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RESUMO
A demanda da construção civil está crescendo devido ao fato da mudança da
base econômica, investimentos internacionais, investimentos governamentais, como
minha casa minha vida, e do Brasil sediar eventos internacionais, como a Copa do
Mundo de Futebol da FIFA em 2014 e os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016.
Estas obras têm prazos curtos de conclusão e para isso está sendo utilizada a
industrialização no canteiro de obras. Entre os elementos pré-fabricados da edificação,
foram analisados para esta dissertação requisitos estruturais de um sistema construtivo
de fachada leve formada por perfis leves de aço formados a frio, com fechamento em
placa cimentícia na face externa e chapa de gesso para drywall na face interna. A
análise estrutural foi realizada para a fachada em um edifício com 126m de altura,
considerando: o peso próprio; a não-linearidade física e geométrica dos perfis; e as
rajadas de vento mais críticas de sobrepressão e sucção. Os coeficientes
aerodinâmicos do edifício foram estabelecidos com base em ensaio realizado no Túnel
de Vento de Camada Limite Atmosférica do Centro de Metrologia de Fluidos (CMF) do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT. A velocidade
da rajada de vento foi estabelecida com base na ABNT NBR 6123:1988. Foi realizado
um pré-dimensionamento para definir o espaçamento entre montantes, posteriormente,
a análise estrutural foi realizada com o método de elementos finitos (MEF) por meio do
programa ANSYS 13.0, pois como em toda simulação, foi possível analisar diferentes
opções do sistema construtivo de forma rápida e mais barata do que fazer ensaios,
além de poder identificar quais são os pontos com maior tensão e os que necessitam
de reforços. As variáveis do painel definidas nesta análise foram: a espessura dos
perfis e a quantidade de linhas de travamento lateral (bloqueadores). Com os
resultados obtidos, foi possível analisar que os painéis sem bloqueadores fazem com
que os montantes trabalhem individualmente, sendo os montantes ancorados mais
solicitados que os não ancorados e, que quando há bloqueadores, os montantes
ancorados são inicialmente mais solicitados, mas conforme o carregamento aumenta,
há uma alternância de solicitação entre os montantes. Além disso, foi identificado que o
painel com 3,75mm de espessura nos montantes e com uma linha de bloqueadores

apresentou maior capacidade de carregamento, menor quantidade de instabilidades e
menores deslocamentos horizontalmente no plano do painel e fora do plano do painel.
Palavras-chave: Fachada leve, desempenho estrutural, método de elementos finitos,
steel frame, força do vento.

ABSTRACT
Numerical modeling of wind forces in non-structural closure panels for buildings with
multiple floors

In Brazil, the demand for construction is increasing significantly. There are many
reasons for this – increased economic development, government investments, for
example in low income housing projects, and needs of hosting important sporting
events, the FIFA Soccer World Cup in 2014 and the Olympic games in Rio de Janeiro in
2016. These constructions have to be ready in a short space of time and for that,
extensive use of prefabricated components is being adopted. In this dissertation, the
structural requirements of a prefabricated façade component were studied. This system
consisted of light “profiles” of cold-formed steel, forming a frame to which were fixed a
cement board on the outer face and gypsum board (“drywall) on the inner face. A
structural analysis was made of the façade of a building 126m high, considering the
following parameters: weight of the structure; the physical and geometric non-linearity of
the frame elements; and critical overpressure and suction of wind gusts. The
aerodynamic coefficients of the building were established through wind tunnel tests on
scale models made at the Fluid Metrology Centre of the Institute for Technological
Research - IPT. The wind speed was measured according to Brazilian standard NBR
6123:1988. Software simulation makes it possible to analyse different options for a
building system, faster and cheaper than making tests. Moreover points subject to
greater tension and those which need reinforcement can be identified. In this analysis,
an initial scaling was made to define the space between studs. Then a structural
analysis was made using the Finite Element Method (FEM), implemented through the
ANSYS 13.0 program. The variables of the chosen frame were: the thickness of the
profiles and the number of lines of bracing straps. With the results obtained, it was
possible to observe that, when loaded, the panels without bracing straps cause the
studs to work individually and that anchored studs were more stressed than nonanchored ones. With bracing straps present, however, the anchored studs were initially
more stressed, but as the load increased there was an alternation of stress among the
studs. In addition, it was identified that the 3.75mm thick panel and a line of bracing

straps between the studs of the frame presented a higher load capacity, a lower number
of instabilities and less horizontal movement both in and outside of the panel plane.
Key words: light facade, structural performance, finite elements method, steel frame,
gust of wind.
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MRe – valor característico do momento fletor resistente, associado à flambagem global
MRdist – valor característico do momento fletor resistente, associado à flambagem
distorcional
MSd – momento fletor solicitante de cálculo
N – expoente empregado no cálculo do coeficiente de flambagem local k
Nc,Rd – força axial de compressão resistente de cálculo
Nc,Sd – força axial de compressão solicitante de cálculo
Ndist – força axial de flambagem distorcional elástica
Ne – força axial de flambagem global elástica
Nex ;Ney – forças axiais de flambagem global elástica por flexão em relação aos eixos x
e y, respectivamente
Nez – força axial de flambagem global elástica por torção
Nexz – força axial de flambagem global elástica por flexo-torção
Nt,Rd – força axial de tração resistente de cálculo
Nt,Sd – força axial de tração solicitante de cálculo
VRd – força cortante resistente de cálculo
VSd – força cortante solicitante de cálculo

W – módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema que
atinge o escoamento
Wc – módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema
comprimida
Wc,ef – módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema
comprimida
Wef – módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra extrema que
atinge o escoamento
Letras romanas minúsculas
b – largura do elemento, é a dimensão plana do elemento sem incluir dobras
bef – largura efetiva
bef,1 ; bef,2 – larguras efetivas
bf – largura nominal da mesa
bw – largura nominal da alma
d – largura do enrijecedor de borda
def – largura efetiva do enrijecedor de borda
dh – diâmetro da cabeça ou do flange do parafuso auto-atarraxante
ds – largura efetiva reduzida do enrijecedor de borda
dw – diâmetro da arruela do parafuso auto-atarraxante
dwe – diâmetro efetivo associado ao rasgamento do metal base (pull-over)
e – distância, na direção da força, do centro do furo-padrão à borda mais próxima do
furo adjacente
ou à extremidade do elemento conectado
e1 ; e2 – distâncias do centro dos furos de extremidade às respectivas bordas, na
direção perpendicular
à solicitação
fu – resistência à ruptura do aço na tração
fub – resistência à ruptura do parafuso na tração
fu1 – resistência à ruptura na tração do elemento conectado em contato com a arruela
ou a cabeça do parafuso auto-atarraxante
fu2 – resistência à ruptura na tração do elemento conectado que não está em contato
com a arruela ou a cabeça do parafuso auto-atarraxante
fw – resistência à ruptura da solda
fy – resistência ao escoamento do aço
g – espaçamento dos parafusos na direção perpendicular à solicitação
h – largura da alma (altura da parte plana da alma)
k – coeficiente de flambagem local do elemento
m – distância entre o centro de torção e o plano médio da alma em perfil U
nf – quantidade de furos contidos na linha de ruptura analisada
q – valor de cálculo da força uniformemente distribuída de referência empregada no
dimensionamento das ligações de barras compostas submetidas à flexão
r – raio de giração da seção bruta
ro – raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção
rx – raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal x
ry – raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal y

s – espaçamento dos parafusos na direção da solicitação
t – espessura da chapa ou do elemento
x - excentricidade da ligação, definida como a distância entre o plano de cisalhamento
da ligação e a posição do centróide da seção da barra
xm – distância do centróide em relação à linha média da alma, na direção do eixo x
x0 – distância do centro de torção ao centróide, na direção do eixo x
y0 – distância do centro de torção ao centróide, na direção do eixo y
Letras gregas
α, α1, α2, α3 – coeficientes empregados no cálculo da força resistente em barras sem
enrijecedores transversais sujeitas a forças concentradas
αe – coeficiente empregado no cálculo da força resistente ao esmagamento em ligações
parafusadas
ɤ – coeficiente de ponderação das ações ou das resistências, em geral
λdist – índice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional
λp – índice de esbeltez reduzido do elemento ou da seção completa
λp0 – valor de referência do índice de esbeltez reduzido do elemento
λ0 – índice de esbeltez reduzido associado à flambagem global
ʋ – coeficiente de Poisson do aço, adotado igual a 0,3
ρ – massa específica, adotada igual a 7 850 kg/m3
X – fator de redução da força axial de compressão resistente, associado à flambagem
global
Xdist – fator de redução do esforço resistente, associado à flambagem distorcional
XFLT – fator de redução do momento fletor resistente, associado à flambagem lateral
com torção
σ – tensão normal, em geral
σcr – tensão convencional de flambagem elástica de chapa
σn – tensão normal de compressão calculada com base nas combinações de ações
para os estados-limites de serviço
Ψ – fator de redução das ações, fator de combinação de ações
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1

INTRODUÇÃO

A seção 1 apresenta a proposta desta dissertação, incluindo o contexto da
fachada leve no Brasil, o objetivo e a metodologia utilizada na avaliação estrutural de
uma fachada leve.

1.1 Contextualiazação
A demanda pela construção ou reforma das edificações de serviço e comércio
(hotéis e centros comerciais) tem aumentado no Brasil originada, principalmente, pela
mudança da base econômica a partir da década de 90, de industrial para serviços , e o
crescente interesse de investimento internacional, o qual, segundo relatório da Unctad
(agência da ONU para o comércio e o desenvolvimento), no Brasil, foi da ordem de U$
48 bilhões em 2010. O Brasil tem atraído estes investimentos devido à perspectiva de
crescimento sustentável, o aumento da demanda interna, a inflação controlada, o
espaço para investimento no setor de infraestrutura e serviço e a realização de futuros
eventos globais como a Copa do Mundo de futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em
2016.
Além do investimento estrangeiro no país, segundo a revista Construção
Mercado (2011), o setor hoteleiro conta também com investimento do Governo Federal
nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo para a construção ou reforma de hotéis, onde
foi criada uma linha de crédito de 1 bilhão de reais, com financiamento do BNDES, para
ajudar o setor a atender o público que visitará o Brasil durante os eventos.
Com estes incentivos, houve um aumento na construção de edificações com
prazo de conclusão curto. Uma solução encontrada pelo mercado foi a utilização da
industrialização, com peças pré-fabricadas, porém a falta de terrenos vazios nos
centros urbanos culminou também na renovação de edifícios, que é mais rápida por
reaproveitar parte da estrutura já realizada. Desta forma, a utilização de fachadas pré-
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fabricadas, a qual aumenta a velocidade de execução e a qualidade estética, vem
ganhando espaço no mercado tanto de construção como de renovação, porém sem ter
sido devidamente avaliada com relação ao seu desempenho.
A fachada é responsável pela transição entre o meio externo e interno e, por
isso, influencia não apenas as funções estéticas, simbólicas e culturais, mas também o
conforto acústico e térmico, a estanqueidade, a insolação e a manutenção dos níveis de
segurança e privacidade dos usuários. Além dos requisitos técnicos, a fachada tem
grande relevância na questão financeira, podendo representar 20% do custo total da
obra (Oliveira, 2009), com relação à execução e manutenção.
No Brasil o sistema de fachadas vem evoluindo de forma contínua. Atualmente
são utilizados diversos tipos de execução, desde a tradicional com alvenaria de blocos
e revestimento aderido, até as industriais, divididas em: pesadas, formadas por painéis
que podem ser de concreto ou de GRC (Glass Reinforced Concrete); ou leves,
formadas, por exemplo, por painéis de placas cimentícias, de placas de vidro ou de
placas metálicas compostas (alumínio, ou aço inox).
Os painéis leves são preferencialmente escolhidos, sobretudo nas reformas de
fachada, pois não representam um grande adicional de carga para a fundação, as quais
são inviáveis economicamente de receber as devidas modificações, e como estas
edificações normalmente têm mais de 40 anos e estão localizadas nos grandes centros
urbanos, não há espaço para os equipamentos trabalharem.
A exposição da fachada aos agentes climáticos (mudança de temperatura,
mudança de concentração de umidade dos materiais empregados e o vento), leva à
solicitação de movimentações causadas por efeitos higrotérmicos que podem causar
uma série de patologias. Em pesquisa realizada pelo “Technical Committee on Mortars
and Renderings, 13-MR”, em 1972, foram identificadas como principais agentes
degradantes do revestimento externo os movimentos higroscópicos e a incidência de
chuvas e ventos sobre a superfície.
Para que estas reformas ou construções das fachadas sejam duradouras,
desempenhem suas funções e não representem uma ameaça aos usuários, as
fachadas devem ser devidamente projetadas levando em consideração os efeitos de
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ações horizontais, peso próprio e movimentações higrotérmicas. Estas análises podem
ser realizadas por meio de modelagem numérica, com base no Método dos Elementos
Finitos, o qual possibilita simular o comportamento da estrutura, sem os custos
intrínsecos à compra de equipamentos e a realização de ensaios.

1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é apresentar as características de fachadas para
edifícios, com ênfase para fachadas leves, e descrever suas vantagens, assim como
analisar o comportamento estrutural de um subsistema de fachada leve submetida à
ação do vento. A fachada leve definida para o estudo é fabricada com perfis leves de
aço formados a frio com fechamentos em placas cimentícias do lado externo e chapas
de gesso para drywall do lado interno. Adicionalmente, tem-se como objetivo apresentar
uma metodologia de análise numérica mais refinada que seja possível analisar o
comportamento global dos painéis como também efeitos localizados nos elementos
constituintes. Com o modelo numérico, objetiva-se analisar os efeitos de algumas
variáveis (espessura dos perfis e quantidade de linhas de travamento lateral) no
comportamento e nos modos de falha dos painéis.

1.3 Metodologia
Para delinear as forças críticas exercidas pelo vento no painel de fachada leve,
foi utilizado um relatório de ensaio no túnel de vento do IPT, no Laboratório de
Aerodinâmica Industrial e Engenharia do Vento, cujo Cliente forneceu o resultado para
fins de estudo, de um edifício de uso misto, com 35 pavimentos, altura total de 126m, e
formato de planta retangular escalonado. Este ensaio forneceu os picos dos
coeficientes de pressão do vento na fachada. Os coeficientes, máximo e mínimo, foram
utilizados em conjunto com a velocidade do vento retirada do gráfico de isopletas da
ABNT NBR 6123:1988 para definir a pressão crítica que o vento exerce sobre o painel
de fachada.
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Com o carregamento já determinado, foi realizado um pré-dimensionamento para
estabelecer o espaçamento entre montantes, 60cm, 40cm e 30cm, fixando a
quantidade de apoios (peças de ancoragens) utilizados na fixação do painel à estrutura
principal do edifício, 10, 14 e 14, respectivamente. Este pré-dimensionamento
caracterizou os painéis com relação às dimensões dos montantes e das guias,
quantidade e tipo de chumbadores, a categoria da placa cimentícia e a quantidade de
parafusos para a fixação da placa cimentícia.
Para a continuidade do estudo, foi selecionado o painel de espaçamento entre
montantes de 40cm, pois apresentava menor peso que o painel com 30cm de
distanciamento entre montantes e era mais viável de encontrar uma placa cimentícia
que suportasse a pressão do vento do que o painel com 60cm de distanciamento entre
montantes.
O painel padrão utilizado na fachada nas simulações têm altura de 289cm (altura
de piso a piso menos 1cm de junta), comprimento de 482cm e é composto por: quadro
de perfis leves de aço galvanizados formados a frio; fechamento externo em placas
cimentícia com 120cm de largura e 1,2cm de espessura; e fechamento interno em
chapas de gesso para drywall também com 120cm de largura e 1,25cm de espessura.
O quadro estrutural é formado por: 2 guias, uma inferior e outra superior (perfil “U” 125
X 50 X 3,0); e 13 montantes (perfil “Ue” 125 X 50 X 20 X 3,75), distanciados entre si em
aproximadamente 40cm. O fechamento externo, é fixado à estrutura do quadro a cada
20cm na vertical e a cada 40cm na horizontal, e o fechamento interno a cada 20cm,
tanto na vertical como na horizontal. De forma geral, os painéis têm a aparência
segundo a Figura 1.
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Figura 1 - Planta e vista do painel utilizado na simulação com 14 pontos de ancoragem

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

As variáveis analisadas nas simulações computacionais deste painel foram: a
quantidade de travamentos laterais nos montantes (0, 1 e 2) e a espessura dos perfis
(3,75mm e 2,00mm para os montantes e 3,00mm e 2,00mm para as guias).
As simulações numéricas foram realizadas utilizando o método dos elementos
finitos no programa ANSYS 13.0. Este programa tem sido largamente utilizado em
pesquisas para fins de análise estrutural, apresentando resultados bastante
satisfatórios.
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1.4 Estrutura da dissertação
Para cumprir os objetivos propostos, esta dissertação foi estruturada em sete
capítulos, sendo este primeiro contendo uma introdução ao tema, os objetivos e a
metodologia empregada.
O capítulo 2 contém uma revisão bibliográfica das fachadas leves, trazendo um
breve histórico, as definições, as classificações e os requisitos de desempenho que ela
deve atender.
O capítulo 3 apresenta fatores externos que podem afetar o desempenho da
fachada leve, mas que o projeto deve prever, como a temperatura, a ação do vento, a
umidade e a própria movimentação da estrutura principal do edifício.
No capítulo 4 faz-se uma revisão da teoria dos cálculos intrínsecos ao sistema de
painel utilizado: perfis leves de aço formados a frio e ligações parafusadas nestes
perfis.
O capítulo 5 mostra os dados utilizados no estudo estrutural, incluindo: dados do
painel, carregamento imposto, pré-dimensionamento e modelagem numérica.
O capítulo 6 exibe os resultados e análises individuais e comparativas das
simulações executadas.
O capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho.
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2 FACHADA LEVE

Esta seção discorre sobre as classificações das vedações verticais externas de
acordo com o tipo de revestimento, a técnica, a sequência de execução, a densidade
superficial e os materiais de fechamento; exibe algumas definições de fachada leve; e
cita requisitos de desempenho que podem ser levados em consideração para avaliálas, pormenorizando os requisitos relacionados ao desempenho estrutural e de
durabilidade concernentes aos componentes estruturais.

2.1 Classificações das vedações verticais externas
De acordo com a ABNT NBR 15575:2013, as vedações verticais são um sistema
da edificação, assim como a fundação, a estrutura, a cobertura, entre outros. Como as
vedações verticais podem ser divididas em internas e externas, neste trabalho a
fachada será considerada como um subsistema. Este invólucro, composto por:
elemento de vedação vertical (vedo), esquadria e revestimento, modifica a paisagem
urbana, define ambiente interno e externo, separa as condições climáticas e atenua a
ação de agentes solicitantes.
A função da fachada deve ser criar um ambiente interno agradável ao usuário, ou
seja, ela deve atenuar o ruído sonoro externo; manter a temperatura do ar interno
amena; evitar infiltração de água; controlar a entrada de ar; possibilitar a iluminação
natural; resistir às forças de vento e aos impactos horizontais; manter a segurança no
uso, mesmo em situações de incêndio; e permitir, com manutenções previstas no
manual de operações, uso e manutenção a durabilidade do sistema.
A classificação das vedações verticais externas neste trabalho será realizada de
acordo com o tipo de revestimento, pela técnica de execução, pela sequência de
execução do revestimento, pela densidade superficial e pelo material de revestimento.
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Quanto ao tipo de revestimento, ele pode ser: aderido, como é o caso da
argamassa, a qual é fixada por completo ao substrato ou à base; ou não aderidos, os
quais são fixados com componentes mecânicos.
Quanto à técnica de execução, pode ser realizada por conformação, utilizando
materiais plásticos com adição de água in loco (revestimento aderido); por acoplamento
úmido, realizada com peças pré-moldadas incorporadas à base com material plástico in
loco (revestimento aderido); e por acoplamento a seco, no qual se utiliza montagem por
fixações com parafusos, insertos metálicos, rebites, etc. (revestimento não aderido).
Com relação à sequência de execução, o revestimento da fachada pode ser
aplicado posteriormente, quando os materiais construtivos são aplicados em seus
lugares definitivos (argamassa e revestimento cerâmico), ou ser incorporado, quando o
elemento construtivo colocado em seu lugar definitivo já é acabado (painéis préfabricados de steel frame, concreto, GRC, etc.), ou ainda, sem revestimento, quando o
material construtivo da fachada já incorpora o revestimento (vidro).
Quanto à densidade superficial da vedação vertical, segundo a ABNT NBR
15575:2013, as fachadas podem ser classificadas em leves, quando menores do que
60kg/m², ou pesadas, quando maiores do que 60kg/m². Como o sistema de vedação
vertical externa, em algumas situações, é realizado com cavidade de ar entre duas ou
mais camadas, neste estudo, para classificar a fachada com relação à densidade
superficial, será utilizada apenas a camada mais externa.
Quanto ao material de revestimento, a fachada pode utilizar materiais opacos,
nos quais a estrutura auxiliar é ocultada pela placa, como é o caso das placas pétreas,
de alumínio composto, cerâmica, concreto, entre outros, ou ser composta por materiais
translúcidos, como é o caso do vidro, onde a estrutura auxiliar fica exposta e onde há a
preocupação de fazê-la de forma a compor a fachada, preocupando-se com a estética
do edifício.
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2.2 Origem, definição e classificação das fachadas leves
O conceito de fachadas leves teve sua origem, principalmente, nos conceitos de
alvenarias duplas, dissociação entre estrutura e revestimento e equalização das
pressões com juntas abertas.
As alvenarias duplas (cavity wall) são constituídas por uma câmara de ar,
utilizada para diminuir a umidade superficial da parede interna, pois a câmara de ar
interrompe a capilaridade entre os elementos da fachada, criando uma região de
drenagem por gravidade entre as camadas (Figura 2).
Figura 2 - Esquema de fachada de alvenarias duplas

Fonte: Elaborado pelo autor

A dissociação entre a estrutura e o revestimento pode diminuir a quantidade
de material utilizado no revestimento, reduzindo o custo sem modificar a qualidade e a
beleza do revestimento, pois utiliza menor quantidade de matéria prima, já que as
pedras utilizadas são mais delgadas; aumenta a rapidez de execução, fazendo a
fixação com insertos ao invés de acoplamento úmido, o qual tem o tempo das reações
químicas e físicas para fixar; e aproveita os benefícios das alvenarias duplas com
relação a diminuir a umidade superficial do vedo interno (Figura 3).
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Figura 3 - Esquema de revestimento dissociado da vedação interna

Fonte: Elaborado pelo autor

A equalização das pressões com juntas abertas (rain-screen wall) cria
câmaras de ar estanques entre o revestimento e o vedo interno, com aberturas apenas
nas juntas. Desta forma, o vento que incide uniforme na fachada exerce uma força igual
por toda a junta e nas placas de revestimento, sem deixar espaço para o ar da câmara
de ar sair, não deixando a água da chuva, que escorre pela superfície externa do
revestimento, receber energia cinética apenas do lado externo e entrar na câmara de
ar, e consequentemente, chegar à parede interna da fachada (Figura 4).
Figura 4 - Esquema de fachada com equalização das pressões

