias
dimensionais em relação às dimensões nominais da folha de porta conforme dados
extraídos da norma (1 1529 (&(1, 2000). Considerando esta classificação, as

amostras do PSQ-PIM enquadram-se como classes 2 e 3.
Dimensões
e desvio de esquadro

Limites para as tolerâncias dimensionais da folha de porta (mm)
Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Altura

Superior a 2,0

2,0

1,5

1,0

Largura

Superior a 2,0

2,0

1,5

1,0

Espessura

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Desvio de esquadro em
qualquer ângulo

Superior a 1,5

1,5

1,5

1,0

Notas:
- Em se tratando de tolerâncias dimensionais, os valores grafados e os obtidos através dos ensaios
podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os resultados;
- Nota do autor: os campos demarcados em cinza, referem-se aproximadamente ao posicionamento
dos critérios expressos na NBR 8542 (ABNT, 1986).

Quadro 12 – Classificação das portas em função das tolerâncias dimensionais em
relação às dimensões nominais da folha de porta, conforme (1 1529 (&(1, 2000).
 &RQGLFLRQDPHQWRV~PLGRHVHFR
As normas européias prevêem a execução dos condicionamentos e a verificação

das medidas e sua evolução segundo a (1 1294 (&(1, 2000), porém não

consideram estes critérios na avaliação. A norma NBR 8542 (ABNT, 1986) prevê a
análise da variação dimensional, em relação ao condicionamento padrão, para a
largura, altura e espessura, considerando o valor final para o desvio de esquadro.
As tolerâncias dimensionais segundo a norma NBR 8542 (ABNT, 1986), verificadas
após o condicionamento úmido são:
a) variação da largura: 2,0mm;

10

./ /. Adaptação da NBR 8037/83 - Porta de madeira de edificação – Terminologia

da NBR 8052/86 – Porta de madeira de edificação – Dimensões – Padronização e
da NBR 6507/83 - Símbolos de identificação das faces s sentido de fechamento de porta e janela
de edificação – Simbologia.
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b) variação da altura: 5,0mm;
c) variação da espessura: 1,0mm;
d) desvio de esquadro: 1,0mm.
Considera-se que possam haver ajustes nestes critérios, tornando-os mais
exigentes, visando o cumprimento dos limites para as folgas (vide Apêndice A) e, ao
mesmo tempo, tornando-os classificatórios.
Optou-se por elaborar uma classificação, baseada na avaliação dos resultados
obtidos durante os ensaios das três amostragens efetuadas pelo IPT dentro do PSQPIM, mantendo os menores valores expressos na mesma como Classe 3 e
estratificando os valores para as classes 0, 1 e 2, procurando adotar uma
progressão aritmética crescente para os valores em função da diminuição da
exigência.
A proposição para os critérios seria praticamente idêntica aos valores assumidos
quando da consideração do condicionamento padrão, conforme exposto no Quadro
12, lembrando que para a altura, largura e espessura são válidas as variações em
relação ao condicionamento padrão enquanto que, para o desvio de esquadro é
válido o valor absoluto obtido.
Após cada um dos condicionamentos (úmido e seco) expressos no Quadro 10,
efetuam-se as determinações; com base nos preceitos na NBR 8542 (ABNT, 1986),
as folhas de porta devem ser inspecionadas visualmente, não devendo apresentar
fissurações, destacamentos, delaminações e outros indícios de degradação de seus
materiais ou partes constituintes, tolerando-se o surgimento de fungos em portas
comuns sem acabamento final (pintura/verniz/lâminas impermeáveis). A ocorrência
de

qualquer falha prevista

qualifica

a folha

de

porta

como

Classe

0,

independentemente das variações dimensionais obtidas.
O Quadro 13 estabelece as classes propostas em função das variações
dimensionais da folha de porta devidas às variações climáticas (umidade e
temperatura), imediatamente após cada um dos condicionamentos previstos.
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Dimensões
e desvio de esquadro

Limites para as variações dimensionais da folha de porta (mm)
Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Altura

Superior a 2,0

2,0

1,5

1,0

Largura

Superior a 2,0

2,0

1,5

1,0

Espessura

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Desvio de esquadro em qualquer
ângulo (valor absoluto final)

Superior a 1,5

1,5

1,5

1,0

Notas:
- Em se tratando de variação dimensional, os valores grafados e os obtidos através dos ensaios
podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os resultados;
- Estas variações dimensionais são determinadas considerando-se as diferenças em relação às
medidas obtidas no condicionamento padrão.
- Não é tolerada a ocorrência de fissurações, destacamentos, delaminações e outros indícios de
degradação de seus materiais ou partes constituintes, tolerando-se o surgimento de fungos em
portas comuns sem acabamento final; tais ocorrências qualificam a folha de porta como Classe 0,
independente das variações dimensionais obtidas.
- A verificação dos desvios de esquadro referem-se ao valor final absoluto, não se tratando de
variação em relação ao condicionamento padrão.
- Nota do autor: os campos demarcados em cinza, referem-se aproximadamente ao posicionamento
dos critérios expressos na NBR 8542 (ABNT, 1986).

Quadro 13 – Proposta de classificação em função das variações dimensionais das
folhas de porta devidas às variações climáticas (umidade e temperatura), após cada
um dos condicionamentos (úmido e seco).
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São representados pelos afastamentos entre a superfície da face de um
componente e o plano perfeito teórico da face do sólido que mais se aproxima de
sua forma geométrica. Por exemplo, no caso de uma folha de porta, de uma
ombreira ou travessa do marco, o formato teórico é o de um paralelepípedo.
Segundo as definições apresentadas na NBR 8542 (ABNT, 1986) os desvios de
planicidade englobam:
D  'HVYLRGHFXUYDWXUDGRSODQRGDIROKDGHSRUWD

2FRUUHTXDQGRDIROKDGHSRUWDDSUHVHQWDVHFXUYDGDQDGLUHomR
GH VXD DOWXUD QD GLUHomR GH VXD ODUJXUD HRX GH VXDV GLDJRQDLV
&RQVLGHUDQGRVH D IDFH F{QFDYD GD IROKD GH SRUWD H RV HL[RV
UHSUHVHQWDGRV QD )LJXUD   RV GHVYLRV GH FXUYDWXUD GD IROKD GH
SRUWDVmRGHILQLGRVFRPR
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L $EDXODPHQWR GHVYLRGHFXUYDWXUDHPUHODomRjDOWXUDGD
IROKDGHSRUWD HPLQJOrV%2:

9DORU GR PDLRU DIDVWDPHQWR HQWUH DV OLQKDV FXUYDV SUHVHQWHV QD
IDFHGDIROKDHRVVHJPHQWRVGHUHWDTXHXQHPDVH[WUHPLGDGHV
GHVVDV OLQKDV QDV SRVLo}HV FRUUHVSRQGHQWHV DRV HL[RV D H E
FRQIRUPHFigura 4


Figura 4 – Desvio de curvatura do plano em relação à altura da
folha de porta ou Abaulamento (em inglês, BOW)
LL

(QFDQRDPHQWR GHVYLRGHFXUYDWXUDHPUHODomRjODUJXUD
GDIROKDGHSRUWD HPLQJOrV&83

9DORU GR PDLRU DIDVWDPHQWR HQWUH DV OLQKDV FXUYDV SUHVHQWHV QD
IDFHGDIROKDHRVVHJPHQWRVGHUHWDTXHXQHPDVH[WUHPLGDGHV
GHVVDV OLQKDV QDV SRVLo}HV FRUUHVSRQGHQWHV DRV HL[RV F H G
FRQIRUPH)LJXUD


Figura 5 – Desvio de curvatura do plano em relação à largura da
folha de porta ou Encanoamento, em inglês: CUP
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E 'HVYLRGHWRUomRGDIROKDGHSRUWDHPLQJOrV7:,67

&RQVLGHUDQGRVHXPDGDVIDFHVGDIROKDGHSRUWDRFRUUHTXDQGR
XP GRV YpUWLFHV GHVWD IDFH VLWXDVH IRUD GR SODQR LGHQWLILFDGR
SHORV RXWURV WUrV YpUWLFHV 1HVWDV FRQGLo}HV R GHVYLR p GHILQLGR
FRPR D GLVWkQFLD HQWUHR YpUWLFH H[WHUQR H R SODQR GH UHIHUrQFLD
FRQIRUPH)LJXUD


Figura 6 – Desvio de torção da folha de porta, em inglês: TWIST
F  ,UUHJXODULGDGHVGHVXSHUItFLH

&RQVLGHUDQGRVH DPEDV DV IDFHV GD IROKD GH SRUWD RFRUUH
TXDQGR VXUJH XPD GHSUHVVmR RX VREUHHOHYDomR ORFDOL]DGD
PRVVDFDORPERHWF 

 &RQGLFLRQDPHQWR3DGUmR
O Quadro 14 demonstra a comparação entre os desvios de planicidade para as

folhas de porta segundo as normas NBR 8542 (ABNT, 1986), (1 1530 (&(1, 2000),

BS 4787 (%6,, 1980) e ,6&& (,6&&, 1970), verificados após o condicionamento
padrão.
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&(1

%6,

,6&&

2,0

4,0

3,0

2,0

1,0

2,0

1,5

8,0

4,0

2,0

6,0

3,0

0,4

0,3

0,2

0,5

0,15

Variações e desvios
em relação ao plano (mm)

ABNT

Classe
1

Classe
2

Classe
3

Classe
4

Abaulamento (curvatura do plano em
relação à altura)

2,5

10,0

8,0

4,0

Encanoamento (curvatura do plano em
relação à largura)

1,5

6,0

4,0

Torção (desvio de qualquer vértice em
relação ao plano)

2,0

10,0

Irregularidades de superfície
(de forma localizada)

0,4

0,6

Quadro 14 – Comparativo dos desvios de planicidade, em mm, para a folha de porta
12 ,21 verificados após o
segundo as normas ABNT, &(1, %6, e texto ,6&&11
condicionamento padrão.

Da análise do Quadro 14 pode-se verificar que as exigências da NBR 8542 (ABNT,

1986) praticamente aproximam-se da Classe 4 da (1 1530 (&(1, 2000) à exceção
das irregularidades de superfície, coincidindo com a Classe 2.
Os equipamentos e os procedimentos de ensaios da norma brasileira e da
Comunidade Européia são idênticos, consistindo em réguas ou gabaritos para
medidas do abaulamento, encanoamento e torção. Diferem quanto à aplicação do
equipamento para medida das irregularidades de superfície: a norma brasileira
define eixos a serem monitorados – vide Figura 1 – enquanto a norma européia
menciona que se deve, visualmente, procurar os desníveis e sobre-elevações nas
faces da folha de porta, posteriormente aplicando o equipamento na região.
A exemplo do exposto quando da análise das tolerâncias dimensionais, optou-se por

adotar os valores da norma (1 1530 (&(1, 2000) em detrimento da NBR 8542
(ABNT, 1986).

12 21 NBR 8542 (ABNT, 1986), (1 1530 (&(1, 2000), BS 4787 (%6,, 1980) e ISCC (,6&&, 1970).
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O Quadro 15 estabelece as classes propostas em função dos desvios de planicidade
das faces da folha de porta, em relação ao plano perfeito, conforme dados extraídos

da norma (1 1530 (&(1, 2000). Considerando esta classificação, as amostras do
PSQ-PIM

enquadram-se

como

classe

4

nos

requisitos

de

abaulamento,

encanoamento e torção, dispersando-se entre as classes 1 e 3 em irregularidades
de superfície.
Variações e desvios
em relação ao plano (mm)

Limites dos desvios de planicidade das faces da folha de
porta (mm)
Classe 0

Abaulamento (curvatura do plano em
Superior a 10,0
relação à altura)

Classe 1

Classe 2 Classe 3 Classe 4

10,0

8,0

4,0

2,0

Encanoamento (curvatura do plano
em relação à largura)

Superior a 6,0

6,0

4,0

2,0

1,0

Torção (desvio de qualquer vértice
em relação ao plano)

Superior a 10,0

10,0

8,0

4,0

2,0

Irregularidades de superfície
(de forma localizada)

Superior a 0,6

0,6

0,4

0,3

0,2

Notas:
- Em se tratando de desvios de planicidade das faces, os valores grafados e os obtidos através
dos ensaios podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os
resultados;
- Nota do autor: os campos demarcados em cinza, referem-se aproximadamente ao
posicionamento dos critérios expressos na NBR 8542 (ABNT, 1986).

Quadro 15 – Classificação das portas em função dos desvios de planicidade das
faces da folha de porta, conforme (1 1530 (&(1, 2000)
 &RQGLFLRQDPHQWRV~PLGRHVHFR
O Quadro 16 demonstra a comparação entre os desvios de planicidade para as

folhas de porta segundo as normas NBR 8542 (ABNT, 1986) e (1 1530 (&(1,
2000), verificadas após cada um dos condicionamentos úmido e seco, previstos no
Quadro 10.
Os textos BS 4787 (%6,, 1980) e ISCC (,6&&, 1970) não contemplam esta
avaliação.

65

&(1

Variações e desvios
em relação ao plano (mm)

ABNT

Classe
1

Classe
2

Classe
3

Classe
4

Abaulamento (curvatura do plano em
relação à altura)

5,0

8,0

4,0

2,0

-

Encanoamento (curvatura do plano em
relação à largura)

2,5

4,0

2,0

1,0

-

Torção (desvio de qualquer vértice em
relação ao plano)

3,0

8,0

4,0

2,0

-

Irregularidades de superfície
(de forma localizada)

0,6

0,6

0,4

0,3

0,2

Quadro 16 – Comparativo dos desvios de planicidade para a folha de porta segundo
12 ,21 verificadas após cada um dos condicionamentos
as normas ABNT e &(112
(úmido e seco).

Da análise do Quadro 16 pode-se verificar que as exigências da NBR 8542 (ABNT,

1986) variam entre as classes 1 e 3 da (1 1530 (&(1, 2000).

A exemplo do exposto quando da análise das tolerâncias dimensionais, optou-se por

adotar os valores da norma (1 1530 (&(1, 2000) em detrimento da NBR 8542
(ABNT, 1986).

Após cada um dos condicionamentos (úmido e seco) expressos no Quadro 10,
efetuam-se as determinações; com base nos preceitos na NBR 8542 (ABNT, 1986)
as folhas de porta devem ser inspecionadas visualmente, não devendo apresentar
fissurações, destacamentos, delaminações e outros indícios de degradação de seus
materiais ou partes constituintes, tolerando-se o surgimento de fungos em portas
comuns sem acabamento final (pintura/verniz/lâminas impermeáveis). A ocorrência
de falha prevista qualifica a folha de porta como Classe 0, independentemente das
variações dimensionais obtidas.
O Quadro 17 estabelece as classes propostas em função das variações da
planicidade das faces da folha de porta, devidas às variações climáticas (umidade e
temperatura), após cada um dos condicionamentos previstos. Considerando esta
classificação, as amostras do PSQ-PIM enquadram-se nas classes 2 e 3 nos
12 21 NBR 8542 (ABNT, 1986) e (1 1530 (&(1, 2000).
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requisitos de abaulamento, encanoamento e torção, dispersando-se entre as classes
0 e 1 em irregularidades de superfície.
Desvios de planicidade

Limites dos desvios de planicidade das faces da folha de porta
(mm)
Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Abaulamento 2 2 (curvatura do plano
em relação à altura)

Superior a 8,0

8,0

4,0

2,0

-

Encanoamento (curvatura do plano
em relação à largura)

Superior a 4,0

4,0

2,0

1,0

-

Torção (desvio de qualquer vértice
em relação ao plano)

Superior a 8,0

8,0

4,0

2,0

-

Irregularidades de superfície
(de forma localizada)

Superior a 0,6

0,6

0,4

0,3

0,2

1)

1)

2 E
2 ste desvio de planicidade das faces é determinado considerando-se a diferença em relação à

medida inicial (condicionamento padrão) ou considerando-se o desvio da medida final em relação
ao plano perfeito, o que for maior.

Notas:
- A EN 1530 não especifica valores de abaulamento, encanoamento e torção para a Classe 4 –
portanto, preservou-se esta característica quando da proposição dos parâmetros nacionais de
forma a manter a paridade;
- Em se tratando de desvio de planicidade das faces, os valores grafados e os obtidos através dos
ensaios podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os
resultados;
- Não é tolerada a ocorrência de fissurações, destacamentos, delaminações e outros indícios de
degradação de seus materiais ou partes constituintes, tolerando-se o surgimento de fungos em
portas comuns sem acabamento final; tais ocorrências qualificam a folha de porta como Classe 0,
independente das variações dimensionais obtidas.
- Nota do autor: os campos demarcados em cinza, referem-se aproximadamente ao posicionamento
dos critérios expressos na NBR 8542 (ABNT, 1986).

Quadro 17 – Classificação em função dos desvios de planicidade das faces das
folhas de porta devidas às variações climáticas (umidade e temperatura), após cada
um dos condicionamentos, conforme (1 1530 (&(1, 2000)


'(69,26'()250$'$6)2/+$6'(3257$

Podem ser definidos como os afastamentos entre o formato de um componente e o
formato teórico do sólido que mais se aproxima de sua forma geométrica. Por
exemplo, no caso de uma folha de porta, de uma ombreira ou travessa do marco, o
formato teórico é o de um paralelepípedo.
As normas européias não mencionam requisitos e critérios para verificação destas
características.
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Segundo as definições apresentadas na NBR 8542 (ABNT, 1986) os desvios de
forma englobam:
D  $EDXODPHQWR GLDJRQDO GHVYLR GH FXUYDWXUD HP UHODomR jV
GLDJRQDLVGDIROKDGHSRUWD 
9DORU GR PDLRU DIDVWDPHQWR HQWUH DV OLQKDV FXUYDV SUHVHQWHV QD
IDFHGDIROKDHRVVHJPHQWRVGHUHWDTXHXQHPDVH[WUHPLGDGHV
GHVVDVOLQKDVQDVSRVLo}HVFRUUHVSRQGHQWHVDRVHL[RVGLDJRQDLV
FRQIRUPH)LJXUD


Figura 7 – Desvio de curvatura do plano em relação às diagonais
da folha de porta ou abaulamento diagonal
E 'HVYLRGHFXUYDWXUDGDVERUGDVGDIROKDGHSRUWD

2FRUUH TXDQGR DV ERUGDV GD IROKD DSUHVHQWDPVH FXUYDGDV HP
UHODomR jV ERUGDV GR SDUDOHOHStSHGR UHWkQJXOR GH UHIHUrQFLD 2V
GHVYLRVGHFXUYDWXUDGDVERUGDVVmRGHILQLGRVFRPR
L &XUYDWXUDGDERUGDYHUWLFDOGDIROKDGHSRUWD

9DORUGRPDLRUDIDVWDPHQWRHQWUHDVERUGDVFXUYDGDVHDVERUGDV
GHUHIHUrQFLDQDGLUHomRGDDOWXUDGDIROKDFRQIRUPH)LJXUD
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Figura 8 – Desvio de curvatura da borda vertical da folha de porta
LL

&XUYDWXUDGDERUGDKRUL]RQWDOGDIROKDGHSRUWD

9DORUGRPDLRUDIDVWDPHQWRHQWUHDVERUGDVFXUYDGDVHDVERUGDV
GHUHIHUrQFLDQDGLUHomRGDODUJXUDGDIROKDFRQIRUPH)LJXUD


Figura 9 – Desvio de curvatura da borda horizontal da folha de
porta
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 &RQGLFLRQDPHQWR3DGUmR
Os desvios de forma segundo as normas NBR 8542 (ABNT, 1986), verificados após
o condicionamento padrão são:
a) diferença de medidas entre diagonais: 3,0mm;
b) curvatura da borda vertical: 2,0mm;
c) curvatura da borda horizontal: 1,0mm;
d) curvatura do plano em relação às diagonais (abaulamento diagonal): 3,0mm.
A exemplo do ocorrido em itens anteriores, considera-se que possam haver ajustes
nestes critérios, tornando-os mais exigentes, visando o cumprimento dos limites para
as folgas (vide Apêndice A) e, ao mesmo tempo, tornando-os classificatórios.
Optou-se por elaborar uma classificação, baseada na avaliação dos resultados
obtidos durante os ensaios das três amostragens efetuadas pelo IPT dentro do PSQPIM, mantendo os menores valores expressos na mesma como Classe 3 e
estratificando os valores para as classes 0, 1 e 2, adotando uma progressão
aritmética crescente para os valores em função da diminuição da exigência.
O Quadro 18 estabelece as classes propostas em função dos desvios de forma da
folha de porta, em relação ao paralelepípedo, após o condicionamento padrão.
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Limites dos desvios de forma da folha de porta
(mm)

Variações e desvios
em relação ao paralelepípedo

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Diferença de medida entre diagonais

Superior a 3,0

3,0

2,0

1,0

Curvatura da borda vertical

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Curvatura da borda horizontal

Superior a 1,0

1,0

0,7

0,5

Abaulamento diagonal (curvatura do plano
em relação às diagonais)

Superior a 3,0

3,0

2,0

1,0

Notas:
- Em se tratando de desvios de forma, os valores grafados e os obtidos através dos ensaios
podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os resultados;
- Nota do autor: Os campos demarcados em cinza, referem-se aproximadamente ao
posicionamento dos critérios expressos na NBR 8542 (ABNT, 1986).

Quadro 18 – Proposta de classificação das portas em função dos desvios de forma
da folha de porta após o condicionamento padrão - adaptação da NBR 8542 (ABNT,
1986)
 &RQGLFLRQDPHQWRV~PLGRHVHFR
Os desvios de forma segundo as normas NBR 8542 (ABNT, 1986), verificados após
o condicionamento úmido são:
a) diferença de medidas entre diagonais: 5,0mm;
b) curvatura da borda vertical: 3,0mm;
c) curvatura da borda horizontal: 2,0mm;
d) curvatura do plano em relação às diagonais (abaulamento diagonal): 6,0mm.
As demais condições de contorno são idênticas àquelas previstas em 4.3.1.
O Quadro 19 estabelece as classes propostas em função dos desvios de forma da
folha de porta, devidas às variações climáticas (umidade e temperatura), após cada
um dos condicionamentos previstos. Considerando esta classificação, as amostras
do PSQ-PIM enquadram-se, predominantemente, nas classes 2 e 3, apresentando
dispersão entre as classes 0 e 3 quanto ao ensaio de abaulamento diagonal.
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Variação e desvios

Limites das variações dos desvios de forma da
folha de porta (mm)
Classe 0

Classe 1

Classe 2 Classe 3

Diferença de medida entre diagonais

Superior a 3,0

3,0

2,0

1,0

Curvatura da borda vertical

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Curvatura da borda horizontal

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Abaulamento diagonal (curvatura do plano
em relação às diagonais)

Superior a 5,0

5,0

3,0

1,0

Notas:
- Em se tratando de desvios de forma, os valores grafados e os obtidos através dos ensaios
podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os resultados;
- Não é tolerada a ocorrência de fissurações, destacamentos, delaminações e outros indícios
de degradação de seus materiais ou partes constituintes, tolerando-se o surgimento de fungos
em portas comuns sem acabamento final; tais ocorrências qualificam a folha de porta como
Classe 0, independente das variações dimensionais obtidas.
- Nota do autor: os campos demarcados em cinza, referem-se aproximadamente ao
posicionamento dos critérios expressos na NBR 8542 (ABNT, 1986).

Quadro 19 – Proposta de classificação em função dos desvios de forma das folhas
de porta devidas às variações climáticas (umidade e temperatura), após cada um
dos condicionamentos previstos (úmido e seco)
- adaptação da NBR 8542 (ABNT, 1986)



72/(5Æ1&,$6',0(16,21$,6'20$5&2

As normas da Comunidade Européia não fazem menção às tolerâncias
dimensionais, desvios e outras características do marco.
 &RQGLFLRQDPHQWR3DGUmR
A NBR 8542 (ABNT, 1986) estabelece os seguintes valores para as tolerâncias
dimensionais para os marcos de madeira e de aço padrões superior, médio e
popular – vide Figura 10:
•

(g) largura das ombreiras e travessa(s): +/- 1,0mm;

•

(l) espessura das ombreiras e travessa(s): +/- 1,0mm;

•

(f) largura do rebaixo do batente: + 0mm, -1mm;
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•

(r) profundidade do rebaixo do batente: +/- 0,5mm.

Figura 10 – Indicações das dimensões em marco de porta de abrir
Optou-se por elaborar uma classificação baseada nos limites da NBR 8542 (ABNT,
1986), mantendo os valores expressos na mesma entre as classes 2 e 3, procurando
adotar uma progressão aritmética crescente para os valores em função da
diminuição da exigência.
O Quadro 20 estabelece as classes propostas em função das tolerâncias
dimensionais em relação às dimensões nominais das ombreiras e travessa(s) do
marco. Considerando esta classificação, as amostras do PSQ-PIM enquadram-se
predominantemente como classe 3.
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Limites para a variação dimensional das ombreiras e
travessas do marco (mm)

Dimensões

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Largura das ombreiras e travessa(s)

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Espessura das ombreiras e travessa(s)

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Largura do rebaixo do batente

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Profundidade do rebaixo do batente

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Largura do conjunto montado (folha(s),
marco e ferragens): distância horizontal
entre as faces do marco que ficarão
justapostas à parede após a instalação
no vão.

Superior a 4,0

4,0

3,0

2,0

Notas:
- Em se tratando de variação dimensional, os valores grafados e os obtidos através dos ensaios
podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os resultados;
- Nota do autor: os campos demarcados em cinza, referem-se aproximadamente ao
posicionamento dos critérios expressos na NBR 8542 (ABNT, 1986).

Quadro 20 – Proposta de classificação em função das tolerâncias dimensionais das
ombreiras e travessa(s) do marco
 &RQGLFLRQDPHQWRV~PLGRHVHFR
Para efeito deste trabalho, entende-se como variação dimensional a diferença, em
valor absoluto, entre as dimensões ou desvios mensurados após o condicionamento
padrão e aqueles mensurados após os condicionamentos subseqüentes – vide
Quadro

10. A NBR 8542 (ABNT, 1986) bem como o conjunto de normas da

Comunidade Européia não estabelece requisitos ou critérios para a avaliação destes
quesitos.
As ombreiras e travessa(s) do marco de madeira e de outros materiais com
características higroscópicas podem apresentar variações dimensionais devidas às
variações climáticas (umidade e temperatura), enquadradas dentro dos parâmetros
estabelecidos para cada classe, constantes do Quadro 21, após cada um dos
condicionamentos subseqüentes, em clima úmido e seco, citados no Quadro 10 e,
ainda,

manterem-se

com

aspecto

original,

não

apresentando

fissurações,

destacamentos, delaminações e outros indícios de degradação de seus materiais ou
partes constituintes, tolerando-se o surgimento de fungos em marco sem
acabamento final (pintura/verniz/lâminas impermeáveis).

74

Optou-se por elaborar uma classificação baseada na geometria dos componentes e
suas tolerâncias dimensionais de maneira a preservarem-se as condições de
encaixe e de funcionamento da porta – vide Apêndice A.

