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RESUMO
O sistema de revestimento tem influência no desempenho e na durabilidade
das fachadas das edificações, contribuindo com a estanqueidade à água,
desempenho térmico e acústico, aspectos estéticos e outros. O sistema de
revestimento não-aderido (RNA), também conhecido como raincreen ou
revestimento ventilado, tem sido utilizado em edificações residenciais e comerciais
em obras novas ou retrofit, e é considerado um meio efetivo de controle da
incidência de umidade no envelope da edificação. A ausência de normalizações
específicas para o RNA representa uma das dificuldades de utilização do sistema no
Brasil. A norma NBR 15575, partes 1 a 6 (2013), apresenta diversos requisitos de
desempenho e seus respectivos critérios e métodos de ensaio para avaliação de
sistemas, tais como estrutural, vedações, pisos, coberturas e sistemas hidráulicos.
Entretanto tal norma não pode ser integralmente aplicada para sistemas de
revestimento, considerando que esta foi desenvolvida considerando o sistema de
vedação como um todo. Esse trabalho apresenta critérios e métodos de ensaios
para avaliação de sistemas de revestimento não-aderido, considerando segurança
estrutural (cargas de vento, impactos de corpo mole e corpo duro), requisitos de
drenabilidade e aspectos relacionados à manutenibilidade. Foram realizados ensaios
para verificação da aplicabilidade das propostas de critérios e métodos de ensaio e
considera-se que os estudos realizados podem embasar a elaboração de um
documento técnico que considere as questões de desempenho e de
manutenibilidade, induzindo assim o crescimento da aplicação dessa tecnologia no
Brasil.
Palavras Chaves: Revestimento Não-Aderido; Desempenho; Requisitos; Critérios;
Métodos de ensaio.

ABSTRACT
Ventilated cladding systems: structural, drainability and maintainability
performance criteria
Cladding system influences on the performance and durability of building
façades, contributing to building watertightness, thermal and acoustic performance,
aesthetic finishing and decorative purposes. The non-adherent cladding systems,
also named rainscreen cladding or ventilated cladding, are currently used in
residential and commercial buildings, new constructions or retrofit operations, and it
is considered an efficient measure to improve the moisture safety of building
envelopes. Therefore, the absence of Brazilian normalization referred to ventilated
cladding system represents one of the difficulties to increase its local application. In
Brazil, it was recently developed the technical standard ABNT NBR 15575, parts 1-6,
(2013), which brings together general performance requirements and their respective
criteria and test methods to evaluate residential building systems: structure, wall
cladding, floor, coverage and hydraulic installation. However, this standard cannot be
integrally applied to the cladding systems, since it was developed considering the
vertical wall system as a whole, that is, taking into account adhered coating systems.
This paper proposes criteria and test methods for assessing ventilated cladding
systems, considering structural safety (wind loads resistance, hard and soft impact
resistance), drainability and maintainability requirements. The tests allowed verifying
in practice the feasibility of the criteria and tests methods proposed. In addition, the
performance criteria make possible to guide design, construction and maintenance
needs, thus inducing the growth of this technology application in Brazil.
Keywords: Ventilated Cladding Systems. Rainscreen
Performance Criteria. Test Methods. Maintainability

claddings.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Contexto e justificativas

O sistema de vedação vertical externa juntamente com o sistema de
cobertura forma o envelope da edificação e ambos são responsáveis por protegê-la
de intempéries e de boa parte dos agentes atuantes que a edificação estará sujeita
durante sua vida útil.
O envelope do edifício é constantemente exposto a várias e importantes
ações: deve controlar o calor, o fluxo de ar e vapores, serve como barreira e
proteção dos ocupantes e bens do frio, calor, penetração de chuva, radiação solar,
ruído externo, poluição, fumaça e ocorrência de incêndio. Além disso, o envelope
deve ser estruturalmente sólido, durável, agradável esteticamente e econômico
(Hutcheon, 1996; SABATINI et al., 1998).
Portanto, o envelope (fachadas e cobertura) estará sujeito, durante a vida útil
mínima de 40 anos para fachada (20 anos para revestimentos não-aderidos) e 20
anos para cobertura, ambas determinadas na NBR 15575:2013, a impactos,
deslocamentos, deformações, ações de calor e águas de chuva e poluentes.
O conjunto normativo NBR 15575 – Edificações habitacionais – desempenho,
está em vigor desde 19 de julho de 2013 e estabelece padrões de desempenho para
edificações habitacionais construídas no Brasil após a data de sua publicação,
inclusive para as fachadas e coberturas, considerando requisito, critérios e métodos
de ensaio.
O documento está dividido em seis partes: requisitos gerais, requisitos para
sistemas estruturais, sistemas de pisos, de vedações verticais internas e externas,
coberturas e para sistemas hidrossanitários.
As fachadas são denominadas como sistema de vedação vertical externa
(SVVE), com ou sem função estrutural e, por definição, são partes que limitam
verticalmente a edificação. Majoritariamente, os requisitos relacionados ao
desempenho de fachadas constam na parte 4 da NBR 15575.
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Assim, por ser a face mais externa da edificação, a fachada é responsável por
suportar, sem expor ao risco a integridade física dos usuários e transeuntes da
edificação, as ações de grande parte dos agentes atuantes sobre a edificação.
A fachada é normalmente composta por diversas camadas, como o vedo e o
revestimento. A camada mais externa da fachada (face externa) é geralmente
composta por algum tipo de revestimento, o qual pode estar aderido ou não ao
substrato (vedo) da vedação vertical.
Segundo Resende (2001), Ribeiro e Barros (2010), Becere (2007), os
revestimentos têm grande influência no desempenho e durabilidade das edificações;
complementando as funções da vedação, principalmente contribuindo para a
estanqueidade à água, proteção e valorização do edifício, além de ser parte
constituinte do acabamento estético, acrescentando efeitos decorativos consoantes
aos vários padrões de textura, cor e brilho.
Assim, esse trabalho abordará assuntos relativos ao desempenho dos
revestimentos, particularmente dos revestimentos que são fixados mecanicamente
ao substrato da fachada, conhecidos como Revestimentos Não-Aderidos (RNA).
Embora seja notória a importância do RNA como revestimento da fachada do
edifício, não existe no Brasil uma norma ou documento técnico específico para
avaliação técnica do desempenho desse sistema de revestimento. Também são
poucos os trabalhos técnicos e acadêmicos que fazem referência às questões de
desempenho estrutural, instalação e manutenção do sistema de RNA. Não há no
mercado nacional, portanto, uma parametrização para avaliação do seu potencial de
desempenho.
A ausência de normalização brasileira específica para o sistema de RNA
representa uma dificuldade em padronizar aspectos de desenvolvimento de projeto
quanto a questões de segurança estrutural, contra o fogo, durabilidade e outros
fatores que impactam na tomada de decisão sobre qual tecnologia deve ser utilizada
como acabamento da fachada. Outro motivo pode ser o alto custo de execução de
fachadas com esse sistema, questão que não será abordada nesse trabalho.
Tal ausência também dificulta a padronização de critérios de desempenho e
métodos de avaliação do produto e, para viabilizar essa padronização, propõe-se a
utilização de requisitos, critérios e métodos de avaliação que constam em
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documentos nacionais e internacionais, para composição de uma diretriz de
avaliação de desempenho do sistema RNA.
A NBR 15575 pode ser parcialmente adotada para avaliação do sistema,
utilizando-se os requisitos de desempenho como base, e os critérios e métodos de
avaliação podem ser adotados de outras normas e regulamentações técnicas, sejam
elas nacionais ou internacionais. Dentre as normas nacionais, a NBR 10821(2011) é
um documento que subsidia critérios e métodos de avaliação que podem ser
adaptados para o sistema RNA quanto ao desempenho estrutural (cargas de vento
de pressão e sucção) e a aspectos de drenabilidade do sistema.
Dentre os documentos internacionais, algumas normas da American Society
for Testing and Materials (ASTM) podem ser utilizadas como base para avaliação do
desempenho do RNA, por exemplo, quanto a aspectos de penetração de ar (ASTM
E283, 2012), cargas uniformemente distribuídas (ASTM E330, 2014) e resistência à
pressão de água (ASTM E331, 2009).
A European Organisation for Technical Assessment (EOTA) publicou em
junho de 2012 o European Technical Approval Guideline (ETAG 034), sendo esse
um documento que apresenta requisitos de desempenho, critérios e métodos de
avaliação específicos para sistemas RNA, considerando resistência mecânica e
estabilidade, segurança ao fogo, higiene, saúde e ambiente, segurança no uso,
proteção contra ruído, economia de energia e retenção de calor e aspectos de
durabilidade.
Em relação aos estudos realizados referentes ao sistema, grande parte deles
está relacionada à melhora do desempenho térmico e eventualmente acústico que o
RNA promove à edificação em regiões como a Espanha (Sanjuan et. al., 2011) e
Itália (Marinosci et. al., 2013). Tais estudos são geralmente realizados por meio de
simulações computacionais e cálculos de resistência e transmitância térmica dos
materiais e componentes do sistema de revestimento. Salienta-se que, apesar de
alguns dos estudos terem sido realizados em países com o clima semelhante ao
Brasil, muitos dos resultados não podem ser adotados sem uma prévia análise e
consideração da realidade brasileira, considerando inclusive outros fatores como,
por exemplo, o entorno da edificação. Tal análise prévia deve considerar as
características de entrada de dados de simulação, como dias típicos de inverno e
verão, além das características dos materiais e componentes que são utilizados nos
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países de onde os dados foram originados, que podem, muitas vezes, ser diferente
dos produtos fabricados no Brasil.
Embora não exista um levantamento estatístico, pode-se notar que a
tecnologia do RNA é pouco difundida no Brasil e, quando relacionada ao parque
habitacional edificado com outros sistemas de revestimento de fachada (seja
cerâmica aderida, pintura, textura, pedras naturais ou outros), pode-se dizer que a
representatividade da tecnologia é muito baixa.
Dentre as obras realizadas com essa tecnologia, destacam-se as que foram
revestidas com cerâmica extrudada, painéis de alumínio composto e placas fenólicas
(FINESTRA, 2012).
Portanto, nesse contexto, este trabalho contribui apresentando requisitos,
critérios e métodos de ensaio relacionados à segurança estrutural do sistema de
revestimento não-aderido aplicado em edifícios residenciais, comerciais e demais
edificações projetadas com desenhos arquitetônicos convencionais.
Ainda nesse sentido, foi também realizado um estudo da drenabilidade do
sistema, ou seja, foi avaliada a capacidade do sistema drenar a água de chuva que
eventualmente ultrapasse a face externa do revestimento e fique empoçada na
estrutura secundária do RNA e, desta maneira, expondo a estrutura ao risco de
ocorrência de corrosão ou mesmo favorecendo a incidência e acúmulo de umidade
não desejável no substrato da vedação vertical. O acúmulo de umidade na camada
de ar entre o revestimento e o substrato pode favorecer a migração de água para o
interior da edificação ao longo do tempo. Pode também propiciar recorrentes
condensações de água ao longo da vida útil do sistema e eventualmente ocorrência
de manchamentos e sujidades na face externa do elemento de revestimento em
função do escorrimento da água condensada. (TRECHSEL; BOMBERG, 2009).
Na análise de drenabilidade também pode ser observada a contribuição do
RNA à estanqueidade à água do sistema de fachadas e, desta maneira, viabilizar
um estudo sobre a otimização do sistema de impermeabilização que será aplicada
no substrato.
O