Fonte: Elaborado pelo autor

A fachada leve pode ser do tipo cortina ou semi-cortina, conforme definições a
seguir.
Segundo a norma AFNOR NF EN 13830:2004, a fachada cortina pode ser
definida como um subsistema composto geralmente de elementos de suporte
horizontais e verticais, montados e fixados à estrutura da edificação, formando um
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envelope contínuo que assegure, por si só ou em conjunto com a construção, todas as
funções de uma vedação vertical externa, mas sem contribuir para a estabilidade
estrutural do edifício.
Para Quirotte (1982) a fachada cortina é uma fachada leve sustentada pela
estrutura do edifício, usualmente de piso a piso. Ela propicia a aparência externa final
da fachada e frequentemente a do vedo semiacabado interno. Sendo também projetada
para acomodar as deformações estruturais, impedir a entrada de chuva, a infiltração de
ar e minimizar os efeitos da radiação solar.
De acordo com Siqueira Junior (2003), a fachada cortina é "[...] um sistema
formado por placas ou painéis fixados externamente à base suporte do edifício por uma
subestrutura auxiliar constituindo-se no revestimento externo ou na vedação vertical
exterior de uma edificação" e a fachada ventilada "uma fachada cortina dimensionada
de tal forma a permitir a remoção do ar aquecido no interior da câmara pelo chamado
efeito chaminé”.
Segundo a ABNT NBR 10821:2011, a definição de fachada cortina é: "caixilhos
interligados e estruturados com função de vedação que formam um sistema contínuo,
desenvolvendo-se no sentido da altura e/ou da largura na fachada da edificação, sem
interrupção pelo menos por dois pavimentos".
O ICC –International Code Concil -(1997 apud OLIVEIRA, 2010) define fachada
cortina como sendo uma vedação externa estruturada e fixada à estrutura suporte do
edifício e projetada para acomodar suas próprias deformações estruturais e cargas
horizontais de vento, além de controlar a entrada de água e ar, e minimizar os efeitos
da radiação solar.
Para a ASTM E 631:1998, fachada cortina é entendida como sendo uma parede
exterior não aderida, segura e suportada por membros estruturais do edifício e que
suporta apenas cargas verticais do próprio peso.
Sabbatini et al. (1998 apud OLIVEIRA, 2010) define fachada cortina como
sendo “uma envoltória externa, por acoplamento a seco, desmontável ou removível,
leve, estruturada (possui uma estrutura secundaria para suporte dos componentes de
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vedação); modular (com juntas aparentes), descontínua, sugerindo que funciona como
vedação e revestimento”.
De acordo com a norma AFNORXP P 28-002-1:2008 fachada cortina é uma
fachada leve constituída de uma ou várias camadas, situada inteiramente a frente da
laje, já a fachada semi-cortina é uma fachada leve constituída de mais de uma
camada, onde a camada mais externa está situada a frente da laje e a camada interna
situada entre lajes consecutivas.
Nota-se em geral que as definições entendem a fachada cortina como um
subsistema à parte com uma vedação não aderida, a qual utiliza uma estrutura auxiliar,
e com elementos que podem ser desmontados e montados. No entanto, a norma
AFNOR XP P 28-002-1:2008 entende a fachada cortina como podendo ser em uma
única camada, ou seja, com revestimento aderido, além disso, a AFNOR XP P 28-0021:2008 faz distinção entre vedos externos à estrutura do edifício e internos à estrutura
do edifício, fachada cortina e fachada semi-cortina, respectivamente.
Neste trabalho, serão adotadas as seguintes definições para fachada cortina e
semi-cortina:
As fachadas cortinas se caracterizam pela localização exterior à estrutura do
edifício, não apenas do revestimento não aderido, mas também do vedo, ou seja, todos
os componentes da vedação vertical externa se localizam externamente à estrutura do
edifício. A fachada é auto portante, deve sustentar o peso próprio, absorver as próprias
deformações e pequenas deformações da estrutura principal, as cargas de vento e os
impactos nela gerados e deve ser ancorada e mantida suspensa pela estrutura principal
do edifício sem contribuir para a estabilidade estrutural do mesmo. A Figura 5
apresenta, esquematicamente, o detalhe de uma fachada cortina.
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Figura 5 - Esquema de fachada cortina

Fonte: Elaborado pelo autor

Já as fachadas semi-cortina são caracterizadas pela localização do vedo entre
andares e com o revestimento não aderido externo à estrutura e vinculado à edificação.
O vedo pode ser composto por alvenaria, a própria viga de bordo, estruturas leves
como steel frame, entre outros. A Figura 6 apresenta, esquematicamente, o detalhe de
uma fachada semi-cortina.
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Figura 6 – Esquema de fachada semi-cortina

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com as definições de fachada cortina, são descritos, sucintamente,
alguns dos sistemas mais utilizados atualmente de fachadas leve, sendo dois sistemas
com a utilização de matérias translúcidos, spiderglass e structural glazzing, e um que
pode ser utilizado com materiais translúcidos, com materiais opacos, ou com ambos, o
sistema unitizado.
Fachada suspensa ou Spiderglass: Sistema de fixação pontual de placas de
vidro com a utilização de peças metálicas de alumínio ou de aço inoxidável articuladas
e fixadas a uma estrutura portante metálica destacada do plano do vidro. Estas peças
metálicas são geralmente realizadas com quatro pontos de fixação nos vidros. O peso
do

vidro

é

sustentado,

normalmente,

pelos

parafusos

inferiores

(insertos

sustentadores), com folgas que permitem deslocamentos horizontais, já os superiores
(insertos retentores), são realizados para resistir apenas às movimentações normais, de
vento ou de impacto, desta forma, são concebidos com folgas horizontais e verticais
para que as cargas verticais não sejam sustentadas por eles e para permitir
movimentação da fachada no plano do vidro. Segundo Siqueira Júnior, a primeira obra
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com a utilização deste sistema de fachadas foi o Centro Brasileiro Britânico, realizada
em 2000 (Fotografias 1 e 2).
Fotografia 1 - Centro Brasileiro Britânico

Fonte: SP Cultural (2012)

Fotografia 2 - Detalhe da fachada
do Centro Brasileiro Britânico

Fonte: Leiko (2012)

Structural glazzing: São fachadas envidraçadas, onde o vidro é colocado na
estrutura de suporte do fechamento, comumente quadros de alumínio, por meio de
silicone estrutural, o qual é responsável por transferir o peso do vidro e as cargas nele
atuantes para a estrutura de suporte do fechamento além de ajudar na estanqueidade e
permitir certa movimentação diferencial entre o vidro e a estrutura nos casos de
dilatações e contrações diferentes entre os materiais. Desta forma, o vidro cobre a
estrutura de suporte do fechamento, não a deixando amostra externamente. No Brasil,
secundo a revista Finestra 2005, a primeira utilização desta tecnologia foi no prédio
sede do Citibank na Avenida Paulista em 1986 (Fotografia 3 e Figura 7).
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Figura 7 - Detalhe de fachada
structuralglazzing

Fotografia 3 - Prédio sede do Citibank

Fonte: Exame (2012)

Fonte: Schonline (2012)

Sistema unitizado: São módulos de fachadas produzidos em fábrica de modo a
chegar à obra completos, com estrutura dos caixilhos, gaxetas, borrachas, vidros, etc.
Isto facilita o controle da qualidade de fabricação dos módulos, facilita a montagem na
obra e aumenta a rapidez, diminuindo o tamanho necessário do canteiro de obras. O
módulo tem a altura do andar e a coluna é divida em macho e fêmea, assim como as
travessas horizontais. Neste sistema de construção de fachadas, segundo Antônio B.
Cardoso, consultor da AC&D Consultoria em Alumínio “a vantagem é que o vidro é
colado com silicone estrutural na própria estrutura da esquadria, gerando,
automaticamente, dois ganhos de custo: no volume de alumínio utilizado e na mão-deobra necessária, pois é dispensada a etapa de requadração, que corresponde ao
recebimento do vidro colado” e a montagem é realizada pelo lado interno do edifício,
desprezando o uso de balancins. Os módulos podem ser confeccionados apenas com
vidro, ou junto a placas compostas de alumínio, pedras, placas cimentícias, etc. A
primeira obra onde o sistema unitizado foi utilizado, segundo a revista Finestra 2005, foi
o edifício Berrini 500 em 2000 (Fotografias 4 e 5).
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Fotografia 5 - Montagem de um módulo
unitizado

Fotografia 4 - Prédio Berrini 500

Fonte: Buildings (2012)

Fonte: Consultoriaeanálise (2012)

No Quadro 1 é apresentado um resumo da classificação de fachadas leves.
Quadro 1 – Classificação de fachadas
Fachada
Fachada leve
Fachada cortina
Spiderglass

Structural
Unitizada
glazzing

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Fachada pesada
Fachada semi-cortina

Steel
frame

Steel frame

Item não estudado nesta
dissertação
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2.3 Desempenho exigido da fachada
De forma geral, o subsistema de fachadas é o mediador entre o ambiente
externo e interno e é o responsável pelo controle da entrada no ambiente interno dos
agentes externos como chuva, vento, insolação, granizo, etc. A fachada propicia um
determinado comportamento em uso, ou seja, tem um desempenho relacionado a cada
requisito. Desta forma, o subsistema de fachada influencia tanto os requisitos de
conforto (acústico, lumínico e térmico) como os de segurança ao fogo, estanqueidade,
segurança estrutural, entre outros. Apesar de não existir uma norma brasileira
específica de desempenho de fachadas leves, a norma de “Edificações habitacionais –
desempenho” ABNT NBR 15575:2013 pode ser utilizada como referência.
De modo geral, o desempenho das fachadas pode ser dividido como mostrado
no Quadro 2.
Quadro 2 - Quadro de desempenho das fachadas
Exigências / explicações

Requisitos

Resistência mecânica e estabilidade de cargas estáticas, dinâmicas
e cíclicas decorrentes do uso (vento, impactos, cargas verticais e alterações
Estrutural

climáticas) nas interligações entre estrutura principal do edifício e estrutura
de suporte do fechamento (estrutura da fachada), nas interligações do
revestimento à estrutura de suporte do fechamento e da capacidade de
absorver deformações.
Reação dos materiais (combustibilidade, propagação da chama,
liberação de gases nocivos à saúde e densidade ótica de fumaça) e

Segurança ao
fogo

resistência do subsistema ao fogo (estabilidade estrutural, estanqueidade à
chama e aos gases e isolamento térmico). Além disso, é necessário impedir
que o vão entre revestimento da fachada e estrutura do prédio permita que
o fogo seja propagado de um andar para o outro.
Inércia

Conforto térmico

térmica,

reflexão,

absorção,

emissividade,

isolação,

orientação solar, taxas de ventilação, sombreamento, principalmente das
áreas envidraçadas, e relação entre área opaca e área translúcida.

Estanqueidade à

Absorção de água, eficácia na drenagem de águas pluviais e
continua
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continuação
água e ao ar

controle da taxa de entrada de ar. De acordo com o Centre of Window and
Cladding Technology (handbook), a penetração da água acontece de seis
formas basicamente: gravidade, pressão do vento, cavidade de ar, energia
cinética, tensão superficial e capilaridade, sendo a gravidade seguida da
pressão dos ventos as causas mais sérias.
Planeza dos componentes do revestimento, assim como o
alinhamento e a planeza do seu conjunto; uniformidade de colocação;

Estética

facilidade de escoamento da água de chuva; detalhes construtivos que
impeçam a formação de manchas na superfície; e condição superficial do
componente.

Conforto acústico

Isolamento e absorção, sem fazer da fachada uma fonte de ruído
por causa das movimentações.
Conservação da cor, do brilho e da planicidade dos revestimentos, e

Durabilidade

conservação das propriedades mecânicas dos fixadores, da estrutura de
suporte do fechamento e da fixação do revestimento à estrutura de suporte
do fechamento.
Facilidade, frequência de limpeza e a carga imposta durante a

Manutenabilidade manutenção e da facilidade de substituição de elementos ao final da sua
vida útil de projeto.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

2.4 Composição das fachadas leves
Os componentes de fachada leve podem ser divididos basicamente em: estrutura
(ancoragem, montantes e travessas/guia), que é influenciada pelo material utilizado,
geometria das peças e tipo de ligações; elementos de fechamento, que têm diferentes
características que influenciam no desempenho da fachada; e elementos de junta, os
quais influenciam, principalmente, no desempenho da estanqueidade da fachada
(Figura 8).
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Figura 8 - Estrutura básica de fachada leve
Estrutura auxiliar
(guia horizontal/travessa)

Elemento de
ancoragem

Fechamentos

Estrutura auxiliar
(montante)

Junta

Fonte: CORSINI (2013)

2.4.1 Estrutura
A estrutura da fachada leve é responsável por fazer a união entre a estrutura
principal do edifício e o fechamento. Ela deve ser dimensionada em função do peso
próprio da fachada, das movimentações higrotérmicas, de forças externas (pressão de
vento positiva e negativa e impactos acidentais) e de solicitações provenientes da
estrutura principal (mais detalhes no capítulo 3), garantindo resistência mecânica e
estabilidade ao conjunto sem ultrapassar os valores de deformação admissíveis para
cada elemento. Normalmente a estrutura da fachada leve é constituída por uma
estrutura metálica em aço carbono, aço inox ou alumínio, metais com características
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apresentadas no item 2.3.1.4. A ABNT NBR 14762:2010 recomenda como aços
estruturais aqueles que apresentam relação entre resistência à ruptura e ao
escoamento (fu/fy) maior ou igual a 1,08, e alongamento após a ruptura não deve ser
menor que 10% para base de medida igual a 50mm ou 7% para base de medida de
200mm.
Com relação à seção dos elementos da estrutura auxiliar, estes podem ser
abertos (caso, por exemplo, do steel frame) ou com seções fechadas (caso mais
comumente utilizado nos painéis unitizados e no spiderglass).
Os perfis fechados apresentam menor área superficial comparados aos perfis
abertos, pois a área exposta é apenas a exterior. Com isso, necessita de menor
quantidade de material na proteção contra corrosão e na proteção contra o fogo.
De acordo com Gelinski (2005) “os perfis tubulares de seção circular aliam
eficiência estrutural à limpeza visual, características desejadas por arquitetos” e por isso
são muito utilizados como suporte de fachadas de vidro que deixam a estrutura à
mostra. Além disso, de acordo com o mesmo autor, “possuem menor área de superfície
(de 20% a 30%) em comparação com as seções abertas. Quando produzidos sem
costura, revelam maior resistência à corrosão, uma vez que não têm frestas nem
arestas. Já os tubos de seções quadrada e retangular, além dessas vantagens, pelo
fato de possuírem superfícies planas, apresentam facilidades no corte e nas ligações”.
Já os perfis abertos, formados a frio, possibilitam uma maior otimização dos
perfis em projeto, tendo maior liberdade na definição da geometria da seção transversal
e apresentando maior relação inércia/peso. Com isso, o perfil aberto permite uma
menor quantidade de utilização do material, reduzindo custos da matéria prima e do
peso próprio da estrutura. Deve-se atentar ao fato de que o perfil horizontal aberto pode
acumular água, aumentando o tempo de secagem da peça e, consequentemente,
facilitando o processo de corrosão.
Os componentes estruturais da fachada leve comumente utilizados são:
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2.4.1.1 Elementos de ancoragem
Os elementos de ancoragem são dispositivos instalados na estrutura principal do
edifício responsáveis por transmitir o peso próprio e os esforços recebidos pela fachada
para a estrutura principal do edifício, ou seja, devem resistir aos esforços de
compressão, tração e cisalhamento, e devem ter mecanismos que permitam acomodar
as diferenças de distanciamento da fabricação dos painéis e da estrutura principal, pois
ela pode conter deformações devidas à retração e a deformação lenta do concreto ou
deformações permanentes devidas à movimentação das estruturas metálicas e/ou da
alvenaria.
Os elementos de ancoragem são projetados normalmente em perfis cantoneira
(Figura 9) com furos alongados de ajuste que permitem pequenas acomodações. A
fixação do elemento de ancoragem à estrutura principal do edifício é realizada com
chumbadores.
Figura 9 – Tipos de perfis cantoneira utilizados na ligação da estrutura da fachada com a
estrutura principal

Fonte: Faveton

A ancoragem da fachada cortina (Fotografia 6 e Figura 10) deve ser idealizada
para cada projeto, pois existem varias combinações possíveis de cargas, tolerâncias,
movimentações, substrato, etc. Vale ressaltar que estes dispositivos devem ser
projetados tanto para pressões de vento positivas como negativas e as falhas que
podem ocorrer nestes elementos são: ruptura do parafuso por cisalhamento, ruptura do
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parafuso por tração, rasgamento do metal-base pelo parafuso, rasgamento entre furo e
borda e esmagamento da chapa junto ao parafuso (falhas explicadas no capítulo 4).

Fotografia 6 - Exemplo de ancoragem

Fonte: Arcoweb (2012)

Figura 10 - Exemplo de ancoragem

Fonte: Madeintem (2012)

2.4.1.2 Estrutura auxiliar
A estrutura auxiliar (montantes e guias horizontais ou travessas) são
componentes que devem sustentar a carga do fechamento e suas solicitações
horizontais para transmitir os esforços à ancoragem sem apresentar demasiada
deformação. Comumente são utilizados perfis abertos nos montantes. Estes perfis
abertos podem ser do tipo “U”, “U” enrijecidos (Ue) e “T”, mas também, dependendo do
metal, como quando realizada com alumínio, são utilizados perfis tubulares (Figura 11).

43

Figura 11 - Tipos de perfis utilizados na estrutura de suporte do fechamento

Fonte: Faveton

Com

relação

à

deformação

destes

elementos,

deve-se

considerar

o

deslocamento máximo permitido pelo revestimento, para que este não sofra nenhum
dano. Cahierdu CSTB 2383 (1990 apud OLIVEIRA, 2010) recomenda deslocamento
máximo de L/300 do vão, já a ABNT NBR 10821:2011 rejeita “[...] deflexão máxima
instantânea superior a L/175 do perfil, sendo L o comprimento livre do componente em
análise, em nenhum caso deve ser superior a 30mm em qualquer um dos seus perfis”.
A norma brasileira permite praticamente o dobro, porém, sem ser superior a 30mm,
variável valida quando o comprimento livre do perfil for maior do que 5,25m.
As ligações entre estrutura auxiliar e elemento de ancoragem são realizadas
normalmente com parafusos auto-atarraxantes. Neste tipo de ligação, as falhas que
podem ocorrer são: ruptura do parafuso por cisalhamento e esmagamento da chapa
junto ao parafuso. Já nos montantes e travessas ou guias, as falhas podem ocorrer por
instabilidades ou início da plastificação (falhas explicadas no capítulo 4).

2.4.1.3 Dispositivos de união com os fechamentos
Os dispositivos de união com os fechamentos são responsáveis pela
sustentação do revestimento pela estrutura auxiliar. Estes dispositivos podem ter
acoplamento visível (Figura 12), quando aparecem do lado externo da fachada, ou
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oculto (Figura 13), quando o dispositivo fica atrás da placa ou entre as placas, porém
sem aparecer. De forma geral, estas uniões podem ser realizadas por silicone
estrutural, caso dos vidros, por parafusos passantes pela placa e fixados na estrutura
auxiliar, caso das placas cimentícias, ou ainda por encaixe entre placa de fechamento e
perfil de suporte de fechamento, caso das placas cerâmicas extrudadas.

Figura 12 - Acoplamento visível

Fonte: Agrob-buchtal (2012)

Figura 13 - Acoplamento oculto

Fonte: Agrob-buchtal (2012)
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2.4.1.4 Metais utilizados na estrutura auxiliar
Entre os materiais disponíveis para a execução da estrutura da fachada leve, os
metais são os mais utilizados por possuírem elevada resistência mecânica, ductilidade,
plasticidade e uma diversificada gama de propriedades que podem ser modificadas
variando os componentes das ligas e as quantidades destas. Neste item, serão
descritas algumas das características dos metais mais utilizados para esta função: aço
carbono, aço inoxidável e alumínio.
O aço carbono é uma liga contendo basicamente ferro e carbono (0,08% a
2,11%), com adições de outros componentes para melhorar ou produzir características
especiais. Na Tabela 1 são apresentadas algumas características de aços comerciais.
Tabela 1 - Características mecânicas dos aços comerciais ASTM.
Limite de

Resistência à
tração
N/mm²

escoamento

ASTM-A36

400-550

Mínimo de 250

ASTM A570

310-400

170-290

ASTM A572

Mínimo de 450

Mínimo de 345

ASTM A588

Mínimo de 485

Mínimo de 345

Tipo de aço

Alongamento mínimo em
50mm(%)

N/mm²

L0 = 200mm - Mínimo de

Porcentagem
máxima de
carbono
0,26

20
13-27

0,25

L0 = 200mm - Mínimo de

0,23

18
L0 = 200mm - Mínimo de

0,20

18

Fonte: CBCA(2012) e ABNT NBR 7008-3:2012

Para melhorar o desempenho à corrosão, sobretudo em paredes finas, os aços
podem ser revestidos com zinco. Estes aços são divididos em dois tipos: aço zincado
de alta resistência (ZAR) e aço zincado de alta resistência com extrabaixo teor de
carbono (ZARIF).
Os aços zincados de altas resistências são aços ligados que podem
apresentar alta resistência mecânica, mas com baixa capacidade de conformação.
Exemplos destes aços e algumas de suas características são apresentadas na Tabela
2.
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Tabela 2 - Características mecânicas dos aços ZAR.
Limite de
escoamento

ZAR-230

310

230

22

0,20

ZAR-250

360

250

17

0,20

ZAR-280

380

280

16

0,20

ZAR-320

390

320

14

0,20

ZAR-345

430

345

12

0,20

ZAR-400

450

400

10

0,20

ZAR-550

570

550

-

0,20

Tipo de aço

N/mm²

Alongamento mínimo em

Porcentagem

Resistência à
tração
N/mm²

50mm(%)

máxima de
carbono

Fonte: CBCA(2012) e ABNT NBR 7008-3:2012

Os aços zincados de altas resistências com extrabaixo teor de carbono são
aços com teor de carbono extrabaixo e resistência mecânica aumentada com a
utilização de certos elementos (Ex: Si, Mn, Ti, Al e Nb) de forma que apresentam boa
conformabilidade. Exemplos destes aços e algumas de suas características são
apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 - Características mecânicas dos aços ZARIF.
Limite de
escoamento

ZARIF-160

270-350

160-240

36

0,01

ZARIF-180

320-400

180-260

34

0,01

ZARIF-210

340-420

210-300

32

0,01

ZARIF-240

350-440

240-320

31

0,01

ZARIF-270

360-460

270-340

30

0,01

Tipo de aço

N/mm²

Alongamento mínimo em

Porcentagem

Resistência à
tração
N/mm²

50mm(%)

máxima de
carbono

Fonte: CBCA(2012) e ABNT NBR 7008-3:2012

O aço inoxidável é caracterizado por ser uma liga de ferro e cromo, com o
mínimo de 11% de cromo, segundo Botton (2008). Este tipo de aço tem uma boa
resistência mecânica e capacidade de alongamento aliada a uma alta resistência à
corrosão. A resistência à corrosão é função de uma película fina (de 30 a 50 Angstrons)
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formada ao redor da peça chamada de película passiva, a qual nada mais é que a
oxidação do cromo em contato com o ar, formando Cr2O3, uma camada aderente e
impermeável que isola o metal abaixo dela do meio agressivo. A película se forma
automaticamente mesmo após uma incisão. O aço inoxidável pode ser dividido em
diferentes classes em função dos elementos químicos presentes na composição, que
estabilizam a microestrutura: ferrítica, austenítica, martensítica e duplex. Em algumas
ligas, chega-se a utilizar 30% de cromo além de outros elementos químicos, como: Ni,
Ti, Al, e Cu.
Os austeníticos, por possuírem níquel, apresentam uma excelente resistência à
corrosão atmosférica e um alto valor de resistência mecânica, sendo o mais utilizado na
construção civil. De acordo com Tebecherani (2012), os principais são o ABNT 301,
302, 304 e suas características mecânicas são apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4 - Características mecânicas dos aços inoxidáveis austeníticos
Tipo de aço
ABNT

Estado

Resistência à
tração N/mm²

Limite de

Alongamento em

escoamento a

50,8mm percentual

0,2% N/mm²

(espessura ≤ 0,38mm)

recozido

770,0

280,0

60*

¼ duro

875,0*

525,0*

25*

½ duro

1025,0*

770,0*

18*

¾ duro

1225,0*

945,0*

12*

duro

1295,0*

980,0*

9*

recozido

630,0

280,0

50

¼ duro

875,0*

525,0*

12*

304

recozido

588,0

294,0

55

304L

recozido

567,0

273,0

55

301

302

Fonte: PIPESYSTEM
Notas:
1) Os valores das propriedades mecânicas apresentadas sem asteriscos (*) na tabela acima
são
médios.
2) As propriedades podem variar consideravelmente em função da composição química,
dimensão, estado do aço ensaiado e métodos de tratamentos térmicos ou mecânicos.
3) As propriedades mecânicas dos produtos planos variam em função da relação entre a
direção testada e a direção de laminação. Por exemplo: ductilidade (é maior quando o eixo de
dobramento for transversal à direção da Laminação).
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Outro metal utilizado, porém menos frequentemente, é o alumínio, que assim
como o aço inoxidável, tem grande resistência à corrosão por formar uma película
passiva, mas pela oxidação do alumínio e não do cromo. A resistência mecânica do
alumínio puro é baixa, próxima de 10MPa de limite de escoamento na condição
recozida, por isso, a indústria metalúrgica desenvolve métodos de melhorá-lo com
efeitos de composição, trabalhos mecânicos e tratamentos térmicos, para expandir sua
utilidade comercial. Os elementos comumente utilizados para aumentar sua resistência
são: cobre, manganês, silício, magnésio e zinco.
As composições das ligas de alumínio podem ser divididas em: para fundição e
para ser trabalhável. As ligas trabalháveis são divididas em famílias, de acordo com o
ALUMINIUM ASSOCIATION, segundo um sistema de quatro dígitos. Na construção
civil, utiliza-se, basicamente, a liga da família 6XXX, composta principalmente por
magnésio e silício como elementos ligantes, geralmente usada para extrusão,
apresentando ótimas aplicações de acabamentos superficiais. Suas características
mecânicas podem ser observadas na Tabela 5. Outras famílias interessantes são:
5XXX, contendo como principal ligante o magnésio, usada em cascos de barcos,
pranchas e outros produtos expostos a ambientes marinhos; e 7XXX, composta,
principalmente, com zinco como ligante, mas podendo ter cobre, magnésio, cromo e
zircônio, costuma ser utilizada em estruturas aeronáuticas por apresentar elevada
resistência.
Tabela 5 - Características mecânicas das ligas de alumínio 6XXX
Tipo de aço
ABNT

6060

6061

6063
6101

Resistência à

Limite de

Alongamento

tração mínima

escoamento

mínimo em 50mm

N/mm²

mínimo N/mm²

percentual

T5

145

105

8

Al Mg Si

T4

180

110

16

Cu

T6

260

240

8

T5

145

105

8

T6

200

172

8

DIN

Al Mg
Si0,5

Al Mg
Si0,5
E-

Têmpera

continua
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AlMgSi0,5
6261

-

T6

265

225

10

6262

-

T6

260

240

10

T6

290

255

8

6351

Al Mg
Si1,0

Fonte: Shockmetais
Nota: Têmpera T - Tratada Termicamente: Aplica-se aos produtos que sofrem tratamento
térmico com ou sem deformação plástica complementar, que produz propriedades físicas
estáveis e diferentes dos resultados obtidos com tratamento recozido, encruado ou como
fabricado.