Dimensões

Limites para a variação dimensional das ombreiras e
travessas do marco de madeira e de outros materiais com
características higroscópicas (mm)
Classe 0

Largura das ombreiras e travessa(s) Superior a 1,5

Classe 1

Classe 2

Classe 3

1,5

1,0

0,5

Espessura das ombreiras e
travessa(s)

Superior a 1,0

1,0

0,7

0,5

Largura do rebaixo do batente

Superior a 1,0

1,0

0,7

0,5

Profundidade do rebaixo do batente Superior a 1,0

1,0

0,7

0,5

Largura do conjunto montado
(folha(s), marco e ferragens):
distância horizontal entre as faces
do marco que ficarão justapostas à
parede após a instalação no vão

4,0

3,0

2,0

Superior a 4,0

Notas:
- Em se tratando de variação dimensional, os valores grafados e os obtidos através dos ensaios
podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os resultados;
- A ocorrência de fissurações, destacamentos, delaminações e outros indícios de degradação de
seus materiais ou partes constituintes qualifica o marco como Classe 0, independente das
variações dimensionais obtidas. Tolera-se o surgimento de fungos em marco de madeira e de
outros materiais com características higroscópicas sem acabamento final (pintura/verniz/lâminas
impermeáveis).

Quadro 21 – Proposta de classificação em função das variações dimensionais das
ombreiras e travessa(s) do marco de madeira e de outros materiais com
características higroscópicas devidas às variações climáticas (umidade e
temperatura), após cada um dos condicionamentos (úmido e seco).


'(69,26'()250$'20$5&2

 &RQGLFLRQDPHQWR3DGUmR
Os critérios expressos pela NBR 8542 (ABNT, 1986) contrastam entre si:
a) consideram desvio nulo para o arqueamento, ou seja, para a flecha nas
ombreiras e travessa(s) considerando-se a direção perpendicular ao plano da
porta, qualificando qualquer produto como não-conforme pois, produzir um
perfil com 2200mm de comprimento, com flecha inferior a 0,1mm – menor
tolerância indicada na respectiva norma - torna-se economicamente inviável
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mesmo para produtos extrudados; o mesmo critério estende-se ao
encurvamento da(s) travessa(s);
b) estabelecem desvio de h/400 para o encurvamento das ombreiras (h =
comprimento do perfil), considerando a direção paralela ao plano da porta.
Ocorre que 2200mm/400 resulta em 5,5mm de desvio e, caso o perfil não
seja deformável, tal desvio não poderá ser corrigido quando da instalação,
comprometendo as funções da porta (estanqueidade ao ar, à água, isolação
sonora, manobras de fechamento e travamento, etc.).
Optou-se por elaborar uma classificação, baseada na avaliação dos resultados
obtidos durante os ensaios das três amostragens efetuadas pelo IPT dentro do PSQPIM, mantendo os menores desvios expressos na mesma como Classe 3 e
estratificando os valores para as classes 0, 1 e 2, procurando adotar uma
progressão aritmética crescente para os valores em função da diminuição da
exigência. Tal critério mostrou-se mais exigente do que a aplicação da NBR 8542
(ABNT, 1986) e compatível com os resultados dos cinco participantes do PSQ-PIM
que produzem marcos de madeira.
Partiu-se de um desvio máximo de encurvamento das ombreiras de 1,5mm (Classe
1) até o mínimo de 0,5mm (Classe 3), enquadrando os produtos avaliados pelo
PSQ-PIM entre as classes 2 e 3 com predominância desta última. Do ponto de vista
da instalação, são desvios suscetíveis às correções simples ou mesmo, em último
caso, praticamente desprezíveis.
Em relação ao arqueamento, partiu-se de um desvio máximo aproximado de 1,0mm
(Classe 1) até o limite aproximado de 0,5mm, com ao menos três participantes
classificados como Classe 3. Os critérios referentes à este quesito devem ter maior
nível de exigência, comparativamente ao encurvamento, em função das limitações
para ajuste do perfil quando da instalação, devido geralmente ao grande momento
de inércia apresentado nesta direção. Em sistemas em que o marco é instalado
anteriormente ao revestimento da parede os perfis do mesmo servem de guia para o
revestimento, daí a necessidade de um controle dimensional mais apurado para as
ombreiras e travessa(s).
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O Quadro 22 estabelece as classes propostas em função dos desvios de forma das
ombreiras e travessa(s) do marco de madeira, em relação ao paralelepípedo.
Desvios
em relação ao paralelepípedo

Limites dos desvios de forma das ombreiras e
travessa(s) do marco (mm)
Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Encurvamento das ombreiras

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,5

Encurvamento da(s) travessa(s)

Superior a 1,0

1,0

0,7

0,5

Arqueamento das ombreiras

Superior a 1,0

1,0

0,7

0,5

Arqueamento da(s) travessa(s)

Superior a 1,0

1,0

0,7

0,5

Notas:
- Em se tratando de desvios de forma, os valores grafados e os obtidos através dos ensaios
podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os
resultados.

Quadro 22 – Proposta de classificação em função dos desvios de forma das
ombreiras e travessa(s) do marco
 &RQGLFLRQDPHQWRV~PLGRHVHFR
As premissas são idênticas às discutidas anteriormente no item 4.4.2.
Optou-se por elaborar uma classificação, baseada na geometria dos componentes e
suas tolerâncias dimensionais de maneira a preservarem-se as condições de
encaixe e de funcionamento da porta (vide Apêndice A).
O Quadro 23 estabelece as classes propostas em função dos desvios de forma das
ombreiras e travessa(s) do marco de madeira e de outros materiais com
características

higroscópicas,

devidas

às

variações

climáticas

temperatura), após cada um dos condicionamentos previstos.

(umidade

e
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Variações e desvios
em relação ao paralelepípedo

Limites dos desvios de forma das ombreiras e
travessa(s) do marco de madeira e de outros
materiais com características higroscópicas (mm)
Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Encurvamento das ombreiras

Superior a 2,0

2,0

1,5

1,0

Encurvamento da(s) travessa(s)

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,7

Arqueamento das ombreiras

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,7

Arqueamento da(s) travessa(s)

Superior a 1,5

1,5

1,0

0,7

Notas:
- Em se tratando dos desvios de forma, os valores grafados e os obtidos através dos ensaios
podem ser positivos ou negativos; este quadro assume valores absolutos para os resultados;
- A ocorrência de fissurações, destacamentos, delaminações e outros indícios de degradação
de seus materiais ou partes constituintes qualifica o marco como Classe 0, independente das
variações dimensionais obtidas. Tolera-se o surgimento de fungos em marco de madeira e de
outros materiais com características higroscópicas sem acabamento final
(pintura/verniz/lâminas impermeáveis).

Quadro 23 – Proposta de classificação em função dos desvios de forma das
ombreiras e travessa(s) do marco de madeira e de outros materiais com
características higroscópicas devidas às variações climáticas (umidade e
temperatura), após cada um dos condicionamentos previstos


)2/*$6&2167587,9$6

No Apêndice A encontra-se um estudo sobre o efeito da combinação das tolerâncias
dimensionais e dos desvios de forma, considerando os critérios normativos vigentes
e a proposta de revisão, visando a adequação das folgas construtivas entre a folha e
o marco.


(6)25d260(&Æ1,&26±3$57(

Caracterizam-se pelos esforços mecânicos comumente suscetíveis de serem
aplicados às portas, principalmente às folhas, quando no uso corrente,
compreendendo:
a) carregamento vertical;
b) torção estática;
c) impactos de corpo mole;
d) impactos de corpo duro.
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A norma européia (1 1192 (&(1, 1999) agrupa e classifica as portas segundo estes
requisitos, apresentando procedimentos diferenciados em relação à NBR 8542
(ABNT, 1986) e, principalmente, solicitações e critérios de deslocamentos distintos,
além da apresentação do resultado de forma classificatória.
Na classificação quanto ao uso, relativa aos esforços mecânicos, o projeto de norma

BS DD 171 (%6,, 1987) segue os mesmos preceitos da (1 1192 (&(1, 1999):

a) classes 1 e 2 - Solicitação Leve (OLJKW GXW\): baixa freqüência de uso e
manuseio cuidadoso (portas internas e de entrada em hall com antecâmara
em áreas de pouco movimento tais como residências);
b) classes 2 e 3 - Solicitação Média (PpGLXPGXW\): Média freqüência de uso e
manuseio normal (portas internas e externas em áreas de pouco tráfego por
exemplo: residências e áreas internas de escritórios);
c) classes 3 e 4 - Solicitação Pesada (KHDY\ GXW\): Alta freqüência de uso e
manuseio descuidado (VKRSSLQJFHQWHUV, hospitais e outras áreas de grande
afluência de público);
d) classe 4 - Solicitação Severa (VHYHUHGXW\): Frequentemente exposta ao uso
de forma violenta (acessos a depósitos feito por empilhadeiras, escolas, etc.).
 &DUUHJDPHQWRYHUWLFDO GHIRUPDomRGLDJRQDO 
Verificação do deslocamento vertical da folha de porta quando submetida a um
carregamento vertical coplanar à folha, quando aberta num ângulo de 90 graus,
aplicando-se o carregamento de maneira a tangenciar a posição da maçaneta ou
puxador (aproximadamente 50mm da borda que contém a fechadura). Deve-se
restringir o deslocamento horizontal da folha sem influenciar os deslocamentos
verticais.
Monitoram-se os deslocamentos verticais instantâneos durante o carregamento
progressivo e sem golpes e, ao final, retirado o carregamento, verifica-se o
deslocamento vertical residual da folha.
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O objetivo é verificar, indiretamente, a rigidez da folha quanto à deformação diagonal
introduzida pela aplicação de carga excêntrica, paralela ao plano da folha. O croquis
da Figura 11 ilustra a montagem do ensaio conforme a EN 947 (CEN, 1998). O
Quadro 24 considera as exigências da NBR 8053 (ABNT, 1983), NBR 8542 (ABNT,
1986) e da EN 1192 (CEN, 1999).
Situações corriqueiras deste tipo de solicitação no uso:
a) apoio na maçaneta de pessoas idosas, debilitadas e deficientes físicos;
b) crianças brincando de balanço, segurando na maçaneta e movimentando a
folha;
c) apoio na maçaneta quando de escorregões e acidentes.

Figura 11 – Esquema de ensaio de carregamento vertical, conforme
(1 947 (&(1, 1998)
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Condicionantes

NBR 8053 (ABNT, 1983) e
NBR 8542 (ABNT, 1986)

(1 1192 (&(1, 1999)
Classe 1

Classe 2

Pré-carregamento (N)
Duração do pré-carregamento
(minutos)

Classe 3

Classe 4

200
-

1

Carga aplicada (N)

490

Duração do carregamento (minutos)

15

5

Posição equivalente ao
puxador ou maçaneta

Topo da folha, distante 50mm da borda vertical
que contém a maçaneta ou puxador

Limite de deslocamento instantâneo
(mm)

10

-

Limite de deslocamento residual
(mm)

1

1

Tempo após a retirada da carga para
determinação do deslocamento
residual (minutos)

5

3

Rupturas, fendilhamentos ou
destacamentos entre suas
partes constituintes e danos
que prejudiquem as
manobras normais de
abertura e fechamento.

Perda de fixações, destacamentos,
deformações e danos que impeçam as ações
de fechamento e abertura da folha.

-

Pequenas fissuras na região da fechadura,
fechos e dobradiças desde que as funções de
abertura, fechamento e travamento não fiquem
comprometidas.

Local de aplicação da carga

Ocorrências não permitidas

Ocorrências permitidas

400

600

800

1000

Quadro 24 – Comparativo dos critérios entre a NBR 8053 (ABNT, 1983), NBR 8542
(ABNT, 1986) e a (1 1192 (&(1, 1999)

Adicionalmente, a EN 947 (CEN, 1998) estabelece que seja verificada a medida da
diagonal da folha antes e após o ensaio porém, não emprega este dado na
classificação.
O projeto de norma BS DD 171 (%6,, 1987) prevê o carregamento de 500N por três
minutos, com pré-carregamento de 200N (finalidade de acomodação da folha; após
a retirada da pré-carga se fará a zeragem do relógio comparador) tolerando-se o
deslocamento residual de 1mm, medido após 60 minutos da retirada da carga, para
qualquer um dos níveis (OLJKWPHGLXPKHDY\eVHYHUH). Idêntica aplicação, a menos

do pré-carregamento, faz o ,6&& (1970).
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Apesar da semelhança, consideram-se mais apropriados os critérios da (1 1192
(&(1, 1999) vez que:
a) o pré-carregamento melhora em muito a repetitividade do ensaio,
promovendo a acomodação da folha, aliviando o conjunto dos eventuais
esforços introduzidos durante a montagem da porta;
b) a gama de cargas aplicadas é ampla, abrangendo mais aplicações do que as
consideradas para habitações unifamiliares convencionais;
c) do ponto de vista do usuário, não há sentido em se determinar o
deslocamento instantâneo, pois o que importa é a manutenção da condição
de uso da porta uma vez cessado o carregamento;
d) admite danos de menor escala, desde que não interfiram com as operações
normais de abertura e fechamento.
As amostras do PSQ-PIM enquadram-se como classe 4.
 7RUomRHVWiWLFD
Verificação do deslocamento horizontal de um dos vértices livres da folha de porta,
submetida a um carregamento horizontal ortogonal à folha, quando aberta num
ângulo de 90 graus, aplicando o carregamento na região da maçaneta (NBR
8053:1983, BS DD 171:1987 e ISCC:1970) ou no vértice oposto ((1 948:1999), no
sentido de fechamento da folha. Deve-ser restringir o deslocamento horizontal do
outro vértice livre da folha.
A Figura 12 ilustra o esquema de ensaio segundo as normas (1 948 (&(1, 1999) e
NBR 8053 (ABNT, 1983).
Monitoram-se os deslocamentos horizontais instantâneos durante o carregamento
progressivo e sem golpes e, ao final, após retirado o carregamento verifica-se o
deslocamento horizontal residual da folha.
O objetivo é verificar, indiretamente, a rigidez da folha quanto à torção introduzida
pela aplicação de carga excêntrica, normal à folha. O Quadro 25 demonstra a
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relação entre os critérios da NBR 8053 (ABNT, 1983), NBR 8542 (ABNT, 1986) e da

(1 1192 (&(1, 1999).

Situações corriqueiras deste tipo de solicitação no uso:
a) base ou extremidade da folha presa no piso ou junto à travessa superior
devido à expansão por umidade, diminuição da folga devido ao excesso de
camadas de tinta ou ocorrência de sobrelevação do piso;
b) usuário A tenta fechar a porta puxando a maçaneta enquanto o usuário B
tenta impedir o fechamento segurando próximo da extremidade superior;
c) utilização de dispositivos de fixação da folha na posição aberta, tais como
limitadores de curso com presilhas;
d) emprego de braços telescópicos com molas ou demais dispositivos que
promovam o retorno da porta à posição fechada, geralmente instalados
próximos aos vértices livres da mesma.

Figura 12 - Esquemas de ensaio de torção estática, conforme (1 948 (&(1, 1999) à
esquerda e NBR 8053 (ABNT, 1983) à direita.
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O projeto de norma BS DD 171 (%6,, 1987) prevê o carregamento de 400N, com
pré-carregamento de 200N (finalidade de acomodação da folha; após a retirada da
pré-carga se fará a zeragem do relógio comparador) tolerando-se o deslocamento
residual de 3mm, medido após 60 minutos, para qualquer um dos níveis (OLJKW

PHGLXP KHDY\ e VHYHUH). Contudo, o local de aplicação da carga é na região do

puxador, à meia altura da folha e, não no vértice livre oposto como previsto na (1
948 (&(1, 1999).
A ,6&& (1970) considera condições semelhantes às da norma brasileira, com
exceção da inexigência do critério de deslocamento residual e da cronometragem.
Condicionantes

NBR 8053 (ABNT, 1983) e
NBR 8542 (ABNT, 1986)

(1 1192 (&(1, 2000)
Classe 1

Classe 2

Pré-carregamento (N)
Duração do pré-carregamento
(minutos)
Carga aplicada (N)
Duração do carregamento (minutos)

Classe 3

Classe 4

200
392

1
200

250

300

350

5

5

Posição equivalente ao
puxador ou maçaneta

Vértice livre oposto ao da verificação dos
deslocamentos

Limite de deslocamento instantâneo
(mm)

50

-

Limite de deslocamento residual
(mm)

5

2

Tempo após a retirada da carga para
determinação do deslocamento
residual (minutos)

5

3

Rupturas, fendilhamentos ou
destacamentos entre suas
partes constituintes e danos
que prejudiquem as
manobras normais de
abertura e fechamento

Perda de fixações, destacamentos,
deformações e danos que impeçam as ações
de fechamento e abertura da folha

-

Pequenas fissuras na região da fechadura,
fechos e dobradiças desde que as funções de
abertura, fechamento e travamento não fiquem
comprometidas

Local de aplicação da carga

Ocorrências não permitidas

Ocorrências permitidas

Quadro 25 – Comparativo dos critérios entre a NBR 8053 (ABNT, 1983), NBR 8542
(ABNT, 1986) e a (1 1192 (&(1, 1999)
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Consideram-se mais exigentes e apropriados os critérios da (1 1192 (&(1, 1999)
uma vez que:
a) o pré-carregamento melhora em muito a repetitividade do ensaio,
promovendo a acomodação da folha, aliviando o conjunto dos eventuais
esforços introduzidos durante a montagem da porta;
b) o momento fletor gerado pela aplicação da carga num dos vértices livres é
cerca de duas vezes maior que quando aplicado na maçaneta; têm-se
equivalência de momentos fletores entre a norma brasileira e a européia
somente na Classe 1;
c) a gama de cargas aplicadas é ampla, abrangendo mais aplicações do que as
consideradas para habitações unifamiliares convencionais;
d) do ponto de vista do usuário, não há sentido em se determinar o
deslocamento instantâneo pois, o que importa é a manutenção da condição
de uso da porta uma vez cessado o carregamento;
e) admite danos de menor escala, desde que não interfiram com as operações
normais de abertura e fechamento;
f) o critério para o deslocamento residual de 2mm é mais exigente,
considerando-se este limite aceitável para portas de abrir e pivotantes,
minimizando a degradação das características de estanqueidade.
As amostras do PSQ-PIM apresentam dispersão neste requisito, indo da classe 0
até a classe 4.
 ,PSDFWRVGHFRUSRPROH
Verificação do comportamento da folha, do marco e das ferragens quando
submetidos às cargas dinâmicas, provenientes de impactos de corpo mole
(impactador deformável, queda livre em movimento pendular) no centro da folha, em
uma ou em ambas as faces da mesma, na condição fechada.
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Monitora-se, eventualmente, a profundidade da mossa (afundamento) na face de
impacto e verificam-se os danos na porta. A Figura 13 ilustra as condições de ensaio

segundo a (1 949 (&(1, 1998) e NBR 8051 (ABNT, 1983). O Quadro 26 compara

os critérios segundo a NBR 8051 (ABNT, 1983), NBR 8542 (ABNT, 1986) e a (1

1192 (&(1, 1999).
Portas que possuam vidros devem ser submetidas ao ensaio sem a presença dos
mesmos.
Situações corriqueiras deste tipo de solicitação no uso:
a) impactos de corpos humanos na folha causados por acidentes;
b) impactos intencionais visando o arrombamento da porta.

Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8

Polia;
Cabo;
Altura de queda;
Conexão de liberação;
Carretilha para regulagem da altura de queda;
Impactador;
Porta (corpo-de-prova);
Pórtico de fixação.

Legenda:
h/2

metade da altura da folha;

¨+ altura de queda;

Figura 13 - Esquemas de ensaio de impactos de corpo mole, conforme (1 949
(&(1, 1998) à esquerda e NBR 8051 (ABNT, 1983) à direita.
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O projeto de norma BS DD 171 (%6,, 1987) prevê emprego de um impactador na
forma de saco cilíndrico com 250mm de diâmetro e 600mm de altura, com 30kg de
massa. O impacto é repetido três vezes em cada face, com energias de 20J (OLJKW

GXW\), 40J (PHGLXP GXW\), 100J (KHDY\GXW\) e 150J (VHYHUH GXW\) considerando os

critérios de deformação e danos idênticos aos da (1 1192 (&(1, 1999).
Condicionantes

Quantidade e energia dos
impactos (J)

Limite de deslocamento residual –
medida da profundidade da mossa
(afundamento) na região de
impacto (mm)
Tipo de impactador

Ocorrências não permitidas

Ocorrências permitidas

NBR 8051 (ABNT, 1983) e
NBR 8542 (ABNT, 1986)
3 x 120; 1 x 240
aplicados no sentido de
fechamento de porta interna
3 x 120; 1 x 240
aplicados nas 2 faces de
portas externas e de
entrada

(1 1192 (&(1, 1999)
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

3 x 30
nas 2
faces

3 x 60
nas 2
faces

3 x 120
nas 2
faces

3 x 180
nas 2
faces

-

2

Cilíndrico, 250mm diâmetro,
600mm altura, 40kg

Esférico, 350mm diâmetro, 30kg

Rupturas, fendilhamentos
ou destacamentos entre
suas partes constituintes e
danos que prejudiquem as
manobras normais de
abertura e fechamento

Perda de fixações, destacamentos,
deformações e danos que impeçam as
ações de fechamento e abertura da folha

-

Pequenas fissuras na região da fechadura,
fechos e dobradiças desde que as funções
de abertura, fechamento e travamento não
fiquem comprometidas

Quadro 26 – Comparativo dos critérios entre a NBR 8051 (ABNT, 1983), NBR 8542
(ABNT, 1986) e a (1 1192 (&(1, 1999)
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O ,6&& (1970) considera o mesmo impactador da (1 1192 (&(1, 1999) porém
especifica as seguintes energias e respectivas ocorrências:
a) em qualquer tipo de porta, um impacto de 240J em cada face, sem a
ocorrência de ruptura ou danos que coloquem em risco a segurança dos
usuários;
b) em qualquer tipo de porta, três impactos de 60J em cada face, sem a
ocorrência de quaisquer danos que afetem o comportamento da porta;
c) para portas com previsão de solicitações superiores ao previsto para portas
internas, três impactos de 120J em cada face, sem a ocorrência de quaisquer
danos que afetem o comportamento da porta;
d) para portas que requeiram grau superior de segurança, um impacto de 240J
em cada face, sem a ocorrência de ruptura ou possibilidade de intrusão e
acesso aos mecanismos internos de fechamento.
Consideram-se mais apropriados os critérios da (1 1192 (&(1, 1999) pois:
a) apesar das energias de impacto aparentemente menores, as mesmas são
aplicadas sempre nas duas faces da folha;
b) permite-se mensurar e comparar a mossa (afundamento) na região de
impacto, alternativamente à análise de danos;
c) admite danos normais ao tipo de solicitação que não colocam em risco a
integridade física do usuário desde que preservem as características de
funcionamento do sistema.
As amostras do PSQ-PIM enquadram-se, predominantemente, como classe 4.
 ,PSDFWRVGHFRUSRGXUR
Verificação do comportamento da folha quando submetida a cargas dinâmicas,
provenientes de impactos de corpo duro (impactador indeformável, esfera de aço
com 500g de massa em queda livre), distribuídos aleatoriamente ou de forma
padronizada nas faces da folha.

88

Monitora-se a profundidade e o diâmetro da mossa na face de impacto, verificandose os danos. Todas as normas aqui mencionadas empregam o mesmo princípio e o
mesmo tipo de impactador. As folhas são dispostas na horizontal, apoiadas nas
ombreiras (norma brasileira) e, nas ombreiras e travessas (normas européias).
O Quadro 27 ilustra os critérios expostos na NBR 8542 (ABNT, 1986) e os da (1
1192 (&(1, 1999).
Portas que possuam vidros devem ser submetidas ao ensaio sem a presença dos
mesmos.
Situações corriqueiras deste tipo de solicitação no uso:
a) impactos de móveis e utensílios domésticos quando da transposição da
porta;
b) impactos intencionais visando danificar a capa.
A NBR 8542 (ABNT, 1986) estabelece que os impactos sejam distribuídos
aleatoriamente nas faces da folha de porta, preservando-se uma faixa perimetral
com 150mm em torno das bordas, sendo a profundidade de mossa verificada
imediatamente após cada impacto.
A (1 950 (&(1, 1999) considera o uso de um gabarito para delimitação dos
impactos, conforme pode ser observado na Figura 14 na qual, cada algarismo
corresponde a um padrão de energia de impacto, considerando-se que a verificação
da profundidade de mossa seja efetuada após transcorridos 30 minutos do impacto.
Caso a construção da folha seja simétrica pode-se ensaiar somente uma das faces.
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I) EN 1192
(1 1192 (&(1, 2000)

Condicionantes

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

1,5

3

5

8

Energia de impactos (J)
Quantidade de impactos de cada energia

15

Limite da média dos diâmetros de mossa
(mm)

20

Limite da média das profundidades de
mossa (mm)

1,0

Limite das profundidades de mossa (mm)

1,5

II) NBR 8542: Portas internas e faces internas de portas externas e de entrada
Condicionantes

Energia dos impactos (J)
2,5

Quantidade de impactos de cada energia

3,75

5

5
Fissuras,
escamações,
destacamentos

-

Ruptura

Limite de profundidade de mossa (mm)

1,0

-

-

Limite individual de extensão de fissuras
(mm)

-

15

-

Ocorrências não permitidas

III) NBR 8542: Faces externas de portas externas e de entrada
Condicionantes

Energia dos impactos (J)
3,75

Quantidade de impactos de cada energia

5

10

5
Fissuras,
escamações,
destacamentos

-

Ruptura

Limite de profundidade de mossa (mm)

1,0

-

-

Limite individual de extensão de fissuras
(mm)

-

15

-

Ocorrências não permitidas

Quadro 27 – Comparativo dos critérios entre a NBR 8542 (ABNT, 1986) e a (1 1192
(&(1, 1999).
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O projeto de norma BS DD 171 (%6,, 1987) prevê o emprego de gabarito similar ao

da (1 950 (&(1, 1999) porém, especificando energias de 2J (OLJKW GXW\), 3J

(PHGLXPGXW\), 5J (KHDY\GXW\) e 8J (VHYHUHGXW\), profundidade de mossa inferior a

1,25mm, considerando os critérios de danos idênticos à (1 1192 (&(1, 1999).
O ,6&& (1970) especifica as seguintes energias e respectivas ocorrências:

a) 10 impactos de 10J em cada face, distribuídos aleatoriamente, sem a
ocorrência de ruptura ou danos que coloquem em risco a segurança dos
usuários;
b) 10 impactos de 3,75J em cada face, distribuídos aleatoriamente, sem a
ocorrência de fendilhamentos e escamações e sem indentações que sejam
visualmente inaceitáveis (considerando inaceitáveis as mossas maiores que
0,5mm).
Apesar de apresentar uma menor energia máxima de impacto (8 Joules) em relação

à norma brasileira, serão adotados os critérios da (1 1192 (&(1, 1999) em função
de:
a) padronização dos locais de aplicação dos impactos;
b) maior quantidade de pontos de impacto.
As amostras do PSQ-PIM enquadram-se, predominantemente, como classe 2.
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Legenda das cotas:
1
2
3
4
5

6

Largura da folha de porta – 10 divisões iguais
Total de 15 linhas
Base da folha de porta
Área principal – 10 divisões iguais
Área da base (faixa de 150mm à partir da base) – 5 divisões iguais de 30mm
2000mm

Figura 14 – Gabarito para impactos de corpo duro, segundo a (1 950 (&(1, 1999) –
os algarismos de 1 até 4, situados no quadriculado, indicam os pontos de impacto,
onde cada algarismo significa uma classe de energia.
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 5HTXLVLWRVHFULWpULRVSDUDHVIRUoRVPHFkQLFRV±SDUWH
As portas, conforme a tipologia em função da movimentação da(s) folha(s) expressa
no projeto de Norma 31.999.99.001/06 – Porta de Madeira de Edificação – Parte 1 –
34 ,43 estão sujeitas aos esforços mecânicos
Terminologia, padronização e simbologia13

indicados no Quadro 28 e devem ser avaliados segundo esta matriz.
Esforços mecânicos – parte 1
a que está submetido o conjunto

Tipologia da porta em função do
movimento da(s) folha(s)
Abrir, Pivotante,
Vai-vem, Sanfona

Correr

Carregamento vertical

Exigido

-

Torção estática

Exigido

-

Impacto de corpo mole

Exigido

Exigido

Impacto de corpo duro

Exigido

Exigido

Notas:
- Os demais tipos de porta que eventualmente não estejam contemplados devem
ser avaliados segundo a similaridade do tipo de movimento;
- Folhas de portas de diferentes tipologias em relação ao movimento devem ser
avaliadas individualmente, conforme o requisito para cada tipo de movimentação
das folhas, sendo o conjunto avaliado em função dos resultados menos favoráveis

Quadro 28 – Esforços mecânicos – parte 1 a que estão sujeitas as portas em função
do tipo de movimentação da(s) folha(s)

Após a sucessão dos ensaios previstos no Quadro 28, a porta deve manter seu
funcionamento normal. Qualitativamente, são toleradas pequenas fissuras na região
da fechadura, fechos e dobradiças, desde que mantidas as funções de abertura,
fechamento e travamento.
O Quadro 29 estabelece as classes propostas pela (1 1192 (&(1, 1999) em função
dos esforços mecânicos – parte 1. Na eventualidade de não atendimento mínimo à
Classe 1, a porta deve ser enquadrada como Classe 0.