trabalho

também

propõe

um

conjunto

de

orientações

para

sistematizar/organizar a atividade de manutenção de fachadas executadas com
RNA. A proposta tem objetivo de organizar as periodicidades, conteúdo mínimo de
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relatórios a serem emitidos, responsabilidades técnicas e definições dos graus de
inspeção.
1.2 Objetivo

Propor requisitos e critérios de desempenho, e os respectivos métodos de
avaliação quanto à Segurança Estrutural, Drenabilidade e Manutenibilidade de
sistemas de Revestimentos Não-Aderidos com juntas abertas.
1.3 Limites da dissertação

Essa dissertação se limita a estudar o desempenho estrutural (resistência a
cargas de vento de pressão e sucção, resistência a impactos de corpo duro e corpo
mole), a drenabilidade (contribuição do RNA à estanqueidade à água do sistema de
fachada) e algumas características da manutenibilidade dos sistemas de RNA,
considerando inspeções visuais, periodicidade e aspectos de segurança na
movimentação de peças e equipamentos. Considera-se o RNA utilizado em edifícios
residenciais ou comerciais de múltiplos pavimentos, considerando o território
brasileiro.
Apesar da relevância, não serão abordadas questões referentes à segurança
ao fogo (reação e resistência ao fogo), desempenho térmico (transmitância e
capacidade térmica dos elementos), desempenho acústico (isolação ou absorção
sonora) e eventuais ganhos energéticos por controle de calor e fluxo de ar.
Os requisitos discutidos no trabalho podem ser adotados para diversas
configurações de RNA, independentemente do tipo de placa de revestimento
utilizado, portanto não serão discutidos as características técnicas dos diversos tipos
de

placas de revestimento que podem ser utilizadas, tampouco da estrutura

secundária e do sistema de fixação.
1.4 Método da pesquisa

Esse trabalho foi elaborado considerando as seguintes atividades:
a) Revisão

bibliográfica

e

organização

de

informações:

na

revisão

bibliográfica foram levantadas informações referentes ao sistema RNA e
potenciais requisitos, critérios e métodos de ensaios utilizados no exterior
e que poderiam ser adaptados e utilizados no Brasil. Foram pesquisados
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artigos, dissertações e teses, além de normas técnicas nacionais e
internacionais;
b) Estudo de caso: análise de projetos e visitas a uma obra foi visitada uma
obra executada com sistema RNA. Tais análises, tanto do projeto quanto
da obra, foram realizadas para melhor entendimento das dificuldades de
aplicação do sistema em obra, bem como para avaliar como são
abordadas, pela construtora e pelo detentor da tecnologia, as questões de
manutenibilidade.
c) Ensaios em protótipos para validação da proposta: foram realizados
ensaios

para verificar atendimento às exigências de desempenho

estrutural e de drenabilidade com objetivo de validar as propostas do
trabalho. Tais protótipos foram construídos no segundo semestre de 2015
no Laboratório de Componentes e Sistemas Construtivos (LCSC) do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e suas
descrições constam no item 5 desse trabalho. No primeiro protótipo foram
realizados os ensaios de impacto e no segundo foram realizados os
ensaios de carga de vento e de drenabilidade. Os ensaios permitiram
verificar na prática a adaptabilidade dos critérios e métodos de ensaio
propostos pelo trabalho. Os protótipos construídos tomaram como base as
configurações dos projetos e obra do estudo de caso.
1.5 Estrutura da dissertação

a) Capítulo 1: contextualiza e justifica o trabalho, apresenta o método
adotado, os limites da pesquisa e a estrutura da dissertação;
b) Capítulo 2: contempla a compilação do resultado da pesquisa bibliográfica
referentes ao RNA, considerando um breve histórico do uso da tecnologia
e os conceitos e definições da tecnologia, os materiais e componentes das
placas de revestimento e das fixações;
c) Capítulo 3: compila os requisitos, critérios e métodos de ensaio existentes
em referências técnicas nacionais e estrangeiras, além de apresentar
considerações e justificativas do que pode ser adotado na proposta do
trabalho.
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d) Capítulo 4: apresenta os critérios de desempenho e métodos de avaliação
propostos nesta dissertação, considerando a compilação realizada no
capítulo anterior e apresentando um quadro de comparação entre os
critérios das normas e regulamentações técnicas existentes com critérios
propostos;
e) Capítulo 5: descreve o estudo de caso e a validação das propostas do
trabalho considerando a descrição do produto ensaiado, a descrição das
adaptações realizadas nas referências técnicas estrangeiras para a
realidade