Algumas ligas de alumínio podem receber tratamentos térmicos baseados em
solubilização, têmpera (resfriamento rápido) e precipitação ou envelhecimento. Os
tratamentos térmicos promovem a redução da segregação, produção de estruturas
estáveis, controle das características mecânicas, tamanho dos grãos, condições para
estampagem, etc. Algumas destas ligas tratáveis por solubilização – aquecimento e
têmpera, são da família 2XXX, 6XXX e 7XXX, podendo ser fortalecidas por deformação
controlada a frio. E as ligas não tratáveis termicamente: famílias 1XXX, 3XXX, 4XXX e
5XXX; recebem efeito endurecedor por seus elementos de liga, podendo ser
fortalecidas também com trabalho a frio.

2.4.1.5 Durabilidade
A ABNT NBR 15575:2013 recomenda que a vedação vertical externa deva ter
uma vida útil de projeto mínima de 40 anos. Dentre as patologias estruturais nas
fachadas leves, a corrosão é uma das principais que afetam a durabilidade das
estruturas, prejudicando a resistência mecânica.
Nas fachadas, o meio corrosivo mais importante é a atmosfera. A corrosão
atmosférica depende:
- do oxigênio, o qual é praticamente constante, variando de acordo com a
altitude, quanto maior, menor concentração de oxigênio;
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- da umidade relativa do ar, a qual varia de local para local, dependendo da
topografia, do clima, da presença de vegetação, etc.;
- do tempo de permanência do eletrólito (líquido que tem capacidade de conduzir
eletricidade) na superfície do metal, quanto maior, maior é a ação corrosiva; e
- da agressividade ambiental, a qual varia quando a atmosfera concentra maior
ou menor quantidade de poluentes e névoas salinas, com isso, os meios mais
agressivos são as áreas industriais e marítimas, além de centros urbanos como
Pequim.
Em atmosferas com umidade relativa acima de 60%, há condensação de um
filme fino de eletrólito na superfície. O processo de corrosão é acelerado quando há a
alternância entre superfície seca (sol e vento) e molhada (chuva e umidade relativa
alta), além destes fatores, a quantidade de fuligem, SO 2, poeiras e gases de produtos
químicos e névoa salina, a qual contém íons de cloro, também aceleram o processo de
corrosão. Desta forma, é difícil de ditar a taxa de corrosão dos metais, pois são muitos
fatores que interferem na velocidade da oxidação do metal, dependendo não só da
resistência da liga metálica, mas também do microclima da região.
Existem diferentes formas de classificar a corrosão, neste trabalho serão citadas
as corrosões generalizada, galvânica, por pite e em frestas, algumas das que ocorrem
com mais frequência em estruturas metálicas:
A corrosão generalizada ou uniforme ocorre quando o metal está exposto na
atmosfera e sofre a ação da umidade e do oxigênio. Este tipo de corrosão ataca o metal
de forma uniforme por toda a extensão da superfície, criando escamas de ferrugem com
mesma espessura (Fotografia 7).

51

Fotografia 7 – Corrosão generalizada

Fonte: Metalica

A corrosão galvânica acontece quando há contato de diferentes ligas metálicas
de potenciais elétricos diferentes (Fotografia 8). Quando estas ligas entram em contato
na presença de um eletrólito, uma será corroída. Isto ocorre porque o metal de maior
potencial elétrico negativo (ânodo) irá liberar íons para a solução de eletrólito que serão
depositados no cátodo. Sabe-se que quanto maior a diferença de potencial e maior a
concentração de sais, de ácidos, ou de gases corrosivos no eletrólito, maior será a
velocidade de corrosão. Com isso, deve-se considerar a compatibilidade dos metais dos
dispositivos utilizados dos fixadores, da estrutura de suporte do fechamento e dos
dispositivos de fixação, como os parafusos, soldas, arruelas, etc.
Fotografia 8 – Corrosão galvânica

Fonte: Metalica
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No Quadro 3 são apresentados os contatos não deletérios aos metais de acordo
com a BS 8298:1994.
Quadro 3 - Recomendações para a prevenção de corrosão por par galvânico (BS 8298)

Metais

Alumínio
bronze e
sílica
bronze

Bronze
fosfórico

Cobre

Aço
inoxidável
austenítico

Aço
comum

Ferro
fundido

Alumínio

Zinco

Alumínio
bronze e
sílica
bronze

-

0

0

1

X

X

X

X

Bronze
fosfórico

0

-

0

1

X

X

X

Cobre

0

0

-

1

X

X

X

X

Aço
inoxidável
austenítico

1

1

1

-

X

X

X

1

Aço comum

X

X

X

X

-

1

X

X

Ferro
fundido

X

X

X

X

1

-

X

X

Alumínio

X

X

X

X

X

X

-

1

Zinco

X

X

X

1

X

X

1

-

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da BS 8298:1994
Legenda:
0 - Pode ser utilizado em contato em todas as situações
1 - Pode ser utilizado em contato em condições secas
X – Não pode ser utilizado em contato
Austenítico – São aços que com a introdução de Ni, mudam a estrutura interna do metal,
elevando sua resistência e tenacidade.

A corrosão por pite ocorre em pontos, os quais em diâmetro são iguais ou
menores que a profundidade das cavidades e podem chegar a atravessar o elemento
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metálico (Fotografia 9). O pite quebra a camada passiva nas regiões mais fracas
quando em contato com ambientes agressivos. Estas regiões mais fracas são formadas
devido às imperfeições da película passiva. Após a nucleação do pite, este tenderá a
crescer. Para que ocorra a nucleação do pite, é necessário que o metal esteja exposto
em ambiente agressivo e potenciais capazes de quebrar a película passiva. De forma
geral, para Skorcheletti (1976), existe uma área anódica muito pequena em contato
com uma grande área catódica, isso acaba por gerar um efeito galvânico que também
acelera o crescimento do pite.

Fotografia 9 – Corrosão por pite

Fonte: Metalica

De acordo com Gnecco (2008), a corrosão em fresta ocorre na junção entre
duas peças onde o eletrólito e o oxigênio conseguem penetrar com dificuldade,
originando uma célula de oxigenação diferenciada (Fotografia 10). Nas regiões do
interior das frestas, a área é anódica e o ferro passa para a solução em forma de íons.
Na área externa há maior concentração de água e oxigênio. Esta diferença de
concentração de oxigênio produz a corrosão e na região intermediária entre ânodo e
cátodo, existe a formação de ferrugem. Na região anódica (interior da fresta) ocorre a
desintegração do ferro metálico (Fe -> Fe2+ + 2e-), pois ele passa para a solução de
eletrólito na forma de íons e se dissolve. Os íons Fe2+ formam compostos solúveis em
água. Na área catódica (externa) ocorre a passivação do metal, pois o oxigênio e a
água se combinam utilizando os elétrons que vêm da região anódica e formam grupos
hidroxilas, os quais têm caráter alcalino (H2O + 2e-+ ½ O2 -> 2OH-). Já na região
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intermediária, os íons de ferro e os íons de hidroxila se encontram e produzem a
ferrugem (Fe2++ 2OH-->Fe(OH)2). Com a presença de oxigênio nesta região, o íon
ferroso passa a férrico Fe3+ que é insolúvel e se precipita formando a ferrugem.

Fotografia 10 – Corrosão em fresta

Fonte: Pannoni

Desta forma, conclui-se que para uma adequada escolha da estrutura de
fachada, deve-se considerar no material do componente a resistência mecânica
compatível com os esforços que estarão submetidos sem esquecer a durabilidade
adequada com o tempo de vida útil de projeto que a fachada apresenta. Sendo
necessário considerar dados técnicos da resistência à corrosão, forma de execução das
ligações e do microclima. No Quadro 4 são apresentados alguns cuidados para
aumentar a durabilidade do componente metálico.
Quadro 4 – Cuidados para aumentar a durabilidade de peças metálicas
Tipo de corrosão

Cuidados para evitar
- Utilizar metais com maior resistência à corrosão (metais mais nobres)

Generalizada
- Utilizar método de proteção adequado (pintura ou galvanização)
- Isolar metais de diferentes potenciais elétricos com borracha, fita de butil
Galvânica

ou revestimentos inorgânicos de baixa porosidade.
- Utilizar metais com valores próximos da série galvânica.

Por pite

- Evitar lugares que podem acumular água ou sujeira
continua
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- Selar as frestas
Em fresta
- Utilizar soldas com cordões contínuos
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

2.4.2 Fechamentos
Os fechamentos utilizados nas fachadas leves modificam aspectos da edificação
como o visual e, principalmente, o conforto térmico, pois ao variar o tipo de material, os
coeficientes de condutibilidade, emissividade, reflexão, absorção de água, etc., serão
alterados. Os fechamentos podem ser divididos em internos e externos, variando suas
funções. Os externos devem ter desempenho para resistir ao vento, à impactos, ser
estanque à água, apresentar facilidade de reparo e substituição, e durabilidade. Já os
internos devem ter resistência a impactos, resistência ao fogo, baixa combustibilidade e
baixa emissão de densidade de fumaça.
Dentre os fechamentos utilizados, serão apresentados nesta dissertação os
fechamentos externos em placas de vidro, placas metálicas e placas cimentícias.

2.4.2.1 Placas de vidro
O fechamento em placas de vidro é solicitado por arquitetos e empreendedores
por representar beleza, modernidade e transparência. Além dos fatores visuais o vidro
oferece características de transparência, iluminando naturalmente o ambiente interno e
permitindo a visualização do ambiente externo pelo usuário. Porém, este material
admite a passagem de ondas curtas e obstrui as ondas longas, dessa forma, deixa a
radiação solar entrar, contudo quando ela aquece o ambiente e se transforma em
radiação de ondas longas, estas são obstruídas pelo vidro e, com isso, há um ganho de
calor para o ambiente, comprometendo o conforto térmico dos ocupantes e/ou o gasto
de energia com o condicionamento artificial do ambiente.
Para não comprometer o conforto térmico, o fechamento em vidro, deve
considerar as características de fator solar (reflexão, absorção e transmissão),
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considerando as 3 faixas de radiação solar: ultra violeta (UV - comprimento de ondas
entre 290nm e 380nm), luz visível ( LV - comprimento de ondas entre 380nm e 780nm)
e infra vermelho ( IV - comprimento de ondas acima de 180nm). As principais
características de cada faixa de radiação solar são: UV – afeta a durabilidade dos
materiais, é germicida e bactericida, LV – fonte de luz e IV – fonte de calor. Segundo
Barreiros (2005) “O vidro ao absorver radiação envia 1/3 (do calor) para dentro e o
restante para fora. Quanto à transmissão e à reflexão, são determinados principalmente
pelo anglo de incidência, pela espessura e por sua composição”, como pode ser visto
na Figura 14.
Figura 14 - Coeficiente de transmissão e reflexão conforme o angulo de incidência

Fonte: Caram (1998)

A crise energética nos anos 70 obrigou a indústria da construção civil a criar
vidros mais eficientes termicamente, entre eles, podem-se citar os presentes no Quadro
5.
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Quadro 5 – Características dos vidros
Tipo de vidro

Características
Camadas de vidro intercaladas por película de polivinilbutiral, sendo sua
coloração devida à película de polivinil. Para Caram (2002) a composição

Laminado

mais eficiente deste vidro seria com o vidro colorido e a película incolor, desta
forma, o vidro verde criaria uma barreira para parte da radiação IV
(infravermelha) e a película barraria quase toda a radiação UV (ultravioleta),
sem prejudicar a passagem de luz.
Aumento da reflexão devido à camada de óxidos metálicos em uma das

Reflexivo
continuação

faces. Este vidro tem como característica a maior visão do ambiente menos
iluminado para o mais iluminado.
É um tipo de vidro com chumbo, que confere maior densidade, dureza e
rigidez, além disso, este vidro é aquecido até a temperatura de,

Temperado

aproximadamente, 750ºC e resfriado abruptamente para aumento da
resistência da camada superficial. É importante ressaltar que o vidro
temperado não pode ser lapidado.
É um tipo de vidro duplo com camada de gás inerte entre as lâminas. A

Insulado

camada de gás (normalmente argônio) ajuda no isolamento acústico e impede
a condutividade térmica. Esta câmara de ar também pode ser utilizada para
colocação de persianas que refletem a radiação solar.

Películas de

Este tipo de película é ultrafina e realizada a base de metais. Sua principal

baixa

função é refletir a radiação infravermelha de onda curta e permitir passar

emissividade

apenas a radiação de luz visível. O resultado é uma luz fria no interior do

(low-e)

ambiente.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Em sua tese, Caram (1998) caracterizou alguns vidros, como pode ser visto na
Tabela 6.
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Tabela 6 - Características do fator solar de alguns vidros
Vidro Float
incolor
cinza
bronze
verde
refletivo incolor
refletivo prata
refletivo cinza
refletivo bronze
refletivo verde
laminado incolor
laminado cinza
laminado bronze
claro
laminado bronze
escuro
laminado verde
laminado rosa
laminado azul
Fonte: Caram (1998)

Espessura
4mm
6mm
4mm
6mm
4mm
6mm
4mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm

Transmissão relativa ao
intervalo característico %
UV
LV
IV
39
88
77
38
86
70
14
57
56
12
46
43
14
61
57
11
49
54
18
71
43
16
68
40
6
34
60
18
54
63
11
43
72
5
28
45
5
53
42
2
85
63
1
45
55

Transmissão total
da amostra (%)
78
72
54
42
56
52
48
45
53
60
63
40
43
65
51

6mm

1

53

55

52

6mm

1

31

42

38

6mm
6mm
6mm

2
1
1

81
52
75

65
55
65

66
52
64

2.4.2.2 Placas metálicas
A utilização de fechamentos em placas metálicas aparenta um ambiente
futurista, além disso, este tipo de material detém características que permitem seu uso
em fachadas arrojadas, com curvas, desníveis, planos inclinados, etc., caso do Museu
Guggenheim, em Bilbao, Espanha, projeto de Frank O. Gehry, revestido com titânio
(Fotografia 11). As placas metálicas podem ser de alumínio, aço inoxidável, aço
galvânico ou pintado, titânio, cobre e ligas especiais. As placas metálicas podem ser
utilizadas em chapas únicas ou em materiais compostos de duas chapas do metal com
núcleo de material isolante, como o polietileno, poliestireno, poliuretano, etc., os quais
ajudam na rigidez do painel, podendo ser utilizados com pontos de fixação mais
afastados.
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Fotografia 11 - Museu Guggenheim em Bilbao com fechamento de placas de
titânio

Fonte: INATEL turismo

O ACM (Fotografia 12) (aluminium composite material) é, no Brasil, um dos
fechamentos mais utilizados, caso do edifício Plaza Centenário em São Paulo
(Fotografia 13). Ele é formado por duas chapas de alumínio e núcleo de material
isolante por meio de processo termoquímico e mecânico.
Fotografia 12 - Placas de ACM

Fonte: ZWMmaterials

60

Fotografia 13 – Edifício Plaza Centenário com placas de alumínio composto no fechamento

Fonte: CETENCO

As características que devem ser observadas na utilização deste material em
fachadas são: resistência à tração, à compressão e à flexão, durabilidade e o
coeficiente de dilatação térmica.

2.4.2.3 Placas cimentícias
A placa cimentícia é um material resultante basicamente da mistura de cimento
Portland, fibras de celulose ou sintéticas e agregados. O processo de produção
utilizado em 85% das placas cimentícias no mundo é o Hatschek que consiste na
colocação de finas camadas de filtragem de uma suspensão de cimento e fibras
sobrepostas, acumuladas e prensadas. Estas fibras são colocadas de forma orientadas
predominantemente no sentido longitudinal da placa com pequena inclinação, sendo a
camada subsequente com a inclinação para o lado oposto da anterior. Desta forma, a
placa cimentícia adquire características diferentes entre os sentidos da placa, por

61

exemplo, a resistência à tração na flexão no sentido longitudinal é maior do que no
sentido transversal.
De forma geral, os materiais cimentícios apresentam baixa capacidade de
resistência à flexão e ruptura frágil, a incorporação de fibras vem de encontro a estas
características, para amenizar estes efeitos.
A ABNT NBR 15498:2007 classifica as placas cimentícias sem amianto em duas
classes: A e B. As placas da classe A são indicadas para ambientes externos, sujeitas à
ação direta do sol, chuva, calor e umidade, podendo ter revestimento ou não, e são
divididas em 4 categorias, conforme a resistência à tração na flexão (Tabela 7). Já as
placas da classe B são indicadas para ambientes internos e ambientes externos sem a
ação direta do sol, da chuva, do calor e da umidade, e são divididas em 5 categorias,
conforme a resistência à tração na flexão (Tabela 7).
Tabela 7 - Requisitos de resistência à flexão das placas cimentícias sem amianto
Categoria

Placa classe A (MPa)

Placa classe B (MPa)

1
2
3
4
5
Fonte: ABNT NBR 15498:2007

4
7
13
18

4
7
10
16
22

No Quadro 6 são apresentados requisitos e critérios de exigências para a placa
cimentícia na Europa e no Brasil, segundo as normas CEN EN 12467:2000 e ABNT
NBR 15498:2007, respectivamente.
Quadro 6 – Comparação dos critérios exigidos para placas cimentícias na Europa e no Brasil
CEN EN 12467:2000)

Requisito

Resistência
mecânica
(resistência à

Exigência

Critério segundo
método de ensaio
CEN EM
12467:2000

Avaliação em
placas saturadas

A média dos
resultados de
ensaios nas duas

ABNT NBR 15498:2007
Critério
segundo
método de
Exigência
ensaio ABNT
NBR
15498:2007
A média dos
Avaliação em
resultados de
placas saturadas
ensaios nas
continua
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continuação
tração na
flexão)

direções deve ser:
Categoria 1 ˃ 4MPa
Categoria 5 ˃
24MPa

Massa
volumétrica
aparente

duas direções
deve ser:
Categoria 2 ˃
4MPa
Categoria 5 ˃
18MPa

Especificada na documentação do fabricante

Baixa reação ao
Classe A1 (Classe
Avaliar
fogo (baixa
M1 da norma
incombustivilidade
combustibilidade) francesa)
Permeabilidade
Podem aparecer traços de umidade na face inferior das placas; porém, sem
à água
surgimento de gotas de água
A resistência à
flexão após ensaio
Durabilidade:
Boa capacidade
não deve ser inferior
Boa capacidade
resistência
O limite do
resistente após
a 0,75 da resistência
Resistente após
após ciclos de
resultado médio
50 ciclos de
de referência (antes
50 ciclos de
imersão em
(Li) deve ser
imersão em água
da amostra ser
imersão em água
água e
superior a 0,70
e secagem
submetida ao ensaio
e secagem
secagem
de imersão e
secagem)
Não afetar a
Boa capacidade
estanqueidade à
Durabilidade:
resistente após
água da placa
resistência
50 ciclos
(permeabilidade) e
após ciclos de
exposição ao
não apresentar
calor e chuva
calor e a chuva
deformações ou
escamações visíveis
A resistência à
Boa capacidade
A resistência à
Boa capacidade
flexão após
Durabilidade:
resistente após
flexão após ensaio
Resistente após
ensaio não
resistência à
56 dias de
não deve ser inferior 56±2 dias de
deve ser inferior
água quente
exposição à água a 0,75 da resistência exposição à água a 0,70 da
quente (60ºC)
de referência
quente (60ºC)
resistência de
referência
- Item não tratado na referida norma
Fonte: Oliveira (2009)
Reação ao fogo

Ao projetar fachadas leves com fechamento em placas cimentícias, para não
comprometer

a

durabilidade

da

fachada,

deve-se

atentar principalmente

às

características de resistência à tração na flexão, absorção de água e variação
dimensional devido aos efeitos higrotérmicos.
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2.4.3 Juntas
De acordo com a ABNT NBR 15846:2010, as juntas devem ser previstas em
comprimento e largura coincidentemente com as juntas de dilatação ou de
movimentação existentes no suporte. Elas devem ser suficientes para absorver as
movimentações tanto do suporte (deformação da estrutura do prédio), como do
revestimento (dilatação e contração térmica e absorção de umidade) e da oscilação do
vento sem apresentar fissuras que possam permitir a infiltração de ar ou água. Além
disso, a junta deve ser projetada para suprir as tolerâncias de montagem dos painéis,
variação dimensional entre o projeto e a medida real do elemento concluído, e as
movimentações diferenciais entre estrutura do edifício e da estrutura auxiliar, já que o
metal apresenta grande condutibilidade térmica e grande dilatação térmica (alumínio:
de 21 a 25 x 10-6°C-1) se comparado ao concreto (de 7 a 12 x 10-6°C-1).
As juntas podem ser do tipo abertas, as quais permitem a infiltração de água da
chuva, ou fechadas, quando se utiliza proteção contra a entrada de água. Quando
fechadas, costumam ser realizadas com selantes bi ou mono componentes ou gaxetas,
desta forma, as juntas adquirem também a função de manter a estanqueidade.
Com relação às juntas abertas, recomenda-se que não sejam utilizadas em
locais com climas extremos, com excesso de chuva e vento, além disso, deve-se fazer
a impermeabilização do lado externo do vedo interno. Já as juntas seladas são
realizadas com selantes ou guarnições (perfis pré-moldados) e devem ser realizadas
com aberturas e drenos para promover a equalização das pressões e a retirada de
água que possa ter infiltrado por falhas, ou até mesmo, por tempestades não
concebidas em projeto.
A proteção da junta selada pode ser realizada com um ou dois estágios. As
juntas de um estágio são caracterizadas por apresentar apenas uma linha de proteção
e a junta com dois estágios pode apresentar duas linhas de proteção com selantes ou
guarnições e barreira geométrica, como podem ser visualizadas na Figura 15.
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Figura 15 - Esquema de juntas de um e dois estágios

Junta de 1 estágio

Junta de 2 estágios

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

2.4.3.1 Constituição das juntas seladas
As juntas seladas são formadas principalmente por primer, limitador de
profundidade/fita isoladora e selante.
Segundo Ribeiro (2006), o primer é aplicado nas placas para desempenhar as
funções de mudar as características químicas da região do substrato que ficará em
contato com o selante, preencher os poros e reduzir a pressão capilar da umidade
através da superfície do substrato. Com isso, o primer assegura a compatibilidade entre
selante e substrato e melhora o desempenho da junta.
O limitador de profundidade é utilizado entre as placas para garantir o fator de
forma especificado em projeto, evitar o uso excessivo de selante e impedir a aderência
do selante na face posterior da junta, permitindo a movimentação do selante livre em
duas faces. De formatos cilíndricos, com diâmetros que variam de 6mm a 75mm, são
realizados normalmente de espuma de poliuretano com baixa densidade, com células
abertas, fechadas ou mistas, e de fácil compressão.
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A fita isoladora é usualmente realizada de polietileno ou politetrafluoretileno
(teflon®), materiais que dificultam a adesão do selante. A fita é utilizada em juntas nas
quais a profundidade é pequena, impossibilitando a colocação de limitadores de
profundidade e, até mesmo, sobre o limitador de profundidade para impedir a aderência
do selante nele.
Os selantes são realizados a partir de polímeros e suas principais características
são deformabilidade, coesão e aderência. Os selantes utilizados em fachadas leves têm
grande viscosidade que lhes permitem serem aplicados sem escorrer (tixotrópicos),
podendo ser moldados no local. Existem os monocomponentes e os multicomponentes,
diferenciados, principalmente, pelo tempo de cura, o qual é menor para os
multicomponentes, e pela execução, pois os multicomponentes devem ter tempo de
mistura entre os componentes adequados, enquanto que os monocomponentes já vêm
prontos para a aplicação.
Os selantes podem ter características desde elásticas (deformação proporcional
à tensão, retornando ao estado original após o cessar da tensão, desde que não
exceda o limite de deformação) até plásticas (apresentando escoamento com a tensão,
sem voltar ao estado original após o cessar da tensão).
Os tipos de selantes mais encontrados no mercado são realizados com
polímeros à base de poliuretano, acrílico e silicone. As principais características são
apresentadas na Tabela 8.
Tabela 8 - Características dos selantes
Poliuretano
Monocomponente

Utilização

Comportamento
Capacidade de

Substrato poroso

Silicone
Bi

Acrílico

componente

-

elástico

elástico

25%

25%

-

Plastoelástico/plástico
5% a 12,5%

Cura

Cura

neutra

acética

Substrato
poroso

Substrato
não
poroso

elástico

elástico

50%

20%

movimentação
continua
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continuação
Dureza Shore

15 a 40

15 a 40

25 a 30

30

20

3 a 14 dias (a
cura depende da
Tempo de cura

temperatura e da

3 a 14 dias
rápido

umidade relativa

(cura por
secagem)

3 a 14
dias

2 dias

do ar)
Expectativa de
vida útil

10 a 20 anos

10 a 20 anos

10 a 20 anos

10 a 20

10 a

anos

20anos

- elasticidade e
continuação

memória de

- resistência

retorno

aos raios

- resistência ao

Vantagens

intemperismo

- maior

- resistência de

disponibilidade

aderência, na

de cores

maioria das

ultravioletas
- resistência de
aderência sem
necessidade de
primer

vezes, sem

-baixo custo

necessidade de

- resistência ao
intemperismo e aocontinua
envelhecimento
- elasticidade e
memória de retorno
- resistência de
aderência
- disponibilidade de
cores

primer
- Exigem

Desvantagens

equipamentos

- podem

mecânicos

apresentar

- retenção de sujeira

para mistura e

retração

pela eletricidade

limpeza

- recuperação

estática.

rigorosa de

elástica lenta

aplicação
Fonte: Oliveira (2009)

Além dos selantes, as guarnições, perfis pré-formados com características
plásticas, podem ser utilizadas nos fechamentos das juntas. Existem as guarnições de
EPDM (borracha de etileno-propileno-dieno), as quais têm baixa resistência a
compostos químicos, as guarnições de TR (elastômeros termoplásticos), que têm
grande resistência aos raios ultravioletas e diversidade de cores, e as guarnições em
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borracha de silicone, que têm boa flexibilidade e elevada resistência a compostos
químicos.