13

34 43 Adaptação da NBR 8037/83 - Porta de madeira de edificação – Terminologia

da NBR 8052/86 – Porta de madeira de edificação – Dimensões – Padronização e
da NBR 6507/83 - Símbolos de identificação das faces e sentido de fechamento de porta e janela
de edificação – Simbologia.
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Tipo de
esforço
mecânico
Carregamento
vertical
Torção
estática

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Carga aplicada (N)

400

600

800

1000

300

350

120

180

5

8

Limite de deslocamento residual (mm)
Carga aplicada (N)

200

250
2

30

60

Limite de deslocamento residual –
medida da profundidade da mossa
(afundamento) na região de impacto
(mm)
Energia de impactos (J)

Impactos de
corpo duro

1

Limite de deslocamento residual (mm)
Energia de impactos (J)

Impactos de
corpo mole

Classes

Limites dos esforços mecânicos
– parte 1

2
1,5

3

Limite da média dos diâmetros de
mossa (mm)

20

Limite da média das profundidades de
mossa (mm)

1,0

Limite das profundidades de mossa
(mm)

1,5

Nota: Após a sucessão dos ensaios previstos no Quadro 28, a porta deve manter seu funcionamento
normal. São toleradas pequenas fissuras na região da fechadura, fechos e dobradiças desde que
as funções de abertura, fechamento e travamento não fiquem comprometidas. Na eventualidade
de não atendimento à Classe 1, a porta deve ser classificada como Classe 0

Quadro 29 – Classificação das portas em função dos esforços mecânicos – parte 1,
conforme (1 1192 (&(1, 1999).
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(6)25d260(&Æ1,&26±3$57(

As normas da Comunidade Européia não abrangem a verificação destas
características. As mesmas encontram-se expressas na normalização nacional e no
projeto de norma britânica BS DD 171 (%6,, 1987) e, em ambos os casos,
consideram valores eliminatórios, não classificatórios.
Com vistas a uniformizar a apresentação dos critérios, os mesmos serão convertidos
em classificatórios, através do emprego de uma variável a ser selecionada conforme
cada caso específico.
A exemplo do ocorrido com a avaliação dos esforços mecânicos – parte 1, a BS DD

171 (%6,, 1987) estabelece quatro níveis de solicitação (OLJKW PHGLXP KHDY\ e

VHYHUH) mas, indistintamente, atribui o mesmo critério para todos.

 5HVLVWrQFLDDRIHFKDPHQWRFRPSUHVHQoDGHREVWUXomR
Verificação do comportamento da porta quando obstruída por um objeto situado em
sua base, na interface entre a borda vertical da folha e a borda vertical do batente
que contém as dobradiças. O ensaio é executado empregando-se um calço (tarugo)
de madeira dura ao mesmo tempo em que é aplicada uma força horizontal na região
da maçaneta de maneira a promover o fechamento da folha.
Os danos normalmente observados referem-se ao arrancamento de parafusos
(permitido desde que seja possível o reaperto), dobramento das abas da dobradiça e
quebra da cabeça de parafusos. Independente da ocorrência, a folha de porta deve
ter sua função normal de abertura e fechamento preservada, após a remoção do
calço e eventual aperto dos parafusos.
O Quadro 30 demonstra a relação entre os critérios da NBR 8054 (ABNT, 1983),
NBR 8542 (ABNT, 1986), BS DD 171 (BSI, 1977) e a ISCC(1970).
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Condicionantes

NBR 8054 (ABNT, 1983),
NBR 8542 (ABNT, 1986)

BS DD 171 (BSI, 1977)

ISCC(1970).

Dimensão do tarugo
(mm)

50 x 50 x 10

50 x 50 x 10
entre 15 e 20gramas

Calço de madeira
dura que promova
abertura de 7º

Posicionamento da
maior superfície do
tarugo

Faceando a borda da folha
de porta

Faceando a borda da
ombreira

Faceando a borda
da folha de porta

Carga aplicada (kgf)

20

20

20

Ângulo de abertura
preliminar

-

-

7 graus

Repetições

3

-

-

Duração da força (s)

30

-

-

Danos não permitidos

Fendilhamentos, ruptura,
destacamentos ou danos
que prejudiquem as
manobras normais de
abertura e fechamento

Danos às superfícies,
deformações residuais,
destacamentos de
fixações/juntas e outros
danos que possam por em
risco a integridade física
do usuário

Ruptura ou danos
que coloquem em
risco a integridade
física do usuário

Danos permitidos

Arrancamento dos
parafusos, desde que
possível o reaperto

-

-

Quadro 30 – Comparativo dos critérios da NBR 8054 (ABNT, 1983), NBR 8542
(ABNT, 1986), BS DD 171 (BSI, 1977) e a ISCC(1970).

O texto do ,6&& (1970) estabelece que o calço promova a abertura da folha num
ângulo de 7°, preservando as demais condições da norma brasileira ocasionando
uma ampla gama de dimensões para o calço, em função das relações entre a
espessura da folha, a seção transversal do batente e o tipo e dimensão das
dobradiças. Outrossim, não limitando o comprimento do calço, podem ocorrer
problemas relacionados com o esmagamento localizado da seção em contato com a
extremidade mais larga do calço.
A BS DD 171 (%6,, 1987) estabelece as mesmas condições da norma brasileira,
sem indicar o número de repetições (presume-se que seja única) porém,
posicionando o calço de maneira diferente: ao invés do mesmo estar paralelo à
borda da folha de porta, encontra-se paralelo à borda do batente, conforme pode ser
visto na Figura 15.
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Figura 15 – Detalhe do posicionamento do calço de madeira no ensaio de
fechamento com presença de obstrução segundo o projeto de norma BS DD 171
(%6,, 1987) à esquerda e NBR 8054 (ABNT, 1983) à direita
A opção é por preservar o método brasileiro, originário do ,6&& (1970), variando-se
o número de repetições. Não são permitidos destacamentos, deformações e danos
que impeçam as ações de fechamento e abertura da folha, sendo toleradas
pequenas fissuras na região das dobradiças desde que as funções de abertura,
fechamento e travamento não fiquem comprometidas após o eventual reaperto dos
parafusos.
Com base nos ensaios da norma brasileira, as amostras do PSQ-PIM enquandramse como classe 3.
 5HVLVWrQFLDjDEHUWXUDEUXVFD
Dentre a bibliografia consultada, referência ao método foi encontrada somente no
texto do projeto de norma britânico BS DD 171 (%6,, 1987) consistindo na verificação
da resistência da folha quando arremessada em direção à parede perpendicular ao
vão que a contém, acelerada desde uma posição de abertura de 30°.
Simula impactos na parede ou noutro obstáculo, por exemplo, um limitador ou
batedor, advindos dos efeitos de passagem brusca do usuário.
São efetuadas 10 repetições com energias de 5J (OLJKW), 25J (PHGLXP) e 50J (KHDY\

DQGVHYHUH), com taxa máxima de 15 repetições/minuto.
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A opção é por adotar o método britânico não sendo permitidos a perda de fixações,
destacamentos, deformações e danos que impeçam as ações de fechamento e
abertura da folha, sendo toleradas pequenas fissuras na região da fechadura, fechos
e dobradiças desde que as funções de abertura, fechamento e travamento não
fiquem comprometidas.
 5HVLVWrQFLDDRIHFKDPHQWREUXVFR
Similar ao ensaio de resistência à abertura brusca, porém, no sentido inverso de
rotação da folha, promovendo o seu fechamento.
Consiste na semi-abertura da folha e da movimentação da mesma até o fechamento
através de um sistema de polia e carga. A Figura 16 e a Figura 17 ilustram
respectivamente o esquema e a execução do ensaio.
O Quadro 31 ilustra a relação entre os critérios da NBR 8542 (ABNT, 1986), NBR

8054 (ABNT, 1983), ,6&& (1970) e o projeto de norma BS DD 171 (%6,, 1987).
Condicionantes

NBR 8054 (ABNT, 1983),
NBR 8542 (ABNT, 1986)

BS DD 171 (BSI, 1977)

Ângulo de abertura

60°

Carga aplicada (kgf)

15

Remoção da carga
antes do impacto

30mm antes do impacto

ISCC(1970).

No momento do impacto

Repetições

10

10 (OLJKW)
20 (PHGLXP)
100 (KHDY\)
150 (VHYHUH)

Danos não permitidos

Fendilhamentos, ruptura,
destacamentos ou danos
que prejudiquem as
manobras normais de
abertura e fechamento

Danos às superfícies,
deformações residuais,
destacamentos de
fixações/juntas e outros
danos que possam por em
risco a integridade física
do usuário

>= 10

Ruptura ou danos
que coloquem em
risco a integridade
física do usuário

Quadro 31 - Comparativo dos critérios da NBR 8054 (ABNT, 1983), NBR 8542
(ABNT, 1986), BS DD 171 (BSI, 1977) e ISCC(1970).

98

Figura 16 – Esquema de ensaio de resistência ao fechamento brusco conforme
BS DD 171 (%6,, 1987).

Figura 17 – Foto ilustrando a execução do ensaio de fechamento brusco
(BRE, 1978).
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Em função das similaridades a opção é por adotar o método britânico, escalonando
a quantidade de impactos associando-os às classes de 1 até 4, não sendo
permitidos a perda de fixações, destacamentos, deformações e danos que impeçam
as ações de fechamento e abertura da folha, sendo toleradas pequenas fissuras na
região da fechadura, fechos e dobradiças desde que as funções de abertura,
fechamento e travamento não fiquem comprometidas.
Com base nos ensaios da norma brasileira, as amostras do PSQ-PIM enquandramse como classe 1.
 5HVLVWrQFLDDRVFKRTXHVGHDEDOR
Consiste em verificar a resistência da folha aos abalos causados por impactos de
baixa energia provenientes da ação de corpos moles.
A NBR 8054 (ABNT, 1983) considera o centro da folha, distante 150mm da borda
inferior, como sendo o ponto de impacto e produz neste ponto 10 impactos de 30J
empregando uma esfera de couro com 200mm de diâmetro e 5kg de massa,
preenchida com areia. A referida norma considera a folha de porta fechada, sendo
os impactos promovidos no sentido de dentro para fora do compartimento,
simulando chutes na base da folha de porta – vide Figura 18.
A BS DD 171 (%6,, 1987) simula uma situação corriqueira, quando a porta encontrase entreaberta e o usuário está com os braços carregados, impactando a folha com
um dos pés ou o tronco, de forma brusca, objetivando abrir a porta. A referida norma
oferece uma interessante abordagem para o assunto – vide Figura 18: a folha de
porta encontra-se entreaberta num ângulo de 45°, existindo um limitador de abertura
a 90°, enquanto um saco cilíndrico com 250mm de diâmetro, 600mm de altura e
massa de 30kg é abandonado em movimento pendular contra o centro de gravidade
da folha provocando o impacto contra a folha e desta, contra o limitador,
ocasionando a vibração. São aplicados de 50 a 200 impactos com energia de 75J.
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Figura 18 - Esquema de ensaio de resistência aos choques de abalo conforme
BS DD 171 (BSI, 1987) e NBR 8054 (ABNT, 1983).
A opção é por adotar o método britânico por se tratar de processo que melhor avalia
a estruturação da folha e do sistema como um todo e não somente a área inferior da
folha. Eventualmente, poder-se-ia estudar o emprego de ambos os métodos,
inibindo uma prática comum em obras sem fiscalização: o ajuste da altura da folha
cortando-se a base da mesma, eventualmente extirpando-se inteiramente a travessa
inferior.
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Complementarmente, não são permitidos a perda de fixações, destacamentos,
deformações e danos que impeçam as ações de fechamento e abertura da folha,
sendo toleradas pequenas fissuras na região da fechadura, fechos e dobradiças
desde que as funções de abertura, fechamento e travamento não fiquem
comprometidas.
 5HTXLVLWRVHFULWpULRVSDUDHVIRUoRVPHFkQLFRV±SDUWH
As portas, conforme a tipologia em função da movimentação da(s) folha(s) expressa
no projeto de Norma 31.999.99.001/06 – Porta de Madeira de Edificação – Parte 1 –
34 ,43 estão sujeitas aos esforços mecânicos –
Terminologia, padronização e simbologia14

Parte 2 indicados no Quadro 32 e devem ser avaliados segundo esta matriz.
Esforços mecânicos - parte 2
a que está submetido o conjunto

Tipologia da porta em função do movimento da(s)
folha(s)
Abrir,
Pivotante,Sanfona

Correr

Vai-vem

Resistência ao fechamento com presença
de obstrução

Exigido

-

Exigido

Resistência à abertura brusca

Exigido

Exigido

Exigido

Resistência ao fechamento brusco

Exigido

Exigido

-

Resistência aos choques de abalo

Exigido

-

Exigido

Notas:
- Os demais tipos de porta que eventualmente não estejam contemplados devem ser avaliados
segundo a similaridade do tipo de movimento;
- Folhas de portas de diferentes tipologias em relação ao movimento devem ser avaliadas
individualmente, conforme o requisito para cada tipo de movimentação das folhas, sendo o
conjunto avaliado em função dos resultados menos favoráveis

Quadro 32 – Esforços mecânicos – parte 2, a que estão sujeitas as portas em função
do tipo de movimentação da(s) folha(s)

14

34 43 Adaptação da NBR 8037/83 - Porta de madeira de edificação – Terminologia

da NBR 8052/86 – Porta de madeira de edificação – Dimensões – Padronização e
da NBR 6507/83 - Símbolos de identificação das faces e sentido de fechamento de porta e janela
de edificação – Simbologia.
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Após a sucessão dos ensaios previstos no Quadro 32, a porta deve manter seu
funcionamento normal, sendo toleradas pequenas fissuras na região da fechadura,
fechos e dobradiças desde que as funções de abertura, fechamento e travamento
não fiquem comprometidas. Quando do ensaio de resistência ao fechamento com
presença de obstrução é tolerado o afrouxamento dos parafusos da dobradiça
inferior, desde que seja possível o reaperto. Na eventualidade de não atendimento
mínimo à Classe 1, a porta deve ser classificada como Classe 0.
O Quadro 33 estabelece as classes propostas em função dos esforços mecânicos –
parte 2.
Tipo de esforço
mecânico – parte 2
Resistência ao
fechamento com
presença de
obstrução
Resistência à
abertura brusca

Condicionantes
Ciclos de aplicação da carga

Classes
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

1

2

3

5

50

50

100

150

150

200

Carga horizontal aplicada (N)
Energia de impacto (J)

200
5

25

Massa do acelerador (kg)

Resistência ao
fechamento brusco

Ciclos de aplicação da carga

Resistência aos
choques de abalo

Ciclos de aplicação da carga

15
10

20

Massa do acelerador (kg)
Energia de impacto (J)

15
50

100
75

Notas:
- Após a sucessão dos ensaios previstos no Quadro 32, a porta deve manter seu funcionamento
normal, sendo toleradas pequenas fissuras na região da fechadura, fechos e dobradiças desde
que as funções de abertura, fechamento e travamento não fiquem comprometidas.
- Quando do ensaio de resistência ao fechamento com presença de obstrução é tolerado o
afrouxamento dos parafusos da dobradiça inferior, desde que seja possível o reaperto.
- Na eventualidade de não atendimento à Classe 1, a porta deve ser classificada como Classe 0

Quadro 33 – Classificação das portas em função dos esforços mecânicos – parte 2
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(6)25d26'(0$186(,2

As normas brasileiras voltadas para portas de madeira não abrangem a verificação
destas características. Existe um projeto de revisão da norma NBR 14913 (ABNT,
2002) que contempla os esforços para as fechaduras de embutir porém, os
requisitos são avaliados de maneira individualizada, enquanto componente e não
como um sistema (marco + folha + dobradiças + fechadura).
Nas normas européias os requisitos são expressos na norma (1 12217 (&(1, 2003)

sendo os procedimentos de ensaio considerados na (1 12046-2 (&(1, 2000).

São estabelecidos limites para os esforços de uso ou de manuseio da folha e de
seus componentes tais como o cilindro da fechadura e a maçaneta ou trinco. Os
procedimentos baseiam-se na determinação das forças envolvidas quando do
manuseio dos acessórios.
O projeto de norma BS DD 171 (BSI, 1987) recomenda a observação dos valores
constantes do Quadro 34, geralmente exercidos por 95% da população feminina,
considerando as faixas etárias:
Faixa etária
(anos)

Níveis de força máxima (N) para abrir ou
fechar, puxar ou empurrar
Maçaneta
tipo alavanca

Maçaneta
tipo bola

30

20

70

35

5-7
8 - 11
60 - 75

Quadro 34 - Limites de forças de operação de portas recomendadas pela BS DD 171
(BSI, 1987) para 95% da população feminina compreendida nas faixas etárias
específicas

O Quadro 35 estabelece as classes propostas em função dos esforços de manuseio

conforme a (1 12217 (&(1, 2003).
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Componente

Tipo de esforço de
manuseio

Folhas de porta

Componentes de
manuseio com as
mãos
Componentes de
manuseio com os
dedos

Classes
Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Limite da força de
fechamento ou de início
de movimento (N)

Superior
a 75

75

50

25

10

Limite para o torque
(N.m)

Superior
a 15

15

10

3

0,5

Limite para a força (N)

Superior
a 40

40

20

10

5

Limite para o torque
(N.m)

Superior
a5

5

3

1,2

0,2

Limite para a força (N)

Superior
a 20

20

10

5

3

Quadro 35 – Classificação das portas em função dos esforços de manuseio,
conforme (1 12217 (&(1, 2003)
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A durabilidade da porta quando às ações repetidas de abertura e fechamento,
considerando seus mecanismos de acionamento, deve ser avaliada através da
repetição dos movimentos de abertura e fechamento, acionados por mecanismos
com controles automatizados procurando-se cobrir o maior ângulo ou deslocamento
possíveis quando do acionamento da porta.
Supondo que, numa habitação contendo quatro pessoas, a porta mais solicitada aos
ciclos de abertura e fechamento seja a porta do único sanitário, com uma média
estimada de sete acionamentos/dia/usuário, resultando numa média de 28 ciclos/dia.
Teremos

em

um

ano

aproximadamente

10.220

ciclos,

em

cinco

anos

aproximadamente 51.100 ciclos e, em dez anos aproximadamente 102.200 ciclos.
A EN 12400 (CEN, 2002) estabelece a classificação em função do número de ciclos
de abertura e fechamento aplicados às portas. O Quadro 36 transcreve estes
valores; nota-se que valor de 100.000 ciclos, correspondente aproximadamente à 10
anos de uso (segundo as suposições do parágrafo anterior) é identificado como
solicitação NORMAL.
Considerando o uso da porta numa edificação comercial ou pública, facilmente este
número será multiplicado por 2, 5 ou 10 vezes, resultando respectivamente nas
classes 6, 7 e 8 do Quadro 36.
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Para porta com mais de uma folha móvel, prever a aplicação da quantidade total de
ciclos para a folha mais solicitada e a metade dos ciclos para as demais folhas.
Após a sucessão dos ciclos previstos no Quadro 36, a porta deve manter seu
funcionamento normal, sem a ocorrência de quaisquer danos.
Classes

Número de ciclos

Solicitação em função da condição
de manuseios

0

-

-

1

5 000

Raro

2

10 000

Ocasional

3

20 000

Leve

4

50 000

Moderado

5

100 000

Normal

6

200 000

Freqüente

7

500 000

Pesado

8

1 000 000

Severo

Quadro 36 – Classificação das portas em função das ações repetidas de abertura e
fechamento segundo a (1 12400 (&(1, 2002).
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Conforme a (1 12400 (&(1, 2002) não podem ocorrer os seguintes danos,
inexistindo especificação de limites para os mesmos:
a) deformações residuais permanentes;
b) danos na ferragens;
c) danos na selagem e gaxetas;
d) danos nos selos de fumaça e/ou intumescentes.
Após a exposição da totalidade de ciclos de abertura e fechamento expressos no
Quadro 36, a porta deve ser novamente submetida aos ensaios de esforços de
manuseio conforme o Quadro 35. Em caso de não atendimento à classe inicialmente
atingida valerá, para fins de classificação, a menor classificação obtida.
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 3257$6&20&$5$&7(5Ë67,&$6(63(&,$,6
Os requisitos e critérios especificados a seguir são considerados em caso de portas
especiais, ou seja, portas com características incomuns, construídas para atender
determinadas solicitações e demandas específicas, não sendo obrigatoriamente
extensíveis para portas comuns ou de uso normal.


5(6,67Ç1&,$¬$d2'$È*8$'2&$/25('$80,'$'(

Portas destinadas à instalação em áreas molháveis e sujeitas às variações
constantes de umidade e calor devem possuir características próprias, de maneira a
preservarem suas condições de uso frente a estas solicitações, não permitindo
ocorrências tais como descolamentos, delaminações, fissuras e destacamentos.
A avaliação segundo as normas NBR 8542 (ABNT, 1986) e NBR 8544 (ABNT,
1984), é composta de dois ensaios distintos:
a) ação da água: imersão de 20mm do bordo inferior da folha numa lâmina de
água por duas horas (portas internas e de entrada) ou por 8 horas (portas
externas) com posterior avaliação após 48 horas de secagem ao ar;
b) ação do calor e da umidade: exposição seqüencial e alternada da folha a dois
ciclos de umidade (90 +/- 5)%UR e calor (50 +/- 5)ºC, com avaliação após 48
horas de secagem ao ar:
i. umidade, 24 horas;
ii. calor, 24 horas;
iii. umidade, 72 horas;
iv. calor, 48 horas.
Estes tipos de solicitações não são previstos pelo conjunto de normas européias,
apresentando um paralelo na normalização francesa através da norma NF P 20-522
(AFNOR, 1983) – “3RUWHV±(VVDLG¶tPPHUVLRQjOHDXIURLGHGHODSDUWLHLQIpULHXUHGX

YDQWDLOGHODSRUWH” com procedimento similar ao método nacional de ação da água,
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variando somente a altura da lâmina de água em contato com o bordo inferior da
porta (10mm).
A NBR 8542 (ABNT, 1986) estabelece que, quando da avaliação do comportamento
sob ação da água e também, quando da ação do calor (para portas externas, portas
de entrada resistentes à umidade e portas internas resistentes à umidade) a folha de
porta, quando imersa parcialmente em água, nas condições descritas na NBR 8544
(ABNT, 1983), não deve apresentar:
a) aumento de espessura superior a 3,5mm;
b) descolamento e/ou delaminação que isoladamente ultrapasse a 25mm de
extensão;
c) somatória das extensões de descolamento e/ou delaminações superior a
10% da largura da folha;
d) fissuras verticais com extensão superior a 10mm, a partir da borda inferior da
folha.
A opção é por preservar o método brasileiro, criando-se classes de desempenho
através da estratificação das variáveis correspondentes às ocorrências qualitativas.
De acordo com a NBR 8542 (ABNT, 1986) as portas caracterizadas como
resistentes à ação da água, do calor e da umidade estão sujeitas à ação da umidade
e calor indicados no Quadro 37 e devem ser avaliadas segundo esta matriz.
Tipo de uso da porta
Interna

Interna
resistente à
umidade

Entrada

Entrada
resistente à
umidade

Externa

Comportamento sob ação
da água

-

Exigido

-

Exigido

Exigido

Comportamento sob ação
do calor e umidade

-

Exigido

-

Exigido

Exigido

Solicitações

Quadro 37 – Ações da água, do calor e da umidade em portas segundo o tipo de
uso da porta
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Será considerada a avaliação do conjunto formado pela folha de porta, marco e
ferragens. Na eventualidade do fornecimento avulso da folha ou do marco, os
mesmos podem ser considerados individualmente.
O Quadro 38 estabelece as classes propostas em função da resistência à ação da
água, do calor e da umidade. Na eventualidade de não atendimento mínimo à
Classe 1, a porta deve ser classificada como Classe 0, ou seja, não resistente à
ação da água, do calor e da umidade.
Tipo de
ação

Ação da
água

Ação do
calor e
da
umidade

Ocorrências em ambas as
faces do componente

Classes
Classe 0

Classe 1

Classe 2

Limite do aumento de
espessura
(mm)

Superior a 3,5

3,5

1,5

Limite da extensão do
descolamento e/ou
delaminação do bordo inferior
(mm) – por ocorrência isolada

Superior a 25

25

12

Limite da somatória dos
Superior a 10%
10% da
5% da extensão
descolamentos e/ou
da extensão da
extensão da
da borda imersa
delaminações do bordo inferior borda imersa em borda imersa em
em água
(mm)
água
água
Limite de extensão das
fissuras verticais (mm) – por
ocorrência isolada

Superior a
25mm

25

10

Limite do descolamento e/ou
delaminação (%) – por
ocorrência isolada, avaliandose toda a extensão exposta do
componente