brasileira,

a

adaptação

dos protótipos montados

apresentação dos resultados dos ensaios;
f) Capítulo 6: discussão e conclusões

e

a
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2

REVESTIMENTO NÃO-ADERIDO

2.1 Conceitos e definições

No mesmo ano, Patón (1995) argumenta que o professor da Academia de
Bellas Artes de Viena, Otto Wagner, intuiu que a utilização de placas de materiais
nobres para composição do revestimento da edificação permitiria a redução da
quantidade de pedras aplicadas às fachadas e tornaria a construção mais
econômica, mesmo com o emprego de materiais nobres, como o bronze.
As placas de granito e mármore ancoradas com fixações metálicas, no projeto
de Kaiser Franz Josef datado do ano de 1902, são os primeiros registros do uso da
tecnologia de RNA. Essa mesma tecnologia ainda foi executada, no período entre
1905 e 1909, nas fachadas da Igreja de São Leopoldo (Steinhoff, Áustria), podendo
ser descrita como placas de mármore de espessura de 2 cm fixadas a um ponto de
ancoragem de cobre e atadas por tiras horizontais da mesma pedra, estas com 4 cm
de espessura e fixadas em dois pontos (PATÓN, 1995).
Na história mais recente, na década de 70, o “Institut de Recherche et
Coordination Acoustique/Musique (IRCAM)”, instituto europeu da ciência da música
e acústica, destaca-se como uma das primeiras edificações a utilizar o RNA em sua
fachada. O projeto foi concebido por Renzo Piano e Richard Rogers e é composto
por placas cerâmicas como componentes de revestimento.
Atualmente as placas de revestimento do sistema de RNA podem ser
fabricadas com diversos materiais, o que permite grande flexibilidade de soluções
arquitetônicas durante a concepção do projeto da fachada. O item 2.3.2 desse
trabalho destaca os principais materiais que podem compor as placas de
revestimento.
O conceito do sistema RNA é comumente confundido com fachada ventilada,
pulmão predial, entre outros termos que se apresentam como alternativa para definir
o sistema de revestimento instalado em uma edificação.
Entende-se que o histórico e as diversas traduções relacionadas ao sistema
remetem, de alguma maneira, a uma família de produtos que exercem a função de
revestir a edificação.
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Defende-se que o termo revestimento não-aderido seja o melhor para definir o
sistema que foi estudado nesse trabalho e a seguir apresenta de maneira sucinta as
definições dos demais sistemas que foram mencionados anteriormente.
a) Fachada-cortina: o termo está contemplado na norma de janelas (NBR
10821 – Esquadrias externas para edificações) e definido como
esquadrias interligadas e estruturadas com função de vedação que
formam um sistema contínuo, desenvolvendo-se no sentido da altura e/ou
largura da fachada da edificação, sem interrupção, por pelo menos dois
pavimentos.
b) Fachada ventilada:
Segundo Müller (2005):
O sistema de revestimento externo de edificações denominado fachada
ventilada caracteriza-se pela existência de ventilação em uma câmara de ar.
Origina-se um fluxo de ar ascendente com o aquecimento deste no interior
da câmara. Além disso, diferenças de pressão interior da câmara de ar
ventilada, devido à ação do vento, também contribuem para a ventilação.

Segundo Moura (2009):
Empregando materiais específicos e utilizando-se de princípios físicos
simples, a fachada ventilada não deve, em hipótese alguma, ser confundida
com a chamada fachada-cortina. Ambos distinguem-se, é verdade, das
fachadas convencionais, mas têm em comum apenas o fato de criarem um
invólucro separado e independente da estrutura do edifício.
A água que consegue penetrar no interior da cavidade é extremamente
reduzida, estudos realizados na Alemanha demonstram que menos de 1%
da água que consegue penetrar atinge o paramento, o que pode ser
controlado por uma camada impermeabilizante.)

Segundo UUTTU (2001, apud SIQUEIRA JUNIOR, 2003):
A câmara de ar pode ser dimensionada de tal forma que o aquecimento
provocado pela radiação solar venha a prover um estoque temporário de
calor para proteção do ambiente interior da edificação no caso de inverno
rigoroso, ou pode ser projetada com função de remover o excesso de calor
no verão pelo efeito chaminé”.

Segundo Mateus (2004):
A investigação ao nível de soluções construtivas para paredes exteriores
tem evoluído no sentido de soluções cada vez menos espessas e, por
conseguinte, mais leves; compostas por uma série de camadas com
funções cada vez mais específicas.

Dentro desta tendência surgiu a fachada ventilada. Este tipo de fachada tanto
pode ser utilizado na reabilitação de edifícios que apresentem problemas – por
exemplo, de isolamento térmico e acústico, falta de estanqueidade à água, ou de
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fissuração – como na construção de novos edifícios. Esta solução pode contribuir,
para a economia de energia e diminuição do risco de degradação precoce dos
materiais, e evita pontes térmicas e condensações, dotando o edifício de maior
qualidade e conforto (Horvat, 2005).
A fachada ventilada é caracterizada pelo vedo e camada de revestimento ou
camada exterior, suportada por uma estrutura secundária, sendo uma das suas
vantagens a sua contribuição no desempenho térmico da edificação. Essa
contribuição é comprovada, dentre eles, em países como a Espanha (Sanjuan et. al.,
2011), Itália (Marinosci et. al., 2013) e Estados Unidos (Bakri, 2015).
A principal diferença entre a fachada cortina e a fachada ventilada é que a
fachada ventilada permite a saída do ar quente pela parte superior da câmara de ar,
pelo efeito chaminé. Entretanto, o efeito chaminé pode ser interrompido por algumas
interferências no sistema de fachada, como por exemplo, a descontinuidade da
seção vertical por opção arquitetônica ou presença de janelas, baixa incidência de
ventos, grandes comprimentos verticais que impeçam a total circulação de ar no
sistema, desde sua entrada, provavelmente no pavimento térreo ou primeiro
pavimento, até sua saída no último pavimento da edificação, que pode, facilmente,
superar os 90 m de altura. Para essa última afirmação, pode-se considerar que as
aberturas entre os elementos de revestimento podem promover alguma troca de ar,
e consequentemente de calor, entre os meios internos e externos da fachada
ventilada, todavia estudos mais detalhados referentes à efetividade dessas trocas
precisam ser realizados.
O termo revestimento não-aderido (RNA), diferente dos outros dois sistemas
citados, apresenta-se como a alternativa que melhor unifica e consolida a
terminologia do produto (placas de revestimento) fixado ao substrato ou base por
meio de componentes mecânicos (estrutura secundária, inserts metálicos, parafusos
ou qualquer outro tipo de dispositivo) que o mantém afastado do substrato, formando
uma câmara de ar, que pode ou não ser ventilada. Portanto, o RNA pode ser
utilizado como o sistema que, em conjunto com o substrato (vedo), forma a fachada
ventilada. Algumas referências americanas denominam o sistema RNA como
rainscreen. paramento que controla a incidência das águas de chuva nas fachadas
da edificação (Brown, et. al, 1999).
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Portanto, propõe-se diferenciar e deixar claro que RNA é o produto que será
vinculado ao substrato e irá compor o aspecto final da fachada. Diferentemente das
outras duas terminologias apresentadas anteriormente, onde o termo referencia à
fachada como um todo, o revestimento não-aderido é uma das partes da fachada e
nunca poderá ser utilizado sem um substrato. Desta maneira, propõe-se a seguinte
definição para o sistema RNA e esta será utilizada no decorrer deste trabalho:
“Sistema constituído por placas de revestimento vinculadas ao
substrato por meio de componentes mecânicos, promovendo a
existência de uma câmara de ar, entre o substrato e o elemento de
revestimento”.
Existe a discussão se essa câmara de ar pode ser classificada como
ventilada. A European Technical Approval Guideline (ETAG 034) considera o
sistema RNA ventilado quando a distância entre o substrato e as placas de
revestimento é de, pelo menos, 20 mm. O documento admite a possibilidade de
reduções localizadas de 5 a 10 mm dessa distância mínima, desde que não afete a
capacidade de drenagem e de ventilação do sistema. Também devem ser previstas
aberturas de ventilação, pelo menos, nas extremidades da edificação (base e
proximidades da cobertura), totalizando uma seção transversal de 50 cm2 por
abertura.
As discussões desse trabalho são relativas aos sistemas RNA com juntas
abertas e câmara de ar ventilada.
Observa-se ainda que uma das principais funções do RNA seja contribuir com
desempenho térmico, estanqueidade à água e estética da edificação, além de
facilitar a passagem de instalações dos projetos complementares (instalações
elétricas e hidráulicas) no vão entre o substrato e o revestimento.
2.2 RNA e suas partes – componentes de revestimento e de fixação