2.4.3.2 Propriedade dos selantes
Ao se projetar as juntas de fachadas leves, devem-se considerar as
características de capacidade de movimentação, recuperação elástica, módulo de
elasticidade, dureza, adesão e coesão.
A capacidade de movimentação, também conhecida

como fator de

acomodação do selante (FAS), é a máxima compactação e o máximo alongamento que
um selante pode aguentar sem ruptura, esta movimentação é medida a partir da
porcentagem da largura da junta, desta forma, um selante com capacidade de
movimentação de 25% e com largura da junta de 10mm, pode ser comprimido pelas
placas de fechamento até chegar a 7,5mm de largura e ser alongado até 12,5mm de
largura. Os selantes de elevada capacidade de movimentação, 20-25%, indicados para
junta de movimentação, são ainda classificados em alto módulo de elasticidade (HM) e
baixo módulo de elasticidade (LM). Os selantes plásticos, usados em juntas de pouca
ou nenhuma movimentação, recebem a letra “P” depois do número da capacidade de
movimentação (Ex: 7,5P e 12,5P), enquanto que os selantes elásticos recebem a letra
“E” (Ex: 25E).
A recuperação elástica é um indicador da recuperação completa ou parcial do
selante após o cessar da tensão. Segundo a norma ISO 11600:2002, quando a
recuperação elástica é maior do que 60%, diz-se que o selante é elastomérico.
O módulo de elasticidade deve ser menor do que o módulo de elasticidade do
substrato, pois quando maior, pode levar à falha na interface, rompendo a lateral da
junta. Segundo a norma ISO 11600:2002, quando o módulo de elasticidade é menor do
que 0,4 MPa, estes são classificados como selantes de baixo módulo, sendo indicados,
na maioria das vezes, para juntas de movimentação. Normalmente, quanto maior o
módulo de elasticidade, menor a capacidade de movimentação, e o contrário também
vale.
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A dureza de um selante é medida pela resistência de penetração da agulha
padronizada e sua escala varia de 0 a 100, sendo, normalmente, os selantes de baixo
módulo entre 10 e 20 Shore A, os de médio módulo, de 20 a 35 Shore A, e os de alto
módulo de 30 a 65 Shore A. A dureza pode variar com o envelhecimento do selante,
tornando-o mais duro, e isso pode afetar o desempenho, deixando-o menos elástico.
A adesão é a força de união entre o selante e o substrato, é importante que
durante a vida útil do selante esta característica seja mantida para não prejudicar o
desempenho da fachada. A adesão depende da compatibilidade adesiva dos materiais
e da falta de áreas contaminadas e/ou superfícies fracas. Já a coesão é a capacidade
do selante manter-se homogêneo e íntegro, sem ruptura interna, quando alongado até
o limite da sua capacidade de movimentação. A verificação destas características são
realizadas em ensaios cíclicos de compressão e tração do selante segundo a norma
ASTM C719-93:2005.

2.4.3.3 Desempenho das juntas
O desempenho das juntas está relacionado ao seu comportamento em relação à
durabilidade e dissipação das tensões.
A durabilidade da junta selada está relacionada a fatores de degradação e
envelhecimento do material utilizado como proteção. As características iniciais do
material são modificadas, basicamente, devido à fotodegradação causada pelos raios
ultravioletas, às mudanças de temperatura, ciclos de aquecimento diurno e resfriamento
noturno, em conjunto com a ação da água, e à contaminação atmosférica.
A junta dissipa tensões oriundas das movimentações reversíveis, higrotérmicas,
e irreversíveis, deformação lenta da estrutura principal, por exemplo. Para funcionar
desta forma, ela deve ser projetada com especificações das características da proteção
(selantes ou guarnições), tamanho e posicionamento adequados. A falta, ou erro destas
especificações, pode causar a falta de aderência ao substrato ou a ruptura coesiva do
selante. Para determinar a largura das juntas, é utilizada uma expressão onde se
emprega a movimentação do conjunto da estrutura e do fechamento, as características
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do material de proteção da junta selada, e as dimensões de tolerância das juntas,
mostrada na equação 1:

Largura da junta = 100/FAS x movimentação x tolerância da junta (1)
FAS: Fator de Acomodação do Selante
Movimentação: soma das movimentações de retração dos materiais, higrotérmicas, e lenta da
estrutura principal.
Tolerância da junta: variação dimensional dos elementos de fechamento e erro de execução.

Os problemas relacionados às juntas ocorrem normalmente por elas serem
demasiadamente estreitas e não por serem largas, pois elas devem ter deformação e
folga suficientes para acomodar as movimentações. Sendo assim, quanto mais larga a
junta, maior a capacidade de deformação, porém mais complicado é o preenchimento e
maior é o custo.
Outro fator importante na execução da junta é o fator de forma, proporção entre a
largura e a profundidade, que deve ser realizado de acordo com as características
elastoméricas do selante. Em caso de materiais plásticos a proporção é de 1:1, em
materiais elástico-plásticos a proporção é de 2:1 e com materiais elásticos a proporção
é 2 ≥ 1, sendo a menor profundidade recomendada de 6,25mm e a maior de 15mm. Os
fatores de forma das juntas são ilustrados na Figura 16.
Figura 16 - Fator de forma dos selantes

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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3 FATORES QUE INTERFEREM NO DESEMPENHO DA FACHADA LEVE

Os edifícios, de forma geral, estão sujeitos às tensões e deformações originadas
por movimentos causados pela ação de vento de vento, movimentações térmicas e
higroscópicas, e movimentações estruturais, que devem ser analisadas em projeto, pois
irão ocorrer na fase de utilização do edifício, podendo prejudicar o desempenho da
fachada leve e dificultar sua correção durante o período de uso. Estes movimentos
podem acontecer de forma simultânea ou em períodos diferentes, e de forma que haja
compensação ou somatória das tensões.
Neste sentido, é necessário saber equacionar as ações solicitantes e a
capacidade de absorver as movimentações para que a fachada tenha um desempenho
adequado. Caso as tensões geradas sejam superiores à capacidade de absorvê-las,
faz-se necessário a inclusão de locais para alívio destas tensões, juntas de dilatação ou
movimentação, ou de incrementar a rigidez da fachada para suportá-las.
Com relação ao vento, devem-se verificar as forças de sobrepressão, sucção,
arrasto e torção tanto nos painéis de fechamento, como da própria estrutura de suporte
do fechamento (ligações e perfis) para não permitir queda, quebra, rompimento e nem
infiltração de ar e água indesejáveis. As movimentações higrotérmicas, são necessárias
de serem estudadas, principalmente, para que não haja estufamento, quebra e queda
dos painéis de fechamento. Já as movimentações da estrutura principal, deformação
lenta, podem afetar tanto a estrutura de suporte do fechamento, causando deflexões
nos perfis que afete o desempenho à estanqueidade, como o próprio painel de
fechamento, quando comprimem-se e podem estufar, quebrar ou se soltarem da
estrutura de suporte.

71

3.1 Ação do vento
Dentre as ações que atuam na edificação, a ação do vento merece especial
atenção por provocar deslocamentos horizontais no edifício de forma cíclica por
períodos curtos. Esta movimentação do topo do edifício não é vista e nem sentida,
porém gera deslocamentos e tensões de tração, compressão, flexão e torção na
estrutura da edificação, nos componentes de fechamento e nas juntas da fachada.
No Rio Grande do Sul, novembro de 2009, em Tramandaí, o vento de 36,1 m/s
(130km/h) atingiu a cidade deixando rastro devido às forças de sucção, arrasto, torção
e sobrepressão (Fotografias 14 a 16).
Fotografia 14 – Força de sucção causando destruição da cobertura de uma escola

Fonte: Genaro Joner
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Fotografia 15 - Força de arrasto derrubando árvore em praça

Fonte: Giuseppe Gattino

Fotografia 16 – Vedação de vidro da fachada destruída

Fonte: Aline Beatriz Guzinski

Fora do Brasil, existem exemplos mais significativos da força do vento em
fachadas leves (Fotografia 17).
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Fotografia 17 – Painel de fachada de vidro quebrado pela força do vento

Fonte: plrb

As ações do vento, no edifício como um todo, podem ser determinadas pela
ABNT NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações e por meio de ensaios
em túnel de vento.

3.1.1 Ação do vento segundo a ABNT NBR 6123:1988
A ABNT NBR 6123:1988 apresenta limitações de aplicabilidade com relação à
formas, dimensões, efeitos dinâmicos ou localização fora do comum, mas cobre grande
parcela das estruturas usuais. Em casos especiais, recorre-se a ensaios em túnel de
vento para avaliar o efeito do vento.
Em grande parte dos casos das estruturas de edifícios é utilizado o modelo de
análise da ação estática equivalente do vento proposto pela ABNT NBR 6123:1988 que
foi embasado no método de vibração aleatória proposto por Davenport, diferindo em
parâmetros que definem esta ação, como a velocidade média do vento, que é referida
por um intervalo de uma hora por Davenport e na norma brasileira este intervalo é de
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10 minutos, adicionalmente, o fator de escala para a determinação da frequência
reduzida de Davenport é de 1200m e na norma brasileira é de 1800m.
Ao analisar o efeito estático do vento segundo a ABNT NBR 6123:1988, deve-se
considerar a velocidade básica do vento, a velocidade característica, o fator topográfico,
o fator de rugosidade, o fator estatístico, a pressão dinâmica e o coeficiente
aerodinâmico da edificação.
A velocidade básica do vento é a velocidade medida de uma rajada de 3s,
ocorrida, em média, a cada 50 anos e a 10m acima do solo em campo aberto e plano.
O valor da velocidade básica pode ser consultado no mapa de isopletas da própria
norma que foi realizado com base nos dados de diversas estações meteorológicas
(Figura 17).
Figura 17 - Isopletas de velocidade básica do vento

Fonte: ABNT NBR 6123:1988
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A velocidade característica (Vk) é a velocidade básica corrigida por fatores
(topográfico, de rugosidade e estatístico) para ser utilizada no cálculo de pressão
dinâmica do vento (q). A velocidade característica pode ser obtida por meio da equação
2:
Vk = V0 .S1 .S2 . S3

(2)

Onde:
Vk = velocidade característica (m/s)
V0= velocidade básica (retirada do mapa de isopletas) (m/s)
S1 = Fator topográfico
S2 = Fator de rugosidade
S3 = Fator estatístico
O fator topográfico (S1) considera as variações de altura do terreno onde a
edificação avaliada está inserida, com a elevação da velocidade do vento quando a
edificação está em cristas de morros, vales com efeito de afunilamento e taludes e
decréscimo quando a edificação está protegida em vales profundos. As funções e
valores do fator topográfico são apresentados no Anexo A.
O fator de rugosidade da superfície (S2) considera a combinação dos efeitos
de rugosidade do terreno, dividido em 5 categoriais, das dimensões da edificação ou
parte dela que será analisada, dividida em 3 classes, e da variação da velocidade do
vento com a altura acima do terreno.
As cinco categorias de rugosidade do terreno são:


Categoria I – Superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5km de
extensão, medida na direção e sentido do vento incidente (mar calmo, lagos e
rios, pântanos sem vegetação, etc.).



Categoria II – Terrenos abertos em nível, ou aproximadamente, com poucos
obstáculos tais como árvores e edificações baixas (zonas costeiras planas,
pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias e charnecas,
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fazendas sem sebes ou muros, etc.), onde a cota média dos obstáculos é
considerada inferior ou igual a 1m.


Categoria III – Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, como sebes e
muros, poucos quebra ventos de árvores, edificações baixas e esparsas (granjas
e casas de campo, com exceção de partes com matos, fazendas, subúrbios
distantes do centro com casas esparsas, etc.), onde a cota média dos obstáculos
é considerada inferior ou igual a 3m.



Categoria IV – Terrenos cobertos por numerosos e pouco afastados obstáculos,
em zona florestal, industrial ou urbanizada (parques e bosques com muitas
árvores, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos
de grandes cidades, etc.), onde a cota média dos obstáculos é considerada
inferior ou igual a 10m.



Categoria V – Terrenos cobertos por numerosos, grandes, altos e pouco
afastados obstáculos (florestas de árvores altas e copas isoladas, centros de
grandes cidades, complexos industriais bem desenvolvidos, etc.), onde a cota
média dos obstáculos é considerada inferior ou igual a 25m.
As classes de dimensão das edificações são divididas em:



Classe A – Toda edificação na qual a maior dimensão, horizontal ou vertical, não
ultrapasse 20m, considerando todas as unidades de vedação, seus elementos
de fixação e peças individuais de estrutura sem vedação.



Classe B – Toda edificação ou parte da edificação na qual a maior dimensão
frontal, horizontal ou vertical, esteja entre 20m e 50m.



Classe C – Toda edificação ou parte da edificação na qual a maior dimensão
frontal, horizontal ou vertical, esteja acima de 50m.
De acordo com a ABNT NBR 6123:1988, “Para estudo do fator dos elementos de

vedação, é recomendado usar o fator S2 correspondente ao topo da edificação. [...]
baseado no fato de que na fachada de barlavento e nas fachadas laterais o vento é
defletido para baixo, com consequente aumento da pressão dinâmica na parte inferior
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da edificação. [...] para o cálculo de elementos de vedação e de suas fixações a peças
estruturais, deve ser usado o fator S2 correspondente à classe A”.
As funções e valores do fator de rugosidade da superfície são apresentados no
Anexo A.
O fator estatístico (S3) considera o grau de segurança requerido e a vida útil da
edificação. O grau de segurança é estabelecido em função da finalidade da edificação e
é classificado em 5 grupos, sendo, por exemplo, o grupo II, o qual engloba os hotéis,
um nível de probabilidade de 63% e uma vida útil de 50 anos.
Os grupos do fator estatísticos são:


Grupo I (S3, min.= 1,10) – Edificação cuja ruína parcial ou completa pode afetar a
segurança ou a possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade
destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiro e de forças de segurança, centrais de
comunicações, etc.).



Grupo

II

(S3,

min.=

1,00)

–

Edificações

para

hotéis,

residências

e

comércios/industrias com alto fator de ocupação.


Grupo III (S3, min.= 0,95) – Edificações com baixo fator de ocupação, tais como
depósitos, silos, construções rurais, etc.



Grupo IV (S3, min.= 0,88) – Vedações, tais como telhas, vidros, painéis de
vedação, etc.



Grupo V (S3, min.= 0,83) – Construções temporárias. Estruturas dos grupos 1, 2
e 3 durante a construção.

Os valores do fator estatístico podem ser calculados de acordo com a equação
apresentada no Anexo A.
A pressão dinâmica do vento pode ser obtida por meio da equação 3:
Q = 0,613 . Vk²
Onde:
q = Pressão dinâmica do vento (N/m²)

(3)
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Vk = Velocidade característica do vento (m/s)
O coeficiente aerodinâmico é especificado pela ABNTNBR 6123:1988
dependendo da forma geométrica e da permeabilidade, porém os coeficientes citados
na norma são referentes a formas geométricas simples como galpões, prismas
retangulares, cúpulas, etc. Este coeficiente é multiplicado pela pressão dinâmica do
vento para obter o carregamento do vento na estrutura.

3.1.2 Ensaio em túnel de vento
Quando a edificação é realizada com formas geométricas complexas ou quando
são realizadas grandes estruturas, é comum a utilização do túnel de vento para se ter
uma melhor precisão da carga de vento a ser utilizada, e assim, evitar o uso de
coeficientes aerodinâmicos exagerados. Desta forma, obtêm-se os coeficientes de
pressão do vento em cada região do modelo reduzido ensaiado e estes coeficientes
aerodinâmicos são utilizados junto à norma ABNT NBR 6123:1988 para determinar a
ação do vento no objeto de estudo.
Existem duas formas de simular o vento no túnel de vento (Fotografia 18):
1) Cobrir o piso do túnel com matérias para simular a rugosidade do terreno (é a
principal forma de turbulência na atmosfera a baixa altitude, em ventos de
condições de estabilidade neutras); e
2) Utilizar a barlavento materiais que fechem parcialmente a seção transversal
do túnel, podendo-se utilizar telas de malha variável, barras finas metálicas
de seção circular, grelhas de seção retangular, etc.
Segundo Blessman (1990), as características do vento são melhores
representadas quando as duas formas são utilizadas em ensaio.
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Fotografia 18 – Vista interna do túnel de vento com os dois tipos de formas de simular o vento

Fonte: São Paulo Futebol Clube

3.2 Movimentações térmicas
A variação de temperatura faz um material modificar o volume, normalmente,
expandindo-o em caso de elevação da temperatura e contraindo-o em caso de
diminuição da temperatura. De acordo com a norma ASTM C1472:2005, a temperatura
é a principal origem das variações dimensionais dos componentes, devendo ser
considerada em projeto, pois será uma variação cíclica na vida útil da edificação.
A implantação do edifício, assim como o relevo da fachada, influencia a
movimentação térmica diferenciada dos componentes. A movimentação solar faz com
que a incidência de radiação em alguns pontos seja mais intensa do que em outros e o
sombreamento, de partes da fachada pelo relevo, evita a radiação solar direta. Neste
sentido, é recomendável fazer a análise da movimentação térmica dos componentes da
fachada mais crítica, ou seja, aquela que detém maior variação térmica. Vale ressaltar
que as bordas são pontos sensíveis por poderem apresentar a soma de tensões de
diferentes sentidos (Figura 18).
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Figura 18 - Expansão térmica nas bordas do edifício

Fonte: Elaborado pelo autor

Outros fatores que influenciam na movimentação térmica, aumentando ou
diminuindo o grau de variação dimensional, adicionalmente à amplitude da variação da
temperatura, são as características do material utilizado (coeficiente de absorção solar,
coeficiente de dilatação térmica linear e constante da capacidade de calor) e as
características geométricas, pois quanto mais espessa, maior a dissipação de energia,
demorando mais para alterar a temperatura do material. De acordo com Latta (1970),
paredes com pouca massa (caso do fechamento externo da fachada leve) entram em
equilíbrio em períodos inferiores a 1 hora e paredes pesadas podem demorar mais de
24 horas.
A absortância faz com que um material quando exposto à radiação solar
absorva mais ou menos energia dependendo, basicamente, da cor. Quanto mais
escura, maior a absorção, deixando a superfície do material com temperatura maior do
que a do ambiente.
Para determinar a movimentação térmica dos componentes das fachadas,
segundo a norma ASTM C1472:2005, deve-se considerar a equação 4:
ΔLx = L .Δt . αx
Onde:
ΔLx = Variação dimensional linear (mm)
L= Comprimento do painel não restringido (distância entre juntas) (mm)

(4)
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Δt = Variação entre a temperatura máxima e mínima (°C)
αx = Coeficiente de dilatação térmica linear (mm/mm/°C)
Para determinar

, deve-se fazer a diferença entre as temperaturas mais baixa

do ano e a mais elevada do ano (medição realizada em termômetro de bulbo seco, o
qual protege contra a influência da radiação ambiente) mais o produto do coeficiente de
absorção solar do material e a constante de capacidade de calor. Desta forma temos
(equação 5):
Δt = Tmax + AA . (Cx) - Tmin

(5)

Onde:
Δt= Variação entre a temperatura máxima e mínima (°C)
Tmax = Temperatura máxima do ano encontrada em termômetro de bulbo seco (°C)
AA = Coeficiente de absorção solar dos materiais
Cx = Constante da capacidade de calor
Tmin = Temperatura mínima do ano encontrada em termômetro de bulbo seco (°C)
Segundo a norma ASTM C1472:2005, a constante da capacidade de calor é a
capacidade do material de armazenar calor, sendo, por exemplo, os materiais metálicos
de baixa capacidade de calor e o concreto de alta capacidade de calor. Os valores de
capacidade de calor são encontrados na Tabela 9.
Tabela 9 - Constante de capacidade de calor
Condições da superfície

Constante

Baixa

56

Baixa com reflexão

72

Alta

42

Alta com reflexão
Fonte: ASTM C1472:2005

56

Alguns exemplos de coeficiente de absorção solar e coeficiente de dilatação
térmica são apresentados nas Tabela 10 e 11, respectivamente.
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Tabela 10 - Coeficiente de absorção solar
Superfície

Coeficiente de absorção solar

Concreto

0,56

Superfície colorida preta

0,95

Superfície colorida verde escura

0,80

Superfície colorida verde clara

0,65

Superfície colorida branca

0,45

Mármore branco
Fonte: ASTM C1472:2005

0,58

Tabela 11 - Valores de coeficientes de dilatação térmica linear (α)
Coeficiente de dilatação térmica linear (α)
Material
(°C.10-6)
Porcelanato

0,56

Grês cerâmico

0,95

Semigrês

0,80

Cerâmica semi porosa

0,65

Cerâmica porosa

8 a 10

Litocerâmica

8 a 10

Argamassa colante

8 a 12

Rejunte comum

9 a 13

Rejunte flexível

9 a 13

Placa cimentícia

7,5 a 10

Placas de gesso

18 a 21

Cimento com fibra de vidro

7 a 12

Vidro plano

9 a 11

Fonte: Medeiros (1999), ASTM C1472 (2005), Thomaz (1989) e Fontenelle (2012)

A variação térmica pode ser reduzida durante o projeto com algumas medidas:

83

- utilização de materiais com baixa dilatação térmica linear;
- utilização de materiais de tom claro, para ter baixos coeficientes de absorção
solar; e
- utilização de matérias com capacidade de refletir a radiação sem absorver o
calor.