Superior a 2%
da área da face
avaliada

2% da área da
face avaliada

1% da área da
face avaliada

Limite da somatória dos
descolamentos e/ou
delaminações (%) - avaliandose toda a extensão exposta do
componente

Superior a 6%
da soma das
áreas das faces
do componente

Limite de extensão das
fissuras verticais (mm) – por
ocorrência isolada, avaliandose toda a extensão exposta do
componente

Superior a 25

6% da soma das 3% da soma das
áreas das faces áreas das faces
do componente do componente

25

10

Quadro 38 – Proposta de classificação das portas em função da ação da água, do
calor e da umidade
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Consiste na verificação dos deslocamentos da folha quando instalada em situação
de divisão de ambientes com diferentes climas (umidade e temperatura), seja na
divisão de ambientes interno x externo ou entre ambientes internos climatizados em
condições diferenciadas.
O BRE (1978) recomenda que a variação do desvio de curvatura vertical das portas
submetidas ao condicionamento constante do Quadro 39, não seja superior a 8mm.
Face

Condições climáticas
Temperatura (°C)

Umidade relativa (%)

Interior

25

25

Exterior

2

90

Quadro 39 - Condicionamentos dos ambientes para os ensaios de estabilidade
dimensional, considerando a movimentação higrotérmica conforme BRE (1978)

O projeto de norma BS DD 171 (BSI, 1987) estabelece que a variação do desvio de
curvatura vertical das portas submetidas aos condicionamentos constantes do
Quadro 40 seja limitada em 10mm, considerando-se dois métodos para avaliação.
Método
Higrotérmico

Térmico

Face

Condições climáticas
Portas externas

Portas internas

1

28°C, 40% UR

28°C, 40% UR

2

5°C, 85% UR

13°C, 70% UR

1

28°C

28°C

2 (quente)

40°C

-

2 (fria)

-10°C

13°C

Quadro 40 - Condicionamentos dos ambientes para os ensaios de estabilidade
dimensional, considerando a movimentação higrotérmica e térmica
conforme BS DD 171:1987
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 0pWRGR+LJURWpUPLFR
A exposição é constante, considerada a medida da curvatura após 70 dias podendo
ser antecipada quando a variação diária for menor que 0,05mm.
Aos 70 dias ou quando da estabilização da variação dimensional, deve-se equalizar
as condições das duas câmaras em 25°C e 60% UR, particularmente a temperatura
deve ser estabilizada no máximo em 30 minutos. O registro dos desvios de curvatura
vertical deve ser realizado após a equalização das condições das câmaras.
 0pWRGR7pUPLFR

a) SRUWDVH[WHUQDV: a exposição é consecutiva, sendo a face 1 exposta sempre
à temperatura de 28°C enquanto a face 2 passa pela seguinte seqüência,
com medida da curvatura vertical após o final de cada ciclo:
i. 5 horas na temperatura de 40°C;
ii. 20 horas na temperatura de -10°C.

b) SRUWDVLQWHUQDV: a exposição é consecutiva, sendo a face 1 exposta sempre
à temperatura de 28°C enquanto a face 2 é exposta por 20 horas na
temperatura de 13°C.
Recomenda-se empregar o método higrotérmico para as edificações situadas
exclusivamente na região Sul do País e em outros locais suscetíveis à variações
higrotérmicas de tal magnitude. O emprego de portas de madeira em câmaras frias
ou quentes pode ser regido pela aplicação do método térmico. A Figura 19 ilustra o
monitoramento de ensaio em câmara do Building Research Establishment (BRE,
1978).
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Figura 19 – Foto ilustrando o andamento do ensaio de estabilidade dimensional
entre dois diferentes climas (BRE, 1978)
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O isolamento acústico é projetado a partir do desempenho acústico dos materiais,
componentes e elementos construtivos, de modo a garantir conforto acústico, em
termos de níveis de ruído de fundo transmitido via aérea e estrutural, bem como
privacidade acústica, em termos de não inteligibilidade à comunicação verbal. Os
níveis de ruído de fundo para o conforto acústico são determinados a partir do uso a
que se destina a dependência da edificação, considerando os limites de estímulos
sonoros externos – vide Figura 20.
A porta com características de isolação acústica e os demais elementos constituintes
das fachadas devem proporcionar isolamento acústico adequado entre o meio
externo

e

o

interno,

bem

como

entre

unidades

condominiais

distintas.

Complementarmente, deve proporcionar isolamento acústico adequado entre
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dependências de uma mesma unidade, quando destinadas ao repouso noturno, ao
lazer doméstico e ao trabalho intelectual.

Figura 20 - Curvas de igual sensação (iso-sensação) sonora
Fonte: Consorzio LegnoLegno (2003)
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O ,6&& (1970) estabelece que:
a) quando um índice de redução sonora, determinado conforme a BS 2750
(%6,, 1956), de 30dB for necessário a um sistema composto por parede
interna e porta, a porta instalada nesta condição deve possuir um índice de
redução sonora não menor que 23-25dB, dependendo das proporções entre
as áreas da porta e da parede;
b) na mesma condição anterior porém, sendo requerido um elevado nível de
redução sonora, deve-se empregar porta com índice de redução sonora não
menor que 28-30dB;
c) especial atenção deve ser dada quando do emprego de portas com índices
de redução sonora menores que 8-10dB pois, a partir destes valores, a porta
será determinante nas características de isolação sonora do ambiente,
preponderando sobre a característica de isolação sonora das paredes.
O projeto de norma britânico BS DD 171 (%6,, 1987) atribui ao conjunto formado
pela porta, parede, janela, piso, forro e cobertura a responsabilidade sobre as
condições de isolação sonora do ambiente. Desta maneira não atribui valores para a
isolação sonora de portas porém, menciona os valores aproximados de isolação
sonora atingidos por diversas tipologias de portas, conforme expresso no Quadro 41.
Tipo de montagem da porta

Isolação sonora (dB)

Qualquer tipo de porta com largas folgas em torno da folha

15

Porta leve, de folha simples, selada

20

Porta pesada, de folha simples, selada

25 a 30

Porta pesada, de dupla camada, selada, com vestíbulo entre as camadas

40 a 45

Quadro 41 – Níveis aproximados de isolação sonora atingidos por diversos tipos de
portas segundo a BS DD 171 (%6,, 1987)
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A porta deve se enquadrar numa das classes propostas de isolação sonora cujo
valor do Índice de Redução Sonora Ponderado é apresentado no Quadro 42. A
proposta de classificação é baseada na normalização brasileira de caixilhos,
segundo a NBR 10821 (ABNT, 2000).
Classificação da atenuação sonora
Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Rw ≤ 10

10 < Rw ≤ 20

20 < Rw ≤ 30

30 < Rw ≤ 40

Rw > 40

Quadro 42 – Classificação da atenuação sonora em função do valor de Rw

5Z :HLJKWHG6RXQG5HGXFWLRQ,QGH[ (Índice de Redução Sonora Ponderado) é um
indicador de desempenho referente a atenuação sonora, quanto maior o seu valor,
maior a atenuação sonora e, portanto, menor a quantidade de ruídos ou sons
externos que adentram ao ambiente.
Recomenda-se utilizar a Norma ,62 140-3 (1995) para a determinação dos valores
do Índice de Redução Sonora, R, em bandas de terço de oitava entre 100 e 5000Hz.
Para a determinação do valor do Índice de Redução Sonora Ponderado (Rw), a
partir do conjunto de valores do Índice de Redução Sonora de cada faixa de

freqüências, deve-se utilizar o procedimento especificado na Norma ,62 717-1
(1996).
Recomenda-se empregar, no dimensionamento, os dados expressos no Quadro 43,
elaborado com base na norma NBR 10821 (ABNT, 2000) e no projeto de norma
02:136.01.004 (ABNT, 2004) “Desempenho de edifícios habitacionais de até 5
pavimentos – Parte 4: Fachadas e paredes internas”, considerando-se as condições
de uso do ambiente e as ações sonoras externas.
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Condições de
exposição ao
ruído

Condições de tolerância ao ruído
Alta

Média

Baixa

Nula

Naturais
ocasionais

Classe 1

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Incipientes

Classe 1

Classe 2

Classe 2

Classe 3

Moderadas

Classe 2

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Acentuadas

Classe 2

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Críticas

Classe 3

Classe 3

Classe 4

Classe 4

Quadro 43 - Classe de atenuação sonora em função das condições de exposição ao
ruído e das tolerâncias ao ruído
Para verificação do atendimento deste requisito há necessidade de medições do
isolamento acústico, que devem ser realizadas em laboratório, conforme a norma
ISO 140-3 (1995). O resultado é aplicável a diferentes projetos mas, para avaliar um
elemento (parede com janela, com porta, etc), é necessário ensaiar cada
componente e depois calcular o isolamento global do conjunto.
Segundo os referidos textos normativos, as condições de tolerância ao ruído
constante do Quadro 43 são estabelecidas como segue:
a) alta: pode ser admitida nos casos em que a expectativa dos usuários aos
ruídos externos é alta. Ex.: estações rodoviárias, ginásios de esportes,
redação de jornal, lojas de varejo, ambientes públicos de alta demanda, etc.
b) média: pode ser atendida nos casos em que a expectativa dos usuários aos
ruídos externos é moderada. Ex.: restaurantes, escritórios multifuncionais,
salas de espera, etc.
c) baixa: pode ser admitida nos casos em que a expectativa dos usuários aos
ruídos externos é baixa. Ex.: dormitórios, salas de estar, salas de aula,
escritórios privativos, salas de reunião, igrejas, etc.;
d) nula: pode ser admitida nos casos em que a expectativa dos usuários aos
ruídos externos é nula. Ex.: estúdios de gravação, bibliotecas, auditórios para
música sinfônica, etc.
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Segundo a NBR 10821 (ABNT, 2000) as condições de exposição da edificação ao
ruído externo são estabelecidos como segue:
a) naturais ocasionais: exposição exclusiva a ruídos ocasionais da natureza.
Ex.: animais de campo, insetos, aves, farfalhar das folhas, chuva branda,
etc.;
b) incipientes: exposição a ruídos com níveis de intensidade baixos, inferiores a
45 dB(A), com espectro amplo, sem freqüências discretas e com baixo
conteúdo de informações. Ex.: ruído de rodovia à grande distância;
c) moderadas: exposição a ruídos com níveis de intensidade moderados entre
45 dB(A) e 65 dB(A), com predominância de espectros amplos e sem
freqüências discretas e com baixo conteúdo de informação. Ex.: trânsito de
veículos leves, burburinho urbano, etc.;
d) acentuadas: exposição a ruídos com níveis de intensidade altos entre 65
dB(A) e 85 dB(A), com predominância de espectros amplos e com eventual
ocorrências discretas e moderado conteúdo de informações. Ex.: ruídos nas
laterais de vias com trânsito intenso de veículos pesados, proximidade de
ferrovias, etc.;
e) críticas: exposição a ruídos com níveis de intensidade muito altos, superiores
a 85 dB(A) com predominância de espectros restritos, e/ou ruídos em
freqüências discretas e/ou com elevado conteúdo de informações e/ou
ocorrendo numa sucessão rápida. Ex.: vizinhança de aeroportos, indústrias
ruidosas, laterais de ferrovia, etc.
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Conforme a NBR 10821 (ABNT, 2000) as definições referentes aos ruídos são:
a) ruído com espectro amplo: ruído com conteúdo de energia distribuído pelas
baixas, médias e altas freqüências (graves, médios e agudos), numa mistura
sem predominância notória. Ex.: barulho do mar.
b) freqüências discretas: destaque sonoro em meio a um ruído. Ex.: ruído de
aeronave turbo-hélice, onde se destaca chiado da turbina.
c) ruído com conteúdo de informação: ruídos com significado ou ritmo (ruído
que desperta a atenção). Ex.: freadas de veículos, apresentação de
diferentes eventos tais como bailes de carnaval, etc.


&203257$0(17262%$d2'2)2*2

Segundo informações verbais fornecidas pelo Dr. Cláudio Vicente Mitidieri Filho (IPT,
2007) apesar dos requisitos e critérios figurarem no projeto de norma 02:136.01.004
(ABNT, 2004) “Desempenho de edifícios habitacionais de até 5 pavimentos – Parte
4: Fachadas e paredes internas” a tendência normativa é a de considerar os
requisitos e critérios de regulamentos próprios, como os do Corpo de Bombeiros e
aqueles contemplados em legislação específica.
Assim sendo, não cabe aqui discutir ou propor novos requisitos e critérios.


5(6,67Ç1&,$¬$d2'()81*26

O projeto de norma BS DD 171 (BSI, 1987), em seu item 8.1, especifica
genericamente que as portas devem ser projetadas e contruídas de maneira a evitar
o indesejável acúmulo de poeira, possível ataque por microrganismos, fungos e
insetos ou possível infestação por estes últimos.
Serão considerados neste quesito, os critérios expressos no projeto de norma
02:136.01.001 (ABNT, 2004) “Desempenho de edifícios habitacionais de até 5
pavimentos – Parte 1: Requisitos Gerais”, em detrimento aos demais textos
normativos internacionais, haja vista as particularidades de nossa cultura construtiva
que ainda resiste à aplicação em larga escala de sistemas leves industrializados,
amplamente difundidos e empregados nos países europeus e norte-americanos,
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bem como da ampla fauna de microorganismos presentes nos trópicos,
principalmente em nosso País.
Para tanto, será empreendida a transcrição dos dados constantes na mesma
eventualmente contando com comentários a respeito dos requisitos e critérios
expostos.
A

madeira

empregada

nas

portas

deve

ter

resistência

natural

ou

ser

convenientemente protegida ou tratada contra o ataque de microorganismos. A
madeira natural deve resistir ao ataque de fungos apodrecedores de tal forma que
sua perda de massa seja menor ou igual aos valores registrados no Quadro 44.
Condição das peças

Máxima perda de massa para o nível de
desempenho:
Mínimo

Intermediário

Superior

Madeira Natural

10%

8%

5%

Madeira tratada com preservativo

3%

2%

1%

Quadro 44 - Resistência da madeira contra o ataque de microorganismos –
adaptação do projeto de norma 02:136.01.001 (ABNT, 2004)

A exposição dos corpos-de-prova é feita utilizando-se culturas desenvolvidas em

frascos de solo, de acordo com o método $670D-1413-05b (2005). Os corpos-deprova, após a evaporação do solvente ou secagem, são submetidos a um processo
de volatilização ou lixiviação. A lixiviação consiste numa impregnação inicial com
água, seguida de ciclos de alternância entre imersão em água e secagem. O teste
de volatilização é recomendado quando a madeira for tratada com preservativos
oleossolúveis, consistindo na exposição dos corpos-de-prova em estufa de
circulação forçada a 45°C durante 14 dias.
Após a lixiviação ou volatilização, os corpos-de-prova são climatizados, pesados,
esterilizados e expostos aos fungos, sob temperatura controlada por três meses.
Terminado este período, os corpos-de-prova são removidos dos frascos; o micélio
superficial é limpo e eles são novamente climatizados e pesados. Calcula-se então a
perda percentual de massa e examina-se macroscopicamente cada corpo-de-prova.
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Recomenda-se, para portas internas a adoção do nível mínimo e, para portas
externas e de entrada o nível intermediário.
2EVHUYDo}HV
D D PDGHLUD DQDOLVDGD GHYH WHU VXD HVSpFLH LGHQWLILFDGD GH DFRUGR
FRPDSXEOLFDomR,371  

E PDGHLUDVFRPUHVLVWrQFLDQDWXUDOFRQWUDDDomRGHPLFURRUJDQLVPRV
QmR QHFHVVLWDP GH WUDWDPHQWRV SUHVHUYDWLYRV 'HYHP VHU
FRQVLGHUDGRV FRPR YDORUHV GH UHVLVWrQFLD QDWXUDO GDV GLIHUHQWHV
HVSpFLHVERWkQLFDVRVLQGLFDGRVQDSXEOLFDomR,371  

F WUDWDPHQWRV SUHVHUYDWLYRV QmR GHYHP SUHMXGLFDU D GXUDELOLGDGH GH
PDWHULDLVHFRPSRQHQWHVHPFRQWDWRFRPDPDGHLUDSDUWLFXODUPHQWH
PHWDLV ULVFR GH FRUURVmR  H SOiVWLFRV SUHVHQoD GH VROYHQWHV QR
PDWHULDO SUHVHUYDWLYR  GHYHQGRVH LQWURGX]LU TXDQGR IRU R FDVR
LVRODGRUHV TXH HYLWHP D LQFRPSDWLELOLGDGH TXtPLFD SDUD JDUDQWLU
PDLRU WHPSR GH DWXDomR GR SUHVHUYDWLYR UHFRPHQGDVH TXH DV
SHoDV GH PDGHLUD WUDWDGD VHMDP UHFREHUWDV SRU ILQD FDPDGD GH
SDUDILQDRXRXWURPDWHULDOTXHLPSHoDDHYDSRUDomRGRSUHVHUYDWLYR

G LQGHSHQGHQWHPHQWH GD HVSpFLH GD PDGHLUD SHoDV GLUHWDPHQWH
expostas às intempéries devem ser protegidas contra a umidade e a
IRWRGHJUDGDomR HPSUHJDQGRVH WLQWD YHUQL] RX LPSUHJQDQWH
DSURSULDGR


A

5(6,67Ç1&,$¬$d2'(,16(726;,/Ï)$*26
madeira

empregada

nas

portas

deve

ter

resistência

natural

ou

ser

convenientemente tratada contra o ataque de insetos xilófagos. A madeira
preservada deve resistir ao ataque de cupim-de-madeira-seca sem sofrer desgaste;
para a madeira natural admite-se desgaste superficial grau 2 conforme estipulado no
Quadro 45.
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Condição das peças

Graus de desgaste superficial para os níveis de
desempenho:
Fonte: Publicação IPT N° 1157 (1980)

Madeira NATURAL

Mínimo

Intermediário

Superior

4

2 ou 3

Zero ou 1

Para a madeira preservada não deve haver nenhum ataque.
Grau zero: nenhum orifício produzido
Grau 1: no máximo 5% do número de orifícios produzidos no testemunho
Grau 2: no máximo 10% do número de orifícios produzidos no testemunho
Grau 3: no máximo 15% do número de orifícios produzidos no testemunho
Grau 4: no máximo 20% do número de orifícios produzidos no testemunho

Quadro 45 - Resistência da madeira contra o ataque de insetos xilófagos, adaptação
do projeto de norma 02:136.01.001 (ABNT, 2004)

Recomenda-se, para portas internas a adoção do nível mínimo e, para portas
externas e de entrada o nível intermediário.
São válidas as observações expressas no item 5.5 do presente trabalho.
O método consiste basicamente na exposição da madeira, “in natura” ou tratada, a
um grupo de 40 cupins (sendo 38 operários e dois soldados) confinados dentro de
uma manga de vidro adaptada sobre um par de corpos-de-prova. O período de
exposição é de 45 dias, ao final dos quais se quantifica a mortalidade dos cupins e
os orifícios produzidos, avaliando-se o desgaste superficial e atribuindo-se notas
variáveis de zero a quatro (em comparação ao desgaste produzido em corpos-deprova de madeira de baixa resistência natural e sem tratamento – Métodos de
Ensaios e Análises em Preservação de Madeiras – Publicação IPT N° 1157:1980).
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A normalização nacional possui um conjunto de normas voltado para caixilhos,
visando a determinação da permeabilidade ao ar, encabeçado pela NBR 10821
(ABNT, 2000), cujos procedimentos de ensaio encontram-se na NBR 6485 (ABNT,
2000) contudo, visando a uniformização dos procedimentos empregados, serão

adotados os critérios de desempenho da (1 12207 (&(1, 1999), empregando-se as
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condições ambientais brasileiras conforme NBR 10821 (ABNT, 2000) e NBR 6123

(ABNT, 1990) e os procedimentos de ensaio expressos na (1 1026 (&(1, 2000).Os

procedimentos ABNT e &(1 pouco diferem quanto ao ensaio em referência.

As portas devem ser projetadas e construídas de modo a adequar a penetração de
ar ao projeto de renovação de ar dos ambientes. Em função do tipo e utilização da
edificação, a porta externa deve ter a permeabilidade ao ar dentro de determinados
valores de vazão, quando submetida às pressões de ensaio correspondentes às
regiões do Brasil onde é utilizada, indicadas na Figura 21, permitindo a renovação
de ar e/ou otimizando a eficiência de equipamentos de climatização de ambientes,
contribuindo para sua durabilidade e mantendo os ambientes do edifício livres da
ação da umidade.
Esta característica deve perdurar, também, após a aplicação das cargas
uniformemente distribuídas tolerando-se uma degradação de até 20% em relação
aos valores fixados.






Figura 21 – Gráfico das isopletas da velocidade básica do vento; “V05 ”5 em m/s no
Brasil, conforme NBR 10821 (ABNT, 2000).
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Deve ser considerada, para efeito de cálculo e determinação das pressões de
ensaio, a altura em relação ao solo da porta situada na cota mais elevada do
edifício. Quando houver edifícios com desnível, deve ser considerada a diferença de
cota em relação ao ponto mais baixo do terreno e a porta situada na cota mais
elevada do edifício, como parâmetro de cálculo.
A classificação deve ser avaliada considerando a vazão de ar dividida pela área total
do corpo-de-prova, expressa em m36 /6 h.m26 ,6 conforme dados do Quadro 46 e, pela
vazão de ar dividida pelo comprimento total das juntas abertas (a soma de todos os
perímetros das folhas móveis e seus encontros, descontadas as sobreposições),
expressa em m36 /6 h.m, conforme dados do Quadro 47.
Em casos de discrepância de classificação, entre os dois métodos, a mesma deve
ser considerada conforme segue:
a) enquadramento em duas classes adjacentes: a porta deve ser enquadrada
na classe mais baixa obtida (a favor da segurança); exemplo: Classe 2 no
método da área total e Classe 3 no método das juntas abertas, prevalece o
enquadramento como Classe 2;
b) enquadramento com separação de duas classes: a porta deve ser
enquadrada na média entre as duas classes obtidas; exemplo: Classe 2 no
método da área total e Classe 4 no método das juntas abertas, devendo ser
enquadrada como Classe 3;
c) diferença de enquadramento de mais de duas classes: a porta não deve ser
classificada; exemplo: Classe 1 no método da área total e Classe 3 no
método das juntas abertas – sem classificação.
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Como referência para classificação, a (1 12207 (&(1, 1999) padroniza e adota a
pressão de 100Pa. Para converter os resultados obtidos em outras pressões de
ensaio, deve-se adotar a seguinte fórmula:

 3 
4
=
4

100 
7
100



2

3

,7

Onde:
P = pressão de exposição, em Pa;
Q15 005 = vazão de referência para a pressão de 100Pa;
Q = vazão admissível na pressão de ensaio P.
 &ODVVLILFDomRGDSHUPHDELOLGDGHDRDUHPIXQomRGDiUHDWRWDO
A classificação deve ser avaliada considerando a vazão de ar dividida pela área total
do corpo-de-prova, expressa em (m36 /6 h).m26 6 conforme dados do Quadro 46. A
pressão de ensaio a ser aplicada é definida como sendo 15% da pressão de projeto
calculada conforme a NBR 6123 (ABNT, 1990) ou, em casos comuns, empregando
diretamente os dados do Quadro 48, considerando a localização geográfica de
aplicação do produto conforme Figura 21.
Para fins de adequação da classificação, os valores de vazão obtidos nos ensaios

devem ser normalizados empregando-se a fórmula 7 , .7

124

Classe

Máxima
Pressão
permeabilidade
ao ar na
máxima
admissível para
pressão de
ensaio
referência de
(Pa)
100Pa
3
2
(m6 /6 h).m6 6

0

-

-

1

50

150

2

27

300

3

9

600

4

3

600

Quadro 46 – Classificação da permeabilidade ao ar em função da área total da
porta, considerando a pressão de referência de 100Pa,
conforme (1 12207 (&(1, 1999).
 &ODVVLILFDomRGDSHUPHDELOLGDGHDRDUHPIXQomRGRFRPSULPHQWRGH
MXQWDVDEHUWDV
A classificação deve ser avaliada considerando a vazão de ar dividida pelo
comprimento total das juntas abertas (a soma de todos os perímetros das folhas
móveis e seus encontros, descontadas as sobreposições), expressa em (m36 /6 h).m,
conforme dados do Quadro 47. A pressão de ensaio a ser aplicada é definida como
sendo 15% da pressão de projeto calculada conforme a NBR 6123 (ABNT, 1990) ou,
em casos comuns, empregando diretamente os dados do Quadro 48, considerando
a localização geográfica de aplicação do produto conforme Figura 21.
Para fins de adequação da classificação, os valores de vazão obtidos nos ensaios
devem ser normalizados empregando-se a fórmula 7 , .7

125

Classe

Máxima
Pressão
permeabilidade
ao ar na
máxima
admissível para
pressão de
ensaio
referência de
(Pa)
100Pa
3
(m6 /6 h).m

0

-

-

1

12,50

150

2

6,75

300

3

2,25

600

4

0,75

600

Quadro 47 – Classificação da permeabilidade ao ar em função do comprimento de
juntas abertas, considerando a pressão de referência de 100Pa,
conforme (1 12207 (&(1, 1999).

A Figura 22 ilustra os limites de classificação segundo os dois procedimentos de
cálculo, em função da vazão por área total e do comprimento de juntas abertas.
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Figura 22 – Gráfico de classificação para permeabilidade ao ar,
adaptação da (1 12207 (&(1, 1999).

127



(67$148(,'$'(¬È*8$

A exemplo do ocorrido com o requisito de permeabilidade ao ar, a normalização
nacional possui um conjunto de normas voltado para caixilhos, visando a
determinação da estanqueidade à água, encabeçada pela NBR 10821 (ABNT,
2000), cujos procedimentos de ensaio encontram-se na NBR 6486 (ABNT, 2000)
contudo, visando a uniformização dos procedimentos empregados, serão adotados

os critérios de desempenho da (1 12208 (&(1, 1999), empregando-se as
condições ambientais brasileiras conforme NBR 10821 (ABNT, 2000) e NBR 6123

(ABNT, 1990) e os procedimentos de ensaio expressos na (1 1027 (&(1, 2000).

Os procedimentos ABNT e &(1 pouco diferem quanto ao princípio do ensaio em
referência, variando a vazão de água (4 l/min.m26 6 na normalização nacional contra
4l/min/metro linear, na horizontal, da &(1 – para altura de caixilhos até 2,5m) e o

tempo de exposição à chuva (patamares consecutivos de 15 minutos na norma

nacional contra 15 minutos iniciais com acréscimos de cinco minutos na &(1). A
Figura 23 ilustra o andamento do ensaio de estanqueidade à água em câmara do
BRE (1978).
As portas devem ser projetadas e construídas de modo a evitar a penetração de
água quando expostas à chuva incidente, facilitando a manutenção, contribuindo
para sua durabilidade e mantendo os ambientes do edifício livres da ação da
umidade. Como proposta, considera-se que esta característica deva perdurar após a
aplicação das cargas uniformemente distribuídas, tolerando-se a diminuição do
desempenho em um patamar de classificação.
Deve ser considerada, para efeito de cálculo e determinação das pressões de
ensaio de estanqueidade à água, a altura em relação ao solo da porta situada na
cota mais elevada do edifício. Quando houver edifícios com desnível, deve ser
considerada a diferença de cota em relação ao ponto mais baixo do terreno e a porta
situada na cota mais elevada do edifício, como parâmetro de cálculo.
Em função do tipo e utilização da edificação, a porta não deve apresentar
vazamentos que provoquem a passagem de água para as áreas internas de piso ou
paredes, quando submetida à vazão de água de 4 (l/min).m e às pressões de ensaio
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correspondentes às regiões do Brasil onde é utilizada (indicadas na Figura 21),
conforme especificações do Quadro 48.