Esse item do trabalho apresenta, com base nas informações disponíveis na
ETAG 034 – Parte 1 (2012), os agrupamentos de placas de revestimento e de
fixação compatíveis entre si e apresenta exemplos dos principais tipos de
revestimento utilizados no sistema RNA.
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2.2.1 Famílias de sistemas de revestimento

Os sistemas de revestimentos não-aderidos podem ser agrupados em
famílias, considerando a compatibilidade entre as placas de revestimento e os
sistemas de fixação. As Figuras de 1 a 8 representam esquematicamente como as
placas de revestimento são travadas pelos fixadores e como esses fixadores são
fixados à estrutura secundária:
a) Família A – placas de revestimento fixadas mecanicamente à estrutura
secundária por meio de pregos, parafusos, rebites, etc.
Figura 1 – Desenho esquemático da família A

Fonte: Adaptado da ETAG 034 – Parte 1 (2012)

b) Família B – placas de revestimento fixadas mecanicamente à estrutura
secundária por ancoragem específica posicionada em um rebaixo e fixado
por Inter travamento mecânico (mínimo de 4 ancoragens).
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Figura 2 – Desenho esquemático da família B

Fonte: Adaptado da ETAG 034 – Parte 1 (2012)

c) Família C – placas de revestimento instaladas em estrutura horizontal
composta de trilhos de metal ou pinos, parafusados à estrutura secundária
vertical.
Figura 3 – Desenho esquemático da família C

Fonte: Adaptado da ETAG 034 – Parte 1 (2012)
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d) Família D – placas de revestimento integradas às placas adjacentes por
Inter travamento no topo e na base da placa, por meio de sobreposição,
com fixações mecânicas posicionadas na borda superior e dissimulada
pela borda da placa superior.
Figura 4 – Desenho esquemático da família D

Fonte: Adaptado da ETAG 034 – Parte 1 (2012)

e) Família E – placas de revestimento fixadas à estrutura secundária por
meio de fixações mecânicas posicionadas na borda superior do
revestimento e dissimulado pelo topo do revestimento superior.

25

Figura 5 – Desenho esquemático da família E

Fonte: Adaptado da ETAG 034 – Parte 1 (2012)

f) Família F – placas de revestimento fixadas mecanicamente à estrutura
secundária por, pelo menos, 4 grampos metálicos ou trilhos.
Figura 6 – Desenho esquemático da família F

Fonte: Adaptado da ETAG 034 – Parte 1 (2012)
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g) Família G – revestimento suspenso na estrutura secundária
Figura 7 – Desenho esquemático da família G

Fonte: Adaptado da ETAG 034 – Parte 1 (2012)

h) Família H – tile-hung
Figura 8 – Desenho esquemático da família H

Fonte: Adaptado da ETAG 034 – Parte 1 (2012)
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Esse agrupamento é feito considerando a aplicabilidade e as particularidades
de cada um dos métodos de instalação. Como exemplo, a família C não poderia
receber placas de revestimento de madeira laminada por causa da configuração do
sistema de fixação, que favorece a ocorrência de delaminação dos materiais.
Essa classificação permite definir quais métodos de ensaios serão realizados
na caracterização do revestimento e dos fixadores, as dimensões e quantidades de
corpos de prova e a verificação de alguma particularidade não aplicável às outras
famílias.
A Tabela 1, baseada na ETAG 034 Parte 1(2012), exemplifica quais materiais
podem compor o revestimento e a fixação em cada uma das famílias apresentadas
anteriormente.
Tabela 1 – Materiais que compõem os revestimentos e os fixadores, separados por famílias

Família

A

B

Exemplo de materiais que compõem a placa
de revestimento

Exemplo de materiais dos fixadores

Madeira, metal, placa de rocha, chapa

Pregos, parafusos ou rebites em aço com

cimentícia ou placa de cement bounded

proteção contra corrosão, aço inoxidável ou liga

particle

de alumínio

Resina polimérica, placa de rocha, cerâmica,
laminados ou placas cimentícias
Placa cimentícia reforçada ou sem reforço,

C

argamassa polimérica, placa de rocha,
cerâmica, laminados

D

E

F

G

H

Placa cimentícia reforçada placas sintéticas

Ancoragens em aço inoxidável

Perfis em liga de alumínio ou pinos em aço
inoxidável
Parafusos em aço com proteção contra
corrosão, aço inoxidável ou em liga de alumínio

Madeira, placa cimentícia, plásticos ou cement

Parafusos em aço com proteção contra

particle boards

corrosão, aço inoxidável ou em liga de alumínio

Placa cimentícia reforçada ou sem reforço,
terra cotta ou cerâmica
Chapa metálica de fechamento

Painel de madeira, concreto, placa cimentícia,
ardósia ou placas cerâmicas

Fonte: Adaptado da ETAG 034:2012

Aço inoxidável
Aço inoxidável e estrutura secundária em liga
de alumínio
Pregos, parafusos ou apoios em aço com
proteção contra corrosão, aço inoxidável, cobre
ou liga de alumínio
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2.2.2 Principais componentes do RNA

Em razão da importância que cada um dos componentes exerce no
desempenho do sistema construtivo de RNA, apresentam-se a seguir as principais
características de cada um dos componentes (placas de revestimento, perfis da
estrutura secundária, dispositivos de fixação e de drenagem), de forma genérica,
sem detalhar aquelas características que dependem do tipo de material.
2.2.2.1 Placas de revestimento

Não existem dados estatísticos sobre os componentes de revestimento de
RNA mais utilizados no Brasil, entretanto, presume-se, em razão das diversas obras
pesquisadas, que os produtos apresentados a seguir estejam entre os mais
utilizados.
De toda maneira, as placas de revestimento devem ser submetidas a ensaios
de caracterização que forneçam subsídios técnicos para o projetista dimensionar a
estrutura, as juntas e os dispositivos de fixação. Por exemplo, resistência à flexão,
absorção de água para alguns casos, variação dimensional por efeito de umidade ou
temperatura.
a) Placas cerâmicas
As placas cerâmicas mais comumente utilizadas no Brasil como componente
do RNA são normalmente porcelanatos e peças extrudadas.
Extrusão, segundo a NBR 13816:1997, é o processo de fabricação de placas
cerâmicas para revestimento, cujo corpo foi conformado no estado plástico em uma
extrusora para, a seguir, ser cortado.
Porcelanato, segundo a NBR 15463:2013, são as placas cerâmicas para
revestimento do tipo porcelanato, podendo ser definidas:
- Porcelanato técnico: placa cerâmica não esmaltada para revestimento que
apresenta absorção de água menor ou igual a 0,1%.
- Porcelanato técnico polido: porcelanato técnico que recebe polimento
mecânico, o qual resulta em uma superfície com intensidade variável de brilho, em
toda a superfície ou em parte dela, de acordo com o efeito estético desejado.
- Porcelanato técnico natural: porcelanato técnico que não recebe polimento.
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- Porcelanato esmaltado: placa cerâmica esmaltada para revestimento que
apresenta absorção de água menor ou igual a 0,5%.
- Porcelanato retificado: porcelanato que pode ser técnico ou esmaltado, que
recebe um desbaste nas arestas laterais.
- Porcelanato não retificado: porcelanato que pode ser técnico ou esmaltado,
que não recebe um desbaste nas arestas laterais.
As Fotografia 1 e 2 exemplificam duas obras executadas no Brasil com
revestimento não-aderido de cerâmica extrudada.
Fotografia 1 – Fachada do Edifício Brigadeiro, São Paulo, Brasil.