3.3 Movimentações higroscópicas
A movimentação higroscópica é a variação dimensional dos componentes,
retração ou expansão, causada pela variação do conteúdo de água nos poros dos
materiais, seja por absorção ou por liberação de água. Normalmente, há expansão
volumétrica do material quando há aumento da umidade e o contrário também é valido.
Segundo Akers (1990) as dimensões e a geometria dos poros são os fatores que
influenciam a absorção de água. Materiais de fibrocimento, como as placas cimentícias,
têm absorção de água complexa e não diretamente ligadas à densidade do material.
De acordo com Thomaz (1989), “A quantidade de água absorvida por um
material de construção depende de dois fatores: porosidade e capilaridade.” Ainda de
acordo com Thomaz, a capilaridade é mais importante, pois na secagem de materiais
porosos a capilaridade provoca forças de sucção, responsáveis pela condução da água
até a superfície do componente, onde será posteriormente evaporada.
Existem dois períodos de movimentação higroscópica, principalmente em
materiais cimentícios e cerâmicos. Um, é quando o material foi recém produzido e há a
liberação do excesso de água presente nos poros para a atmosfera, é uma retração
volumétrica irreversível, a qual, mesmo saturando o material depois deste processo,
não o faz voltar ao mesmo volume. Outro é a variação higroscópica que ocorre de
forma cíclica, reversível, resultante da absorção de água de chuva, variação da
umidade relativa do meio ambiente e da condensação superficial.
O dimensionamento da variação higroscópica dos materiais pode ser calculado
por meio da equação 6:
Δh = L . CVh

(6)
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Onde:
Δh = Variação higroscópica (mm)
L = Comprimento do painel não restringido (distância entre juntas) (mm)
CVh= Coeficiente de variação higroscópica
Alguns valores do coeficiente de variação higroscópica são apresentados na
Tabela 12.
Tabela 12- Coeficientes de variação higroscópica
Variação higroscópica (%)
Irreversível

Material
Reversível

(+) expansão
(-) retração

Argamassa

0,02 a 0,06

0,04 a 0,10 (-)

Concreto (seixo rolado)

0,02 a 0,06

0,03 a 0,08 (-)

Concreto (brita)

0,03 a 0,10

0,03 a 0,08 (-)

Concreto celular

0,02 a 0,03

0,07 a 0,09 (-)

Placa cimentícia

0,05 a 0,30

-

Bloco de concreto

0,02 a 0,04

0,02 a 0,06 (-)

Bloco de concreto celular

0,02 a 0,03

0,05 a 0,09 (-)

Bloco de sílico calcário

0,01 a 0,05

0,01 a 0,04 (-)

Tijolo cerâmico

0,02 a 0,06

0,02 a 0,06 (+)

Fonte: Thomaz (1998), ASTM C1472:2005e Fontenelle (2012)

Quando os materiais apresentam grande variação dimensional e são
condicionados/fixados com restrição dos contornos, são geradas tensões sobre o
material que podem levá-lo ao colapso. No caso das placas cimentícias, a variação
higroscópica apresenta variação dimensional maior do que a térmica, acontecendo,
normalmente, de forma mais lenta por causa da percolação de água entre os poros.
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Esta variação dimensional varia durante a vida útil da placa cimentícia, sendo menor a
amplitude da retração com o envelhecimento (AKERS, 1990, 2010).
A movimentação higroscópica pode ser reduzida durante o projeto com algumas
medidas:
- utilização de materiais com baixa absorção de água por capilaridade;
- utilização de materiais com baixa permeabilidade; e
-utilização de materiais com baixa porosidade.

3.4 Movimentações estruturais
A estrutura auxiliar da fachada pode ser fixada na estrutura principal ou na
própria vedação do edifício, porém, a capacidade da fixação manter-se estável na
vedação, depende do material empregado, sendo indicada para edifícios altos, a
fixação em materiais que permitam uma grande resistência à tração e de arrancamento,
como na estrutura principal metálica ou de concreto.
Para Soriano (1999) apud Siqueira Jr. (2003), o limite da somatória da
deformação da estrutura principal e da estrutura auxiliar da fachada deve ser de 1/500
(lembrando que a ABNT NBR 10821:2011, limita a deformação da estrutura auxiliar a
1/175 do vão).
Nos casos onde a estrutura principal for de concreto, a fachada é influenciada
pela deformação da estrutura principal do edifício com relação à retração e deformação
lenta do concreto, das cargas de vento e das movimentações higrotérmicas.
A principal solicitação que a fachada será imposta pela estrutura principal é a
retração e a deformação lenta dos seus componentes (pilar, viga e laje), ocasionada
pelas características do projeto estrutural atual, já que as condições tecnológicas e a
necessidade de liberação de espaço nos pavimentos proporcionaram à construção
estruturas mais esbeltas em edifícios cada vez mais altos. Esta diminuição da secção
dos elementos estruturais não afetou a segurança da edificação, porém aumentou a
deformação, admitindo flechas que não afetam a estabilidade, mas que podem
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prejudicar o desempenho das vedações verticais, gerando tensões que podem causar
fissuras e colapso da fachada. Nos projetos de fachadas leves, estes problemas podem
ser contornados com: ligações parafusadas utilizando furos alongados na estrutura
auxiliar, proporcionando pequenos ajustes de milímetros, por juntas secas ou flexíveis
entre placas de fechamento e entre painéis, as quais permitem pequenas
acomodações; e execução da fachada depois de 3 meses da estrutura principal,
período crítico de deformação lenta da estrutura de concreto.
No caso de estrutura de concreto, a retração do concreto ocorre naturalmente e
é característica do material. Porém, pode sofrer aumento da taxa de retração em dois
momentos: no estado plástico e no estado endurecido. Segundo Montardo (2009), no
estado plástico a causa da retração ocorre quando a perda de água da superfície é
maior do que a exsudação. Já no estado endurecido, o concreto continua a perder
água não presa à estrutura dos produtos hidratados, porém quando grande parte desta
água é liberada, observa-se a retração do concreto. Esta retração é influenciada pela
geometria da peça, quanto maior a relação entre a superfície exposta e o volume total
da peça, mais rápida será a perda de água; pela composição do concreto, relação
água-cimento, quanto maior a relação a/c, maior a retração; agregados com maior
módulo de deformação produzem menor retração e a distribuição granulométrica
contínua diminui a retração; pelas condições climáticas, sendo que a alta temperatura,
a baixa umidade e a grande incidência de vento aumentam a perda de água e
conseguintemente levam à maior retração.
Para Neville (2000), a retração do concreto após seis meses de execução pode
variar de 0,2mm/m a 1,2mm/m, neste sentido, um prédio de 32 pavimentos (96m de
altura) pode diminuir, devido à retração, 115mm. Supondo um painel de vidro float com
altura de 2,8m e espessura de 15mm (módulo de elasticidade de 70 GPa e coeficiente
de Poisson de 0,25), com deslocamento de 2,0mm, a tensão máxima no painel é de
66MPa, ou seja, menor do que a resistência à compressão do vidro que é de 400MPa a
1000MPa, porém maior do que a resistência a flexão (45MPa).Além disso, 2,0mm já
seria um deslocamento suficiente para flambar o painel e quebrá-lo.
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De acordo com Sabbatini (2000) Apud Siqueira Jr. (2003), a deformação lenta do
concreto ocorre nos primeiros cinco anos da edificação: 50% nos 3 primeiros meses,
60% nos 6 primeiros meses, 70% nos 12 primeiros meses e 100% aos 5 anos da
estrutura ser colocada em serviço. Sendo os principais fatores de movimentação da
estrutura: a falta de cura do concreto, o curto tempo de colocação da estrutura em
carga e o tipo de concreto utilizado.
A deformação lenta pode ser dimensionada pela equação 7:

Εcc = φ .εel

(7)

Onde:
εcc= Deformação lenta final
φ = coeficiente de deformação lenta
εel= Deformação elástica inicial
A deformação lenta pode ser reduzida durante o projeto e a execução com
algumas medidas:
- aumentar o tempo e a quantidade de escoras permanentes e residuais, desta
forma, o elemento estrutural não receberá carga em idades precoces;
- aumentar o tempo de cura úmida, sendo o mínimo de 7 dias, desta forma, o
concreto continuará hidratado para fazer as reações químicas completas e aproveitar
por inteiro o potencial de resistência sem ter fissuras de retração;
- postergar ao máximo a colocação da estrutura em carga, pois, quanto mais
tempo, maior a resistência do concreto, principalmente, em idades tênues;
- diminuir o fator água-cimento, pois quanto mais água, mais poroso fica o
concreto, menos resistente e maior a probabilidade de fissuras de retração;
- diminuir a porosidade do concreto com uso de aditivos como pozolana e filer,
diminuição da quantidade de água no traço, adequar o tamanho e a proporção dos
agregados graúdos e miúdos, desta forma, a resistência do concreto aumenta e
aumenta o módulo de elasticidade (maior resistência com menor deformação); e
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- utilizar agregados com maior módulo de elasticidade, com isso, diminui-se a
deformação do elemento estrutural.
Considerando todos estes tipos de movimentações mencionados nesta seção, é
importante que elas sejam calculadas e consideradas em projeto para que haja
compatibilização entre as variações dimensionais e a capacidade da fachada em
absorvê-las, atendendo à vida útil de projeto proposta. Além das especificações
sugeridas em cada tipo de movimentação, o projeto deve especificar: juntas de
dilatação com materiais flexíveis, matérias com módulo de elasticidade entre as placas
menores que os da placa; pequenas dimensões de placas, pois quanto maiores, menos
juntas para absorver a deformação serão realizadas; e postergar ao máximo a
execução da fachada leve, para que o concreto já tenha realizado a sua retração e para
que o peso da fachada não exerça influencia na estrutura principal.
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4 DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS E LIGAÇÕES

Nesta secção são apresentados os procedimentos de dimensionamento das
barras, com relação aos esforços solicitantes em painéis de fachada (compressão e
flexão), e das ligações parafusadas.

4.1 Dimensionamento de elementos estruturais em perfis de aço formados à frio
Na estrutura dos painéis de fachada são utilizados predominantemente os perfis
leves formados a frio, que podem ser fabricados por dois métodos: contínuo (perfilação
no sentido longitudinal da chapa) e descontínuo (prensa dobradeira), sendo os
principais formatos geométricos os perfis “U” e os perfis “Ue” (Quadro 7). Os critérios de
dimensionamento destes elementos estão estabelecidos na norma brasileira ABNT
NBR 14762:2010. Nos itens a seguir são apresentados, em linhas gerais, os critérios
para dimensionamento de perfis formados a frio submetidos à compressão simples e à
flexão, que são os esforços predominantes nos elementos que constituem os painéis de
fachada. Mais detalhes sobre o comportamento e o dimensionamento de perfis
formados a frio podem ser encontrados em: Souza (2013), Chen e Li (2009), Pamplona
(2005), Chodraui (2003), Silva e Silva (2008) e na norma brasileira ABNT NBR
14762:2010.
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Quadro 7– Formatos geométricos dos perfis formados a frio

Fonte: Silva e Silva (2008)

4.1.1 Dimensionamento de barras simples à compressão
Nos perfis formados a frio submetidos à compressão os modos de falha ou
estados limites últimos estão relacionadas às instabilidades locais, globais e
distorcionais.
A força de compressão resistente de cálculo deve ser calculada segundo a
equação 8:
Nc,Rd = X Aef fy / ɤ

(ɤ=1,20)

(8)

Sendo que X é o fator de redução da força de compressão resistente,
relacionado à flambagem global, que pode ser obtido na curva de resistência X x λ0
apresentado na Figura 19, onde λ0 é o índice de esbeltez reduzido associado à
flambagem global dado pela equação na Figura 19.
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Figura 19– Valor de X em função do índice de esbeltez λ0

Fonte: Souza (2013)

Ne é a força axial de flambagem global elástica, que pode ser na flexão (N ex e
Ney), na torção (Nez) ou na flexo-torção (Nexz), sendo adotado o menor valor encontrado
dependendo do tipo de simetria do perfil: dupla simetria ou pontossimetria, mossimetria
ou assimetria.
Aef é a área efetiva da seção transversal, a qual pode ser calculada pelo método
da largura efetiva e método da seção efetiva. Nesta dissertação é apresentado o
método da largura efetiva.
O método da largura efetiva considera a instabilidade local (flambagem local), a
qual ocorre em áreas planas do perfil, não implicando obrigatoriamente no fim da
capacidade resistente, mas sim na redução da rigidez e da capacidade resistente
(Figura 20).
Figura 20 - Exemplos de flambagens locais
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Fonte: Silva e Silva (2008)

Desta forma, o método de largura efetiva trabalha com a ideia de substituir um
diagrama de tensões que não é uniforme, por um que seja uniforme e equivalente, ou
seja, ele considera que parte do perfil não está contribuindo no suporte da tensão e que
o restante suporta a tensão como a borda (Figura 21d).
Figura 21- Distribuição de tensões em um perfil com aumento gradual

Fonte: Silva e Silva (2008)

Segundo a ABNT NBR 14762:2010,o cálculo da largura efetiva é realizado de
acordo com a equação 9:
Bef = b (1-0,22 / λp ) / λp
Onde:
bef – largura efetiva
b - largura do elemento. É a dimensão plana do elemento sem incluir dobras

(9)
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λp – índice de esbeltez reduzido do elemento ou da seção completa, a qual é
expressa graficamente na Figura 22.
Figura 22- Relação entre as larguras e a esbeltez

Fonte: Souza (2013)

K é o coeficiente de flambagem local que varia em função do tipo de borda
(apoiada ou livre) e da distribuição da tensão no elemento.
t é a espessura da chapa ou do elemento
E é o módulo de elasticidade do aço
Com a determinação das larguras efetivas, é possível determinar as
propriedades geométricas (Aef e W ef) efetivas da seção para o seu dimensionamento.
Além da flambagem local e global, pode ocorrer também a flambagem
distorcional, que modifica a forma inicial da seção transversal do perfil ocorrendo uma
rotação dos elementos comprimidos (Figura 23), causando uma deformação pós-crítica.
A Figura 24 apresenta exemplos da modificação do perfil na flambagem distorcional.
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Figura 23 – Flambagem local (esquerda) e flambagem distorcional (direita)

Fonte: Silva e Silva (2008)
Figura 24– Exemplos de flambagem distorcional da seção transversal

Fonte: ABNT NBR 14762:2010

A resistência da seção para flambagem distorcional é calculada segundo a equação 10:
Nc,Rd= Xdist A fy / ɤ (ɤ = 1,20)

(10)
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Sendo que Xdist é o fator de redução da força de compressão resistente,
relacionado à flambagem distorcional, que deve ser calculado segundo as equações 11
ou 12:

Xdist = 1 para λdist ≤ 0,561 (11) e

Xdist = [1 – (0,25/ λdist1,2)]1/ λdist1,2 para

λdist >

0,561 (12)
Onde λdist é o índice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional
dado pela equação 13:
Λdist = (A fy / Ndist)0,5

(13)

Ndist é a força axial de flambagem distorcional elástica, a qual deve ser calculada
de acordo com a estabilidade estática.
A é a área bruta da seção transversal do perfil.
fy – resistência ao escoamento do aço
ɤ – coeficiente de ponderação das ações ou das resistências

4.1.2 Dimensionamento à flexão simples
Nos perfis formados a frio submetidos à flexão, os modos de falha ou estados
limites últimos estão relacionadas às instabilidades locais, globais e distorcionais, na
ausência de instabilidades, o modo de falha se dará pelo inicio da plastificação.
O momento fletor resistente MRd é o menor valor calculado para: momento fletor
que causa escoamento na seção na fibra mais solicitada; momento fletor referente à
flambagem por distorção da seção lateral; e momento fletor referente à flambagem
lateral com torção.
O momento fletor resistente de cálculo para o estado limite de escoamento
da seção efetiva é obtido segundo a equação 14:
MRd = W ef fy / ɤ (ɤ = 1,10)

(14)

Sendo W ef o módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra
extrema que atinge o escoamento, que deve ser calculado pelo método da largura
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efetiva ou método da seção efetiva. Atenta-se para o fato de que o centro geométrico
da seção efetiva é diferente da seção bruta, essa diferença pode modificar a
coordenada da fibra mais solicitada para o cálculo de W ef.
O momento fletor resistente de cálculo para o estado limite de flambagem
lateral com torção é obtido segundo a equação 15:
MRd = XFLT W c,ef fy / ɤ (ɤ = 1,10)

(15)

Sendo XFLT o fator de redução do momento fletor resistente, associado à
flambagem lateral com torção, que é determinado segundo a curva apresentada na
Figura 25 e nas equações 16, 17 ou 18:
Figura 25 – Valor de XFLT em função do índice de esbeltez λ0

Fonte: Souza (2013)

XFLT = 1 para λ0 ≤ 0,6

(16)

XFLT = 1,11 (1 – 0,278 λ02) para 1,336 > λ0 > 0,6

(17)

XFLT= 1 / λ02 para λ0 ≥ 1,336

(18)

Onde:
Wc é o módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema
comprimida.
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Me é o momento fletor de flambagem lateral com torção, em regime elástico.
Wc,ef é o módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra
extrema comprimida podendo ser calculada pelo método da largura efetiva ou método
da seção efetiva.
O momento fletor resistente de cálculo para o estado limite de distorção da
seção transversal é obtido segundo a equação 19:
MRd = Xdist W fy/ ɤ (ɤ=1,10)

(19)

Sendo Xdist o fator de redução do momento fletor resistente, associado à
flambagem distorcional, que deve ser calculado segundo as equações 20 ou 21:

Xdist = 1 para λdist ≤ 0,673 (20)

e

Xdist = [1 – (0,22/ λdist)]1/ λdist para λdist >

0,673 (21)
Onde λdist é o índice de esbeltez reduzido associado à flambagem distorcional
dado pela equação 22:
Λdist = (W fy/ Mdist)0,5

(22)

W é o módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra extrema
que atinge o escoamento.
Mdist é o momento fletor de flambagem distorcional elástica, o qual deve ser
calculado de acordo com a estabilidade estática.
Silva e Silva (2008) desenvolveram um programa de cálculos de resistência dos
perfis normalizados na ABNT NBR 6355:2001. Este programa foi utilizado para calcular
os perfis no pré-dimensionamento do painel desta dissertação.

4.2 Ligações
As ligações entre elementos estruturais são de suma importância em uma
estrutura metálica, já que, do ponto de vista estrutural, há uma descontinuidade e a
ligação é responsável pela transmissão dos esforços.
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Nesta dissertação será estudada a ligação parafusada por apresentar maior
racionalização na construção, pois, comparada às ligações soldadas, apresenta maior
rapidez de execução, economia de energia, equipamentos de fácil transporte e
funcionamento, menor qualificação do operário e as peças podem ser fixadas
prontamente em seu lugar definitivo, com ajuda de equipamentos de transporte vertical,
podendo os ajustes e alinhamentos serem feitos posteriormente por meio de hastes
rosqueadas e furos alongados que permitem também pequenas acomodações da
estrutura principal do edifício.
Com relação aos fatores estruturais das ligações parafusadas, deve-se
considerar:
A resistência, que é influenciada pelo dispositivo de ligação (parafusos autoatarraxantes, rebites, solda, etc.), pelas propriedades dos materiais utilizados (limite de
escoamento, alongamento, resistência à tração, resistência ao cisalhamento, etc.) e
pela geometria da peça utilizada (espessura, forma, comprimento, etc.).
A rigidez, que é caracterizada como a capacidade de rotação relativa dos
elementos estruturais e influência na resposta da estrutura, esforços internos e
deslocamentos (Figura 26 e Figura 27). Para Rezende (2005), as ligações podem ser
divididas em rígida, quando, após o carregamento, a restrição de rotação entre os
elementos é maior ou igual a 90% daquela teórica necessária para garantir a
inexistência de giro relativo entre as partes conectadas; flexível, quando, após o
carregamento, a rotação entre os elemento é maior ou igual a 80% daquela teórica
necessária para conexão totalmente livre ao giro relativo entre as partes conectadas; e
semirrígida, quando a rotação relativa entre os elementos estruturais ficar entre 20% e
90% daquela teórica necessária para garantir a inexistência de giro relativo entre as
partes conectadas. Desta forma, a ligação rígida passa, quase que completamente, o
esforço de momento na flexão, ao contrário da flexível, que é praticamente nulo.
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Figura 26– Rigidez nas ligações: (a) ligações rígidas e (b) ligações flexíveis

Fonte: Rezende (2005)
Figura 27– Diagrama momento / rotação

Fonte: Vasconcellos (2011)

A capacidade de deformação, que possibilita adequada distribuição de esforços
no elemento de ligação e da estrutura. A falta de ductilidade permite que a ruptura seja
frágil da estrutura ou do elemento ligado.
Os elementos da estrutura de suporte dos fechamentos são realizados em
chapas finas, normalmente de 0,8mm a 4,0mm de espessura, e as ligações entre os
elementos estruturais são realizadas por meio de parafusos. De modo geral, estas
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ligações estão sujeitas a falhas de rasgamento, ruptura da chapa na seção líquida,
ruptura do parafuso por cisalhamento, esmagamento e ruptura do parafuso por tração.
Segundo Maiola (2004), os requisitos que afetam a resistência das ligações
parafusadas em chapas finas são: diâmetro do parafuso (d), dimensão do furo (dh),
espaçamento dos parafusos paralelo à solicitação (e), Figura 28, espaçamento dos
parafusos normal à solicitação (g), Figura 28, distância entre furos e borda normal à
solicitação (e, e e2), espessura do elemento conectado (t), resistência ao escoamento e
à tração do metal base (fy e fu), resistência à tração do parafuso (fup), número de
parafusos (n), ligação solicitada ao cisalhamento simples ou dupla e relações como:
e/d, d/t, d/s e fu/fy.
Figura 28 - Ligações parafusadas: dimensões "e" e "g"

Maiola (2004)

A resistência da ligação está relacionada à capacidade resistente dos parafusos
e à capacidade das chapas de ligação. No caso das chapas, os modos de falha
possíveis são: rasgamento entre furos ou entre furo e borda, esmagamento da chapa
junto ao parafuso e ruptura da chapa na seção líquida. Os cálculos das capacidades
resistentes são apresentados a seguir.
A capacidade resistente ao rasgamento entre furos ou entre furo e borda
(FRd) (Figura 29) é calculada por meio da equação 23:

FRd = t . e . fu /γ
onde:
t = espessura do elemento conectado analisado

(23)
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e = distância, na direção da força, do centro do furo à borda mais próxima
do furo adjacente ou à extremidade do elemento conectado
fu = resistência à ruptura do aço (metal-base)
γ= 1,45
Figura 29 - Rasgamento entre furo e borda

Fonte: Rezende (2005)

Já a capacidade resistente para a falha de esmagamento da chapa junto ao
parafuso (FRd) (Figura 30) deve ser calculada por meio da equação 24:
FRd = αe. d . t . fu /γ
onde:
αe = fator igual a (0,183t + 1,53), com t em milímetros (t ≤ 4,75mm)
d = diâmetro nominal do parafuso
t = espessura do elemento conectado analisado
fu = resistência à ruptura do aço (metal-base)
γ= 1,55

Figura 30 - Esmagamento da chapa junto ao parafuso

Fonte: Rezende (2005)

(24)
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A falha de ruptura da chapa na seção líquida (Figura 31) é na realidade a
capacidade resistente da chapa a tração em sua seção líquida, ou seja, na seção que
contém os furos.
Figura 31 - Ruptura da chapa na seção líquida

Fonte: Rezende (2005)

Segundo a ABNT NBR 14762:2010, a força axial de tração resistente à ruptura
da chapa na seção líquida (Nt,Rd) deve ser calculada por meio da equação 25:

Nt,Rd = Ct An fu/ γ

(25)

Onde:
Nt,Rd = força axial de tração resistente de cálculo;
fu = resistência à ruptura do aço (metal-base)
γ= 1,65
An = área líquida da seção transversal da barra na região da ligação,
sendo que:
Para chapas com ligações parafusadas em zig-zag, devem ser analisadas as prováveis
linhas de ruptura, sendo a seção crítica aquela correspondente ao menor valor da área
líquida, calculada pela equação 26:
An = 0,9 ( A . nf . df . t + Σ ts2 / 4g)
Onde:
df = dimensão do furo na direção perpendicular à solicitação;

(26)
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nf = quantidade de furos contidos na linha de ruptura analisada;
s = espaçamento dos furos na direção da solicitação;
g = espaçamento dos furos na direção perpendicular à solicitação (Figura
28);
t = espessura da parte conectada analisada;
Ct = coeficiente de redução da área líquida, dado por:
No caso dos perfis com ligações parafusadas, o Ct pode ser calculado da seguinte
forma:
- todos os elementos conectados, com dois ou mais parafusos na direção da
solicitação:
Ct = 1,0
- todos os parafusos contidos em uma única seção transversal (incluindo o caso
particular de um único parafuso na ligação), o perfil deve ser tratado como chapa
equivalente, com Ct dado pela equação 27:
Ct = 2,5 (d / g) ≤ 1,0

(27)

- cantoneiras e perfis U com dois ou mais parafusos na direção da solicitação,
sendo
que nem todos os elementos estejam conectados, conforme equações 28 e 29:
Ct= 1,0 – 1,2 (x / L)

(28)

0,4 ≤ Ct ≤ 1

(29)