Figura 23 – Foto ilustrando o ensaio de estanqueidade à água de porta externa
(BRE, 1978)
São considerados dois métodos para verificação da estanqueidade à água, em
função das condições de exposição às intempéries:
a) FRQGLomR $ (totalmente exposta): porta não abrigada das intempéries ou
com projeção de beiral ou laje menor do que 0,4m – vide Figura 24;
b) FRQGLomR% (parcialmente exposta): porta abrigada parcialmente, através da
projeção de lajes e beirais com extensão maior ou igual a 0,4m – vide Figura
24.
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Legenda:
1
2
3
4

Linha de bicos aspersores;
Ângulo de rotação do eixo horizontal dos bicos aspersores (24 +/- 2)°;
Superfície do corpo-de-prova;
Ângulo de rotação do eixo horizontal dos bicos aspersores (84 +/- 2)°.

Figura 24 – Condições de exposição às intempéries segundo a EN 1027 (CEN,
2000) – corte vertical da montagem do ensaio – à esquerda, condição A (totalmente
exposta – jato de água incide sobre toda a superfície da porta); à direita, condição B
(parcialmente exposta – jato de água não incide sobre o topo da porta – condição de
proteção parcial por beiral ou projeção de laje)
– cotas em mm, ângulos em graus.

130

Classe exigida segundo
a condição de
exposição às
intempéries

Região do
País
(Figura 21)

Pressão de exposição
(Pa)

I

40

2A

2B

II

60

3A

3B

III

80

3A

3B

IV

100

3A

3B

V

120

4A

4B

I

60

3A

3B

II

90

3A

3B

III

120

4A

4B

IV

150

4A

4B

V

180

5A

5B

Comercial pesada ou
edifícios residenciais
com mais de 5
pavimentos

todas as
regiões

15% da pressão de projeto
conforme NBR 6123

Observar o Quadro 49.

Arquiteturas especiais
(Shopping, indústrias,
hospitais, etc.)

todas as
regiões

15% da pressão de projeto
conforme NBR 6123

Observar o Quadro 49.

Tipo e utilização do
edifício

Residencial Unifamiliar ou
Comercial Simples
até dois pavimentos

Residencial ou Comercial
até 5 pavimentos ou 15
metros

Condição
Condição
A
B
(exposição (exposição
total)
parcial)

Quadro 48 – Exigências segundo a condição de exposição às intempéries,
adaptação da (1 12208 (&(1, 2000) e da NBR 10821 (ABNT, 2000).
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A classificação deve ser avaliada considerando as condições de exposição
(totalmente ou parcialmente exposta) e os dados do Quadro 49, sendo que a porta
não deve apresentar vazamentos que provoquem a passagem de água para as
áreas internas de piso ou paredes.
Pressão de
ensaio
(Pa)

Classe segundo a condição de
exposição às intempéries
Condição A
(exposição total)

Condição B
(exposição
parcial)

Condicionantes

-

0

0

Não requerido

0

1A

1B

Aspersão de água por 15 minutos

50

2A

2B

Atender Classe 1 + 5 minutos

100

3A

3B

Atender Classe 2 + 5 minutos

150

4A

4B

Atender Classe 3 + 5 minutos

200

5A

5B

Atender Classe 4 + 5 minutos

250

6A

6B

Atender Classe 5 + 5 minutos

300

7A

7B

Atender Classe 6 + 5 minutos

450

8A

-

Atender Classe 7 + 5 minutos

600

9A

-

Atender Classe 8 + 5 minutos

> 600

Exxx

-

Acima de 600Pa, seguir em patamares de
150Pa, com duração de 5 minutos cada.

Notas:
- O ensaio consiste na aplicação cumulativa das pressões, iniciando em zero durante 15 minutos,
expondo-se subsequentemente a porta às demais pressões, em patamares de 5 minutos, sem
interrupções, até atingir a pressão de interesse;
- Portas que atinjam pressões de ensaio maiores do que 600Pa devem ser classificadas
empregando-se a terminologia Exxx onde, xxx é a pressão máxima de ensaio, em múltiplos de
150Pa (exemplos: E750, E900, E1050 etc).

Quadro 49 – Classificação segundo as condições de exposição às intempéries,
conforme (1 12208 (&(1, 1999).

Deve-se atentar particularmente para as interfaces e juntas entre componentes e
detalhes construtivos como soleiras com pingadeiras, caimentos e ralos para facilitar
o escoamento da água.
Na avaliação de projeto deve-se considerar a possibilidade de corrosão das partes
metálicas dos componentes ou ainda qualquer outra deterioração devida à eventual
infiltração de água.
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A possibilidade de rebaixamento de desempenho a níveis insatisfatórios ao longo do
tempo, devido a degradações a que os componentes da vedação exterior possam
estar sujeitos (comprometimento da pintura de proteção ou revestimento de
proteção, surgimento de fissuras devidas a movimentações higrotérmicas,
degradação de gaxetas pela exposição aos raios UV, etc.) também devem ser
consideradas.


5(6,67Ç1&,$¬&$5*$681,)250(0(17(',675,%8Ë'$6

A exemplo do ocorrido com os requisitos de permeabilidade ao ar e estanqueidade à
água, a normalização nacional possui um conjunto de normas voltado para caixilhos,
visando a determinação da resistência à cargas uniformemente distribuídas,
encabeçada pela NBR 10821 (ABNT, 2000), cujos procedimentos de ensaio
encontram-se na NBR 6487 (ABNT, 2000).
Contudo, visando a uniformização dos procedimentos empregados, serão adotados

os critérios de desempenho da (1 12210 (&(1, 1999), empregando-se as
condições ambientais brasileiras conforme NBR 10821 (ABNT, 2000) e NBR 6123

(ABNT, 1990) e os procedimentos de ensaio expresso na (1 12211 (&(1, 2000). O
Quadro 50 resume esta abordagem.
Considera-se o procedimento adotado pela (1 12211 (&(1, 2000) mais apropriado
para a avaliação do desempenho da porta, haja vista o mesmo prever a aplicação de
carga nas pressões de projeto, de uso e a correspondente ao estado limite último,
bem como a aplicação de pressão pulsante, variando-se entre a carga de sucção
(pressão negativa) e a carga de sobrepressão (positiva), oferecendo um panorama
mais amplo e próximo da realidade.
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São aplicadas as pressões de ensaio (sobrepressões e sucção) conforme segue:
a) P1: pressão básica, calculada de acordo com a NBR 6123 (ABNT, 1988) e
aproximada àquela imediatamente superior, expressa no Quadro 51,
configurando o estado limite de serviço ou utilização;
b) P2 = 0,5.P1: pressão correspondente à metade da pressão básica,
considerada como solicitação usual da porta; esta pressão será aplicada em
50 ciclos durante o ensaio.
c) P3 = 1,5.P1: pressão correspondente à uma vez e meia a pressão básica,
configurando o estado limite último ou solicitação de ruína.
Região do
País
(Figura 21)

Pressão básica
P1 (Pa)

Classe mínima exigida

I

300

Classe A1

II

400

Classe A1

III

550

Classe A1

IV

650

Classe A2

V

850

Classe A2

I

450

Classe A1

II

600

Classe A2

III

800

Classe A2

IV

1000

Classe A3

V

1200

Classe A3

Comercial pesada ou
edifícios residenciais
com mais de 5
pavimentos

todas as
regiões

Pressão de projeto
conforme NBR 6123

Classe B + classificação
conforme Quadro 51

Arquiteturas especiais
(Shopping, indústrias,
hospitais, etc.)

todas as
regiões

Pressão de projeto
conforme NBR 6123

Classe B + classificação
conforme Quadro 51

Tipo e utilização do
edifício

Residencial Unifamiliar
ou Comercial Simples
até dois pavimentos

Residencial ou
Comercial
até 5 pavimentos ou
15 metros

Quadro 50 – Exigências segundo a condição de exposição à cargas uniformemente
distribuídas, adaptação da (1 12210 (&(1, 2000) e da NBR 10821 (ABNT, 2000).
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A porta quando submetida às condições citadas a seguir, para a região do País em
que ela é utilizada conforme Figura 21, deve atender a:
 $SOLFDomRGDVSUHVV}HV3H3
A porta não deve apresentar, durante e após a aplicação das pressões P1 e P2:
a) nenhum dano visível quando observada a olho nu (distância de 0,5m, 300 lux
de iluminação);
b) sob aplicação da pressão P1, limitar os deslocamentos instantâneos do perfil
mais esbelto aos valores especificados no Quadro 52;
c) ter o seu desempenho quanto à permeabilidade ao ar deteriorado acima de
20% dos valores mínimos fixados no item 5.7;
d) ter o seu desempenho quanto à estanqueidade à água dentro dos valores
mínimos fixados no item 5.8, tolerando-se a diminuição do desempenho em
um patamar de região.
 $SOLFDomRGDSUHVVmR3
A porta pode apresentar, durante e após a aplicação da pressão P3:
a) quebra de vidro (se existente) – providenciar a troca do vidro para repetição
do ensaio no patamar em questão;
b) quaisquer danos (fissuras, delaminações, descolamentos, deformações
excessivas etc.) desde que a porta mantenha-se íntegra (sem ruptura ou
desmembramento de seus componentes) e permaneça fechada.
A classificação deve ser avaliada considerando a combinação das classes em
função do carregamento e dos deslocamentos máximos instantâneos, conforme
Quadro 51 e Quadro 52, originando a classificação final no Quadro 53.
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Pressões de ensaio (Pa)

Classes

P1

0

P2

P3

Não requerido

1

400

200

600

2

800

400

1200

3

1200

600

1800

4

1600

800

2400

5

2000

1000

3000

Exxxx

xxxx

xxxx/2

1,5.xxxx

NOTAS:
- As pressões indicadas são aplicadas nos dois sentidos (pressão positiva e
sucção);
- A pressão P2 é repetida 50 vezes em cada sentido de aplicação de carga;
- Portas sujeitas à pressões superiores à Classe 5 são classificadas como
Exxxx, onde xxxx é a pressão de ensaio P1 calculada.

Quadro 51 – Classificação da porta em função da aplicação de cargas
uniformemente distribuídas, conforme (1 12210 (&(1, 2000).

Importante salientar que a (1 12210 (&(1, 2000) estabelece idênticos valores de
deslocamento instantâneo durante a aplicação da carga P1 para as classes B e C,
inexistindo diferença de desempenho entre as mesmas, conforme pode ser
observado no Quadro 52.

Classes

Deslocamento
instantâneo (mm) do
perfil avaliado, durante
a aplicação de P1

A

< 1/150

B

< 1/300

C

< 1/300

Quadro 52 - Classificação da porta em função do deslocamento instantâneo durante
a aplicação de P1, conforme (1 12210 (&(1, 2000).
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Classes relativas ao
carregamento
uniformemente
distribuído

Classes relativas aos deslocamentos instantâneos
sobre a pressão P1
A

B

C

1

A1

B1

C1

2

A2

B2

C2

3

A3

B3

C3

4

A4

B4

C4

5

A5

B5

C5

Exxxx

AExxxx

BExxxx

CExxxx

NOTA: Os algarismos referem-se às classes de carregamento uniformemente
distribuído e as letras, às classes de deslocamento instantâneo sob aplicação
da pressão P1.

Quadro 53 - Classificação combinada da porta em função das cargas uniformemente
distribuídas e dos deslocamentos instantâneos sobre a pressão P1, conforme
(1 12210 (&(1, 2000).


5(6,67Ç1&,$¬3(5)85$d2325352-e7(,6',63$5$'26325
$50$6'()2*2

A normalização nacional não prevê este tipo de solicitação haja vista, à época da
publicação da mesma (1986) serem raros os casos de emprego de portas
resistentes à perfuração por projéteis disparados por armas de fogo, restritos
basicamente ao comércio: rede bancária, joalherias, casas de câmbio, etc.
Atualmente, em função do crescimento da violência urbana, este requisito pode
passar a ser considerado indispensável em várias situações do cotidiano,
aumentando a procura por este tipo de produto.
Os requisitos e critérios expostos são baseados na (1 1522 (&(1, 1998) sendo o

ensaio baseado na (1 1523 (&(1, 1998).

As portas devem ser resistentes à perfuração por projéteis disparados por armas de
fogo, independentemente da presença de componentes de vidro. Os painéis de
vidro, eventualmente existentes, devem resistir igualmente aos disparos efetuados.
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As portas devem resistir, sem a ocorrência de perfuração que transpasse a
espessura da folha, aos impactos causados pelos projéteis especificados no Quadro
55 (revólveres, pistolas e rifles) e no Quadro 54 (“VKRWJXQ” ou escopeta/cartucheira).
Após os disparos, a porta deve manter-se fechada e inviolada, não fornecendo
acesso à face interna da folha, mantendo em funcionamento os mecanismos de
manuseio (trincos, maçanetas, fechaduras etc.).
A classificação deve ser avaliada considerando as condições do Quadro 55 e
Quadro 54, que contém uma lista das armas de fogo e projéteis mais comuns no
mercado mundial.
O Quadro 55 apresenta a classificação de forma crescente (de FB1 até FB7), em
função do calibre e potência da arma. O atendimento de uma classe sugere o
atendimento simultâneo de todas as classes inferiores. Caso não ocorra o
atendimento à classe mínima FB1 a porta não se enquadrará como resistente à
perfuração por projéteis disparados por armas de fogo.
Os resultados podem, ainda, ser qualificados com a adição de um sufixo, indicando
a presença (S) ou ausência (NS) de estilhaços (em inglês: “VSOLQWHUV”) na região de
impacto. Exemplo: FB3(S) ou FB3(NS).
Projétil
Classe

Tipo de armamento

Calibre

FSG

“6KRWJXQ” ou
escopeta/cartucheira

12/70

Condições de ensaio

Tipo

Massa (g)

6ROLG/HDG
6OXJ
%UHQQHNH 

Distância
de disparo
(m)

Velocidade
do projétil
(m/s)

31 +/- 0,5

10 +/- 0,5

420 +/- 20

Quadro 54 - Classificação em função da resistência à perfuração de projéteis
disparados por 6+27*816 (escopeta/cartucheira), conforme (1 1522 (&(1, 1998).
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Projétil
Classe

Tipo de
armamento

Calibre

FB1

rifle

FB2
FB3

FB4

FB5
FB6
FB7

Condições de ensaio

Tipo

Massa (g)

Distância
de disparo
(m)

Velocidade
do projétil
(m/s)

22LR

L/RN

2,6 +/-0,1

10 +/- 0,5

360 +/- 10

pistola

Luger 9mm

FJ(1)/RN/SC

8,0 +/-0,1

5 +/- 0,5

400 +/- 10

revólver

Magnum
357

FJ(1)/CB/SC

10,2 +/-0,1

5 +/- 0,5

430 +/- 10

revólver

Magnum
357

FJ(1)/CB/SC

10,2 +/-0,1

5 +/- 0,5

430 +/- 10

revólver

Remington
44

FJ(2)/FN/SC

15,6 +/-0,1

5 +/- 0,5

440 +/- 10

rifle

5,56 x 45*

FJ(2)/PB/SCP1

4,0 +/-0,1

10 +/- 0,5

950 +/- 10

rifle

5,56 x 45*

FJ(2)/PB/SCP1

4,0 +/-0,1

10 +/- 0,5

950 +/- 10

rifle

7,62 x 51

FJ(1)/PB/SC

9,5 +/-0,1

10 +/- 0,5

830 +/- 10

rifle

7,62 x 51**

FJ(2)/PB/HC1

9,8 +/- 0,1

10 +/- 0,5

820 +/- 10

Legenda (os termos foram mantidos considerando o original em Inglês, em função da uniformidade
das denominações):
L

- “/HDG” (Chumbo)

CB - “&RQHGEXOOHW” (projétil cônico)
FJ

- “)XOOPHWDOMDFNHWEXOOHW” (projétil com capa de metal)

FN - “)ODWQRVHEXOOHW” (projétil com ponta plana)
HC1 - “6WHHOKDUGFRUH” (núcleo maciço de aço), massa (3,7 +/- 0,1)g, dureza maior que 63HRC
PB

- “3RLQWHGEXOOHW” (projétil com extremidade apontada)

RN

- “5RXQGQRVHEXOOHW” (projétil com ponta arredondada)

SC

- “6RIWFRUH” (núcleo macio, chumbo)

SCP1 – “6RIWFRUHZLWKVWHHOSHQHWUDWRU” (núcleo macio, chumbo, com capa penetradora de aço) tipo
SS109
FJ(1) - “)XOOVWHHOMDFNHW – plated” (projétil com capa de aço – plano)
FJ(2) - “)XOOFRSSHUDOOR\MDFNHW” (projétil com capa de cobre)
*

- para atingir a potência necessária recomenda-se o emprego de cano espiralado com
comprimento de (178 +/- 10)mm

**

- para atingir a potência necessária recomenda-se o emprego de cano espiralado com
comprimento de (254 +/- 10)mm

Nota: Para ser enquadrado nas classes FB4 ou FB6, deve-se realizar o ensaio com as duas opções
de armamento.

Quadro 55 - Classificação em função da resistência à perfuração de projéteis
disparados por armas de fogo, conforme (1 1522 (&(1, 1998).
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 $&(66,%,/,'$'(6(*85$1d$128621$23(5$d2(
0$187(1d2
São considerados neste quesito, os critérios expressos no projeto de norma
02:136.01.001 (ABNT, 2004) “Desempenho de edifícios habitacionais de até 5
pavimentos – Parte 1: Requisitos gerais”.


$&(66,%,/,'$'(

São considerados neste quesito, os critérios expressos no projeto de norma citado
anteriormente, em detrimento aos demais textos normativos internacionais, haja
vista possuirmos mobiliário e dimensões construtivas diferenciadas em relação aos
países do bloco europeu e norte-americano, sendo que as principais adaptações das
unidades habitacionais destinadas à moradia de pessoas com deficiências físicas
referem-se aos acessos, tais como: maior largura de corredores e de portas.
Os elementos e componentes das portas destinadas à moradia de pessoa portadora
de deficiência física ou pessoa com mobilidade reduzida (PMR) devem receber as
adaptações

necessárias

para

esta

finalidade

através

do

atendimento

às

especificações da norma NBR 9050 (ABNT, 1994) “Acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos
urbanos”. A avaliação será empreendida através da análise de projeto.


6(*85$1d$12862(23(5$d2

Durante a vida útil, a porta e seus componentes, desde que sejam obedecidos os
cuidados de uso e efetuadas pelos usuários as manutenções preventivas e
corretivas necessárias, devem resistir às diferentes solicitações sem apresentar:
a) rupturas e instabilizações que possam colocar em risco a integridade física
dos ocupantes ou de transeuntes nas imediações do vão;
b) partes expostas cortantes ou perfurantes;
c) deformações e defeitos acima dos limites especificados neste conjunto de
normas, considerando-se a classe e o uso pretendido.
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A avaliação será empreendida através da análise de projeto, inspeções em
protótipos, ensaios e análises.
Os elementos e componentes que contam com normalização específica (fechaduras,
dobradiças e outros) devem atender às exigências das respectivas normas técnicas
em vigor.
2EVHUYDo}HV
D  YLVDQGR j VHJXUDQoD ItVLFD GH XVXiULRV H WUDQVHXQWHV
GHYHP VHU SUHYLVWRV QR SURMHWR H H[HFXomR RV UHFXUVRV
TXHPLQLPL]HPRULVFRGH
• IHULPHQWRV SURYRFDGRV SRU UXSWXUD GH FRPSRQHQWHV
UHVXOWDQGRSDUWHVFRUWDQWHVRXSHUIXUDQWHV
• IHULPHQWRV RX FRQWXV}HV HP IXQomR GD RSHUDomR GDV
SDUWHVPyYHLVGHFRPSRQHQWHV SDUDIXVRVFRPSRQWDV
H[SRVWDV SRVVLELOLGDGH GH FRUWH RX FRPSUHVVmR GRV
GHGRVQRDFLRQDPHQWRGHWULQFRVHIHFKDGXUDVHWF 

E  YLVDQGR SUHYHQLU D RFRUUrQFLD GH OHV}HV H IHULPHQWRV RV
XVXiULRV GDV HGLILFDo}HV KDELWDFLRQDLV GHYHP FXPSULU
ILHOPHQWH R SURJUDPD GH PDQXWHQomR HVSHFLILFDGR SHOR
IRUQHFHGRU GR FRPSRQHQWH RX HOHPHQWR HP FRQGLo}HV
QRUPDLVGHXVR



0$187(1$%,/,'$'(

A fim de que seja atendida a durabilidade projetada para as portas e seus
componentes, conforme Quadro 56, devem ser previstas e realizadas manutenções
preventivas (sistemáticas) e, sempre que necessário, manutenções com caráter
corretivo. Estas últimas devem ser realizadas assim que o problema se manifestar,
impedindo que pequenas falhas progridam para extensas patologias. As
manutenções devem ser realizadas em estrita obediência ao “Manual de Operação,
Uso e Manutenção” fornecido pelo fabricante, fornecedor, incorporador e/ou pela
construtora que deve especificar todas as condições de uso, operação e
manutenção das portas e seus componentes, ou seja:
a) recomendações gerais para prevenção de falhas e acidentes decorrentes de
utilização inadequada;
b) periodicidade, forma de realização e forma de registro de inspeções;
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c) periodicidade, forma de realização e forma de registro das manutenções;
d) técnicas, processos, equipamentos, especificação e previsão quantitativa de
todos os materiais necessários para as diferentes modalidades de
manutenção.
A avaliação será empreendida através da análise do “Manual de Operação, Uso e
Manutenção” das edificações, considerando-se as diretrizes gerais das normas NBR
5674 (ABNT, 1999) e NBR 14037 (ABNT, 1998).
2EVHUYDo}HV
D  D SHULRGLFLGDGH GDV LQVSHo}HV H PDQXWHQo}HV GHYH VHU
HVWDEHOHFLGDFRPEDVHQDYLGD~WLOGHSURMHWRGDVSRUWDVH
GRV VHXV FRPSRQHQWHV FRQIRUPH 4XDGUR  H GRV
UHVXOWDGRVQtYHLVGHGHVHPSHQKRREWLGRVFRPDDSOLFDomR
GRSUHVHQWHGRFXPHQWR

E  GHQWUR GRV SUD]RV GH JDUDQWLD WDPEpP HVWLSXODGRV QR
UHIHULGR4XDGURUHFRPHQGDVHTXHRFRQVWUXWRUHRXR
LQFRUSRUDGRUUHDOL]HPLQVSHo}HVSHULyGLFDVYLVDQGRUiSLGD
FRUUHomR GH GHIHLWRV RX YtFLRV TXH HYHQWXDOPHQWH VH
PDQLIHVWHP ORJR DSyV D HQWUHJD GD REUD DOpP GH
H[DPLQDUHP VXD FRUUHWD XWLOL]DomR H D HIHWLYD
LPSOHPHQWDomR GRV SURJUDPDV GH PDQXWHQomR SRU SDUWH
GRVSURSULHWiULRVRXXVXiULRVGDHGLILFDomR

F  UHODWLYDPHQWHjPDQXWHQomRGDVSRUWDVpHVVHQFLDOTXHR
PDQXDO D VHU IRUQHFLGR SHOR FRQVWUXWRU HRX LQFRUSRUDGRU
FRQWHPSOH VHPSUH TXH DSOLFiYHO  PDWHULDLV H SURFHVVRV
XVXDLV GH OLPSH]D H FRQVHUYDomR IRUPD GH UHPRomR GH
PDQFKDV UHSDURV HP ILVVXUDV TXH SRVVDP VH PDQLIHVWDU
DR ORQJR GR WHPSR PDWHULDLV H SURFHVVRV GH UHSLQWXUD
UHDSOLFDomRSHULyGLFDGHVHODQWHVQRVHQFRQWURVGHPDUFRV
FRP DV SDUHGHV VXEVWLWXLomR SHULyGLFD GH UROGDQDV
HVFRYDV PDVVDV GH YHGDomR H RXWURV FRPSRQHQWHV GDV
SRUWDV LQVSHomR GR DWDTXH GH PDGHLUDV SRU FXSLQV H
EURFDV EHP FRPR D IRUPD GH HUUDGLFDomR SURFHVVR GH
UHDSOLFDomRGHWUDWDPHQWRSUHVHUYDWLYRGDVPDGHLUDVHWF
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O projeto da porta e de seus componentes deve prever o acesso para limpeza e
manutenção de todas as partes expostas, sem prejuízo da segurança ou da postura
ergonômica. O “Manual de operação, uso e manutenção das edificações” deve ser
desenvolvido de acordo com os critérios específicos do conjunto de normas
“Desempenho de Habitações de até cinco pavimentos” e com as diretrizes gerais
das normas NBR 5674 (ABNT, 1999) e NBR 14037 (ABNT, 1998), especificando
materiais, processos e freqüências das manutenções.
A avaliação será empreendida através da análise de projetos e inspeção em
protótipos.
Observação: deve-se evitar que os componentes das portas apresentem partes
cortantes ou pontiagudas, que possam causar ferimentos durante as operações
normais de limpeza e manutenção.