Fonte: Hunter Douglas, Brasil (2016)
Fotografia 2 – Fachada do Edifício Jurubatuba, São Paulo, Brasil.

Fonte: KeraGail, Brasil (2016)
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b) Compósito
Para fins de definição neste trabalho, caracteriza-se como compósito o
produto da mistura de dois ou mais materiais que sejam compatíveis quimicamente,
possuam propriedades mecânicas complementares entre si e que não sejam
miscíveis. A Fotografia 3 ilustra o aspecto do compósito instalado em um edifício.
Fotografia 3 – Fachada do South Pier Cultural Centre, Inglaterra.

Fonte: Fiberline Composites, Dinamarca (2016)

c) Concreto polimérico
Segundo o American Concrete Institute – ACI, o concreto polimérico (concreto
de resina) pode ser definido como compósito constituído de uma matriz de polímero
e filer, preparado por meio da mistura completa da matriz polimerizável (monômero
ou resina) e agregados (graúdos e miúdos), seguida de polimerização no local (ACI,
1995). A Fotografia 4 ilustra uma obra executada com essa tecnologia no Brasil.
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Fotografia 4 – Fachada do Tribunal de Justiça da Bahia, Brasil.

Fonte: Ulma Architectural Solutions, Brasil (2016)

d) Pedra natural
As pedras naturais são escolhidas com base em critérios estéticos (cor,
textura, homogeneidade e acabamento) e em aspectos técnicos (resistência, textura,
homogeneidade e porosidade). A Fotografia 5 ilustra a tecnologia aplicada na
fachada em um edifício em Portugal.
Fotografia 5 – Fachada do Centro de Feiras de Trancoso, Portugal.

Fonte: Mercantlis, Portugal (2016)
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e) Metal
Os revestimentos metálicos podem ser lisos ou ondulados, perfurados ou
inteiriços, conforme a necessidade arquitetônica do edifício. A Fotografia 6 ilustra a
tecnologia aplicada em um edifício em São Paulo.
Fotografia 6 – Fachada do Edifício Max Haus Berrini, Brasil.

Fonte: Hunter Douglas, Brasil (2016)

2.2.2.2 Estrutura secundária

A disposição da estrutura secundária do sistema RNA varia conforme projeto,
devido às dimensões das placas de revestimento, características do substrato ou
detalhamentos definidos pelo projetista da fachada.
Dentre as diversas alternativas, Machado (2012) destaca que a “Montagem
sobre Subestrutura Articulada” é a mais ofertada no Brasil atualmente.
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Figura 9 – Desenho esquemático dos dispositivos metálicos da estrutura secundária

Fonte: Machado (2012)
1
2
3
4
5
6
7
8

Legenda:
Dispositivo metálico de ancoragem do sistema
Furo oblongo do dispositivo de ancoragem do sistema
Chumbador
Parafuso
Perfil da estrutura secundária
Perfil guia da estrutura secundária
Dispositivo de fixação da placa de revestimento
Dispositivo de drenagem de água e de proteção contra roedores e seres voadores

Os dispositivos metálicos de ancoragem do sistema fixam as estruturas
secundárias ao substrato e transferem os carregamentos do sistema RNA à
estrutura principal do edifício (Oliveira, 2009).
Segundo Laranjeiras (2008), para fixação de elementos de revestimento prémoldados, as ancoragens podem ser classificados em dois grupos:

o primeiro

inclui aqueles moldados no local, quando a colocação da peça ocorre
concomitantemente à da concretagem, e o segundo os “pós-instalados”, ou seja,
aqueles instalados em furos executados no substrato. Dentre as ancoragens pósinstaladas, constam os fixados por dispositivos mecânicos e os fixados
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quimicamente (adesivo ou graute). Tais métodos de fixação devem ser
dimensionados conforme normas NBR 14827, NBR 14918 e correlatas, garantindo a
segurança dos usuários da edificação e transeuntes.
Os dispositivos de fixação da placa de revestimento a estrutura secundária do
sistema RNA podem ser por clipe, de encaixe ou parafusado, variando conforme o
material que compõe a placa de revestimento e a solução tecnológica adotada pela
empresa fabricante do sistema RNA. Todavia, os critérios e métodos de ensaio
propostos pelo trabalho tem potencial de avaliar, à luz do conceito de desempenho,
todas estas soluções.
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3

REQUISITOS, CRITÉRIOS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

Este

capitulo discute

os aspectos de

desempenho

particulares do

revestimento não-aderido, baseado em revisão bibliográfica, além de apresentar
considerações e justificativas do que pode ser adotado na proposta do trabalho.
3.1 Norma de Desempenho e suas considerações sobre fachadas

A NBR 15575 prescreve uma série de requisitos de desempenho relacionados
a todos os sistemas da edificação. Com relação ao sistema de vedação vertical
externa (SVVE), são apresentados requisitos de segurança estrutural (estabilidade
estrutural, resistência a impactos, entre outros), segurança contra incêndio
(dificuldade de ocorrência de inflamação generalizada e propagação de incêndio,
resistência ao fogo, entre outros), estanqueidade à água (infiltração de água,
umidade em decorrência da ocupação do imóvel, entre outros), desempenho
térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, além de durabilidade e
manutenibilidade.
O RNA contribui diretamente para que a fachada (sistema de vedação vertical
externa) atenda aos requisitos de desempenho, como desempenho térmico, acústico
e estanqueidade à água, entretanto,

para verificação do atendimento integral

desses requisitos, deve-se considerar o conjunto de vedação externa como um todo,
o qual é composto por substrato (vedo) e revestimento, no caso o sistema RNA.
Outro exemplo de requisito de desempenho que pode ser atribuído e avaliado
erroneamente é o de resistência a impactos de corpo mole. A vedação vertical
externa de uma edificação de múltiplos pavimentos deve suportar, sem ocorrência
de ruína, um impacto de 960J (energia de segurança para avaliação do estado-limite
último) no pavimento térreo. Também deve suportar o impacto de 480J (energia de
serviço para avaliação do estado-limite de serviço) sem a ocorrência de falhas.
Entretanto, isso não significa que o sistema RNA deva suportar essas energias, mas
sim o conjunto vedo e revestimento
As condições de avaliação do sistema RNA a cargas de impacto, por
exemplo, devem ser particularizadas ao sistema de revestimento, considerando
energias compatíveis com a função que o revestimento exerce. Aplicar diretamente
as energias prescritas na norma de desempenho pode comprometer o desempenho
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do RNA na avaliação, considerando que as energias foram estipuladas para o vedo
e suas partes e não apenas para o revestimento.
Portanto, a ausência de normalização específica para o sistema de
revestimento não-aderido e

o fato da

norma de desempenho brasileira, NBR

15575, não apresentar requisitos e critérios específicos
“revestimento”, sugerem a necessidade da

consideração

para o produto
de critérios de

desempenho e métodos de avaliação particulares para o revestimento presentes em
regulamentações nacionais, estrangeiras e internacionais, para tornar possível a
avaliação

de

desempenho

do

RNA,

observando

também

as

devidas

particularidades do contexto nacional.
3.2 Normas brasileiras e suas implicações no RNA