Figura 32 – Ligação parafusada em perfis

Fonte: ABNT NBR 14762:2010
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onde:
x = excentricidade da ligação, definida como a distância entre o plano de
cisalhamento da ligação e a posição do centroide da seção da barra
L = comprimento da ligação, definido com a distância entre o primeiro e
último parafuso da ligação.
A falha de esmagamento associado à flexão da borda da chapa (Figura 33),
igualmente à segunda falha da chapa, diferindo-se pela flexão da chapa, fato acentuado
quanto menor a espessura da chapa.
Figura 33 - Esquema de esmagamento com flexão

Fonte: Rezende (2005)

De acordo com a ABNT NBR 14762:2010, a distância entre borda e um furo deve
ser de, no mínimo, um diâmetro nominal do parafuso e quando forem dois furos
adjacentes a distância entre furos deve ser de, no mínimo, dois diâmetros.
As falhas mais comuns relacionadas aos parafusos são:
A falha de ruptura do parafuso por cisalhamento ocorre quando a tensão de
cisalhamento é maior que a resistência de cálculo. A força cortante (Fv,Rd), quando o
plano de corte passa pela rosca e quando não passa pela rosca, deve ser calculada,
respectivamente, pelas equações 30 e 31:
Fv,Rd = 0,4 . Ab .fub /γ

(30)

Fv,Rd = 0,5 . Ab .fub /γ

(31)
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onde:
Ab = área bruta da seção transversal do parafuso
fub = resistência à ruptura do parafuso na tração
γ = 1,35
As falhas relacionadas à ruptura do parafuso ocorrem quando a tração no
parafuso é maior que sua resistência, fazendo-o escoar e romper. Segundo a ABNT
NBR 14762:2010, a força normal de tração (Nt,

Rd)

deve ser calculada por meio da

equação 32:
Nt, Rd = 0,75 . Ab .fub / γ

(32)

onde:
Ab = área bruta da seção transversal do parafuso
fub = resistência à ruptura do parafuso na tração
γ = 1,35
Em ligações onde o parafuso sofre tensões cortantes e normal de tração, os
esforços devem ser verificados de forma separada e combinada. Segundo a ABNT NBR
14762:2010, a equação deve ser atendida para parafusos sem qualificação
estrutural/comuns e para parafusos de alta resistência:
+ (VSd / VRd) ≤ 1,0 (parafusos sem qualificação estrutural/comuns)

(Nt,Sd / Nt

Rd)

(Nt,Sd /

Nt,Rd) + (VSd /

(33)
VRd) ≤

1,25 (parafusos de

alta

resistência)

(34)
onde:
Nt,Sd = força normal de tração solicitante de cálculo
Nt,Rd = força normal de tração resistente de cálculo
VSd = força cortante solicitante de cálculo
VRd = força cortante resistente de cálculo
No caso de parafusos auto-atarraxantes, com ou sem ponta broca, com
diâmetros entre 2mm e 6,35mm, o cálculo deve ser realizado da seguinte forma:
De acordo com a ABNT NBR 14762:2010, os centros dos parafusos devem estar
distantes entre si de, ao menos, 3d (três diâmetros) e a distância entre o centro do
parafuso até a borda de qualquer elemento conectado deve ser maior que 1,5d (um
diâmetro e meio).
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Em ligações onde o parafuso pode romper por cisalhamento:
a) Para t2/t1 ≤ 1,0, sendo Fc,Rd o menor valor entre:
Fc,Rd = 4,2 (t2³ . d)0,5 . fu2 / γ

(35)

Fc,Rd = 2,7 t1 . d .fu1/ γ

(36)

Fc,Rd = 2,7 t2 . d .fu2/ γ

(37)

onde:
fu1 = resistência à ruptura na tração do elemento conectado em contato
com a arruela ou a cabeça do parafuso auto-atarraxante
fu2 – resistência à ruptura na tração do elemento conectado que não está
em contato com a arruela ou a cabeça do parafuso auto-atarraxante
b) Para t2/t1 ≥ 2,5, sendo Fc,Rd o menor valor entre:
Fc,Rd = 2,7 t1 . d .fu1/ γ

(38)

Fc,Rd = 2,7 t2 . d .fu2/ γ

(39)

c) Quando t2/t1estiver entre 2 e 2,5, determinar por interpolação.
d) Caso a distância entre o parafuso e a extremidade de um elemento
conectado for paralela à direção da força, estando, portanto, a ligação sujeita
ao estado limite último de rasgamento entre furo e borda, adicionalmente, o
valor de Fc,Rd não deve ser superior a:
Fc,Rd = t . e . fu / γ

(40)

Em ligações onde o parafuso pode romper por tração:
Fts,Rd= Fts,Rk / γ

(41)

Onde:
Fts,Rk = Resistência nominal à tração do parafuso fornecida pelo fabricante
γ

= 2,0

Em ligações onde o parafuso pode sofrer arrancamento:
Fa, Rd = 0,85 tc .d .fu2 / γ
Em ligações onde o parafuso pode rasgar o metal base (pull-over):

(42)
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Fr, Rd = 1,5 t1 . dwe . fu1 / γ

(43)

Onde:
dwe = diâmetro efetivo associado ao rasgamento do metal base, calculado por:
a) Para parafusos de cabeça circular, hexagonal, ou hexagonal com flange, com
arruela independente sob a cabeça do parafuso:
dwe = dh + 2 tw + t1 ≤ dw

(44)

b) Para parafusos de cabeça circular, hexagonal, ou hexagonal com flange, sem
arruela independente sob a cabeça do parafuso:
dwe = dh, porém não maior que 12,7mm.
Em ligações onde o parafuso pode rasgar o metal base e cisalhamento
combinados:
Fv,sd / Fc0,Rd + 0,71 . Ft,sd / Fr0,Rd ≤ 1,10

(45)

Onde:
Fv,sd = Força de cisalhamento solicitante de cálculo no parafuso
Fc0,Rd = 2,7 t1 . d .fu1 / γ

(46)

Ft,sd= Força de tração solicitante de cálculo de parafuso
Fr0,Rd = 1,5 t1 . dw . fu1 / γ
dw = quando sem arruela a dh
γ

= 1,55

Desde que:
0,72mm ≤ t1≤ 1,13mm
Ponta brocante e diâmetro igual a 5,5mm ou 6,3mm
dw ≤ 19mm
fu1≤ 483MPa
t2/t1 ≥ 2,5

(47)
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5 MODELAGEM NUMÉRICA

Nesta seção são apresentadas as características do painel e do vento que será
incidido sobre o painel, assim como é exibido um pré-dimensionamento dos elementos
do painel e as características utilizadas na modelagem: geometria dos modelos
analisados, elemento finito e as condições de contorno e de carregamento.

5.1 Dados do painel
O painel de fachada cortina padrão utilizado neste estudo nas simulações têm
altura de 289 cm (altura de piso a piso menos 1 cm, medida utilizada para as juntas
entre painéis), comprimento de 482cm e espessura de 15cm (12,5cm de largura de
alma dos perfis, 1,2cm de espessura da placa cimentícia, fechamento externo, e
1,25cm da chapa de gesso para drywall, fechamento interno), conforme Figura 34 e
Figura 35. A fachada formada com este painel é classificada como pré-fabricada leve
com revestimento não aderido com acoplamento a seco.
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Figura 34 - Planta e vista do painel utilizado na simulação com 14 pontos de ancoragem

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 35 - Corte do painel com detalhe da junta

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

110

Os elementos utilizados neste painel seguem as características calculadas no
pré-dimensionamento mostrado no item 5.3. O quadro estrutural é formado por perfis
leves de aço ASTM A36 formados a frio, sendo: 2 guias, uma inferior e outra superior;
13 montantes espaçados aproximadamente a cada 40cm; e 14 peças de ancoragem.
As ligações entre perfis metálicos são realizadas com parafusos auto-brocante de
4,2mm de diâmetro por 13mm de comprimento; o fechamento em placa cimentícia é
fixado à estrutura do quadro aproximadamente a cada 20cm na vertical e a cada 40cm
na horizontal com parafusos auto-brocante com asas de 4,2mm de diâmetro por 32mm
de comprimento; e o fechamento em chapa de gesso para drywall é fixado à estrutura
do quadro aproximadamente a cada 20cm na vertical e na horizontal com parafusos
auto-brocantes fosfatizados de 4,2mm de diâmetro por 32mm de comprimento. A
fixação do painel à estrutura principal do edifício é de acordo com a Figura 36.
Figura 36– Esquema das ligações dos componentes estruturais

Viga da estrutura
principal do edifício

Montante
Chumbador
Guia
Peça de ancoragem

Parafusos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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5.2 Forças devidas ao vento
Os dados mais importantes para a analise dos painéis de fachada são as forças
devidas ao vento nestes componentes. Estas forças podem ser calculadas segundo a
ABNT NBR 6123:1988. No entanto, neste trabalho foram utilizados os resultados dos
picos dos coeficientes de pressão obtidos em um ensaio de túnel de vento realizado no
IPT. A seguir é apresentada uma breve descrição do edifício, do ensaio e os resultados
obtidos.
Para fazer a simulação da força do vento em fachada foi utilizado como exemplo
um edifício de uso misto, residencial e comercial, com 35 pavimentos (126m de altura)
com formato retangular escalonado, sendo as dimensões em planta: 15,45 m de largura
e 44,65 m de comprimento, na base do edifício, chegando a 13,85 m de largura e 13,85
m de comprimento, no topo do edifício, onde estão a casa de máquinas e o
reservatório. Na Fotografia 19 é apresentado o modelo reduzido do edifício ensaiado no
túnel de vento, a Figura 37 e a Figura 38 apresentam respectivamente as fachadas
Leste e Sul do edifício e a Figura 39 e a Figura 40 apresentam respectivamente as
plantas tipo de base e de topo do edifício.
Fotografia 19 – Vista da face leste da maquete no ensaio de túnel de vento

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)
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Figura 37 – Fachada leste do Edifício

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)
Figura 38 – Fachada Sul do Edifício

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)
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Figura 39 – Planta da base do edifício

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)

Figura 40 – Planta do topo do edifício

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)

O ensaio foi realizado no Túnel de Vento de Camada Limite Atmosférica do
Centro de Metrologia de Fluidos (CMF) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo S.A. – IPT. O túnel possui uma seção transversal de teste de 3,0
m de largura, 2,0 m de altura e 28 m de comprimento. Este túnel foi projetado para
ensaios estáticos e dinâmicos da construção civil e naval, permitindo a simulação das
principais características de ventos naturais.
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O edifício ensaiado foi projetado para a cidade de Campina Grande, PB. Para
adquirir os resultados de coeficientes de pressão, foi realizada uma maquete na escala
1:200 com: todos os detalhes significativos da edificação real; a representação do
entorno de acordo com a categoria IV da ABNT NBR 6123:1988 com elementos
rugosos de 40 mm de altura por 80 mm de largura, distribuídos na configuração
diamante, com geradores de vórtices e barreira a montante do modelo, logo após a
contração do túnel de vento; e a adoção de 439 pontos de tomada de pressão,
enfocando as regiões próximas às quinas e aos cantos vivos, pois apresentam maior
flutuação de pressão e menores médias. O ensaio foi realizado girando a maquete 360°
a cada 15°, sendo o norte caracterizado com 0°, conforme Figura 41.
Figura 41 – Posicionamento do edifício com relação ao ensaio

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)

A Fotografia 20 mostra o túnel de vento do IPT com o modelo em estudo, a
rugosidade fixada ao piso e os geradores de vórtice que auxiliam na formação da
camada limite.
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Fotografia 20 – Modelo reduzido pronto a ser ensaiado no túnel de vento

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)

Realizado o ensaio, foi possível obter os valores de pico máximo e mínimo dos
coeficientes de pressão, representados na Figura 42 até a Figura 45.
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Figura 42- Pico dos coeficientes máximos de pressão nas fachadas leste

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)
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Figura 43 - Pico dos coeficientes máximos de pressão nas fachadas oeste

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)

Ao analisar estes dados, observa-se que o pico máximo de pressão é maior
conforme aumenta a altura do edifício, variando de aproximadamente 1,2 na base até
1,6 na proximidade do topo. Além disso, percebe-se que o menor coeficiente de
pressão ocorre nas faces horizontais (topo). Os coeficientes de pressão máximos
indicados pela ABNT NBR 6123:1988, tanto para vento a 0º, como para vento a 90ºde
incidência, são os da face de incidência do vento, assim como o resultado obtido no
ensaio de túnel de vento.
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Figura 44- Pico dos coeficientes mínimos de pressão nas fachadas leste

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)
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Figura 45 - Pico dos coeficientes mínimos de pressão nas fachadas oeste

Fonte: Laboratório de Vazão – Centro de Metrologia de Fluidos - IPT (2012)

Já os picos mínimos do coeficiente de pressão ocorrem nos cantos,onde o
edifício é mais largo e mais alto, e no centro do edifício, provavelmente ocasionados por
turbulências localizadas. Os coeficientes de pressão mínimos indicados pela ABNT
NBR 6123:1988, tanto para vento a 0º, como para vento a 90º, são os das faces
paralelas à incidência do vento, nas quinas próximas à face de incidência, assim como
o resultado apresentado na Figura 44.
Neste trabalho serão utilizados os picos de coeficientes de pressão obtidos no
ensaio de túnel de vento, porém será admitida a velocidade básica do vento para a
cidade de São Paulo de acordo com o gráfico de isopletas da ABNT NBR 6123:1988,
considerando V0 = 45m/s.
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Desta forma, a pressão de obstrução para a edificação pode ser calculada de
acordo com a ABNT NBR 6123:1988, cujo procedimento encontra-se no capítulo 3 e no
anexo A. Na sequência, apresenta-se o cálculo da ação do vento.
Considerando as equações apresentadas no item 3.1.1 (2 e 3), tem-se:
V0 = 45m/s (São Paulo)
S1 = 1,0
S2 = 1,18
S3 = 1,0
Vk = V0 .S1 .S2 .S3 = 53,1m/s
q = 0,613 . Vk² = 1.728,42 N/m²
Quando esta pressão dinâmica é aplicada junto aos picos de coeficientes de pressão
obtidos no ensaio de túnel de vento, obtém-se:
qk= q . ČP;min ou ĈP;max = 2.765,47 N/m² e 6.568,00 N/m²
Onde:
ČP;min = pico de coeficiente de pressão mínimo = -3,8
ĈP;max = pico de coeficiente de pressão máximo = 1,6
Isto posto, as forças devidas ao vento que serão utilizadas nesta dissertação de
sobrepressão e sucção máximas exercidas no edifício para São Paulo são,
respectivamente, 2.765,47 N/m² e 6.568,00 N/m².

5.3 Pré-dimensionamento
De forma geral, o painel será solicitado pelo vento, principalmente de sucção, e
pelo peso próprio. Para fazer o pré-dimensionamento foram utilizados os procedimentos
e as combinações de ações estabelecidas na ABNT NBR 14762:2010 e utilizados os
perfis padronizados pela ABNT NBR 6355:2012. Foram realizados cálculos de
resistência para estabelecer: a distância máxima entre apoios das placas; a quantidade
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de parafusos de fixação das placas; as dimensões dos perfis; e a quantidade de
chumbadores na ligação entre ancoragem e estrutura principal do edifício.
5.3.1 Placa cimentícia: Sabe-se que a ABNT NBR 15498:2007 estabelece
quatro categorias para as placas da classe A, as quais são utilizadas externamente, de
acordo com a Tabela 13.
Tabela 13 – Resistência à tração na flexão da placa cimentícia classe A
Carga máxima resistente (N)
Categorias

Resistência à tração

Distância entre perfis (mm)

na flexão (MPa)
300

400

600

2

4

128

96

64

3

7

224

168

112

4

13

416

312

208

5

18

576

432

288

Fonte: ABNT NBR 15498:2007

De acordo com a mesma norma, a resistência à tração na flexão é dada pela
equação 46:
Rf = 3 Pmax L / 2 b e²

(46)

Onde:
Pmax= carga de ruptura por flexão (N)
L = distância entre eixos de suportes (mm)
b = largura do corpo de prova (mm)
e = espessura (mm)
Considerando a pressão de sucção máxima do vento uniformemente distribuída
de 6,57 10-3N/mm², largura (b) de 100mm, espessura (e) de 12mm, a distância entre
apoios variando entre 300mm, 400mm e 600mm, as cargas solicitantes são de acordo
com a Tabela 14.
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Tabela 14- Cargas solicitantes de cálculo da placa cimentícia
Distância entre apoios (mm)

Carga P (N)

Carga PSd (N)

600

394,2

551,9

400

262,8

367,9

300

197,1

275,9

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Onde:
PSd = Carga solicitante de cálculo, com fator de majoração de 1,4.
Sabe-se que na fixação da placa cimentícia ao quadro da estrutura auxiliar, a
placa não resiste à tração na flexão estando apenas bi apoiada, mas sim, com ao
menos três apoios, caso do espaçamento de 60cm. Porém, para simplificar, adotou-se
a formula do modelo bi apoiado de referência da ABNT NBR 15498:2007 por considerálo mais crítico. Desta forma, a placa cimentícia resiste à carga máxima considerando
sucção máxima do vento para o distanciamento entre apoios de 300mm (275,9N) e
400mm (367,9N) nas categorias 4 e 5, respectivamente. A carga solicitada para o
distanciamento de 600mm (551,9N) é alta e mesmo a placa cimentícia da categoria 5
não seria capaz de resistir.
5.3.2 Parafusos da placa cimentícia: Segundo Camera (2013), cada parafuso
PB 8 18x1.1/4'' resiste à força de arrancamento de 6,3 kN em chapa de aço com
espessura de 2,63 mm. Como cada placa tem uma força de sucção máxima solicitante
de cálculo de projeto de 31,9 kN (H . L . q . 1,4 = 2,89 m . 1,20 m . 6,57 kN/m² . 1,4),
considerando a altura da placa de 2,89 m, largura da placa de 1,20 m, ação do vento
uniformemente distribuída na placa de 6,57 kN/m² e um fator de majoração da carga de
1,4. Com isso, deve-se utilizar no mínimo 6 parafusos para fixar cada placa cimentícia.
Porém, de acordo com o catálogo da Eternit®, os parafusos devem ser fixados a uma
distância máxima entre eles de 20cm na vertical e de 40cm na horizontal. Desta forma,
serão fixados 64 parafusos por placa, sendo 14 em cada montante e 4 em cada guia,
atendendo com folga as solicitações de arrancamento dos parafusos das placas
cimentícias.
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5.3.3 Perfis: Os montantes estão submetidos a uma flexão composta e a
verificação segundo a ABNT NBR 14762:2010 é segundo a equação 47:
NSd/NRd + MxSd/MxRd + MySd/MyRd ≤ 1,0

(47)

Os momentos de flexão variam de acordo com o distanciamento entre
montantes, sendo os valores de flexão solicitantes de cálculo: 5,76 kN.m para
montantes

com

distanciamento

de

0,60m;

3,84 kN.m

para

montantes

com

distanciamento de 0,40m; e 2,88 kN.m para montantes com distanciamento de 0,30m.
Neste cálculo foi utilizada a largura colaborante da placa cimentíciade 0,60 m, 0,40 m e
0,30 m, respectivamente; além disso, utilizou-se o comprimento de flambagem de
2,89 m, ação do vento uniformemente distribuída no montante de 3,94 kN/m (0,60 m),
2,63 kN/m (0,40 m) e 1,97 kN/m (0,30 m), e 1,4 como coeficiente de majoração de
carga, conforme Tabela 15.
Tabela 15 - Momento fletor solicitante no montante
Área de influencia

Momento fletor máximo

Largura colaborante (m)

Vão (m)

Área (m²)

q (kN/m)

M (kNm)

MSd (kNm)

0,60
0,40
0,30

2,89
2,89
2,89

1,73
1,16
0,87

3,94
2,63
1,97

4,11
2,74
2,06

5,76
3,84
2,88

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Exemplo de cálculo para o distanciamento entre perfis de 40cm (Figura 46).
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Figura 46 – Largura colaborante

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Carga distribuída atuante no montante = 6,57 kN/m² . 0,4m = 2,63kN/m
Momento fletor máximo = q .l² / 8 = 2,63 . 2,89² / 8 = 2,74kN.m
Momento fletor máximo solicitante de cálculo = M .coef.de majoração = 2,74 . 1,4 =
3,84kN.m
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Para estabelecer a solicitação de compressão, foi considerada: para o
distanciamento de 0,60 m entre montantes, uma largura colaborante de 1,20 m do
painel (10 peças de ancoragens); para o distanciamento de 0,40 m entre montantes,
uma largura colaborante de 0,80 m (14 peças de ancoragens, Figura 47); e para o
distanciamento de 0,30 m entre montantes, uma largura colaborante de 0,75 m (14
peças de ancoragens); e coeficiente de majoração da carga de 1,25, sendo os valores
de compressão solicitantes de cálculo: 14,92 kN para 0,60 m, 11,29 kN para 0,40 m e
11,45 kN para 0,30 m, conforme Tabela 16.
.
Figura 47 – Largura colaborante do cálculo de compressão, ex. painel de 40cm.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Tabela 16 - Compressão no montante

Largura
colaborante
do painel
(m)

Placa cimentícia

1,20

4,16E-02

massa
da
placa
(kg)
71

0,80

2,77E-02

0,75

2,60E-02

volume
da placa
(m³)

Perfis de aço
volume
quantidade
volume de
de cada
de
cada trecho
montante
montantes
de guia (m³)
(m³)

massa
dos
perfis
(kg)

massa
força
total do
de
trecho
compre
de
ssão
painel
(kN)
(kg)

NSd
(kN)

2

2,52E-03

1,46E-03

51

122

11,94

14,92

47

2

2,60E-03

5,16E-04

45

92

9,03

11,29

44,2

2,5

2,29E-03

6,45E-04

49,2

93,4

9,16

11,45

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Já os perfis guia estarão submetidos às solicitações de flexão em X (pressão do
vento) e em Y (peso próprio), variando de acordo com o distanciamento entre
montantes. Neste pré-dimensionamento, foram utilizadas as ações de flexão em X e em
Y combinadas. Assim, como os montantes estão submetidos a uma flexão composta, a
verificação segundo a ABNT NBR 14762:2010 é segundo a equação 47:
NSd/NRd + MxSd/MxRd + MySd/MyRd ≤ 1,0

(47)

Para o momento fletor solicitante de cálculo em X, foi utilizado um fator de
majoração de carga de 1,4, sendo: a carga distribuída no montante de 3,94 kN/m e o
comprimento de flambagem de 1,20 m (distância entre montantes de 0,60 m); a carga
distribuída no montante de 2,63 kN/m (força equivalente concentrada de 3,8kN) e o
comprimento de flambagem de 0,80 m (distância entre montantes de 0,40 m, Figura
48); e a carga distribuída nos montantes de 1,97 kN/m e o comprimento de flambagem
de 0,90 m (distância entre montantes de 0,30 m). Os resultados são apresentados na
Tabela 17. Segue exemplo para o painel de 40cm de distância entre montantes.
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Figura 48 – Exemplo de esforço sofrido pela guia (Mx)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Força concentrada na guia = 2,63kN/m . 1,45m = 3,8kN
Momento fletor máximo = q . l / 4 = 3,8 . 0,8 / 4 = 0,76kN.m
Momento fletor máximo solicitante de cálculo = M . coef. de majoração = 0,76 .
1,4 = 1,06kN.m
Tabela 17- Momento fletor na guia em X
Força
Distribuída no montante (kN/m) Concentrada na guia
3,94
2,63
1,97
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

5,69
3,80
2,85

Momento fletor máximo na guia
F (kN)
L (m)
M (kNm) MSd (kNm)
5,69
3,80
2,85

1,20
0,80
0,90

1,71
0,76
0,85

2,39
1,06
1,20

Para fazer o pré-dimensionamento do momento fletor solicitante de cálculo em Y,
foi utilizado o fator de majoração de carga de 1,4, sendo: a largura colaborante de 0,60
e o comprimento de flambagem de 1,20 m, para distância entre montantes de 0,60m
(10 peças de ancoragens); largura colaborante de 0,40 m (Figura 46) e o comprimento
de flambagem de 0,80m (Figura 49),para distância entre montantes de 0,40 m (14
peças de ancoragens); e largura colaborante de 0,60 m e a distância entre apoios de
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0,90 m para distância entre montantes de 0,30m (14 peças de ancoragens). Os
resultados são apresentados na Tabela 18. Segue exemplo para o painel de 40cm de
distância entre montantes.
Figura 49 – Exemplo de esforço sofrido pela guia (My)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Força concentrada na guia = 2,61kN
Momento fletor máximo = q . l / 4 = 2,61 . 0,8 / 4 = 0,52kN.m
Momento fletor máximo solicitante de cálculo = M . coef. de majoração = 0,52 .
1,4 = 0,73kN.m
Tabela 18– Momento fletor na guia em Y
guia
peso (kN)

placa cimentícia
área de
influencia

peso
(kN/m)