9,'$Ò7,/'(352-(72(35$=26'(*$5$17,$3$5$$3257$(
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As portas e seus componentes, sob condições normais de utilização e sempre que
submetidos a programas de manutenção preventiva estabelecidos pelos seus
fornecedores, devem apresentar vida útil de projeto igual ou superior aos períodos
indicados no Quadro 56. Considerando a possibilidade de falhas fortuitas relativas à
formulação, processo de fabricação, montagem ou instalação dos produtos, indicamse ainda os prazos mínimos de garantia.
Visando melhor entendimento do texto, as definições a seguir foram extraídas do
projeto de norma 02:136.01.001 (ABNT, 2004) “Desempenho de edifícios
habitacionais de até 5 pavimentos – Parte 1: Requisitos gerais":
9LGD~WLO

3HUtRGRGHWHPSRGXUDQWHRTXDORSURGXWRSRGHVHUXWLOL]DGRVRE
FRQGLo}HVVDWLVIDWyULDVGHVHJXUDQoDVD~GHHKLJLHQH$SDUWLUGR
DWXDOHVWDGRGDDUWHpLPSRVVtYHOHVWDEHOHFHUFRPSUHFLVmRHVVH
SHUtRGR 5HFRUUHQGRVH DR FRQKHFLPHQWR GLVSRQtYHO VREUH RV
DJHQWHV DJUHVVLYRV RV GLIHUHQWHV SURFHVVRV GHJHQHUDWLYRV H DV
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FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV H TXtPLFDV GRV PDWHULDLV FRQVWLWXLQWHV GH
XP SURGXWR SRGHVH DSHQDV HVWDEHOHFHU HVWLPDWLYDV
WHFQLFDPHQWH IXQGDPHQWDGDV GD YLGD ~WLO GH SURMHWR (QWHQGHVH
FRPR ³DWXDO HVWDGR GD DUWH´ D ³PHOKRU WpFQLFD GLVSRQtYHO QR
PRPHQWRGDHODERUDomRGRSURMHWRHGDH[HFXomRGDREUD´
9LGD~WLOGHSURMHWR

3HUtRGR HVWLPDGR GH WHPSR HP TXH R FRPSRQHQWH HOHPHQWR
LQVWDODomR RX VLVWHPD FRQVWUXWLYR DWHQGH RV FULWpULRV SUHYLVWRV
QHVWD QRUPD QRUHVSHFWLYR QtYHO GH GHVHPSHQKR LQIRUPDGR SHOR
IRUQHFHGRU GHYHQGRVH SDUD WDQWR FXPSULU SURJUDPD GH
PDQXWHQomR SRU HOH HVSHFLILFDGR DOpP GDV PDQXWHQo}HV
FRUUHWLYDVHYHQWXDOPHQWHQHFHVViULDV3DUDRDWHQGLPHQWRjYLGD
~WLO GH SURMHWR PDQWLGDV DV FRQGLo}HV GH H[SRVLomR LQLFLDOPHQWH
SUHVHQWHV R SURGXWR GHYHUi VHU DSOLFDGR XWLOL]DGR H PDQWLGR HP
HVWULWD REHGLrQFLD jV HVSHFLILFDo}HV GR IRUQHFHGRU 5HFRPHQGD
VHTXHDYLGD~WLOGHSURMHWRGHYHVHUFRQVLJQDGDQRVUHVSHFWLYRV
SURMHWRVRXPDQXDLVGHIDEULFDQWHV
9LGD~WLOUHVLGXDO

3HUtRGR GH WHPSR DSyV D YLGD ~WLO GH SURMHWR HP TXH R
FRPSRQHQWH HOHPHQWR LQVWDODomR RX VLVWHPD FRQVWUXWLYR YDL
DSUHVHQWDQGRGHFUpVFLPRFRQWLQXDGRGRGHVHPSHQKRHPIXQomR
GR XVR HRX GR HQYHOKHFLPHQWR QDWXUDO 1HVWD IDVH RQGH DLQGD
VmR PDQWLGDV FRQGLo}HV VDWLVIDWyULDV GH VHJXUDQoD VD~GH H
KLJLHQH SDUD  UHWRPDUVH QtYHLV DGHTXDGRV GH HVWDQTXHLGDGH
GXUDELOLGDGH FRQIRUWR WpUPLFR H DF~VWLFR HWF Ki QHFHVVLGDGH GH
PDQXWHQo}HVHUHIRUPDVPDLVGLVSHQGLRVDV
9LGDWRWDO

3HUtRGR GH WHPSR TXH FRPSUHHQGH D YLGD ~WLO GH SURMHWR D YLGD
~WLO UHVLGXDO H XPD VREUHYLGD QD TXDO SDVVD D H[LVWLU D
SRVVLELOLGDGH GH TXH RV QtYHLV GH VHJXUDQoD FRPHFHP D VHU
SHULJRVDPHQWHDIHWDGRV

1D Figura 25 HVWi UHSUHVHQWDGR R GHVHPSHQKR DR ORQJR GR
WHPSR GH XP HOHPHQWR LQVWDODomR RX VLVWHPD FRQVWUXWLYR
LQGLFDQGRVH WDPEpP D YLGD ~WLO GH SURMHWR YLGD ~WLO UHVLGXDO
VREUHYLGDHYLGDWRWDO
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Figura 25 - Desempenho ao longo do tempo de um elemento,
instalação ou sistema construtivo
3UD]RGHJDUDQWLD

$ SDUWLU GD H[SHGLomR GR ³$XWR GH &RQFOXVmR´ RX GR WHUPR GH
UHFHELPHQWRSURYLVyULRRTXHRFRUUHUSULPHLURSHUtRGRGHWHPSR
HPTXHpPXLWRHOHYDGDDSUREDELOLGDGHGHTXHHYHQWXDLVGHIHLWRV
HPEXWLGRVQRSURGXWRHPHVWDGRGHQRYRYHQKDPDVHPDQLIHVWDU
IDOKDV GH IDEULFDomR PRQWDJHP RX LQVWDODomR TXH UHSHUFXWDP
HP GHVHPSHQKR LQIHULRU jTXHOH SUHYLVWR QHVWD QRUPD  6H
HYHQWXDOPHQWHRSURGXWRIRLIRUQHFLGRFRPDOJXPGHIHLWRHVSHUD
VH TXH HVWH VH PDQLIHVWH UDSLGDPHQWH GHQWUR GR SUD]R GH
JDUDQWLD

5HFRPHQGDVH TXH SDUD LPyYHLV TXH QXQFD IRUDP RFXSDGRV H
TXHIRUHPFRPHUFLDOL]DGRVSHORLQFRUSRUDGRUSURSULHWiULRDSyVR
YHQFLPHQWRGRVSUD]RVGHJDUDQWLDHVWLSXODGRVQRLWHPGHVWH
GRFXPHQWR RX GRV SUD]RV GH JDUDQWLD GH FRPSRQHQWHV H
HTXLSDPHQWRV DFLPD PHQFLRQDGRV R IDEULFDQWHIRUQHFHGRU
LQFRUSRUDGRUSURSULHWiULR HRX D HPSUHVD FRQVWUXWRUD RIHUHFHUmR
SUD]R GH JDUDQWLD GH QR PtQLPR  VHLV  PHVHV DUFDQGR
GLUHWDPHQWH FRP D VXEVWLWXLomR GH FRPSRQHQWHV RX FRUUHomR GH
GHIHLWRV
0DQXDOGH2SHUDomR8VRH0DQXWHQomR

0DQXDOHQWUHJXHDRXVXiULRHODERUDGRSHORIDEULFDQWHIRUQHFHGRU
LQFRUSRUDGRUSURSULHWiULR H GHVWLQDGR D RULHQWiOR TXDQWR DR
FRUUHWR XVR RSHUDomR H PDQXWHQomR GR SURGXWR EHP FRPR
SUD]RVGHJDUDQWLDGRVFRPSRQHQWHV7DPEpPpFRQKHFLGRFRPR
³0DQXDO GR 3URSULHWiULR´ SDUD DV XQLGDGHV DXW{QRPDV H ³0DQXDO
GDVÈUHDV&RPXQV´RX³0DQXDOGR6tQGLFR´SDUDDViUHDVGHXVR
FRPXP 3RGHUi VHU HODERUDGR WDPEpP XP Vy HOHPHQWR TXH
FRQWHQKD DV RULHQWDo}HV GDV XQLGDGHV DXW{QRPDV H GDV iUHDV
FRPXQV
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,QFRUSRUDGRU

e D SHVVRD ItVLFD RX MXUtGLFD OHJDOPHQWH KDELOLWDGD SDUD
GHVHQYROYHU XPD LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD DVVLP HQWHQGLGD D
DWLYLGDGH H[HUFLGD HP VHX QRPH FRP R LQWXLWR GH SURPRYHU H
UHDOL]DU D FRQVWUXomR SRU VL RX SRU WHUFHLURV FRQWUDWDGRV SDUD
DOLHQDomR WRWDO RX SDUFLDO GH HGLILFDo}HV RX FRQMXQWR GH
HGLILFDo}HVFRPSRVWDVGHXQLGDGHVDXW{QRPDV
&RQVWUXWRU

3HVVRDItVLFDRXMXUtGLFDTXHH[HFXWDDFRQVWUXomR


Portas /
Componentes

Porta corta-fogo

Portas de madeira

Vida útil de projeto
(anos) para os níveis
de desempenho

Prazos de garantia mínimos

M

I

S

1 ano

2 anos

5 anos

≥8

≥ 10

≥ 12

Dobradiças e
molas

-

Integridade de
portas e
batentes

-

-

Fixação
Oxidação

-

Perfis de
alumínio,
fixadores e
revestimentos
em painel de
alumínio

≥8

≥ 10

≥ 12

Empenamento
Descolamento
Fixação

Marcos,
componentes e perfis
de aço / ferro para
portas

≥8

≥ 10

≥ 12

Marcos,
componentes e perfis
de alumínio e de
plástico para portas

≥8

≥ 10

≥ 12

Partes móveis

Borrachas,
escovas,
articulações,
fechos e
roldanas

Fechaduras e
Ferragens em geral

≥6

≥8

≥ 10

Funcionamento
Acabamento

-

-

-

Pintura / verniz
(interna/ externa)

≥3

≥4

≥5

-

Empolamento,
descascamento,
esfarelamento,
alteração de cor
ou deterioração
de acabamento

Selantes,
componentes de
juntas e
rejuntamentos

≥3

≥4

≥5

Aderência

-

-

Vidros

≥8

≥ 10

≥ 12

Fixação

-

-

Quadro 56 – Vida útil de projeto para portas e seus componentes conforme projeto
de norma 03:136.01.001 (ABNT, 2004)

146

2EVHUYDo}HV

D  SUD]RVGHJDUDQWLDVSDUDLWHQVQmRSUHYLVWRVQHVWHWH[WRH
TXHVmRHVSHFtILFRVSDUDFDGDHPSUHHQGLPHQWRGHYHPVHU
GHILQLGRV QR ³0DQXDO GH 2SHUDomR 8VR H 0DQXWHQomR 
0DQXDOGDVÈUHDV&RPXQV´IRUQHFLGRSHORLQFRUSRUDGRU

E  D SHUGD GH JDUDQWLD VH GDUi SHOR XVR LQFRUUHWR GR
FRPSRQHQWH RX HOHPHQWR HRX SHOD QmR H[HFXomR GD
PDQXWHQomRSUHYHQWLYDGHDFRUGRFRPDQRUPD1%5
± 0DQXWHQomR GD (GLILFDomR HRX QmR DWHQGLPHQWR jV
HVSHFLILFDo}HV FRQWLGDV QR ³0DQXDO GH 2SHUDomR 8VR H
0DQXWHQomR0DQXDOGDVÈUHDV&RPXQV´

F  RV SUD]RV GH JDUDQWLD HVWmR FRQGLFLRQDGRV j UHFODPDomR
GRVSUREOHPDVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV

G  RV SUD]RV GH JDUDQWLD VmR FRQWDGRV GH DFRUGR FRP DV
GHILQLo}HVGHVWHWH[WR

H  SDUDRVQtYHLVGHGHVHPSHQKR,H6RVSUD]RVGHJDUDQWLD
GHYHP VHU LQGLFDGRV SHOR UHVSHFWLYR IRUQHFHGRU GR
SURGXWR VXSHUDQGR RV SUD]RV GH JDUDQWLD PtQLPRV HP
RXPDLV QtYHO³,´ RXPDLV QtYHO³6´ 

I  GXUDQWH D YLJrQFLD GR SUD]R GH JDUDQWLD HP FDVR GH
RFRUUrQFLD GH SDWRORJLDV RV UHSDURV RX VXEVWLWXLo}HV GH
HOHPHQWRV FRPSRQHQWHV H LQVWDODo}HV GHYHP RFRUUHU jV
H[SHQVDV GR IDEULFDQWHIRUQHFHGRUFRQVWUXWRU H[FHWR HP
FDVRV RQGH ILTXH FRPSURYDGR PDX XVR HRX
GHVREHGLrQFLD DR ³0DQXDO GH 2SHUDomR 8VR H
0DQXWHQomR´

J  GXUDQWH R SUD]R GH JDUDQWLD UHSDURV RX VXEVWLWXLo}HV
GHYHP LQLFLDUVH QR Pi[LPR  GLDV DSyV D FRPXQLFDomR
GR
SUREOHPD
SHOR
SURSULHWiULR
RX
DJHQWH
ILQDQFHLURSURPRWRU 1RV FDVRV TXH LPSOLTXHP ULVFR
LPLQHQWHVGHUXtQDWRWDORXSDUFLDOH[LJHPVHSURYLGrQFLDV
LPHGLDWDV

A avaliação será empreendida através da análise de projetos, ensaios relacionados
em normas técnicas específicas, métodos de avaliação previstos nos demais
critérios que integram esta seção e nos documentos que compõem o conjunto
normativo “Desempenho de Edifícios Habitacionais de até cinco pavimentos” –
Partes 2 a 6 (ABNT, 2004).
Para a avaliação dos materiais podem ainda ser tomados como referência os
critérios estabelecidos nos itens referentee à “Durabilidade”, no Anexo deste
trabalho, Apêndices I a VI do documento “Critérios mínimos de desempenho para
habitações térreas de interesse social” (IPT, 1998), complementados com critérios
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decorrentes de normas técnicas brasileiras em vigor, ou outras normas e
documentos aplicáveis.
Ainda conforme o projeto de norma 03:136.01.001 (ABNT, 2004):
1DV DQiOLVHV WpFQLFDV GHYH VHU FRQVLGHUDGD D SRVVLELOLGDGH GH
RFRUUrQFLD GRV GLYHUVRV IHQ{PHQRV H SURFHVVRV GHJHQHUDWLYRV
GRV PDWHULDLV FRPSRQHQWHV H HOHPHQWRV HPSRoDPHQWRV GH
iJXDUHVSLQJDPHQWRVFRQGHQVDomRSHUPHDELOLGDGHjiJXDHDR
YDSRUR[LGDomRFRUURVmRSRUIUHVWDVFRUURVmRSRUSLWHVFRUURVmR
ELPHWiOLFD HPERORUDPHQWR SXWUHIDomR DomR GH LQVHWRV H
URHGRUHV DomR GRV UDLRV XOWUDYLROHWD HYDSRUDomR GH YROiWHLV
GHVFRODPHQWRV GHODPLQDomR GHVFRORUDomR SHUGD GR EULOKR
ILVVXUDomR JUHWDPHQWR SHUGD GH DGHUrQFLD PRYLPHQWDo}HV
KLJURVFySLFDVPRYLPHQWDo}HVWpUPLFDVFKRTXHWpUPLFRSROXLomR
DWPRVIpULFD QpYRD VDOLQD FKXYD iFLGD VDSRQLILFDomR IRUPDomR
GH HIORUHVFrQFLDV GHVDJUHJDomR GHVJDVWH SRU DWULWR DomR GH
SURGXWRV GRPpVWLFRV GH OLPSH]D VROLFLWDo}HV PHFkQLFDV
GHFRUUHQWHV GD XWLOL]DomR LPSDFWRV YLEUDo}HV HWF  IDGLJD SHUGD
GHHODVWLFLGDGHHRXWURV

2EVHUYDo}HV

D  FRQVLGHUDQGR DV GLILFXOGDGHV LQWUtQVHFDV GH HVWLPDUVH D
GXUDELOLGDGH GH XP SURGXWR VXMHLWR D GLIHUHQWHV QtYHLV GH
H[SRVLomR D GLIHUHQWHV DJHQWHV H D GLIHUHQWHV SURFHVVRV
GHJHQHUDWLYRV TXH DLQGD QmR VmR WRWDOPHQWH H[SOLFDGRV
FLHQWLILFDPHQWH H VHP TXDOTXHU SUHMXt]R j REULJDomR GH
UHSDURRXUHSRVLomRSRUSDUWHGRIRUQHFHGRUDFHLWDVHTXH
QR Pi[LPR  FLQFR SRU FHQWR  GRV FRPSRQHQWHV H GRV
HOHPHQWRV LQWHJUDQWHV GH XP PHVPR HPSUHHQGLPHQWR
DSUHVHQWHP QtYHO GH GHVHPSHQKR RX YLGD ~WLO GH SURMHWR
LQIHULRU jV H[SHFWDWLYDV GR IRUQHFHGRU GR SURGXWR 4XDQWR
DR GHVHPSHQKR HVWUXWXUDO PHVPR DEDL[R GD H[SHFWDWLYD
GHYHVHUHVJXDUGDURQtYHOGHVHJXUDQoDFRQWUDDUXtQD

E  R ³0DQXDO GH 2SHUDomR 8VR H 0DQXWHQomR´ GHYH VHU
GHVHQYROYLGR FRP EDVH HP WRGDV DV SDUWLFXODULGDGHV GRV
VLVWHPDV H FRPSRQHQWHV H GDV FRQGLo}HV GH
DJUHVVLYLGDGH QR ORFDO GH LPSODQWDomR GD REUD
FRQVLGHUDQGRVHDVGLUHWUL]HVEiVLFDVGDQRUPD1%5
±³0DQXWHQomRGHHGLILFDo}HV±3URFHGLPHQWR´HGDQRUPD
1%5  ± ³0DQXDO GH RSHUDomR XVR H PDQXWHQomR
GDV HGLILFDo}HV ± &RQWH~GR H UHFRPHQGDo}HV SDUD
HODERUDomRHDSUHVHQWDomR´
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A globalização da economia estimulou a entrada de produtos estrangeiros no País,

abrindo as fronteiras para novos materiais, GHVLJQ e equipamentos de produção de
última geração, otimizando controles e possibilitando a adoção de critérios mais
exigentes em relação aos praticadas há vinte anos atrás.
É neste enfoque que se procurou desenvolver o presente trabalho, dando mais
flexibilidade aos produtos e, ao mesmo tempo, objetivando adequar as tolerâncias
até então vigentes, acompanhando o desenvolvimento industrial na área do controle
da qualidade fabril.
Ao longo do trabalho foram conduzidas a síntese e a análise de requisitos e critérios
de desempenho para portas de madeira, à luz de exigências do usuário, norteandose por normas nacionais vigentes para portas de madeira de edificação e normas
estrangeiras, principalmente da Comunidade Européia, em razão da tendência
normal das mesmas tornarem-se normas de caráter mundial (,62) e do interesse de
exportação da indústria nacional.
Cabe ressaltar que, em função da manutenção da paridade entre as normas

européias, ,62 e a presente proposta, critérios de desempenho, tais como: o
abaulamento, encanoamento e torção apresentaram classes de desempenho com

valores admissíveis considerados “IRUDGDUHDOLGDGHDSOLFiYHO” se consideradas as
classes 0, 1 e 2. Recomenda-se a manutenção destes valores e respectivas classes
na revisão das normas visando a referida paridade normativa porém, deve-se
estudar a viabilidade da desconsideração das mesmas quando da definição dos
perfis de desempenho.
Conforme mencionado na Introdução deste trabalho, com vistas a facilitar a futura
consulta por tópicos e conversão para o texto-base normativo, as análises cabíveis
foram empreendidas nos respectivos capítulos e itens.
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Entretanto, não foram apontados nos respectivos capítulos e itens quais as
aplicações dos critérios considerando-se as classes de desempenho e os diferentes
usos. Tal delineamento será empreendido quando da definição do perfil de
desempenho para cada uso considerando, eventualmente, o padrão de acabamento
da obra.
Os critérios referentes às tolerâncias dimensionais, desvios de forma e de
planicidade da folha e do marco foram estudados e apresentados isoladamente
sendo que a sobreposição destes efeitos geralmente é regra em casos práticos,
alterando-se substancialmente os valores das folgas construtivas.
Visando a adequação das folgas construtivas entre a folha e o marco encontra-se no
Apêndice A um estudo sobre o efeito da combinação das tolerâncias dimensionais e
dos desvios de forma, considerando os critérios normativos vigentes e a proposta de
revisão. Tal trabalho poderá servir de base para o projeto de revisão da norma tipo
padronização bem como nortear a seleção das classes de tolerâncias e desvios de
forma quando da definição dos perfis de desempenho.
Através das contribuições advindas do Programa Setorial da Qualidade de Portas
Internas de Madeira, gerenciado pela ABIMCI e IPT, pôde-se considerar:
a) fornecimento de uma variada gama de portas de madeira, fabricadas
segundo diversos sistemas construtivos e espécies florestais, representando
aproximadamente 51% da quantidade total de portas de madeira produzidas
a nível nacional;
b) a avaliação de resultados de ensaios segundo normas nacionais e normas
européias, consubstanciando a análise de aderência dos critérios estudados
frente aos critérios propostos;
c) o acesso aos processos produtivos, plantas fabris e aos representantes dos
seis fabricantes participantes do Programa, possibilitando o entendimento
dos diversos sistemas construtivos, dos processos e dos principais
parâmetros de controle da produção.
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Propõe-se que o futuro texto-base das normas de desempenho seja norteado pelo
desenvolvimento do perfil de desempenho das portas, delineado em função do uso e
do

atendimento

a

determinados

requisitos,

estratificados

em

classes

de

desempenho, alterando-se o conceito atual da norma brasileira calcada em
conformidade ou não-conformidade.
Através da classificação e do perfil de desempenho pode-se definir claramente os
usos que determinado produto pode ter, ou ainda que critérios específicos o mesmo
deva atender para se classificar no uso pretendido.
O objetivo principal da definição do perfil de desempenho é sistematizar a análise
das diversas exigências de desempenho que a porta e seus componentes deverão
atender para uma determinada situação de uso e permitir a comparação entre
produtos da forma mais completa, fugindo da análise tradicional de menor custo e .
Com base nos requisitos e critérios de desempenho para portas comuns ou de uso
normal, expostos no decorrer deste trabalho, poderá ser traçado um perfil de
desempenho adequado para cada tipologia em função do uso, segundo a

89 .98
metodologia desenvolvida pelo Dr. K. Blach, do 'DQLVK%XLOGLQJ5HVHDUFK,QVWLWXWH15

O perfil de desempenho será apresentado de forma matricial, contendo nas linhas os
requisitos e critérios a serem atendidos e, nas colunas, as classes de desempenho.
Os requisitos e critérios de desempenho itemizados no perfil de desempenho não
têm hierarquia de preferência ou importância. As classes de desempenho
apresentam-se em nível crescente de exigência em função do aumento do algarismo
arábico correspondente. Exemplo: Classe 3 é superior à classe 2 que é superior à
classe 1 que, por sua vez é superior à classe 0.

15

89 98

Blach, K. – 'DQLVK%XLOGLQJ5HVHDUFK,QVWLWXWH, in Manual Técnico de Caixilhos, janelas: aço,
alumínio, vidros, PVC, madeira, acessórios, juntas e materiais de vedação. São Paulo, PINI, 1991
– páginas 14 a 18.
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Ratifica-se o princípio de que a classe 0 (zero) representa:
a) enquadramento quando do não atendimento ao critério estabelecido na
classe 1;
b) situações em que não se exige o atendimento ao critério.
As portas devem se enquadrar num dos perfis de desempenho, considerando os
critérios

de

cada

tipologia

como

mínimos

para

aquele

uso

específico.

Eventualmente, acordos podem ser firmados entre as partes interessadas, alterando
certas características do perfil de desempenho. Tais acordos devem ser
formalizados e submetidos à apreciação de profissional qualificado que deverá
avaliar o impacto das alterações no desempenho atual e futuro do produto.
Opcionalmente, podem ser traçados perfis de desempenho considerando o padrão
da obra e/ou o padrão de acabamento da porta. Por exemplo: folhas de porta
destinadas ao emassamento das capas não precisam apresentar elevado
desempenho quanto a ausência de irregularidades de superfície e condições de
acabamento no recebimento, permitindo o enquadramento na classe 1 ou mesmo na
classe 0 (zero) quanto a estes requisitos.
Portas consideradas especiais ou com características especiais devem atender ao
perfil de porta comum ou de uso normal e às exigências das características
especiais que representa. Exemplo: porta interna com característica de isolação
sonora – deve atender a todos os requisitos para portas internas consideradas
comuns ou de uso normal e ao critério específico de isolação sonora.
Opcionalmente, pode-se montar o perfil de desempenho estabelecendo uma lista
mínima de requisitos e critérios a serem verificados, considerando aqueles
fundamentais para a verificação da conformidade do produto frente à especificação,
principalmente em função do uso - caso específico para ensaios de recebimento de
lotes em obra, não sendo recomendado para os ensaios de tipo ou aqueles oriundos
de Programas Setoriais da Qualidade.
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Devem ser analisados, posteriormente à adequação do perfil de desempenho, os
aspectos comerciais, de garantias, de assistência técnica, de oportunidade, de
experiência e outros fatores de maneira a permitir a escolha do produto e da
empresa adequada ao sucesso do empreendimento, tudo isso formalizado por
contratos que resguardem os interesses das partes.
A título de exemplo, nos quadros 57, 58 e 59, é esboçado o traçado do perfil de
desempenho para portas internas de abrir de madeira, acabadas, tipologia comum.
Cumpre lembrar que o exemplo sugerido é um exercício livre, não consistindo em
parâmetro para qualquer especificação.
Os requisitos e critérios específicos para portas especiais devem ser acrescentados
para análise, conforme as exigências consideradas.
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Condições

Requisitos e Critérios

Classes
0

1

2

3

4

Identificação ou rotulagem do componente
Indicação do material com o qual é
produzido
Acabamento/proteção superficial
Requisitos gerais

Aspecto visual/ausência de defeitos
Identificação das espécies florestais



Teor de umidade e umidade de equilíbrio
Aspecto visual após exposição às
variações de umidade e temperatura
Resistência ao carregamento vertical
Esforços mecânicos –
Parte 1

Resistência à torção estática
Resistência aos impactos de corpo mole






Resistência aos impactos de corpo duro



Resistência ao fechamento com presença
de obstrução
Esforços mecânicos –
Parte 2



Resistência à abertura brusca



Resistência ao fechamento brusco



Resistência aos choques de abalo



Abertura e fechamento da folha de porta
Esforços de manuseio



Componentes de manuseio com as mãos



Componentes de manuseio com os dedos
Durabilidade no uso
Esforços de manuseio
após as ações repetidas
de abertura e
fechamento



Ações repetidas de abertura e fechamento
Abertura e fechamento da folha de porta
Componentes de manuseio com as mãos
Componentes de manuseio com os dedos





Quadro 57 – Proposta de perfil de desempenho para SRUWDVLQWHUQDVDFDEDGDVGH
PDGHLUD(conjunto montado)
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Condicionamento PADRÃO

Condições

Critérios

Requisitos

Verificação das
tolerâncias
dimensionais

Condicionamento ÙMIDO
somente para folhas de porta de madeira
e outros materiais higroscópicos

0

1

2

Altura
Largura
Espessura
Desvios de esquadro

Verificação dos
desvios de
planicidade

Torção
Diferença entre diagonais

Variação das
tolerâncias
dimensionais

Curvatura da borda vertical
Curvatura da borda horizontal






Altura
Largura
Espessura
Desvios de esquadro

Verificação dos
desvios de
planicidade

Abaulamento
Encanoamento
Torção
Irregularidades de superfície
Diferença entre diagonais

Verificação dos
desvios de forma

Curvatura da borda vertical
Curvatura da borda horizontal
Abaulamento diagonal

Variação das
tolerâncias
dimensionais







Altura
Largura
Espessura
Desvios de esquadro

Verificação dos
desvios de
planicidade

Abaulamento
Encanoamento
Torção
Irregularidades de superfície
Diferença entre diagonais

Verificação dos
desvios de forma






Encanoamento
Irregularidades de superfície

Verificação dos
desvios de forma

3

Abaulamento

Abaulamento diagonal

Condicionamento SECO
somente para folhas de porta de
madeira e outros materiais higroscópicos

Classes

Curvatura da borda vertical
Curvatura da borda horizontal
Abaulamento diagonal









4





















Quadro 58 – Proposta de perfil de desempenho para IROKDVGHSRUWDVLQWHUQDV
DFDEDGDVGHPDGHLUDalém das exigências previstas para portas e marcos.
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Condições

Requisitos

Critérios

Condicionamento PADRÃO

Largura das ombreiras e travessa(s)
Espessura das ombreiras e travessa(s)
Verificação das
tolerâncias
dimensionais

Largura do rebaixo do batente das
ombreiras e travessa(s)
Profundidade do rebaixo do batente
Largura do conjunto montado
Encurvamento das ombreiras

Verificação dos
desvios de forma

Encurvamento da(s) travessa(s)

Condicionamento ÙMIDO
somente para marcos de madeira e
outros materiais higroscópicos

Largura das ombreiras e travessa(s)
Espessura das ombreiras e travessa(s)
Largura do rebaixo do batente das
ombreiras e travessa(s)
Profundidade do rebaixo do batente
Largura do conjunto montado
Encurvamento das ombreiras
Verificação dos
desvios de forma

Encurvamento da(s) travessa(s)

Condicionamento SECO
somente para marcos de madeira e
outros materiais higroscópicos

Largura das ombreiras e travessa(s)
Espessura das ombreiras e travessa(s)
Largura do rebaixo do batente das
ombreiras e travessa(s)
Profundidade do rebaixo do batente
Largura do conjunto montado
Encurvamento das ombreiras
Verificação dos
desvios de forma

1

2




Encurvamento da(s) travessa(s)
Arqueamento das ombreiras
Arqueamento da(s) travessa(s)

3

4


















Arqueamento das ombreiras
Arqueamento da(s) travessa(s)

Variação das
tolerâncias
dimensionais

0

Arqueamento das ombreiras
Arqueamento da(s) travessa(s)

Variação das
tolerâncias
dimensionais

Classes
















Quadro 59 – Proposta de perfil de desempenho para PDUFRVDFDEDGRVGHSRUWDV
LQWHUQDVGHPDGHLUDalém das exigências previstas para portas e folhas.
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&217,18,'$'('2675$%$/+26

A reorientação do perfil de desempenho proposto bem como a definição dos demais
perfis será realizada após a conclusão deste trabalho, na respectiva Comissão de
:; ;: da ABNT, cujo objetivo é promover a revisão normativa de portas de
Estudos16

madeira visando a unificação de critérios com as normas ,62 e &(1 considerando

o mercado globalizado.
Os requisitos abaixo ainda ficaram por explorar:
a) resistência ao arrombamento, contemplando três métodos (ações manuais,
cargas estáticas e cargas dinâmicas), sendo o primeiro método composto de

diversos NLWV de ferramentas dispostas para a referida ação;
b) verificação da resistência à torção cíclica das folhas;

c) resistência ao arrancamento de parafusos e outros fixadores;
d) resistência das ferragens aos esforços abusivos;
e) resistência a explosão, contemplando dois métodos distintos de ensaio;
f) desempenho térmico.
Abordagens complementares também ficaram por definir; eventualmente o serão
num trabalho futuro, como por exemplo:
a) considerações sobre os tipos de parafusos em função da densidade da
madeira;
b) padrão mínimo de ferragens a serem adotados para os diversos usos;
c) critérios de amostragem.