O conjunto de normas NBR 10821:2011 – Esquadrias externas para
edificações, foi concebido para verificação do potencial desempenho das esquadrias
(incluindo as fachadas envidraçada) quanto à penetração de ar, estanqueidade à
água,

desempenho estrutural

quanto às cargas uniformemente distribuídas e

resistência às operações de manuseio. A parte 2 traz os principais requisitos e
critérios de desempenho e a parte 3 descreve uma série de métodos de ensaios,
que devem ser realizados para avaliação do desempenho da esquadria.
Dentre os ensaios listados na norma, constata-se que dois podem ser
adaptados para a verificação do comportamento do RNA quando instalado em uma
edificação.
O primeiro ensaio está relacionado ao desempenho estrutural frente às
cargas de vento. Observa-se que o sistema RNA deve ser dimensionado para
resistir às pressões de vento, inclusive em razão da câmara de ar existente entre o
tardoz da placa de revestimento e substrato.
A classificação apresentada no item 6 da parte 2 da referida norma pode
enquadrar tanto as esquadrias quanto o RNA, em vista da semelhança da
necessidade de desempenho dos componentes, quando submetidos às cargas de
vento. Ou seja, os valores sugeridos de pressão de vento ao qual o conjunto de
esquadrias estará exposto pode ser utilizado para classificação do RNA, respeitando
os limites impostos pela norma quanto à forma e altura da edificação.
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O

dimensionamento

das cargas

de

vento

atuantes no

edifício

e,

consequentemente no sistema RNA, devem seguir as premissas descritas na NBR
6123. A norma NBR 10821 fez uma padronização que pode ser usada como
referência para edificações de até 90 metros de altura e configuração geométrica
retangular. Outras configurações que não estejam inseridas nesse contexto devem
considerar a possibilidade da realização de dimensionamentos específicos ou busca
de informações em

ensaio de túnel de vento feitos em protótipos com escala

reduzida.
O Quadro 1 a seguir apresenta a as pressões de vento

que podem ser

utilizadas nos ensaios de esquadrias e de RNA, em função da classificação da
região do país no que diz respeito às possíveis velocidades de vento e as alturas
máximas do edifício.
Quadro 1 – Valores de pressão de vento conforme a região do país e o número de
pavimentos da edificação

Fonte: NBR 10821:2011 Parte 2
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O segundo ensaio que pode ser adaptado ao sistema RNA está relacionado à
avaliação do desempenho de drenabilidade.
O sistema de RNA, com juntas abertas, não tem como premissa ser estanque
à água de chuva, entretanto, cria um paramento (rainscreen) que reduz a incidência
de água no substrato (vedo) (Rousseau et al., 1998). Esse comportamento de
reduzir a água que incide sobre o vedo é avaliado pelo requisito, denominado neste
trabalho, de drenabilidade.
A análise referente à drenabilidade tem o objetivo, portanto, de analisar a
relação entre o volume de água de chuva incidente sobre a fachada, juntamente
com pressão de vento, e o volume de água que penetra para o interior da câmara de
ar (espaço entre revestimento e parede) e atinge a parede (substrato suporte do
revestimento não aderido), além de possibilitar a verificação de eventual
empoçamento da água nos perfis da estrutura suporte do revestimento.
Geralmente essa avaliação pode ser feita por análise de projeto, verificandose a largura da câmara de ar (ITeC, 2014), entretanto, em fachadas não regulares,
com

diversas

configurações

geométricas,

ou

com

formas

diferentes

das

contempladas pela NBR 6123 (1988), faz-se necessária uma análise mais
detalhada, para verificar a quantidade de água que passa pelo revestimento e atinge
o substrato (vedo). Também como dito anteriormente, o resultado dessa análise
pode subsidiar a seleção de sistemas de impermeabilização mais otimizados.
Portanto, é válido considerar que a incidência de água de chuva sugerida
(volume de água aspergido por bico por minuto) no Anexo B da parte 3 da NBR
10821 é representativa tanto para verificação da estanqueidade à água da
esquadria, quanto para verificação do comportamento do RNA, quando submetidos
às águas de chuva.
A Figura 10 apresenta as figuras representativas dos ensaios de
estanqueidade à água propostos na NBR 10821:2011 parte 3.
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Figura 10 – Figuras representativas dos ensaios de estanqueidade à água

Fonte: NBR 10821:2011 Parte 3

Desta maneira, utilizou-se das premissas descritas para propor estes dois
ensaios adaptados da NBR 10821 como ensaios a serem realizados nos sistemas
RNA. Tais propostas estão descritas no item 3.6 desse trabalho.
3.3 Normas e documentos técnicos estrangeiros relacionados ao RNA

A American Architectural Manufacturers Association (AAMA) publicou em
janeiro de 2010 um artigo fazendo referência a dois métodos de ensaio para
especificação e classificação da drenabilidade de sistemas RNA, sendo AAMA 50807, “Voluntary Test Method and Specification for Pressure Equalized Rain Screen
Wall Cladding Systems”, revisado editorialmente em 2014, e o AAMA 509-09,
“Voluntary Test and Classification Method of Drained and Back Ventilated Rain
Screen Wall Cladding Systems”.
Diversas outras normas da American Society for Testing and Materials
(ASTM) podem ser utilizadas para análise do comportamento do RNA quando
submetido aos ensaios, como por exemplo a ASTM E283 para penetração de ar,
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ASTM E330 para cargas uniformemente distribuídas e ASTM E331 para resistência
à pressão de água.
As normas da ASTM são utilizadas pelo International Code Concil Evaluation
Service (ICC-ES) como base para avaliação de diversos sistemas construtivos,
inclusive o RNA. Com base em evidências de ensaios realizados (relatórios) e com o
controle da qualidade da tecnologia aplicada na obra, o ICC-ES emite o Evaluation
Service Report (ESR). No documento constam a descrição geral do produto, dos
componentes, projetos e métodos de instalação, condições de uso, evidências de
ensaios realizados e a identificação do produto.
A Figura 11 mostra a capa do relatório de um sistema RNA avaliado pelo ICCES.
Figura 11 – Imagem ilustrativa da capa do relatório emitido pelo ICC-ES

Fonte: ICC-ES

Salienta-se que as normas ASTM são desenvolvidas para avaliação de
diversos sistemas e algumas vezes seus métodos de ensaio devem ser adaptados
ao produto que está sendo avaliado.
Assim como o ICC-ES, o Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja, do Governo da Espanha, baseia-se nas normas da União Europeia e no
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Código Técnico de la Edificación para avaliar o desempenho de produtos da
construção civil. Um dos segmentos do instituto é responsável pela avaliação de
produtos inovadores e pela emissão do Documento de Idoneidad Técnica (DIT),
sendo este obtido após a realização de análises de projetos, ensaios de
desempenho e verificação do comportamento do produto em uso na ocasião de
obras terem sido realizadas anteriormente a obtenção do DIT.
Nesse documento constam a descrição do sistema, o processo de fabricação
do produto e o respectivo controle da qualidade, os cuidados com embalagem,
armazenamento, transporte e manuseio, o processo de montagem em obra, as
referências técnicas para cálculos estruturais, as referências de utilização do produto
em obras anteriores ao processo de obtenção do DIT, os ensaios realizados no
produto, conclusões e observações sobre o produto.
A Figura 12 mostra a capa do DIT de um sistema RNA avaliado pelo Instituto
Eduardo Torroja.
Figura 12 – Imagem ilustrativa da capa do DIT

Fonte: Ulma Architectural
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Ainda na Europa existe a European Organisation for Technical Assessment
(EOTA), organização responsável pelo desenvolvimento e adoção dos European
Technical Approval Guidelines (ETAGs) com base na ciência e na experiência de
seus membros.
Um dos ETAGs desenvolvidos está diretamente relacionada ao sistema RNA,
denominada ETAG 034 – Cladding Kits: Ventilated Cladding Kits comprising cladding
components and associated fixings.
A ETAG 034 – Parte 1 é uma diretriz de avaliação de revestimentos nãoaderidos e suas partes. O documento tem objetivo de definir requisitos de
desempenho para sistemas de revestimento não-aderido utilizados em vedações
externas (dados qualitativos), os respectivos critérios de (dados quantitativos) e os
métodos para avaliação (análises de projetos, ensaios, entre outros), para questões
como resistência mecânica, estabilidade, segurança em caso de incêndio (reação e
resistência ao fogo), higiene, saúde e ambiente (ambiente interno e externo)
segurança no uso e aspectos de durabilidade e manutenção.
O uso da ETAG como diretriz para avaliação deve respeitar algumas
premissas apresentadas no escopo do documento, como por exemplo a composição
do substrato, a composição da estrutura secundária, as características das placas de
revestimento que irão compor o RNA. Tal escopo tem objetivo de tornar claro quais
são os produtos que podem ser classificados como Revestimento Não-Aderido e de
limitar o uso do documento à avaliação desses produtos.
O produto da aplicação desses requisitos, critérios e métodos de avaliação é
o European Technical Approval (ETA), documento que apresenta as informações de
desempenho do produto avaliado, considerando suas características essenciais.
Neste documento constam a definição do produto, o uso pretendido, suas
características técnicas, os respectivos métodos de avaliação, e recomendações
técnicas, como transporte, armazenamento e outros.
A Figura 13 apresenta a capa do relatório de um sistema RNA avaliado pelo
EOTA.
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Figura 13 – Imagem ilustrativa da capa do relatório emitido pelo EOTA