1,15
0,6
2,95
0,41
0,4
2,95
0,51
0,6
2,95
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

montante
peso
total
(kN)
1,77
1,18
1,77

Momento fletor máximo (q*l/4)

peso (kN)

F (kN)

L (m)

M
(kNm)

MSd
(kNm)

0,99
1,02
0,90

3,90
2,61
3,18

1,20
0,80
0,90

1,17
0,52
0,71

1,64
0,73
0,99
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Para efetuar o cálculo de resistência dos perfis à estes esforços, foi utilizado o
software DIMPERFIL® do manual de construção em aço do CBCA elaborado por Silva e
Silva (2008), chegando à conclusão que são necessários, no mínimo, os perfis:
“Ue” 150 x 60 x 20 x 3,00 para montantes com comprimento de flambagem de
289cm e “U” 150 x 75 x 4,25 para as guias com comprimento de flambagem de 120cm,
no caso de distanciamento entre montantes de 60cm, pois de acordo com a Tabela 19,
estes perfis atendem às respectivas solicitações.
“Ue” 125 x 50 x 20 x 3,75 para montantes com comprimento de flambagem de
289cm e “U” 125 x 50 x 3,00 para as guias com comprimento de flambagem de 80cm,
no caso de distanciamento entre montantes de 40cm, pois de acordo com a Tabela 19,
estes perfis atendem às respectivas solicitações.
“Ue” 125 x 50 x 17 x 3,00 para montantes com comprimento de flambagem de
289cm e “U” 125 x 50 x 3,35 para as guias com comprimento de flambagem de 90cm,
no caso de distanciamento entre montantes de 30cm, pois de acordo com a Tabela 19,
estes perfis atendem às respectivas solicitações.

verificação
flexão composta

MxSd(kN.cm)

437,3

174,1

11,4

288

0

0,90

125 x 50 x 20 x 3,75

40

289

58,5

596,7

231,0

11,3

384

0

0,84

150 x 60 x 20 x 3,00

60

289

77,6

743,5

254,9

14,9

576

0

0,97

125 x 50 x 3,35

30

90

140,5

662,6

111,5

0

120

89

0,98

125 x 50 x 3,00

40

80

129,6

576,2

94,4

0

106

65

0,87

150 x 75 x 4,25

60

120

231,2

1336,8

264,4

0

239

146

0,73

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

MySd (kN.cm)

NcSd (kN)

46,3

MyRd (kN.cm)

289

MxRd (kN.cm)

30

NcRd (kN)

Comprimento
(cm)

125 x 50 x 17 x 3,00

Dimensões
(mm)

Distância entre
perfis (cm)

Guia (U)

Montante
(Ue)

Tipo de perfil

Tabela 19 - Resistências solicitantes e resistentes dos perfis
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5.3.4 Chumbadores: Sabe-se que a pressão de projeto de sucção máxima no
painel por peça de ancoragem é de: 16,01 kN (q.L.H.1,4 = 6,57 kN/m² . 1,20m . 1,45m .
1,4) para espaçamento entre montantes de 60cm quando são utilizadas 10 peças de
ancoragens; 10,67 kN (q.L.H.1,4 = 6,57 kN/m² . 0,80m . 1,45m . 1,4) para espaçamento
entre montantes de 40cm quando são utilizadas 14 peças de ancoragens; e 10,00 kN
(q.L.H.1,4 = 6,57 kN/m² . 0,75m . 1,45m . 1,4) para espaçamento entre montantes de
30cm quando são utilizadas 14 peças de ancoragens.
Quando as ancoragens estão fixadas em concreto com resistência à compressão
de 20 MPa, os valores de resistência máxima de arrancamento dos chumbadores são
de 5,59 kN para chumbador WLT 1/4” e 11,84 kN para chumbador WLT 3/8”, conforme
Tabela 20.
Tabela 20 – Características dos chumbadores
Resistências médias de

Código do

Diâmetro da rosca

Distância mínima entre

chumbador

(mm)

chumbadores (mm)

WLT 1/4”

6,35

90

5,59

WLT 3/8”

9,45

120

11,84

tração (arrancamento)
(kN)

Fonte: WALSYVA® (2013)

Desta forma, são necessários 2 chumbadores em cada peça de ancoragem,
sendo 2 WLT 1/4” para quando utilizadas 14 peças de ancoragens (caso dos
distanciamentos dos perfis de 30cm e 40cm) e 2 WLT 3/8”quando utilizadas 10 peças
de ancoragens (caso do distanciamento dos perfis de 60cm).
Da Figura 50 a Figura 52 são apresentadas as configurações dos painéis
segundo os resultados do pré-dimensionamento.
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Figura 50 – Configuração do painel com distanciamento entre montantes de 30cm.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 51- Configuração do painel com distanciamento entre montantes de 40cm.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 52 – Configuração do painel com distanciamento entre montantes de 60cm.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Neste trabalho serão simulados numericamente somente a configuração da
Figura 51, com distância entre montantes de 40cm, com as variações descritas no item
5.4.1, pois este painel apresenta menor peso que o painel com 30cm de distanciamento
entre montantes, conforme Tabela 21, e é mais viável de encontrar uma placa
cimentícia que suporte a pressão do vento calculada do que o painel com 60cm de
distanciamento entre montantes.
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Tabela 21 – Características dos painéis
Espaçamento entre

Massa da estrutura

Massa do painel

Densidade superficial do

montantes (cm)

(kg)

(kg)*

painel (kg/m²)

60

228,4

619,3

51,0

40

295,0

682,3

56,2

30

309,5

696,8

57,4

* Considerando:
Placa cimentícia - 20,4 kg/m²
Chapa de gesso - 10,0 kg/m²
Lã de vidro com 12kg/m³ e preenchimento completo da largura do perfil (12,5cm e 15cm)
Fonte: Metalica, Knauf e Eterplac

5.4 Modelagem numérica
Nesta dissertação, buscou-se fazer uma investigação numérica simulando o
comportamento estrutural devido à ação do vento em uma fachada levede um edifício
como descrito nos itens 5.1 e 5.2, com as características do painel calculadas no item
5.3. As simulações serão realizadas por meio do programa ANSYS versão 13.0, com o
Método dos Elementos Finitos.

5.4.1 Variáveis analisadas
As opções de projeto analisadas nas simulações computacionais para o painel
são mostradas no Quadro 8.
Quadro 8 - Variáveis de projeto utilizadas nas simulações
Quantidade de linhas de
estabilidade lateral
0
1
2
Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Espessura dos perfis (mm)
Montantes
Guias
3,75
3,00
2,00

2,00
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- quantidade de linhas de estabilidade lateral (bloqueadores) utilizadas: zero
(Figura 51); uma, no meio dos montantes (Figura 53); e duas, nos terços dos montantes
(Figura 54).
Figura 53 – Painel com uma linha de travamento lateral

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 54 – Painel com duas linhas de travamento lateral

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

- espessura dos perfis utilizados: 3,75mm e 2,00mm para montantes e 3,00mm e
2,00mm para as guias.

5.4.2 Elemento finito utilizado
Apesar dos perfis metálicos e da placa cimentícia serem sólidos, terem 3
dimensões, devido à pequena relação entre a espessura e as demais dimensões, estes
sólidos podem ser analisados mediante a utilização da teoria de cascas, desde que a
menor dimensão de cada sólido que compõem a estrutura modelada, seja maior do que
10 vezes sua espessura. Em vários estudos já realizados com perfis metálicos
formados a frio, as modelagens foram realizadas em campo bidimensional utilizando
elementos do tipo casca (Shell), como em Maiola (2004) e Baságlia (2004), pois, com
esta simplificação, reduz-se o número de elementos utilizados na discretização e o
tempo de processamento, obtendo-se resultados satisfatórios.
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A biblioteca do programa contém várias opções de elementos. Nas simulações,
tanto os perfis como as placas foram modelados como elemento SHELL 181 formado
por um elemento de casca com 6 graus de liberdade em cada nó e por 4 nós, conforme
Figura 55.
Figura 55 – Elemento SHELL 181

Fonte: ANSYS (2013)

O elemento SHELL 181 quadrilateral é recomendado para elementos estruturais,
seus contornos podem ser curvos e os quatro vértices não precisam ser paralelos e
nem coplanares, pois o programa permite uma pequena torção. Este elemento contém
características para a não-linearidade geométrica e física, permitindo o uso do diagrama
multilinear para caracterizar os materiais utilizados: placa cimentícia e aço ASTM A36.
O uso do elemento Shell quadrilateral obtém as melhores modelagens quando o
elemento tem ângulos internos próximos de 90°, ou, ao menos, entre 45° e 135°, e a
relação entre a maior e a menor distância entre os pontos médios de lados opostos; os
melhores resultados são obtidos para relações de aspecto próximas à unidade ou, pelo
menos, menor do que 4; estas relações não podem exceder a 10.
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5.4.3 Critérios para análise não-linear do painel
Para representar as não-linearidades dos materiais, adotou-se o modelo de
tensão x deformação conforme Figura 56 e Figura 57, assim como o método de
carregamento incremental de Newton-Raphson.
Figura 56 – Gráfico de tensão x deformação do aço ASTM A36

Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS
Figura 57 - Gráfico de tensão x deformação da placa cimentícia

Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS
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As características não lineares da placa cimentícia foram introduzidas no
programa com duas retas, sendo a primeira (vertical) gerada a partir do módulo de
elasticidade da placa cimentícia, a intersecção o ponto máximo de resistência à tração
na flexão, e a segunda permitindo a deformação da placa cimentícia, sem aumento
significativo da resistência. Desta forma, foi possível analisar o comportamento dos
perfis metálicos mesmo após o rompimento da placa cimentícia, pois a pressão
incidente na placa cimentícia foi transmitida aos perfis até o estado limite último dos
perfis. Além disso, não foram encontrados resultados de ensaios de tensão deformação
detalhando o comportamento de placas cimentícias.
As características dos materiais utilizados na simulação são apresentadas na
Tabela 22.

Resistência à
compressão
(MPa)

Resistência à
tração na
flexão (MPa)

Módulo de
elasticidade
(GPa)

Resistência
de
escoamento
(MPa)

Resistência à
tração
(MPa)

Coeficiente
de Poisson

Massa
específica
(kg/m³)

Material

Tabela 22 - Características dos materiais utilizados nas simulações

Aço
7.850
0,26
450
280
200
NA
ASTMA361
Placa
1.700
0,3
NA
NA
6
18
20
cimentícia2
NA – Não se aplica
1
Informações advindas da ASTM A36/A36 – 12 e MATWEB
2
Informações advindas dos catálogos técnicos da BRICKWALL, da ETERNIT e na
ABNT NBR 15498:2007

5.4.4 Condições de contorno e de solicitações
Na concepção do modelo numérico, como a chapa de gesso para drywall não
interfere na solução estrutural do painel, apenas as placas cimentícias foram utilizadas
na modelagem. Os contatos entre superfícies de perfis e entre superfícies de perfis e
placa cimentícia foram realizados sem atrito.
Os modelos elaborados para a simulação foram realizados pela constituição de
cada componente: placa cimentícia, guia, montante e perfil de ancoragem. A Figura 58
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apresenta os componentes no painel modelado e a Figura 59 um detalhe da malha de
elementos utilizada na simulação.
Figura 58- Perspectiva posterior do painel modelado

Ligação entre
montante e guia

Ligação entre
montante e placa
cimentícia

Ligação entre
montante e
ancoragem
Montante

Placa
cimentícia

Guia

Perfil de
ancoragem

Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS (2013)
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Figura 59 – Detalhe da malha do painel
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS (2013)

5.4.4.1 Ligações da peça de ancoragem
A ligação entre o painel e a estrutura principal é realizada por peças de
ancoragens em “L” (Figura 60). As peças de ancoragem são fixadas à estrutura
principal do edifício com 2 chumbadores, já a ligação dela com o montante é realizada
com duas colunas de parafusos (Figura 61). Na simulação, a fixação da peça de
ancoragem à estrutura principal da edificação foi realizada como suporte fixo em 2
pontos de cada peça de ancoragem, simulando os pontos onde serão colocados os
chumbadores, com restrição nos 6 graus de liberdade. Estes 2 pontos estão distantes
entre si 9cm e 1,2cm da borda, pois o eixo dos chumbadores devem ficar distantes 3
vezes o comprimento do corpo e a distância do eixo do parafuso à borda deve ser
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maior que 1,5 vezes o diâmetro do corpo. Já as ligações entre perfis de ancoragem e
montantes foram realizadas por 2 arestas por peça de ancoragem e 2 arestas no
montante, limitando os 6 graus de liberdade (Figura 62). A malha de elementos da peça
de ancoragem simulada é apresentada na Figura 63.
Figura 60 – Planta esquemáticas das ligações do perfil de ancoragem
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estrutura principal do
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Chumbador
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Montante
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 61 - Medidas do perfil de ancoragem (cm)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 62 – Ligações da peça de ancoragem utilizada na simulação
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS (2013)
Figura 63 – Malha do perfil de ancoragem

Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS (2013)

5.4.4.2 Ligação entre guia e montante
A ligação entre guia e montante é realizada com parafusos, sendo, em cada
montante, 2 na guia inferior e 2 na guia superior (Figura 64).
No modelo estudado estas ligações foram realizadas por áreas, iguais no
montante e na guia, com restrição de 5 graus de liberdade, 3 de translação e 2 de
rotação, e deixando a rotação perpendicular ao eixo do parafuso livre (Figura 65). A
Figura 66 apresenta um detalhe da malha de elementos na ligação entre montante e
guia.
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Figura 64 – Esquema de ligação entre montante e guia (corte)

Parafuso
Guia superior

Montante

Guia inferior

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 65 – Ligação entre guia inferior e montante

Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS (2013)
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Figura 66 – Detalhe da malha na região da ligação

Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS (2013)

5.4.4.3 Ligação entre placa cimentícia e perfis
A ligação entre placa cimentícia e montante ou guia é realizada com parafusos,
sendo, um parafuso a cada 20cm no montante e um parafuso a cada 40cm na guia
(Figura 67 e Figura 68).
Na simulação estas ligações foram realizadas por áreas, iguais entre placa
cimentícia e montante/guia, com restrição de 5 graus de liberdade, 3 de translação e 2
de rotação, e deixando a rotação perpendicular ao eixo do parafuso livre (Figura 69).
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Figura 67 – Ligação entre montante e placa cimentícia (planta)
Chapa de gesso

Montante

Placa cimentícia

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 68 – Esquema da fixação da placa cimentícia
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Parafusos

Placa cimentícia

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 69 - Ligação entre placa cimentícia e montantes no modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS (2013)

5.4.4.4 Ligações dos bloqueadores
Os bloqueadores são trechos de guias cortados, dobrados e fixados aos
montantes utilizados para fazer o travamento lateral dos montantes. Neste estudo,
utilizaram-se bloqueadores a meia altura dos montantes (Figura 70) e nos terços
(Figura 71).
Figura 70 – Configuração dos bloqueadores a meia altura do montante

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 71 - Configuração das 2 linhas de bloqueadores nos montantes

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Nas simulações estes componentes foram simulados por meio de restrições dos
graus de liberdade de pequenas arestas dos montantes (Figura 72) na parte da frente e
de trás (Figura 73). Adotou-se a ligação com restrição de 4 graus de liberdade, 2 de
translação (Ux e Uy) e 2 de rotação (ROTx e ROTz), deixando livre o deslocamento em
Z e a rotação em Y.
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Figura 72 – Simulação dos bloqueadores no modelo

Arestas ligadas

Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS (2013)
Figura 73 – Arestas ligadas simulando bloqueadores

Arestas ligadas

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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5.4.4.5 Carregamento
A solicitação da pressão de vento de sucção foi simulada por meio de
incrementos de carga na forma de pressão uniformemente distribuída na face externa
da placa cimentícia (Figura 74). Além disso, foi considerado o peso próprio do painel.
Figura 74 – Sentido da pressão aplicada no modelo

Fonte: Elaborado pelo próprio autor no ANSYS (2013)
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6 RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados das simulações e as análises de
cada tipo de painel. Para facilitar a identificação de cada painel, seguem as descrições
no Quadro 9.
Quadro 9 – Identificação dos painéis

Identificação

Características

Massa
da
estrutura
(Kg)

Massa
do
painel
(Kg)

densidade
superficial
do painel
(Kg/m²)

Painel 02

Painel sem bloqueadores e com montantes e
guias de 2,0mm de espessura

165,0

552,2

45,5

Painel 12

Painel com uma linha de bloqueadores e com
montantes e guias de 2,0mm de espessura

179,9

567,2

46,7

Painel 22

Painel com duas linhas de bloqueadores e
com montantes e guias de 2,0mm de
espessura

187,4

574,7

47,3

Painel 03

Painel sem bloqueadores, com montantes de
3,75mm de espessura e guias de 3,0mm de
espessura

295,0

682,3

56,2

Painel 13

Painel com uma linha de bloqueadores,
montantes de 3,75mm de espessura e guias
de 3,0mm de espessura

310,0

697,3

57,4

Painel 23

Painel com duas linhas de bloqueadores,
montantes de 3,75mm de espessura e guias
de 3,0mm de espessura

317,5

704,8

58,1

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Como são treze montantes, para estabelecer uma referencia, os montantes
foram numerados conforme Figura 75 (vista posterior do painel).
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Figura 75 – Numeração dos montantes
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Inicialmente foi analisada a distribuição de carregamentos entre os montantes
dos painéis e a influência da presença de ancoragem e dos bloqueadores. De forma
geral os montantes junto às ancoragem tendem a ser mais solicitados. Com a inclusão
dos bloqueadores passa a existir uma distribuição mais homogênea de carregamento
entre os montantes. Nas figuras 76 a 79 são apresentadas as tensões máximas de
compressão nos montantes de cada painel analisado em função da ação de vento
aplicada.
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Figura 76 – Tensão dos montante ancorados X carregamento (Exemplo do painel 02)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Na Figura 76, pode-se verificar que os montantes das extremidades (1 e 13)
apresentam menor carregamento que os outros montantes ancorados.
Figura 77 – Tensão dos montante não ancorados X carregamento (Exemplo do painel 03)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Na Figura 77, pode-se verificar que os montantes não ancorados das
extremidades (2 e 12) apresentam maior carregamento que os outros montantes não
ancorados.
Figura 78 – Tensão media dos montantes ancorados e sem ancoragem (livres) – painel sem
bloqueadores (Exemplo do painel 03)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Na Figura 78, pode-se verificar nos painéis sem bloqueadores que os montantes
ancorados apresentam maior carregamento que os montantes não ancorados.
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Figura 79 - Tensão media dos montantes ancorados e sem ancoragem (livres) – painel com
bloqueadores (Exemplo do painel 22)
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Já na Figura 79, pode-se verificar nos painéis com bloqueadores que os
montantes ancorados apresentam maior carregamento inicialmente, mas com posterior
distribuição do carregamento entre todos os montantes.
Com isso, quando o sistema estrutural de painéis não utiliza bloqueadores, é
recomendável a utilização de montantes ancorados com maior espessura, porém esta
mudança dificulta a execução dos painéis, inclusive podendo gerar erros. Para que haja
melhor distribuição das solicitações entre os montantes com a mesma espessura de
perfis, é aconselhável a utilização de bloqueadores, inclusive para aumentar a rigidez
da estrutura diminuindo os deslocamentos.
A seguir são apresentadas análises de cada tipo de painel com relação aos
deslocamentos mais críticos dos montantes fora do plano do painel (Y) e
horizontalmente no plano do painel (X) em função da pressão do vento de sucção
exercida. Além das analises de deslocamento, foram realizadas analises de tensão de
compressão dos montantes em função da pressão do vento de sucção, as
instabilidades apresentadas no montante mais solicitado e a influência da placa
cimentícia no desempenho estrutural global do painel.
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6.1 Painel 02
A Figura 80 apresenta o deslocamento global dos perfis fora da escala real
(aumentado 6 vezes). Já a Figura 81 e a Figura 82 apresentam respectivamente o
deslocamento fora do plano do painel (Y) do montante 2, o mais crítico neste requisito,
em função do carregamento e a configuração do deslocamento máximo do montante.
De acordo com ABNT NBR 10821:2011, o limite de deformação de serviço da estrutura
do painel deve ser H/175 (1,65cm), deslocamento atingido com pressão de vento de
sucção de 6,5kPa. Desta forma, este painel não atende ao carregamento de serviço de
6,6kPa, conforme cálculo do item 5.2 desta dissertação.
Figura 80 – Deslocamento do painel fora da escala real (aumentado 6 vezes)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 81 – Deslocamento (Y) em função do carregamento
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 82 – Deslocamento máxima no eixo Y do montante 2 (cm)
Wireframe do perfil
sem deformação

Perfil deformado

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Com relação ao deslocamento horizontal no plano do painel (X), o montante 12
obteve maior deslocamento, chegando a 5,9cm (pressão de vento de sucção de 37kPa,
Figura 83) no encontro entre alma e mesa no meio do perfil, conforme Figura 84.
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Figura 83 – Deslocamento (X) em função do carregamento
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 84 – Deslocamento máximo do montante 12 no eixo X (cm)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Dentre os montantes analisados, o montante que sofreu maior tensão atuante de
compressão foi o montante 3, chegando a 366MPa na mesa, próximo à ancoragem,
conforme Figura 85 e Figura 86. Este montante sofreu alguns tipos de instabilidades,
como a flambagem lateral com torção (pressão de vento de sucção de 2kPa, tensão
correspondente de 53MPa, Figura 87) e a distorção da seção próxima à ancoragem
(pressão de vento de sucção de 12kPa, tensão correspondente de 226MPa, Figura
88). Outro fator que influenciou o comportamento dos montantes, principalmente na
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região tracionada, foi a ruptura da placa cimentícia com pressão de vento de sucção de
aproximadamente 15,8kPa, como pode ser visto na Figura 89, onde são apresentadas
as tensões de compressão e de tração da secção do perfil com maior tensão de
compressão e a tensão da placa cimentícia em função da pressão do vento.
Figura 85 – Tensão de compressão X carregamento
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 86 – Tensão de Compressão máxima no montante 3 (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 87- Flambagem lateral com torção (corte no meio do painel) (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 88 – Distorção do perfil (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 89 – Comparação da ruptura da placa cimentícia com o comportamento do montante 3
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6.2 Painel 12
A Figura 90 apresenta o deslocamento global dos perfis fora da escala real
(aumentado em 6 vezes). Já a Figura 91 e a Figura 92 apresentam respectivamente o
deslocamento fora do plano do painel (Y) do montante 4, o mais crítico neste requisito,
em função do carregamento e a configuração do deslocamento máximo do montante.
De acordo com ABNT NBR 10821:2011, o limite de deslocamento de serviço da
estrutura do painel deve ser H/175 (1,65cm), deslocamento atingido com pressão de
vento de sucção de 11,0kPa. Desta forma, este painel atende ao carregamento de
serviço de 6,6kPa, conforme cálculo do item 5.2 desta dissertação.
Figura 90 – Deslocamento do painel for a da escala real (aumentado 6 vezes)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 91 – Deslocamento (Y) em função do carregamento
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 92 – Deslocamento máximo no eixo Y do montante 4 (cm)
Wireframe do perfil
sem deformação

Perfil deformado

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Com relação ao deslocamento horizontal no plano do painel (X), o montante 1
obteve maior deslocamento, 3,3cm (pressão de vento de sucção de 37kPa), no
enrijecedor da mesa comprimida acima do meio do perfil, conforme Figura 93 e Figura
94.
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Figura 93– Deslocamento (X) em função do carregamento
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Figura 94 – Deslocamento máximo do montante 1 no eixo X (cm)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Dentre os montantes analisados, o montante que sofreu maior tensão atuante de
compressão foi o montante 7, chegando a 429MPa na alma no meio do montante,
conforme Figura 95 e Figura 96. Este montante sofreu alguns tipos de instabilidades,
como a flambagem lateral com torção (pressão de vento de sucção de 18kPa, tensão
correspondente de 318MPa, Figura 97) e a flambagem local (pressão de vento de
sucção de 27kPa, tensão correspondente de 330MPa, Figura 98), além disso, sofreu
distorção da seção na região da ancoragem (pressão de vento de sucção de 3kPa,
tensão correspondente de 65MPa, Figura 99). Outro fator que influenciou o
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comportamento dos montantes, principalmente na região tracionada, foi a ruptura da
placa cimentícia com pressão de vento de sucção de aproximadamente 14,8kPa, como
pode ser visto na Figura 100, onde são apresentadas as tensões de compressão e de
tração da secção do montante 2 e a tensão da placa cimentícia em função da pressão
do vento.
Figura 95 – Tensão de Compressão X carregamento
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 96 – Tensão de Compressão máxima no montante 7 (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 97 - Flambagem lateral com torção (corte no meio do painel) (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 98 – Flambagem local (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 99 – Distorção do perfil

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 100 - Comparação da ruptura da placa cimentícia com o comportamento do montante 2
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor

6.3 Painel 22
A Figura 101 apresenta o deslocamento global dos perfis fora da escala real
(aumentado em 6 vezes). Já a Figura 102 e a Figura 103 apresentam respectivamente
o deslocamento fora do plano do painel (Y) do montante 4, o mais crítico neste
requisito, em função do carregamento e a configuração do deslocamento máximo do
montante. De acordo com ABNT NBR 10821:2011, o limite de deslocamento de serviço
da estrutura do painel deve ser H/175 (1,65cm), deslocamento atingido com pressão de
vento de sucção de 7,5kPa. Desta forma, este painel atende ao carregamento de
serviço que é de 6,6kPa, conforme cálculo do item 5.2 desta dissertação.
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Figura 101 – Deslocamento do painel for a da escala real (aumentado 6 vezes)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 102 – Deslocamento (Y) em função do carregamento
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Figura 103 – Deslocamento máximo no eixo Y do montante 4 (cm)
Wireframe do perfil
sem deformação

Perfil deformado

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Com relação ao deslocamento horizontal no plano do painel (X), o montante 1 obteve
maior deslocamento, 7,3cm no encontro da alma com a mesa comprimida no meio do
perfil, conforme Figura 104 e Figura 105.
.