16

:; ;: Comissão de Estudos de Portas de Madeira, instaurada no ABNT/CB-31 – Comitê Brasileiro de
Madeiras, em 2006.
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As tolerâncias dimensionais são estabelecidas com base na geometria do sistema
de portas. Pode-se tomar como exemplo um sistema comumente encontrado, cuja
seção transversal é constituída por ombreiras e folha de abrir, conforme Figura 26.
A determinação dos limites ou tolerâncias deve-se a observância das folgas
necessárias à movimentação da(s) folha(s), seja num sistema fornecido na forma de

NLW com ajustes fabris ou, numa situação de reposição de uma folha de porta,
mantendo-se o marco originalmente instalado.

Figura 26 - Seção transversal de um sistema comumente empregado em portas de
abrir de madeira (ABIMCI, 2006).
'HVHQKLVWD&$'*LVHOH2OLYHLUDGH0HOR 
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Estas tolerâncias aliadas aos desvios de planicidade e de forma irão conferir, ao
conjunto

formado

pela(s)

folha(s)

e

marco,

características

de

vedação,

estanqueidade e isolação sonora, dentre outras. Em portas compostas por madeira e
por outros materiais higroscópicos, a variação de umidade do ambiente se apresenta
como uma outra variável, influenciando diretamente nas dimensões e formato da(s)
folha(s) e do marco, ocasionando a expansão ou contração dos mesmos,
acompanhadas de eventuais deformações.
A Figura

27 representa com setas na cor azul os sentidos de expansão dos

componentes de uma típica porta de abrir de madeira e, com setas na cor vermelha
os sentidos de contração dos mesmos. Considera-se não haver contração/expansão
na interface do marco com a alvenaria, sendo toda ela reportada às faces visíveis do
marco – contudo, pode haver a influência de empenamentos. Outro limitante para a
distribuição dos efeitos higroscópicos consiste na interface representada pelas
dobradiças, considerando-se constante a folga existente entre o batente do marco e
a borda vertical da folha.
Da observação da Figura 27, podemos depreender que:
a) as condições de vedação e estanqueidade se darão com a observância do
ajuste das folgas A e B, bem como com a preservação dos traspasses 1 e
2;a condição de movimentação da folha se dará pela preservação das folgas
C e D;
c) a condição de sustentação e travamento da folha será função das condições
de ancoragem total dos parafusos e da possibilidade de usinagem dos furos
para acomodação da lingüeta e do trinco.
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Figura 27 – Seção transversal de um sistema comumente empregado em portas de
abrir de madeira – Folgas e indicações de sentidos de expansão e contração.
'HVHQKLVWD&$'$GDXWR&ULVSLP1RJXHLUD 
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As variáveis envolvidas na determinação das folgas e traspasses encontram-se
listadas a seguir, sendo que as gaxetas são itens opcionais.
A probabilidade de combinação de todos estes fatores, nos seus valores máximos, é
praticamente nula. Com vistas a distribuir os efeitos, as tolerâncias e os desvios
serão considerados como sendo a variância (t2; ); em torno dos valores nominais. O
resultado da acumulação destes efeitos é composto pela raiz quadrada da soma dos
quadrados das variáveis, ou seja, o desvio padrão (t), conforme fórmula (II).
Fórmula (II):

W=

Q

2
W
∑L
L =1

)ROJD³$´
a) tolerância dimensional da espessura da folha;
b) tolerância dimensional do rebaixo do batente da ombreira;
c) espessura da gaxeta ou folga construtiva;
d) deformação admissível da gaxeta;
e) curvatura do plano em relação à altura da folha após os condicionamentos
úmido e seco (abaulamento da folha);
f) curvatura do plano do batente em relação à altura da ombreira após os
condicionamentos úmido e seco (arqueamento do batente da ombreira);
g) ½.¨Hf< olha,< variação de espessura da folha em função da umidade;
h) ½.¨Oo< mbreira,< variação de largura da ombreira em função da umidade
(suposição).

169

)ROJD³%´
a) tolerância dimensional da espessura da folha;
b) tolerância dimensional do rebaixo do batente da ombreira;
c) espessura da gaxeta ou folga construtiva;
d) deformação admissível da gaxeta;
e) curvatura do plano em relação à altura da folha após os condicionamentos
úmido e seco (abaulamento da folha);
f) curvatura do plano do batente em relação à altura da ombreira após os
condicionamentos úmido e seco (arqueamento do batente da ombreira);
g) ½.¨Hf< olha,< variação de espessura da folha em função da umidade;
h) ½.¨Oo< mbreira,< variação de largura da ombreira em função da umidade
(suposição);
i) desvio

de

torção

de

um

dos

vértices

livres

da

folha

após

os

condicionamentos úmido e seco.
)ROJD³&´
a) espaçamento da dobradiça, geralmente constante para dobradiças de abas,
medindo aproximadamente 2,5mm;
b) curvatura da borda vertical da folha após os condicionamentos úmido e seco;
c) curvatura

da

borda

vertical

do

batente

condicionamentos úmido e seco (encurvamento).

da

ombreira

após

os
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)ROJD³'´
a) tolerância dimensional da largura da folha;
b) tolerância dimensional do rebaixo do batente da ombreira;
c) folga construtiva, necessária à movimentação da folha em relação ao rebaixo
(batente), é calculada em função da espessura e da largura da folha de porta
– vide Figura 28;
d) curvatura da borda vertical da folha após os condicionamentos úmido e seco;
e) curvatura

da

borda

vertical

do

batente

da

ombreira

após

os

condicionamentos úmido e seco (encurvamento);
f) ¨Of< olha,< variação de largura da folha em função da umidade;
g) 2.¨Ho< mbreira,< variação de espessura da ombreira em função da umidade,
considerada em dobro haja vista as dobradiças não permitirem a distribuição
da deformação junto à folga C;
h) Recomenda-se preservar ao menos 8mm da extensão da lingüeta inserida no
rebaixo do batente.
7UDVSDVVHVRX
a) largura da gaxeta, desde que maior ou igual a 8mm.
O<=,> ? @A? @< 
a) traspasses 1 ou 2;
b) folga C ou folga D.
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Legenda:
R = raio de rotação da folha;
l = largura da folha;
e = espessura da folha.

'HVHQKLVWD&$'$GDXWR&ULVSLP1RJXHLUD 

Figura 28 – Croquis para determinação da folga construtiva mínima para portas de
abrir com dobradiças de abas, em função da largura e espessura da folha de porta
Considerando-se o croquis da Figura

28 podemos compor um quadro com os

valores para a folga construtiva mínima, em função da largura e espessura da folha
de porta.
Largura da folha
de porta (mm)
526
600
626
700
726
800
826
900
926

Folga construtiva mínima (mm) correspondente a folhas de
porta com espessura de:
35mm
40mm
44mm
45mm
1,4
1,8
2,1
2,2
1,2
1,5
1,8
1,9
1,2
1,5
1,8
1,8
1,0
1,3
1,6
1,6
1,0
1,3
1,5
1,6
0,9
1,2
1,4
1,4
0,9
1,1
1,3
1,4
0,8
1,0
1,2
1,3
0,8
1,0
1,2
1,2

Quadro 60 – Valores da folga construtiva mínima (mm) calculados em função da
largura e espessura da folha de porta para os padrões dimensionais do mercado
nacional e britânico.
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Da análise do Quadro 60 pode-se verificar que, em caso de recomendação de um
valor universal para a folga das folhas de porta de abrir, esta deverá ser de no
mínimo 2,2mm, não consideradas as eventuais tolerâncias dimensionais da folha e
do marco, os desvios de planicidade, forma e movimentações termohigroscópicas.
A norma BS 4787 (%6,, 1980) recomenda as seguintes folgas para as portas:
a) LQWHUQDV:

folga

nominal

de

2,0mm,

tolerâncias

de

+1,0mm

e

-0,5mm, variando-se o valor final entre 1,5mm e 3,0mm sendo que, a
observância dos valores próximos ao mínimo não permitirá que várias folhas
de porta rotacionem em torno do eixo das dobradiças – vide demarcações
em cinza no Quadro 61;
Largura da folha
de porta (mm)
526
626
726
826
926

Folga construtiva (mm) correspondente
a folhas de porta com espessura de:
40mm
44mm
1,8
2,1
1,5
1,8
1,3
1,5
1,1
1,3
1,0
1,2

Quadro 61 - Valores da folga construtiva (mm) calculados para os padrões
britânicos de portas internas.

b) H[WHUQDV: nominal de 1,5mm, tolerâncias de +1,0mm e -0,5mm, variando-se
o valor entre 1,0mm e 2,5mm sendo que, a observância dos valores próximos
ao mínimo não permitirá que as folhas de porta rotacionem em torno do eixo
das dobradiças – vide demarcações em cinza no Quadro 62.
Largura da folha
de porta (mm)
806
906

Folga construtiva (mm) correspondente a folhas
de porta com espessura de:
40mm
44mm
1,1
1,4
1,0
1,2

Quadro 62 - Valores da folga construtiva (mm) calculados para os padrões
britânicos de portas externas.
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A norma NBR 8542 (ABNT, 1986), conforme dados constantes de sua Tabela 1, leva
à conclusão de que a soma das folgas laterais entre a folha e as ombreiras seja de
5mm; se descontados os 2,5mm da folga correspondente à dobradiça, fica-se com
2,5mm de folga construtiva entre a folha e o batente da ombreira, folga suficiente
para atender a todos os valores expressos no Quadro 60.
Depreende-se que a diferença entre os 2,5mm especificados na norma NBR 8542
(ABNT, 1986) e a folga construtiva calculada conforme o Quadro 60, seja suficiente
para absorver as eventuais tolerâncias dimensionais da folha e do marco, dos
desvios de planicidade, forma e expansão por umidade. Têm-se, portanto os valores
desta diferença grafados no Quadro 63.
Largura da
folha de porta
(mm)
600
700
800
900

Diferenças entre a folga nominal e a
construtiva (mm) correspondente a folhas
de porta com espessura de:
35mm
45mm
1,3
0,6
1,5
0,9
1,6
1,1
1,7
1,2

Quadro 63 – Diferenças entre a folga nominal recomendada pela norma NBR 8542
(ABNT, 1986) e a folga construtiva mínima.

Com base nos dados do Quadro 63, observa-se que a norma NBR 8542 (ABNT,
1986) considera que a somatória dos efeitos das eventuais tolerâncias dimensionais
da folha e do marco,

dos desvios de planicidade, forma e

variações

termohigroscópicas encontrem-se dentro da faixa de 0,6mm a 1,7mm. Tal fato não
necessariamente condiz com a realidade.
De posse dos critérios estabelecidos pela NBR 8542 (ABNT, 1986) pode-se
combinar os diversos fatores que compõem as folgas entre a folha e as ombreiras do
marco, reunindo os critérios para análise no Quadro 64. Para exemplificar, será
considerada uma porta lisa de 800mm de largura, 35mm de espessura, do tipo de
abrir, confeccionada em madeira e derivados, com miolo semi-oco, largura do marco
de 140mm e espessura de 35mm.
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Componentes da Folga “A”
tolerância dimensional da espessura da folha;
tolerância dimensional do rebaixo do batente da ombreira;
espessura da gaxeta ou folga construtiva;
deformação admissível da gaxeta;

Valores (mm)
da NBR 8542

Tolerâncias e
aproximações

0,5
0,5
2,0
1,0

(+0,5; -1,5)
(+0,5; -0,5)
previsão

curvatura do plano em relação à altura da folha após os
condicionamentos úmido e seco (abaulamento da folha);
curvatura do plano do batente em relação à altura da ombreira
após os condicionamentos úmido e seco (arqueamento do
batente da ombreira);
1/2. ¨Hf< olha,< variação de espessura da folha em função da
umidade;

0,0
0,5

-

1/2.¨Oo< mbreira,< variação de largura da ombreira em função da
umidade;

0,9

previsão

5,6

-

Valores (mm)
da NBR 8542

Tolerâncias e
aproximações

tolerância dimensional da espessura da folha;

0,5

(+0,5; -1,5)

tolerância dimensional do rebaixo do batente da ombreira;

0,5

(+0,5; -0,5)

espessura da gaxeta ou folga construtiva;
deformação admissível da gaxeta;

2,0
1,0

previsão

Total da Folga "A" – Calculada pela fórmula II
Componentes da Folga “B”

curvatura do plano em relação à altura da folha após os
condicionamentos úmido e seco (abaulamento da folha);
curvatura do plano do batente em relação à altura da ombreira
após os condicionamentos úmido e seco (arqueamento do
batente da ombreira);
1/2.¨Hf< olha,< variação de espessura da folha em função da
umidade;
1/2.¨Oo< mbreira,< variação de largura da ombreira em função da
umidade;
desvio de torção de um dos vértices da folha após os
condicionamentos úmido e seco.
Total da Folga "B" – Calculada pela fórmula II
Componentes da Folga “C”
espaçamento da dobradiça, geralmente constante para
dobradiças de abas;
curvatura da borda vertical da folha após os condicionamentos
úmido e seco;
curvatura da borda vertical do batente da ombreira após os
condicionamentos úmido e seco (encurvamento).
Total da Folga "C" – Calculada pela fórmula II

5,0
-

5,0
0,0
0,5

-

0,9

previsão

3,0

-

6,4

-

Valores (mm)
da NBR 8542

Tolerâncias e
aproximações

2,5

-

3,0

-

5,5

h/400

6,7

-

Quadro 64 – Síntese dos fatores e critérios que compõem as folgas entre a folha e
as ombreiras do marco, empregando-se os dados da NBR 8542 (ABNT, 1986).
Continua...
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Continuação...
Valores (mm)
da NBR 8542

Tolerâncias e
aproximações

tolerância dimensional da largura da folha;

2,0

-

tolerância dimensional do rebaixo do batente da ombreira;

0,5

(+0,5; -0,5)

folga construtiva
curvatura da borda vertical da folha após os condicionamentos
úmido e seco;
curvatura da borda vertical do batente da ombreira após os
condicionamentos úmido e seco (encurvamento);
¨OfB olha,B variação de largura da folha em função da umidade;

0,9

-

3,0

-

5,5

h/400

2,0

-

1,2

previsão

7,0

-

Componentes da Folga “D”

2.¨HoB mbreira,B variação de espessura da ombreira em função da
umidade, considerada em dobro haja vista as dobradiças não
permitirem a distribuição da deformação junto à folga C;
Total da Folga "D" – Calculada pela fórmula II

Quadro 64 – Síntese dos fatores e critérios que compõe as folgas entre a folha e as
ombreiras do marco, empregando-se os dados da NBR 8542 (ABNT, 1986).

Obviamente a probabilidade de que todos os critérios se combinem da forma
apresentada é praticamente nula, contudo, pode-se observar que determinados
critérios sobressaem em relação aos demais:
a) na

folga

A:

o

abaulamento

admissível

da

folha

(5mm)

perfaz

aproximadamente 90% da folga calculada;
b) na folga B: idem anterior, perfazendo aproximadamente 78% da folga
calculada;
c) na

folga

C:

o

encurvamento

da

ombreira

com

5,5mm

perfaz

ombreira

com

5,5mm

perfaz

aproximadamente 82% da folga calculada;
d) na

folga

D:

o

encurvamento

da

aproximadamente 79% da folga calculada.
Necessariamente tais critérios devem ser revistos, de maneira a trazer estas
combinações desfavoráveis para patamares aceitáveis. À luz da experiência e, com
vistas à preservação da estética, recomenda-se na prática que as folgas A e B
estejam em torno de 2mm (em casos onde não se empregam gaxetas) e as folgas C
e D próximas de 3mm.
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O cálculo dos valores para as folgas, considerando-se as propostas do presente
trabalho, encontra-se no Quadro 65. Para efeito ilustrativo consideraram-se os
valores propostos referentes à Classe 3 como sendo adequados à classificação de
portas

acabadas,

mantendo-se

os

mesmos

valores

de

termohigroscópica e as mesmas condicionantes anteriores.
Os dados do Quadro 65 fazem menção ao croquis da Figura 27.

movimentação
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Componentes da Folga “A”
tolerância dimensional da espessura da folha;
tolerância dimensional do rebaixo do batente da ombreira;
espessura da gaxeta ou folga construtiva;
deformação admissível da gaxeta;

Valores (mm)
da Classe 3

Tolerâncias e
aproximações

0,5
0,5
2,0
1,0

previsão

curvatura do plano em relação à altura da folha após os
condicionamentos úmido e seco (abaulamento da folha);
curvatura do plano do batente em relação à altura da ombreira
após os condicionamentos úmido e seco (arqueamento do
batente da ombreira);
1/2. ¨HfB olha,B variação de espessura da folha em função da
umidade;

0,5
0,5

-

1/2.¨OoB mbreira,B variação de largura da ombreira em função da
umidade;

0,9

previsão

3,3

-

Valores (mm)
da Classe 3

Tolerâncias e
aproximações

tolerância dimensional da espessura da folha;

0,5

-

tolerância dimensional do rebaixo do batente da ombreira;

0,5

-

espessura da gaxeta ou folga construtiva;
deformação admissível da gaxeta;

2,0
1,0

previsão

Total da Folga "A" – Calculada pela fórmula II
Componentes da Folga “B”

curvatura do plano em relação à altura da folha após os
condicionamentos úmido e seco (abaulamento da folha);
curvatura do plano do batente em relação à altura da ombreira
após os condicionamentos úmido e seco (arqueamento do
batente da ombreira);
1/2.¨HfB olha,B variação de espessura da folha em função da
umidade;
1/2.¨OoB mbreira,B variação de largura da ombreira em função da
umidade;
desvio de torção de um dos vértices da folha após os
condicionamentos úmido e seco.
Total da Folga "B" – Calculada pela fórmula II
Componentes da Folga “C”
espaçamento da dobradiça, geralmente constante para
dobradiças de abas;
curvatura da borda vertical da folha após os condicionamentos
úmido e seco;
curvatura da borda vertical do batente da ombreira após os
condicionamentos úmido e seco (encurvamento).
Total da Folga "C" – Calculada pela fórmula II

2,0
-

2,0
0,5
0,5

-

0,9

previsão

2,0

-

3,8

-

Valores (mm)
da Classe 3

Tolerâncias e
aproximações

2,5

-

0,5

-

1,0

-

2,7

-

Quadro 65 - Síntese dos fatores e critérios que compõe as folgas entre a folha e as
ombreiras do marco, empregando-se os dados propostos considerados na Classe 3.
Continua...
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Valores (mm)
da Classe 3

Tolerâncias e
aproximações

tolerância dimensional da largura da folha;

1,0

-

tolerância dimensional do rebaixo do batente da ombreira;

0,5

-

folga construtiva
curvatura da borda vertical da folha após os condicionamentos
úmido e seco;
curvatura da borda vertical do batente da ombreira após os
condicionamentos úmido e seco (encurvamento);
¨OfB olha,B variação de largura da folha em função da umidade;
2.¨HoB mbreira,B variação de espessura da ombreira em função da
umidade, considerada em dobro haja vista as dobradiças não
permitirem a distribuição da deformação junto à folga C;
Total da Folga "D" – Calculada pela fórmula II

0,9

-

0,5

-

1,0

-

1,0

-

1,2

previsão

2,4

-

Componentes da Folga “D”

Quadro 65 – Síntese dos fatores e critérios que compõe as folgas entre a folha e as
ombreiras do marco, empregando-se os dados propostos considerados na Classe 3.

Os valores originalmente calculados, com base nas tolerâncias vigentes previstas na
NBR 8542 (ABNT, 1986) e os calculados após a proposição das alterações
encontram-se consubstanciados no Quadro 66.
Folgas entre a folha de porta e as ombreiras em porta
de abrir – Calculadas pela fórmula II
Folga A
Folga B
Folga C
Folga D

Valores teóricos apurados
na condição
ABNT

Proposta

5,6
6,4
6,7
7,0

3,3
3,8
2,7
2,4

Redução
percentual
em relação
à ABNT
42%
41%
60%
66%

Quadro 66 – Comparativo das folgas entre a folha e o marco de porta de abrir –
critérios vigentes x critérios propostos

Verifica-se uma expressiva melhora na combinação dos efeitos cumulativos das
folgas, desvios e tolerâncias dimensionais, da ordem de 41% a 66%, se
consideradas as alterações propostas para os respectivos critérios.
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BS (1

,62

952

6442:2005

951

6443:2005

1294

6444:2005

1121

6445:2005

BS 5368-3

6612:1980

:LQGRZVDQGGRRUKHLJKWZLQGRZV:LQGUHVLVWDQFH
WHVWV

BS 5368-1

6613:1980

:LQGRZVDQGGRRUKHLJKWZLQGRZV$LUSHUPHDELOLW\WHVW

107

8248:1985

:LQGRZVDQGGRRUKHLJKWZLQGRZV0HFKDQLFDOWHVWV

162

8270:1985

'RRUVHWV6RIWKHDY\ERG\LPSDFWWHVW

950

8271:2005

'RRUOHDYHV'HWHUPLQDWLRQRIWKHUHVLVWDQFHWRKDUG
ERG\LPSDFW

1121

8273:1985

12046-1

8274:2005

:LQGRZVDQGGRRUV5HVLVWDQFHWRUHSHDWHGRSHQLQJ
DQGFORVLQJ7HVWPHWKRG

12046-2

9379:2005

2SHUDWLQJIRUFHV7HVWPHWKRG'RRUV

948

9381:2005

+LQJHGRUSLYRWHGGRRUV'HWHUPLQDWLRQRIWKH
UHVLVWDQFHWRVWDWLFWRUVLRQ

Denominação
'RRUOHDYHV*HQHUDODQGORFDOIODWQHVV
0HDVXUHPHQWPHWKRG

'RRUOHDYHV0HWKRGIRUPHDVXUHPHQWRIKHLJKWZLGWK
WKLFNQHVVDQGVTXDUHQHVV
'RRUOHDYHV'HWHUPLQDWLRQRIWKHEHKDYLRXUXQGHU
KXPLGLW\YDULDWLRQVLQVXFFHVVLYHXQLIRUPFOLPDWHV

'RRUV%HKDYLRXUEHWZHHQWZRGLIIHUHQWFOLPDWHV7HVW
PHWKRG

'RRUVDQGGRRUVHWV6WDQGDUGDWPRVSKHUHVIRUWHVWLQJ
WKHSHUIRUPDQFHRIGRRUVDQGGRRUVHWVSODFHGEHWZHHQ
GLIIHUHQWFOLPDWHV
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São considerados neste quesito, os critérios expressos no projeto de norma
02:136.01.001 (ABNT, 2004) “Desempenho de edifícios habitacionais de até 5
pavimentos – Parte 1: Requisitos gerais”. Os materiais e componentes empregados
nas

portas

devem

apresentar

durabilidade

compatível

com

os

períodos

especificados no Quadro 56.