Fonte: EOTA

Dentre as documentações técnicas de referência encontradas durante a
pesquisa de referências bibliográficas, a ETAG se destacou por ser um documento
que engloba diversos requisitos e critérios de desempenho, além dos respectivos
métodos de avaliação. As normas ASTM apresentam métodos de ensaio
consagrados, entretanto a disponibilidade de informações encontradas na ETAG
favoreceu a escolha desse documento como base para o estudo deste trabalho.
3.4 Desempenho de RNA: desempenho estrutural, drenabilidade e manutenibilidade

Nesse item do trabalho são apresentados os critérios e métodos de avaliação
do sistema RNA conforme encontrado na pesquisa bibliográfica. Para efeitos de
embasamento da proposta

deste trabalho, foram utilizados majoritariamente os

critérios e métodos de avaliação constantes da ETAG 034, todavia no decorrer
desse item são citadas outras referências bibliográficas que corroboram as
propostas do documento ou apresentam outras formas de avaliação que podem ser
utilizadas como referência para análise.

44

Salienta-se que a ETAG parte do princípio que os dimensionamentos da
estrutura secundária e dos dispositivos de fixação devem ser realizados de acordo
com as normas técnicas pertinentes. Assim, no contexto brasileiro, deve-se
considerar as normas NBR 8800, NBR 6120, NBR 14762 e outras normas
correlatas. As ETAGs 001, 020 e 029 podem subsidiar dados técnicos
suplementares para fins dos cálculos estruturais da estrutura secundária, além de
outras bibliografias como, CSTB 1661; CSTB 3194; CSTB 3586, UNI 11018, entre
outras.
3.4.1 Segurança no uso

Na ETAG os requisitos relativos ao desempenho estrutural do sistema RNA
são tratados como requisitos de segurança durante o uso da edificação, pois o
sistema RNA não é o responsável pela estabilidade e segurança da edificação.
Entretanto, precisa ser capaz de se auto suportar e de transmitir as cargas que nele
incidem para a estrutura principal da edificação, sendo que a queda de uma de suas
partes implica em risco ao usuário.
Ainda segundo o documento, o sistema RNA instalado deve suportar as
solicitações geradas pelos carregamentos normais (peso próprio), variações
dimensionais por ação de temperatura e umidade de suas partes, movimentações do
substrato, impactos (corpos mole e duro) e ações de cargas de vento (pressão e
sucção).
O controle das propriedades mecânicas das placas de revestimento e dos
componentes metálicos utilizados no sistema devem ser realizados considerando as
famílias nas quais os produtos estão agrupados.
Portanto, os seguintes itens

devem ser considerados na avaliação de

segurança no uso:
3.4.1.1 Resistência a impactos

Segundo a ETAG, o sistema deve ser projetado de tal forma que mantenha
suas propriedades quando submetido a impactos causados pelo uso normal. Seu
desempenho deve ser tal que o efeito de acidentes, ação de vandalismo, causados
por impactos corriqueiros, não causem danos que resultem em lesões aos usuários,
como por exemplo arestas cortantes ou queda de componentes sobre os usuários.
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Danos causados por impactos não devem resultar em falhas no sistema RNA que
comprometam o atendimento de outros requisitos de desempenho.
O Technical Note No. 76 (TN 76) do Centre for Window and Cladding
Technology (CWCT) publicado em 2012, é um documento que define métodos de
ensaio para impactos de corpo mole e corpo duro e, assim como a ETAG 034, utiliza
a norma ISO 7892 como referência técnica quanto as massas dos corpos de
impacto. Entretanto, algumas referências como critérios de avaliação e definição de
locais no corpo de prova para impactos são diferentes entre os documentos
Para determinação de quais energias serão aplicadas no ensaio, a ETAG
propõe a seguinte tabela de critérios, a qual é definida pelo grau de exposição que o
RNA estará sujeito em uso, com exceção de ocorrências relacionadas a vandalismo:
Tabela 2 – Categorias de impacto
Categoria

Descrição

de uso
I

Zona ao nível do solo de fácil acesso para o público e vulnerável a impactos de corpo
duro, mas não sujeito ao uso irregular.
Zona passível de impactos por objetos lançados ou chutados, em áreas de acesso

II

para o público onde a altura do RNA tem potencial de limitar o impacto; ou em andares
de acesso do público ao edifício que inspirem cuidados.

III

IV

Zona não susceptível de ser danificada por impactos corriqueiros causados por
pessoas ou por objetos lançados ou chutados.

Zona fora do alcance ao nível do solo.

Fonte: Adaptado da ETAG 034:2012

A Tabela 3 apresenta os critérios de desempenho para impactos de corpo
mole e de corpo duro definidos na ETAG 034 – Parte 1:
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Tabela 3 – Critérios de desempenho – impactos de corpo mole e de corpo duro
Categoria IV

Categoria III

Categoria II

Categoria I

---

---

não ocorrência de

não ocorrência de

deterioração

deterioração

Impactos de corpo duro
não ocorrência de
Impacto de 1 Joule

fissura no componente

---

de revestimento
não ocorrência de
Impacto de 3 Joule

---

fissura no componente
de revestimento

não ocorrência de
Impacto de 10 Joule

---

---

fissura no componente
de revestimento

não ocorrência de
deterioração

Impactos de corpo mole
não ocorrência de

não ocorrência de

deterioração

deterioração

Impacto de 60 Joule

---

---

Impacto de 300 Joule

---

---

Impacto de 400 Joule

---

---

Impacto de 10 Joule

---

---

não ocorrência de

não ocorrência de

deterioração

deterioração

não ocorrência de
deterioração

não ocorrência de
deterioração

Fonte: Adaptado da ETAG 034:2012

Segundo a ETAG, quanto à classificação relacionada aos impactos de corpo
duro, o termo “não ocorrência de deterioração” significa a possibilidade de
ocorrência de dano superficial, desde que não ocorra ruptura parcial ou total do
sistema e/ou suas partes. O termo “não ocorrência de fissura no componente de
revestimento” significa que, não podem ocorrer
impacto.

fissura e radial na região de
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Em relação aos impactos de corpo mole (60J, 300J e 400J), o corpo de prova
ensaiado não deve apresentar arestas afiadas ou cortantes e sua superfície não
deve causar danos corporais aos usuários e transeuntes.
a) Impactos de corpo duro
A presença de microfissuras ou fissuras, no ponto de impacto e em sua
circunferência, deve ser anotada. A área envolvente da fissura deve ser medida e
anotada. A natureza de qualquer tipo de quebra (arestas ou pontas afiadas) deve ser
descrita.
Os ensaios de corpo duro devem ser realizados conforme descrito na ISO
7892:1998. Os pontos de impacto são selecionados considerando vários modos de
comportamento das paredes e seus revestimentos, variando de acordo com a rigidez
da área de impacto (afastado pelo menos 50 mm da borda do componente de
revestimento).
Os impactos de corpo duro (10 Joules) são realizados com uma massa de
aço de 1 kg e de uma altura de 1,02 m (em pelo menos três pontos).
Os impactos de corpo duro (1 a 3 Joules) são realizados com uma massa de
aço de 0,500 kg e de uma altura entre 0,20 e 0,61 m (em pelo menos três pontos).
b) Impactos de corpo mole
Os ensaios de corpo mole devem ser realizados conforme descrito na ISO
7892:1998. Os pontos de impacto são selecionados considerando vários modos de
comportamento das paredes e seus revestimentos, variando de acordo com a rigidez
da área de impacto (afastado pelo menos 50 mm da borda do componente de
revestimento).
Os impactos de corpo mole (10 a 60 Joules) são realizados com uma esfera
de 3 kg e de uma altura entre 0,34 e 2,04 m (em pelo menos três pontos).
Os impactos de corpo mole (300 a 400 Joules) são realizados com um saco
tipo gota de 50 kg e de uma altura entre 0,61 e 0,82 m (em pelo menos três pontos).
3.4.1.2 Efeitos da ação do vento