Figura 104 – Deslocamento (X) em função do carregamento
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Figura 105 – Deslocamento máxima do montante 1 no eixo X (cm)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Dentre os montantes analisados, o montante que sofreu maior tensão atuante de
compressão foi o montante 2, chegando a 450MPa na alma no meio do montante,
conforme Figura 106 e Figura 107. Este montante sofreu alguns tipos de instabilidades,
como a flambagem lateral com torção (pressão de vento de sucção de 13kPa, tensão
correspondente de 280MPa, Figura 108) e a flambagem local (pressão de vento de
sucção de 32kPa, tensão correspondente de 447MPa, Figura 109). Outro fator que
influenciou o comportamento dos montantes, principalmente na parte tracionada, foi a
ruptura da placa cimentícia com pressão de vento de sucção de aproximadamente
18,0kPa, como pode ser visto na Figura 110, onde são apresentadas as tensões de
compressão e de tração da secção do perfil com maior tensão de compressão e a
tensão da placa cimentícia em função da pressão do vento.
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Figura 106 – Tensão de Compressão X carregamento
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Figura 107 – Tensão de Compressão máxima no montante 2 (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 108- Flambagem lateral com torção (corte no meio do painel) (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 109 – Flambagem local (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 110 - Comparação da ruptura da placa cimentícia com o comportamento do montante 2
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor

6.4 Painel 03
A Figura 111 apresenta o deslocamento global dos perfis fora da escala real
(aumentado em 6 vezes). Já a Figura 111 e a Figura 112 apresentam respectivamente
o deslocamento do montante 2, o mais crítico neste requisito, em função do
carregamento e a configuração do deslocamento máximo do montante. De acordo com
ABNT NBR 10821:2011, o limite de deslocamento de serviço da estrutura do painel
deve ser H/175 (1,65cm), deslocamento atingido com pressão de vento de sucção de
8,5kPa. Desta forma, este painel atende ao carregamento de serviço que é de 6,6kPa,
conforme cálculo do item 5.2 desta dissertação.
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Figura 111 – Deslocamento dos perfis fora da escala real (aumentado 6 vezes)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 112 – Deslocamento (Y) em função do carregamento
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Figura 113 – Deslocamento máximo no eixo Y do montante 2 (cm)

Wireframe do perfil
sem deformação

Perfil deformado

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Com relação ao deslocamento horizontal no plano do painel (X), o montante 12
obteve maior deslocamento, 5,8cm (pressão de vento de sucção de 44kPa), no
encontro da alma com a mesa comprimida no meio do perfil, conforme Figura 114 e
Figura 115.

Figura 114– Deslocamento (X) em função do carregamento
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Figura 115 – Deslocamento máximo do montante 12 no eixo X (cm)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Dentre os montantes analisados, os montantes 3, 5, 7, 9 e 11 apresentaram
comportamentos parecidos, sofrendo tensão atuante de compressão de 336MPa na
alma no meio do montante, conforme Figura 116 e Figura 117. Estes montantes
sofreram apenas flambagem lateral com torção (pressão de vento de sucção de 5kPa,
tensão correspondente de 65MPa, Figura 118). Outro fator que influenciou o
comportamento dos montantes, foi a ruptura da placa cimentícia com pressão de vento
de sucção de aproximadamente 17,0kPa, como pode ser visto na Figura 119 e na
Figura 120, onde são apresentados respectivamente os comportamentos dos
montantes 3 e 13 com as tensões de compressão e de tração da secção do perfil com
maior tensão de compressão e a tensão da placa cimentícia em função da pressão do
vento.
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Figura 116 – Tensão de Compressão X carregamento
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Figura 117 – Tensão de Compressão máxima no montante 3 (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 118- Flambagem lateral com torção (corte no meio do painel)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 119 - Comparação da ruptura da placa cimentícia com o comportamento do montante 3
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Figura 120 - Comparação da ruptura da placa cimentícia com o comportamento do montante 13
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6.5 Painel 13
A Figura 121 apresenta o deslocamento global dos perfis fora da escala real
(aumentado em 6 vezes). Já a Figura 122 e a Figura 123 apresentam respectivamente
o deslocamento do montante 8, o mais crítico neste requisito, em função do
carregamento e a configuração do deslocamento máximo do montante. De acordo com
ABNT NBR 10821:2011, o limite de deslocamento de serviço da estrutura do painel
deve ser H/175 (1,65cm), deslocamento atingido com pressão de vento de sucção de
19,0kPa. Desta forma, este painel atende ao carregamento de serviço que é de 6,6kPa,
conforme cálculo do item 5.2 desta dissertação.
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Figura 121 – Deslocamento dos perfis fora da escala real (aumentado 6 vezes)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 122 – Deslocamento (Y) em função do carregamento
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Figura 123 – Deslocamento máximo no eixo Y do montante 8 (cm)

Wireframe do perfil
sem deformação

Perfil deformado

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Com relação ao deslocamento horizontal no plano do painel (X), o montante 8
também obteve maior deslocamento, 2,4cm (pressão de vento de sucção de 67kPa), no
encontro da alma com a mesa comprimida no meio do perfil, em ¼ da altura, conforme
Figura 124 e Figura 125.
Figura 124 – Deslocamento (X) em função do carregamento
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Figura 125 – Deslocamento máximo do montante 8 no eixo X (cm)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Dentre os montantes analisados, o montante 2 apresentou maior tensão atuante
de compressão com 459MPa na alma no meio do montante, conforme Figura 126 e
Figura 127. Este montante sofreu esmagamento na região do bloqueador (pressão de
vento de sucção de 20kPa, tensão correspondente de 262MPa, Figura 128) e
flambagem lateral com torção (pressão de vento de sucção de 40kPa, tensão
correspondente de 327MPa, Figura 129). Outro fator que influenciou o comportamento
dos montantes, foi a ruptura da placa cimentícia com pressão de vento de sucção de
aproximadamente 27,0kPa, como pode ser visto na Figura 130 e na Figura 131, onde
são apresentadas respectivamente os comportamentos dos montantes 2 e 1 com as
tensões de compressão e de tração da secção do perfil com maior tensão de
compressão e a tensão da placa cimentícia em função da pressão do vento.
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Figura 126 – Tensão de Compressão X carregamento
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Figura 127 – Tensão de Compressão máxima no montante 2 (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

185

Figura 128 – Esmagamento na região do bloqueador (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 129 - Flambagem lateral com torção (corte em 1/4 do painel) (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 130 - Comparação da ruptura da placa cimentícia com o comportamento do montante 2
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Figura 131 - Comparação da ruptura da placa cimentícia com o comportamento do montante 1
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6.6 Painel 23
A Figura 132 apresenta o deslocamento global dos perfis fora da escala real
(aumentado em 6 vezes). Já a Figura 133 e a Figura 134 apresentam respectivamente
o deslocamento fora do plano do painel (Y) do montante 12, o mais crítico neste
requisito, em função do carregamento e a configuração do deslocamento máximo do
montante. De acordo com ABNT NBR 10821:2011, o limite de deslocamento de serviço
da estrutura do painel deve ser H/175 (1,65cm), deslocamento atingido com pressão de
vento de sucção de 13,0kPa. Desta forma, este painel atende ao carregamento de
serviço que é de 6,6kPa, conforme cálculo do item 5.2 desta dissertação.
Figura 132 – Deslocamento dos perfis fora da escala real (aumentado 6 vezes)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

188

Figura 133– Deslocamento (X) em função do carregamento
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Figura 134 – Deslocamento máximo no eixo Y do montante 12 (cm)
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Perfil deformado

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Com relação ao deslocamento horizontal no plano do painel (X), o montante 1
obteve maior deslocamento, 5,8cm, no enrijecedor da mesa comprimida no meio do
perfil, conforme Figura 135 e Figura 136.

Figura 135– Deslocamento (X) em função do carregamento
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Figura 136 – Deslocamento máximo do montante 1 no eixo X (cm)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Dentre os montantes analisados, o montante 12 apresentou maior tensão
atuante de compressão com 431MPa na alma no meio do montante, conforme Figura
137 e Figura 138. Este montante sofreu alguns tipos de instabilidades, como a
flambagem lateral com torção (pressão de vento de sucção de 16kPa, tensão
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correspondente de 268MPa, Figura 139) e a flambagem local (pressão de vento de
sucção de 36kPa, tensão correspondente de 322MPa, Figura 140). Neste painel foi
possível notar que a placa cimentícia pouco influenciou o comportamento dos
montantes, sendo a ruptura constatada com pressão de vento de sucção de
aproximadamente 18,5kPa, como pode ser visto na Figura 141 e Figura 142, onde são
apresentadas respectivamente os comportamentos dos montantes 12 e 13 com as
tensões de compressão e de tração da secção do perfil com maior tensão de
compressão e a tensão da placa cimentícia em função da pressão do vento.
Figura 137 – Tensão de compressão X carregamento
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Figura 138 – Tensão de Compressão máxima no montante 12 (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
Figura 139 - Flambagem lateral com torção (corte no meio do painel) (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Figura 140 – Flambagem local (MPa)

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Figura 141 - Comparação da ruptura da placa cimentícia com o comportamento do montante 12
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Figura 142 - Comparação da ruptura da placa cimentícia com o comportamento do montante 13
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6.7 Análise comparativa
Comparando os diversos resultados obtidos em cada painel é possível notar que
as características dos componentes interligados (principalmente características dos
montantes, inclusão e localização de bloqueadores e tipo de placa cimentícia) da
fachada leve interferem na rigidez e na resistência global do painel (Figura 143 a Figura
149).
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Figura 143 – Comparação dos deslocamentos em Y
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O deslocamento fora do plano do painel (Y) foi maior no painel sem
bloqueadores e com menor espessura, diminuindo com o aumento da espessura.
Porém, quando a estrutura apresentava uma linha de bloqueadores no meio dos
montantes, o deslocamento resultante foi menor do que quando utilizada duas linhas de
bloqueadores, isto porque quando há duas linhas de bloqueadores, o meio do
montante, região mais solicitada, está mais propensa a sofrer instabilidades. Desta
forma, o limite de serviço de deslocamento fora do plano do painel ocorreu
primeiramente no painel 02 (6,5kPa), e depois nos painéis 22 (7,5kPa), 03 (8,5kPa), 12
(11,0kPa), 23 (13,0kPa), e por fim no painel 13 (19,0kPa). Pode-se notar também que
os montantes não ancorados foram os que mais se deslocaram: painel 02 – montante
2; painel 12 – montante 4; painel 22 – montante 4; painel 03 – montante 2; painel 13 –
montante 8; e painel 23 – montante 12.
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Figura 144 - Comparação deslocamentos em X
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O deslocamento horizontal no plano do painel (X) do montante mais deslocado
em cada painel segue o mesmo raciocínio do deslocamento fora do plano do painel,
quando sem bloqueadores e com menor espessura, maior o deslocamento. Porém,
inicialmente neste caso, duas linhas de bloqueadores com montantes de 2mm de
espessura sofrem deslocamento menor do que quando o painel sem bloqueadores e
com 3,75mm de espessura do montante, ao contrário do deslocamento fora do plano do
painel. Pode-se dizer também que quando há uso de bloqueadores os montantes das
extremidades sofrem maior deslocamento por não estarem estabilizados lateralmente
dos dois lados, caso dos painéis 12, 22 e 23, nos quais o montante 1 sofreu maior
deslocamento.
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Figura 145 – Comparação da Tensão de compressão dos montantes mais solicitados
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De forma geral, os montantes mais solicitados à compressão são os montantes
mais próximos da extremidade, excetuando-se os montantes 1 e 13, por terem a largura
colaborante de pressão menor. Quando há a utilização de bloqueadores, são os
montantes 2 e 12 e, quando não há bloqueadores, por serem mais solicitados os
montantes ancorados, são os montante 3 e 11. A prevalência pelos montantes 2 e 3 é
causada pelo maior distanciamento entre as almas dos montantes (1cm a mais). A
exceção é o painel 12 com o montante 7, o qual pode ter recebido maior solicitação por
se tratar do montante central do painel.
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Figura 146 – Comparação da tensão equivalente de Von Misses das placas
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A placa cimentícia foi rompida com pressão maior nos painéis com maior
espessura dos montantes e uma linha de bloqueadores no meio do montante, e
diminuindo com duas linhas de bloqueadores e, por fim, sem bloqueadores. Desta
forma, traçando-se uma linha horizontal a 16MPa, percebe-se que a sequencia de
pressão atuante é menor nos painéis 02, 22 e 12 depois nos painéis 03, 23 e 13.
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Figura 147 – Comparação da tensão equivalente de Von Misses das ancoragens
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As ancoragens obtiveram o início de escoamento muito próximos em todos os
painéis, em torno de 9,5kPa. Para um carregamento de serviço de 6,6kPa, conforme
calculado no item 5.2, esta ancoragem atende aos esforços, mas caso fosse aproveitar
ao máximo o potencial dos painéis 13 e 23, é sugerido o uso de outro tipo de
ancoragem.
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Figura 148 – Comparação da tensão equivalente de Von Misses das guias
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Com relação às guias, as de 2mm de espessura se comportaram de forma
parecida entre si (painéis 02, 12 e 22), com início de escoamento próximo a 7kPa, e as
de 3mm (painéis 03, 13 e 23) também tiveram comportamentos parecidos entre si, mas
com início de escoamento próximo a 14kPa. Os pontos de maior tensão das guias são:
do lado externo, nos montantes com ancoragens, lugar onde o perfil dobra (perfil
ancorado mantem-se no mesmo lugar e os não ancorados empurram a guia); e do lado
interno, as dobras nos montante não ancorados (efeito inverso), conforme Figura 149.
Figura 149 – Regiões de tensão máximas da guia

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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7 CONCLUSÃO

Os estudos realizados, características e vantagens apresentadas nesta
dissertação levam a concluir que este tipo de painel de fachada é adequado para
atender às exigências de desempenho na execução de edifícios.
As configurações dos painéis de fachada variam para cada tipo de edifício e seu
respectivo entorno. Nesta dissertação, o estudo foi baseado em um edifício de 126m de
altura localizado na cidade de São Paulo. Primeiramente, foi definido o espaçamento
entre montantes, os quais poderiam ser de 30cm, 40cm ou 60cm. Optou-se por
aprofundar o estudo com os painéis de 40cm e refinar a analise estrutural com o
método de elementos finitos estudando a influência da espessura dos perfis e de
travamentos laterais em seis painéis:
1. Painel 02 - painel sem bloqueadores e com montantes e guias de 2,0mm
de espessura.
2. Painel 12 - painel com uma linha de bloqueadores e com montantes e
guias de 2,0mm de espessura.
3. Painel 22 - painel com duas linhas de bloqueadores e com montantes e
guias de 2,0mm de espessura.
4. Painel 03 - Painel sem bloqueadores, com montantes de 3,75mm de
espessura e guias de 3,0mm de espessura.
5. Painel 13 - Painel com uma linha de bloqueadores, montantes de 3,75mm
de espessura e guias de 3,0mm de espessura.
6. Painel 23 - Painel com duas linhas de bloqueadores, montantes de
3,75mm de espessura e guias de 3,0mm de espessura.
De forma geral, observou-se que os montantes fixados às ancoragens tendem a
ser mais solicitados quando não há o uso de bloqueadores, mas, com a inclusão dos
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bloqueadores, passa a existir uma distribuição mais homogênea de carregamento entre
os montantes. Com isso, quando o sistema estrutural de painéis não utiliza
bloqueadores, é recomendável a utilização de montantes ancorados com maior
espessura, porém, esta mudança dificulta a execução dos painéis, inclusive podendo
gerar erros. Para que haja melhor distribuição das solicitações entre os montantes com
a mesma espessura de perfis, é aconselhável a utilização de bloqueadores, inclusive
para aumentar a rigidez da estrutura diminuindo os deslocamentos.
Os montantes das extremidades (1 e 13) apresentam menor carregamento que
os outros montantes ancorados, isto porque a largura de contribuição da carga atuante
é menor. Porém, os seus adjacentes, montantes 2, 3 e 11 e 12, apresentam maior
carregamento que o restante dos montantes, sendo os montantes 2 e 12 os mais
solicitados quando há o uso de bloqueadores, e os montantes 3 e 11 quando não há o
uso de bloqueadores. Observou-se também as instabilidades ocorridas nas simulações.
A flambagem lateral com torção ocorreu em todos os painéis, sendo nos painéis sem
bloqueadores (painéis 02 e 03) as mais precoces, com 2kPa e 5kPa, respectivamente.
Já a distorção dos montantes ocorreu apenas nos painéis 02 e 12 e a flambagem local
nos painéis 12 (27kPa), 22 (32kPa) e 23 (36kPa), lembrando que o prédimensionamento levou em consideração apenas o painel 03.
O deslocamento fora do plano do painel (Y) foi maior no painel sem
bloqueadores e com menor espessura, ou seja, no painel 02, diminuindo o
deslocamento com o aumento da espessura e o uso de bloqueadores. Porém, quando
a estrutura apresentava uma linha de bloqueadores no meio dos montantes, o
deslocamento resultante foi menor do que quando utilizada duas linhas de
bloqueadores, isto porque quando há duas linhas de bloqueadores, o meio do
montante, região mais solicitada, está mais propensa a sofrer instabilidades. Desta
forma, o limite de serviço de deslocamento fora do plano do painel (1,65cm) ocorreu
primeiramente no painel 02 (6,5kPa), e depois nos painéis 22 (7,5kPa), 03 (8,5kPa), 12
(11,0kPa), 23 (13,0kPa), e por fim no painel 13 (19,0kPa). Pode-se notar também que
os montantes não ancorados foram os que mais se deslocaram: painel 02 – montante
2; painel 12 – montante 4; painel 22 – montante 4; painel 03 – montante 2; painel 13 –
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montante 8; e painel 23 – montante 12, já que nestes montantes as guias permitem um
maior

deslocamento

e

os

apoios

dos

montantes

estão

mais

distantes

(aproximadamente 14cm em cada ponta), apenas nas guias, ao invés de estarem
apoiados na ancoragem.
O deslocamento horizontal no plano do painel (X) dos montantes é maior quando
o painel não utiliza bloqueadores e tem espessura reduzida. Pode-se dizer também que
quando há uso de bloqueadores, os montantes das extremidades sofrem maior
deslocamento por não estarem estabilizados lateralmente dos dois lados, caso
verificado nos painéis 12, 22 e 23, nos quais o montante 1 sofreu maior deslocamento.
A placa cimentícia contribuiu bastante na estabilidade dos montantes,
principalmente

na

região

tracionada

e

seu

comportamento

foi

influenciado

principalmente pela espessura dos perfis e depois pela quantidade de bloqueadores,
sendo que uma linha de bloqueadores postergou mais o rompimento da placa
cimentícia do que duas linhas de bloqueadores.
As ancoragens não apresentaram problemas para um carregamento de serviço
de 6,6kPa, conforme calculo do item 5.2, atendendo aos esforços. Entretanto, caso
fosse aproveitar ao máximo os painéis 13 e 23, seria recomendável o uso de outro tipo
de ancoragem.
Como esperado, o comportamento das guias de 3,0mm superou os das guias de
2,0mm, as quais iniciaram o escoamento muito próximo do limite de serviço calculado
no item 5.2 desta dissertação. Os pontos de maior tensão das guias são: do lado
externo, nos montantes com ancoragens, lugar onde o perfil dobra (perfil ancorado
mantem-se no mesmo lugar e os não ancorados empurram a guia); e do lado interno,
as dobras nos montante não ancorados (efeito inverso).
Desta forma, tomando-se como base a análise global das fachadas leves
simuladas e a utilização apenas da deformação elástica dos materiais, pode-se concluir
que os painéis 12 e 22 atendem às solicitações impostas, mas os painéis 03, 13 e 23
são os mais adequados a serem utilizados, sendo o melhor desempenho estrutural do
painel com uma linha de bloqueadores no meio dos montantes e com espessura de
3,75mm. Os painéis com perfis de 2,0mm de espessura foram prejudicados pelo
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desempenho da guia, a qual iniciou o escoamento muito próximo do limite de serviço,
7kPa. Além disso, o painel 02 apresentou deslocamento fora do plano do painel maior
que 1,65cm, limite estabelecido pela ABNT NBR 10821:2011, quando aplicada a carga
de serviço. Caso fosse utilizada guia com espessura de 3,0mm em todos os painéis,
tanto o painel 12, como o painel 23 também teriam potencial para atender aos critérios
de deformação e resistência dos materiais.

7.1 Sugestões para os próximos trabalhos

Este trabalho fez a análise global de seis tipos de painéis utilizando as não
linearidades física e geométrica sem a realização de ensaios em protótipos
experimentais. Desta forma, fica a sugestão da realização de ensaios em protótipos
para a comparação dos resultados. Além disso, fazer a comparação de simulações
utilizando as não linearidades física e geométrica com simulações utilizando apenas a
não linearidade física, depois apenas a geométrica e, por fim, sem não linearidades,
para definir suas respectivas influencias.
Não foi constatada nenhuma falha nas ligações dos componentes estruturais,
nem na ligação da ancoragem com a estrutura principal do edifício, nem na ligação da
ancoragem com o montante (apenas concentração de tensões nesta região nos
montantes), nem nas ligações dos montantes com as guias. Contudo, a ligação entre
montante e placa cimentícia apresentou concentração de tensões, sendo um ponto a
ser estudado com maior detalhe, pois pode ocorrer o destacamento da placa cimentícia.
Com relação às ligações entre perfis, na simulação não foram realizados os furos
nos perfis, o que pode contribuir para um melhor desempenho global dos painéis.
Assim sendo, é interessante este tipo de detalhamento nestas regiões para determinar
a sua influência e quantifica-la nos deslocamentos, falhas de ligações e concentração
de tensões.
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ANEXO A

Equações e tabelas da ABNT NBR 6123:1988 para o cálculo da
velocidade característica do vento dos fatores topográficos, de
rugosidade da superfície e estatístico.

Determinação do fator topográfico (S1), de acordo com a ABNT NBR 6123:1988:
- terreno plano ou fracamente acidentado e em morros ou taludes nas posições A
e C da Figura 150: S1=1,0; e
- No ponto B da Figura 150, S1 é uma função, onde:

(
(

)

(

)

)

Onde:
Z = altura medida a partir da superfície do terreno no ponto considerado
d = diferença entre a base e o topo do morro/talude
θ = inclinação média do talude ou encosta do morro
OBS: Os valores entre A e B e entre B e C são obtidos por interpolação linear.
- vales profundos, protegidos de ventos de qualquer direção: S1 = 0,9.
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Figura 150- Fator topográfico S1 (Z)

Fonte: ABNT NBR 6123:1988

Determinação do fator de rugosidade da superfície (S 2), de acordo com a ABNT
NBR 6123:1988:
( )

(

)

Onde:
S2 = Fator de rugosidade
Z = Altura(m)
b e P = fatores meteorológicos
Fr = Fator de rajada
Os valores de b, P e Fr são retirados da Tabela 23, sendo o Fr sempre
correspondente a categoria II.
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Tabela 23- Parâmetros b, P e Fr

Fonte: ABNT NBR 6123:1988

Os valores de S2, de algumas alturas, calculados e organizados podem ser retirados da
Tabela 24.
Tabela 24 - Fatores S2 calculados e organizados

Fonte: ABNT NBR 6123:1988
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Na falta de normas específicas, os valores do fator S3 podem ser obtidos pela
equação:

(
Onde:
S3 = Fator estatístico
Pm = Probabilidade de ocorrência
m = Período de retorno ou tempo de recorrência

)