'85$%,/,'$'('(&20321(17(6'($d2
Considerando as características de agressividade do meio em que a obra for

implantada, a porta, os marcos, as ferragens e demais componentes constituídos de
aço, com ou sem exposição direta às intempéries, devem ser convenientemente
protegidos contra a corrosão.
Segundo o projeto de norma 03:136.01.001 (ABNT, 2004):
$DYDOLDomRVHUiHPSUHHQGLGDDWUDYpVGDDQiOLVHGHSURMHWRHGH
HVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
2EVHUYDo}HV

D  FRPRXVHPFRQWDWRGLUHWRFRPDVLQWHPSpULHVGHYHPVHU
REVHUYDGDV DV ERDV WpFQLFDV GH SURMHWR H H[HFXomR
UHODWLYDPHQWH j GXUDELOLGDGH RX VHMD DXVrQFLD GH IUHVWDV
RXGHVFRQWLQXLGDGHVTXHSRVVLELOLWHPRDF~PXORGHiJXDH
PDWHULDLV SDUWLFXODGRV FRQFDYLGDGHV GH FDQWRQHLUDV ³8´
³/´ HWF  YROWDGDV SDUD EDL[R LQWURGXomR GH GUHQRV
REWXUDomR GH IUHVWDV FRP VHODQWHV RX VROGDV GH
HQFKLPHQWROLPSH]DQHXWUDOL]DomRGHIOX[RUHVtGXRVGH
VROGD HWF SURFHVVRV GH VROGDJHP QmR GHYHP LQGX]LU D
VHQVLELOL]DomRGRDoRGLIHUHQoDVGHSRWHQFLDOTXHOHYHPD
SURFHVVRVHOHWURTXtPLFRVGHFRUURVmR

E  FRPSRQHQWHV HP DoR QmR GHYHP PDQWHU FRQWDWR FRP
PDWHULDLVTXHSRGHPSURYRFDUFRUURVmRQmRGHYHPDLQGD
HVWDU DSRLDGRV GLUHWDPHQWH VREUH EDVHV VXMHLWDV D
HPSRoDPHQWRV GH iJXD SLVRV FRP LUUHJXODULGDGHV
YD]DPHQWRVGHUHVHUYDWyULRVRXRXWUDVLQVWDODo}HVHWF 
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F  VH KRXYHU QHFHVVLGDGH FRQVLGHUDQGR DV FRQGLo}HV
FOLPiWLFDV GR ORFDO GD REUD H VXDV FDUDFWHUtVWLFDV
FRQVWUXWLYDV D RFRUUrQFLD GH FRQGHQVDomR GH XPLGDGH
SRGH VHU HYLWDGD PHGLDQWH YHQWLODomR GRV DPELHQWHV
LQWURGXomRGHEDUUHLUDVDQWLYDSRUHWFFXLGDGRVHVSHFLDLV
GHYHP VHU WRPDGRV HP DWPRVIHUDV FRP D SUHVHQoD GH
GLy[LGRGHHQ[RIUHFORUHWRVVDLVGHDP{QLDHWF

G  FRPSRQHQWHV FRQVWLWXtGRV SRU DoR FDUERQR GHYHP VHU
SURWHJLGDVSRUDGHTXDGRVLVWHPDGHSLQWXUDDOLPSH]DGD
VXSHUItFLH D IRUPXODomR GDV WLQWDV H D DSOLFDomR GDV
SLQWXUDV GHYHP DWHQGHU jV UHVSHFWLYDV QRUPDV $%17 
,10(752

H  DoRV DFOLPiYHLV RX UHVLVWHQWHV j FRUURVmR VRPHQWH
GHVHQYROYHP FDPDGD SURWHWRUD SiWLQD  TXDQGR D
VXSHUItFLH PHWiOLFD IRU VXEPHWLGD D FLFORV DOWHUQDGRV GH
PROKDPHQWR FKXYD QpYRD  H VHFDJHP VRO YHQWR  H
SUHVHQoD GH 62BCDB HP FRQFHQWUDo}HV PRGHUDGDV 2
HPSUHJR GHVVH PDWHULDO VHP SLQWXUD GH SURWHomR QmR p
DGPLWLGR HP DWPRVIHUDV PDULQKDV RX LQGXVWULDLV 3DUD
RXWUDVUHJL}HVGHYHPH[LVWLUDSOLFDo}HVDQWHULRUHV PtQLPR
GH GRLV DQRV  RX HVWXGRV TXH FRPSURYHP D IRUPDomR GD
FDPDGDGHSiWLQDFRQWtQXDHDGHUHQWH


3527(d2&2175$$&255262%,0(7È/,&$
Entre componentes constituídos por metais de diferentes naturezas (marco de
alumínio / ferragens de aço / rebites de alumínio / parafusos de aço, etc.), não deve
ocorrer contato direto entre metais cuja diferença de potencial possibilite o
desenvolvimento de corrosão galvânica.
Conforme o projeto de norma 03:136.01.001 (ABNT, 2004):
$DYDOLDomRVHUiHPSUHHQGLGDDWUDYpVGDDQiOLVHGHSURMHWRHGH
HVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
2EVHUYDo}HV

D  FRQVLGHUDQGR D VLJQLILFDWLYD GLIHUHQoD GH SRWHQFLDO QmR
VmR DGPLWLGRV FRQWDWRV GLUHWRV HQWUH FREUHIHUUR
FREUHDOXPtQLR]LQFRIHUURIHUURDOXPtQLR]LQFRFREUH

E  RFRQWDWRGLUHWRSRGHVHUHYLWDGRFRPDJDOYDQL]DomRGRV
HOHPHQWRV GH IHUUR HRX D LQWURGXomR GH LVRODGRUHV GH
ERUUDFKDRXSOiVWLFRSLQWXUDVRUJkQLFDVFRPHVSHVVXUDGD
SHOtFXOD ≥ µP WDPEpP SRGHP VHU FRQVLGHUDGDV
LVRODQWHV

182

'85$%,/,'$'('(&20321(17(6'($d2=,1&$'2(2835e
3,17$'26
Componentes fabricados com aço zincado (parafusos etc), seguindo-se ou não
aplicação de pintura, devem sofrer processo de galvanização por imersão a quente,
de acordo com as normas ABNT / INMETRO aplicáveis.
Segundo o projeto de norma 03:136.01.001 (ABNT, 2004), uma vez verificadas as
disposições gerais das normas NBR 5871 (ABNT, 1987), NBR 6323 (ABNT, 1996),
NBR 7008 (ABNT, 2003), NBR 7013 (ABNT, 2003), NBR 8855 (ABNT, 1991), NBR
10062 (ABNT, 1987), NBR 14513 (ABNT, 2005) e NBR 14514 (ABNT, 2002), devem
ainda ser atendidas as seguintes condições:
D  D FDPDGD SURWHWRUD GHYH DSUHVHQWDU VXILFLHQWH DGHUrQFLD
FRPRPHWDOEDVHDVFKDSDVGHYHPUHVLVWLUDGREUDPHQWR
GH  VHP TXH VH PDQLIHVWH ILVVXUDomR RX
GHVFRODPHQWR GD FDPDGD SURWHWRUD SDUD RXWURV
FRPSRQHQWHVXWLOL]DVHRPDUWHOREDVFXODQWHQmRSRGHQGR
RPHWDOEDVHUHVXOWDUDSDUHQWHQDVLQFLV}HV

E  D FDPDGD SURWHWRUD GHYH VHU XQLIRUPH QmR DSUHVHQWDQGR
VLQDLVGHGHSyVLWRGHFREUHDSyVVHLVLPHUV}HV FKDSDVH
SHUILV  RX TXDWUR LPHUV}HV SDUDIXVRV SRUFDV H RXWURV
DFHVVyULRV ±HQVDLRGH3UHHFH

F  VXEPHWLGDV j H[SRVLomR HP FkPDUD GH QpYRD VDOLQD QmR
GHYHP RFRUUHU QDV SHoDV SRQWRV FDUDFWHUtVWLFRV GH
FRUURVmR REVHUYiYHLV D ROKR QX  DSyV RV SHUtRGRV GH
HQVDLR LQGLFDGRV QR 4XDGUR  FRPSOHWDGD D H[SRVLomR
DGPLWHVH SDUD FRPSRQHQWHV SUpSLQWDGRV FUDTXHDPHQWR
Pi[LPRFRP,QWHQVLGDGH

G  VXEPHWLGDVjH[SRVLomRHPFkPDUDGHGLy[LGRGHHQ[RIUH
QmR GHYHP RFRUUHU QDV SHoDV SRQWRV FDUDFWHUtVWLFRV GH
FRUURVmR REVHUYiYHLV D ROKR QX  DSyV RV Q~PHURV GH
FLFORV LQGLFDGRV QR 4XDGUR  FRPSOHWDGD D H[SRVLomR
DGPLWHVH SDUD FRPSRQHQWHV SUpSLQWDGRV FUDTXHDPHQWR
Pi[LPRFRP,QWHQVLGDGH

$DYDOLDomRVHUiHPSUHHQGLGDDWUDYpVGRVHQVDLRVGH

D  DGHUrQFLDHQVDLRGHGREUDPHQWRGHDFRUGRFRPDQRUPD
1%5 $%17 

E  XQLIRUPLGDGH GD FDPDGD GH DFRUGR FRP D QRUPD 1%5
 $%17 

F  H[SRVLomR HP FkPDUD GH QpYRD VDOLQD GH DFRUGR FRP D
QRUPD 1%5  $%17   FRP DYDOLDomR FRQIRUPH
4XDGUR
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G  H[SRVLomR HP FkPDUD GH GLy[LGR GH HQ[RIUH GH DFRUGR
FRP D QRUPD 1%5  $%17   FRP DYDOLDomR
FRQIRUPH4XDGUR

H  YHULILFDomRGRFUDTXHDPHQWRGHSLQWXUDVGHDFRUGRFRPD
QRUPD1%5 $%17 
Tipo de peça

Período de exposição, em horas, correspondente
aos níveis:
Mínimo

Intermediário

Superior

Chapas e perfis

360

420

500

Parafusos, porcas e outros acessórios

120

150

200

Quadro 67 - Resistência à névoa salina de chapa de aço galvanizada, com ou sem
pintura, conforme projeto de norma 02:136.01.001 (ABNT, 2004)

Tipo de peça

Número de ciclos de exposição correspondente aos
níveis:
Mínimo

Intermediário

Superior

Chapas e perfis

12

16

20

Parafusos, porcas e outros acessórios

4

5

7

Quadro 68 - Resistência ao dióxido de enxofre de chapa de aço galvanizada, com ou
sem pintura, conforme projeto de norma 02:136.01.001 (ABNT, 2004)
2EVHUYDo}HV

D  R JUDX GH SURWHomR GD FDPDGD GH ]LQFR RX ]LQFR H
DOXPtQLRGHYHVHUHVSHFLILFDGRHDYDOLDGRHPIXQomRGDV
FRQGLo}HV GH DJUHVVLYLGDGH GR PHLR 3DUD DWPRVIHUDV
LQGXVWULDLV RX DWPRVIHUDV XUEDQDV SROXtGDV GHYH VHU
REVHUYDGR QR PtQLPR R QtYHO ³,´ GH GHVHPSHQKR SDUD
DWPRVIHUD PDULQKD RV FRPSRQHQWHV PHWiOLFRV
REULJDWRULDPHQWHSURWHJLGRVSRUVLVWHPDGHSLQWXUDGHYHP
HQTXDGUDUVHQRQtYHO³6´

E  FRPSRQHQWHV TXH UHFHEDP SURWHomR DGLFLRQDO SHOtFXODV
GH SLQWXUD HWF  GHYHP VHU DQDOLVDGRV PHGLDQWH HQVDLRV
RQGH RV FRUSRVGHSURYD LQFRUSRUHP R VLVWHPD GH
SURWHomRHPTXDOTXHUVLWXDomRFDGDFRUSRGHSURYDGHYH
VHU H[WUDtGR D SDUWLU GH XPD GDV ERUGDV GD SHoD RULJLQDO
LVWRpXPGRVODGRVGRFRUSRGHSURYDQmRVRIUHUiUHFRUWH
H[FHWR HVWH ODGR TXH LQFOXVLYH GHYH VHU H[DPLQDGR FRP
PDLRUULJRU GHYHPVHUGHVSUH]DGRVSRQWRVGHFRUURVmRH
RXWURVGHIHLWRVTXHVHPDQLIHVWHPDPHQRVGHPPGDV
ERUGDVUHFRUWDGDVGRVFRUSRVGHSURYD
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F  UHYHVWLPHQWRV SRU LPHUVmR D TXHQWH VXEPHWLGRV DRV
HQVDLRV GH QpYRD VDOLQD H FkPDUD GH GLy[LGR GH HQ[RIUH
GHYHP WHU SUHYLDPHQWH GHWHUPLQDGD D HVSHVVXUD GD
FDPDGD GH ]LQFR 1%5   RX D PDVVD GR
UHYHVWLPHQWR SRU XQLGDGH GH iUHD 1%5   SDUD
FRPSRQHQWHV SLQWDGRV D SLQWXUD GHYH VHU SUHYLDPHQWH
UHPRYLGDFRPDXWLOL]DomRGHVROYHQWHVDGHTXDGRV

G  UHYHVWLPHQWRV WHVWDGRV HQVDLR GH WLSR  H HQTXDGUDGRV
QXPGRVQtYHLVGHGHVHPSHQKRGRSUHVHQWHFULWpULRSRGHP
FRQGX]LU D SURFHVVRV VLPSOLILFDGRV GR FRQWUROH GD
TXDOLGDGH GDV SHoDV HIHWXDQGRVH HQVDLRV GH DGHUrQFLD
XQLIRUPLGDGH H HVSHVVXUD RX PDVVD GD FDPDGD SURWHWRUD
GHDFRUGRFRPDQRUPD1%5RXFRPDQRUPD
1%5   DV FRQGLo}HV GH DPRVWUDJHP H
DFHLWDomR GRV ORWHV VmR HVWLSXODGDV QD QRUPD 1%5 
$%17 

H  GHIHLWRVGHIDEULFDomRGRUHYHVWLPHQWRSURWHWRUSRGHPVHU
UHWRFDGRV SHOR SURFHVVR GH DVSHUVmR WpUPLFD SDUD
UHWRTXHV QR FDPSR IHULPHQWR GR UHYHVWLPHQWR SURWHWRU
OLJDo}HVFRPVROGDHWF SRGHVHUXWLOL]DGDWLQWDVHFDULFD
HP ]LQFR FRP WHRU PtQLPR GH  GH ]LQFR PHWiOLFR QD
SHOtFXODVHFD

I  QD IL[DomR GH SHoDV FRPSOHPHQWDUHV GHYHVH HYLWDU
TXDLVTXHUDYDULDVjVFDPDGDVSURWHWRUDV

J  D DSOLFDomR GH SLQWXUDV RUJkQLFDV HP TXDOTXHU
FRPSRQHQWH GH DoR JDOYDQL]DGR GHYH VHU SUHFHGLGD GH
ULJRURVD OLPSH]D  GHVHQJRUGXUDPHQWR XWLOL]DomR GH
VROYHQWHVRUJkQLFRVWDLVFRPRDFHWRQDWULFORURHWLOHQRHWF 
$ PHQRV TXH KDMD XP SUpWUDWDPHQWR GD VXSHUItFLH GR
UHYHVWLPHQWR IRVIDWL]DomR FURPDWL]DomR HWF  GHYH VHU
DSOLFDGRXPSULPHUGHDGHUrQFLDFRPSRVWRSRUH[HPSOR
SRU WHWUR[LFURPDWR GH ]LQFR SROLYLQLO EXWLUDO RX HSR[L
LVRFLDQDWR

K  FRPSRQHQWHV HP DoR JDOYDQL]DGR GHYHP VHU SURMHWDGRV
FRP YLVWDV j HYLWDU HPSRoDPHQWR GH iJXD Mi TXH R
PHVPR WHQGH D UHGX]LU VHQVLYHOPHQWH D GXUDELOLGDGH GD
JDOYDQL]DomR

L  DoRV FRORFDGRV QR PHUFDGR FRPR ³DFOLPiYHLV´ RX
³UHVLVWHQWHV j FRUURVmR´ GHYHP DWHQGHU D WRGDV DV
H[LJrQFLDV HVWDEHOHFLGDV SDUD RV DoRV UHYHVWLGRV SHOR
SURFHVVR FRQWtQXR GH LPHUVmR D TXHQWH DoRV LQR[LGiYHLV
GHYHPDSUHVHQWDUFRPSRVLo}HVTXtPLFDVFRPSDWtYHLVFRP
D FODVVLILFDomR DSUHVHQWDGD QD QRUPD 1%5  $%17
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M  VH KRXYHU QHFHVVLGDGH FRQVLGHUDQGR DV FRQGLo}HV
FOLPiWLFDVGRORFDOGDREUDHDVFDUDFWHUtVWLFDVFRQVWUXWLYDV
GD HGLILFDomR D RFRUUrQFLD GH FRQGHQVDomR GH XPLGDGH
SRGHVHUHYLWDGDPHGLDQWHYHQWLODomRGHiWLFRVLQWURGXomR
GHEDUUHLUDVDQWLYDSRUHWF
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Componentes constituídos por alumínio anodizado devem ser fabricados em
atendimento às normas NBR 7000 (ABNT, 2005), NBR 7556 (ABNT, 2000), NBR
7823 (ABNT, 2001), NBR 12609 (ABNT, 2003) e NBR 14331 (ABNT, 2003).
Segundo o projeto de norma 03:136.01.001 (ABNT, 2004), a anodização das peças
e/ou a pré-pintura aplicada sobre anodização deve atender as seguintes condições:
D  GXUH]D9LFNHUV FDPDGDDQyGLFD ≥
E  VHODJHPSHUGDGHPDVVD FDPDGDDQyGLFD ≤JP
F  VHODJHP  DEVRUomR GH FRUDQWHV FDPDGD DQyGLFD  VHP
PDQFKDRXQRPi[LPRPDQFKDFRPWRQDOLGDGH
G  UHVLVWrQFLDDRGREUDPHQWR FDPDGDDQyGLFDRXSODFDVSUp
SLQWDGDV  GREUDGD D  HP WRUQR GH PDQGULO FRP
GLkPHWURGHPPQmRGHYHPRFRUUHUILVVXUDVRXH[SRVLomR
GRPHWDO REVHUYDomRFRPDXPHQWRGHYH]HV 

H  UHVLVWrQFLDjFRUURVmRVXEPHWLGDVjH[SRVLomRHPFkPDUD
GH QpYRD VDOLQD QmR GHYHP RFRUUHU QDV SHoDV SUp
SLQWDGDV RX QmR SRQWRV FDUDFWHUtVWLFRV GH FRUURVmR QHP
GHSRVLo}HV HVEUDQTXLoDGDV REVHUYDomR D ROKR QX  DSyV
RV SHUtRGRV GH HQVDLR LQGLFDGRV QR 4XDGUR  GHYH VHU
HIHWXDGD QR HL[R ORQJLWXGLQDO GRV FRUSRVGHSURYD LQFLVmR
FRP PP GH ODUJXUD FRUWDQGR WRWDOPHQWH D FDPDGD GH
DQRGL]DomR H D HYHQWXDO SLQWXUD GHVSUH]DQGRVH RV
GHIHLWRV TXH VH PDQLIHVWHP DWp D PP GDV ERUGDV GD
LQFLVmR
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$DYDOLDomRVHUiHPSUHHQGLGDDWUDYpVGRVHQVDLRVGH

D  GXUH]D 9LFNHUV GH DFRUGR FRP D QRUPD 1%5 
$%17 

E  VHODJHPSHUGDGHPDVVDGDFDPDGDDQyGLFDGHDFRUGR
FRPDQRUPD1%5 $%17 

F  VHODJHP  DEVRUomR GH FRUDQWHV GH DFRUGR FRP D QRUPD
1%5 $%17 

G  UHVLVWrQFLDDRGREUDPHQWRGLUHWUL]HVGDQRUPD1%5
$%17 

H  H[SRVLomR HP FkPDUD GH QpYRD VDOLQD GH DFRUGR FRP D
QRUPD 1%5  $%17   FRP DYDOLDomR FRQIRUPH
4XDGUR
Componentes em
Alumínio anodizado

Período de exposição correspondente aos níveis:
Mínimo

Intermediário

Superior

400 h

500 h

600 h

Quadro 69 - Resistência à névoa salina de alumínio anodizado, com ou sem pintura,
conforme projeto de norma 02:136.01.001 (ABNT, 2004)
2EVHUYDo}HV

D  R JUDX GH SURWHomR GD FDPDGD DQyGLFD GHYH VHU
HVSHFLILFDGR H DYDOLDGR HP IXQomR GDV FRQGLo}HV GH
DJUHVVLYLGDGH GR PHLR 3DUD DWPRVIHUDV LQGXVWULDLV H
DWPRVIHUDV XUEDQDV SROXtGDV GHYH VHU REVHUYDGR QR
PtQLPR R QtYHO ³,´ GH GHVHPSHQKR SDUD DWPRVIHUD
PDULQKDRQtYHO³6´

E  FRPSRQHQWHV TXH UHFHEDP SURWHomR DGLFLRQDO SHOtFXODV
GH SLQWXUD HWF  GHYHP VHU DQDOLVDGRV PHGLDQWH HQVDLRV
RQGHRVFRUSRVGHSURYDLQFRUSRUHPDSURWHomRDGLFLRQDO
HP TXDOTXHU VLWXDomR FDGD FRUSRGHSURYD GHYH VHU
H[WUDtGR D SDUWLU GH XPD GDV ERUGDV GD SHoD RULJLQDO LVWR
p XP GRV ODGRV GR FRUSRGHSURYD QmR VRIUHUi UHFRUWH
H[FHWR HVWH ODGR TXH LQFOXVLYH GHYH VHU H[DPLQDGR FRP
PDLRUULJRU GHYHPVHUGHVSUH]DGRVSRQWRVGHFRUURVmRH
RXWURVGHIHLWRVTXHVHPDQLIHVWHPDPHQRVGHPPGDV
ERUGDVUHFRUWDGDVGRVFRUSRVGHSURYD

F  RVFRPSRQHQWHVHPDOXPtQLRDQRGL]DGRQDDUPD]HQDJHP
H DSyV DSOLFDomR QmR GHYHP HQWUDU HP FRQWDWR FRP
PDWHULDLV DOFDOLQRV FRPR DUJDPDVVDV H FRQFUHWRV QmR
GHYHP WDPEpP VRIUHU SURFHVVR GH OLPSH]D FRP REMHWRV
FRQWXQGHQWHV SURGXWRV DEUDVLYRV iFLGR PXULiWLFR iFLGR
FORUtGULFRGLVVROYLGR RXRXWUDVVXEVWkQFLDViFLGDV

G  UHYHVWLPHQWRV WHVWDGRV HQVDLR GH WLSR  H HQTXDGUDGRV
QXPGRVQtYHLVGHGHVHPSHQKRGRSUHVHQWHFULWpULRSRGHP
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FRQGX]LU D SURFHVVRV VLPSOLILFDGRV GR FRQWUROH GD
TXDOLGDGH GDV SHoDV HIHWXDQGRVH HQVDLRV GH GXUH]D
VHODJHP SHUGD GH PDVVD  H UHVLVWrQFLD DR GREUDPHQWR
DV FRQGLo}HV GH DPRVWUDJHP H DFHLWDomR GRV ORWHV VmR
HVWLSXODGDVQDQRUPD1%5 $%17 

H  QD IL[DomR GH SRUWDV H VHXV FRPSRQHQWHV GHYHVH HYLWDU
TXDLVTXHU DYDULDV j FDPDGD GH DQRGL]DomR RX SLQWXUD
GHYHVH HYLWDU HP IXQomR GH DSHUWR H[FHVVLYR D
RFRUUrQFLDGHDPDVVDPHQWRVORFDOL]DGRVTXHFRQGX]LUmRD
HPSRoDPHQWRVGHiJXDHDRPDLRUSRWHQFLDOGHFRUURVmR
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Segundo o projeto de norma 03:136.01.001 (ABNT, 2004), componentes de plástico
diretamente submetidos às intempéries devem atender as seguintes condições:
D  VXEPHWLGRV j DomR GR FDORU GXDV KRUDV HP HVWXID
YHQWLODGDFRPWHPSHUDWXUDGH±& DGLVWkQFLDHQWUH
SLFRV GH RQGDV RX RXWUDV VLQJXODULGDGHV GD VHomR
WUDQVYHUVDO GD SHoD QmR GHYH VRIUHU DOWHUDomR VXSHULRU D

E  VXEPHWLGRV D HQVDLRV DFHOHUDGRV GH HQYHOKHFLPHQWR
FRPSRQHQWHV GH SOiVWLFR QmR GHYHP DSUHVHQWDU UHGXomR
VXSHULRU D  HP UHODomR jV FDUDFWHUtVWLFDV LQLFLDLV
PDWHULDO QRYR  GH UHVLVWrQFLD DR LPSDFWR UHVLVWrQFLD j
WUDomR H DORQJDPHQWR DSyV RV SHUtRGRV GH H[SRVLomR
LQGLFDGRVQR4XDGUR$SyVDH[SRVLomRDVSHoDVQmR
GHYHP DSUHVHQWDU EROKDV HVFRUULPHQWRV GHODPLQDo}HV
GLODFHUDo}HVHRXWUDVIDOKDVHVWUXWXUDLV

F  VXEPHWLGRV j FRQGHQVDomR H j UDGLDomR XOWUDYLROHWD QDV
FRQGLo}HV GR 4XDGUR  FRPSRQHQWHV WUDQVO~FLGRV RX
WUDQVSDUHQWHV QmR GHYHP DSUHVHQWDU UHGXomR GH
WUDQVPLWkQFLDjUDGLDomRVRODUVXSHULRUD
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Condições de exposição

Nível de desempenho em função
da quantidade de horas de
exposição
Mínimo

Intermediário

Superior

Condicionamento ininterrupto em estufa ventilada na
temperatura de (120 ± 3)°C, durante os seguintes períodos de
exposição (horas)

240

360

480

Ciclos alternados de frio e calor: 22 horas de exposição à
temperatura de (120 ± 3)°C e 22 horas de exposição à
temperatura entre 0 e 5°C, mantendo-se entre os sucessivos
aquecimentos (estufa ventilada) e resfriamentos período de 2
horas com os corpos-de-prova na temperatura de 20 a 30°C
(exposição em horas)

240

360

480

Condicionamento ininterrupto em câmara de condensação e
radiação U.V, alternando-se 20 horas de atuação dos raios
U.V. (temperatura da câmara = 80 ± 2°C) e 4 horas de
condensação de água deionizada (temperatura da câmara =
50 ± 2°C), durante os seguintes períodos de exposição (horas)

1200

1600

2000

Quadro 70 – Ensaios de envelhecimento acelerado para telhas e componentes de
plástico, conforme projeto de norma 02:136.01.002 (ABNT, 2004)
Segundo o projeto de norma 03:136.01.002 (ABNT, 2004), a avaliação será
empreendida através dos ensaios de:
D  HQYHOKHFLPHQWR HP HVWXID  FLFORV DOWHUQDGRV GH IULR H
FDORU GH DFRUGR FRP DV GLUHWUL]HV JHUDLV GD QRUPD 1%5
 $%17 

E  H[SRVLomRjFRQGHQVDomRUDGLDomR89GHDFRUGRFRP
DQRUPD$670*  

F  PHGLGDGDWUDQVPLWkQFLDjUDGLDomRVRODUGHDFRUGRFRPD
QRUPD$670(  

G  HQVDLRV GH FDUJD GH UXSWXUD j WUDomR H DORQJDPHQWR
GLUHWUL]HVJHUDLVGDQRUPD1%5 $%17 

H  UHVLVWrQFLD DR LPSDFWR &KDUS\ GLUHWUL]HV JHUDLV GD QRUPD
1%5 $%17 
___________________________________________________