A ETAG preconiza que o sistema RNA deve exibir resistência mecânica
apropriada às forças de pressão, sucção e vibração em razão das ações de vento e
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a avaliação deve ser baseada nos dados de ensaio de cargas de vento de pressão e
sucção e nos ensaios de caracterização das partes do sistema. Kumar et. al. (2003)
apresentam referências sobre estudos realizados quanto à ação dos ventos em
fachadas ventiladas ou rainscreen.
Kumar et. al. (2003) argumentam em seu trabalho sobre a insuficiência de
códigos e normas relacionadas às cargas de vento, relativos às disposições de
projeto para revestimentos ventilados (rainscreen), apontando a necessidade de
realização de ensaios em diversas situações para caracterização do desempenho do
sistema. Além disso, os autores estimam o impacto de vários parâmetros de projeto
sobre a carga de vento no rainscreen, mas não definem como fazer o ensaio de
vento, considerando todas as situações diferentes. Então, no momento atual, a
ETAG 034 (2012) será adotada como referência para avaliação dos efeitos da ação
do vento no sistema RNA.
A ETAG propõe ainda que tanto o comportamento devido à instalação e/ou
fabricação, quanto às deformações em razão das variações de temperatura e
umidade devem ser consideradas.
O documento preconiza a realização de ensaios para verificação da
resistência mecânica dos dispositivos de fixação das placas de revestimento à
estrutura secundária , sendo que o método de ensaio é determinado conforme as
características dos materiais de composição das placas cerâmicas e do sistema de
fixação. Os resultados desses ensaios são comparados com os resultados dos
ensaios de carga de vento do sistema. Caso os resultados não sejam similares, pelo
menos mais dois ensaios de cargas de vento devem ser realizados.
Esse critério é adotado pois o ensaio de carga de vento proposto na ETAG é
conduzido até a falha de uma das partes do sistema. Desta maneira é possível
verificar se os resultados obtidos em ambos os ensaios são semelhantes.
Caso o sistema RNA seja composto por placas de revestimento de dimensões
variadas, um corpo de prova de cada geometria escolhida deve ser ensaiado e
caracterizado.
O número de ensaios depende da combinação de parâmetros apresentados
para a aprovação do sistema, sejam eles as dimensões das placas de revestimento,
variações nos sistemas de fixação, entre outros.
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Caso sejam avaliados dois ou mais sistemas RNA semelhantes (o mesmo
produto com variação da espessura das placas de revestimento, por exemplo), o
sistema mais frágil deve ser ensaiado, ou seja, os resultados de ensaios realizados
em revestimento de espessura inferior poderão ser aproveitados para uma família de
produto, desde que essa mantenha as características de composição e alterem
apenas a espessura do produto.
A falha é caracterizada pela ocorrência de uma das seguintes situações:
- Ocorrência de ruptura de pelo menos um dos componentes de revestimento.
- Ocorrência de deformação permanente acentuada em pelo menos um dos
componentes de revestimento.
- Ocorrência de falha nas fixações.
- Ocorrência de falha ou destacamento da estrutura secundária
Os resultados do ensaio são:
- A carga na qual ocorre a falha (ruptura) do corpo de prova
- O tipo de ruptura
- O valor do deslocamento em função do carregamento dado em forma de
gráfico.
a) Ensaio de pressão de vento
Em casos onde a resistência ao vento de ação de pressão seja inferior à
resistência ao vento de sucção, ensaios suplementares com cargas de vento de
pressão devem ser realizados. De outra forma a resistência ao vento de pressão
deve ser igual ao vento de sucção.
Preparação do corpo de prova para ensaio pressão de vento
O corpo de prova deve ser montado no equipamento de ensaio de acordo
com as instruções do fabricante.
O corpo de prova compreende:
- um substrato não hermético (equipamento de ensaio) composto por uma
estrutura de madeira ou de aço ou ainda por uma parede de alvenaria ou concreto,
com 1 furo de diâmetro de no mínimo 15 mm por metro quadrado de corpo de prova.
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- as placas de revestimento devem ser fixadas com o sistema de fixação
especificado pelo fabricante (adaptado ao equipamento de ensaio).
- as dimensões do corpo de prova dependem do tamanho das placas de
revestimento do sistema RNA e do sistema de fixação do RNA.
Para

placas

de

revestimento

que

são

mecanicamente

fixados

independentemente entre si, sem contato uma com as outras, o corpo de prova deve
ter a dimensão mínima de 1,5 m². São exemplos desse caso as famílias A, B, F ou
G, descritas na Tabela 1.
Se as placas de revestimento dependem uma da outra, vertical ou
horizontalmente, e fazem parte das famílias D ou H de sistemas RNA descritas
anteriormente, um corpo de prova composto por 3 x 3 m (horizontal e vertical) deve
ser ensaiado.
Se as placas de revestimento dependem uma da outra vertical ou
horizontalmente, e fazem parte das famílias C ou E de sistemas RNA descritas
anteriormente, pelo menos 4 componentes de revestimento devem ser ensaiados.
Equipamento de ensaio
O equipamento de ensaio consiste em uma câmara de pressão ou sucção na
qual o corpo de prova é montado. A profundidade da câmara de ensaio deve ser
suficiente para que uma pressão positiva ou de sucção possa ser exercida sobre o
corpo de prova, independentemente da ocorrência ou não de deformação do corpo
de prova. A câmara é montada em uma estrutura rígida. O sistema RNA deve vedar
o espaço entre a câmara e o ambiente do laboratório. A ligação entre o componente
de revestimento e a câmara deve ser suficiente para permitir uma deformação
realista do corpo de prova sob influência do vento de sucção simulado. A Figura 14
apresenta uma representação esquemática do equipamento de ensaio de cargas de
vento.
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Figura 14 – Figura representativa do equipamento de ensaio de cargas de
vento

Fonte: ETAG 034:2011 Parte 1

Procedimento de ensaio
As cargas uniformemente distribuídas são exercidas na face frontal dos
componentes do sistema RNA.
O ensaio é realizado em etapas sucessivas (duas etapas de 300 Pa, uma
etapa de 500 Pa, uma etapa de 1000 Pa, e aumento contínuo de pressão em
intervalos de 200 Pa depois disso, com retorno ao carregamento zero após cada
etapa), até a ocorrência de deformação irreversível (deformação que afete o uso) ou
ocorrência de ruptura. A Figura 15 apresenta o gráfico dos carregamentos de
sucção.
Figura 15 – Exemplo da sequência de carregamentos de sucção
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Fonte: ETAG 034:2011 Parte 1

Quando houver necessidade do produto avaliado ser mais resistente às
cargas de pressão e menos às cargas de sucção, deve ser realizado um ensaio
similar ao descrito anteriormente, invertendo apenas o sentido dos esforços.
3.4.2 Habitabilidade

A drenabilidade de sistemas RNA foi objeto de estudo das publicações AAMA
508-07 e AAMA 509-09 e os métodos de ensaio apresentados nesses documentos
apresentam semelhanças ao método proposto pela ETAG.
a) Drenabilidade
Na ETAG não há um requisito específico para avaliação da drenabilidade do
sistema RNA, entretanto o documento remete à necessidade da fachada ser
resistente à penetração de água, resistente aos potenciais danos provenientes da
ação das águas de chuva, e deve evitar a ocorrência de umidade no interior do
edifício.
O critério de desempenho e o método de ensaio de drenabilidade do sistema
RNA contribuem para a avaliação do potencial do sistema de fachada do edifício
atender aos requisitos de desempenho.
A drenabilidade de um sistema RNA é geralmente avaliada pela análise de
projeto considerando as características dos materiais utilizados e a geometria dos
componentes de revestimento e as juntas entre eles.
O sistema RNA deve ser projetado e instalado de modo que a água ou a
condensação de água que penetra a camada de ar entre o substrato deve ser
drenada para fora do sistema, sem a ocorrência de acúmulo de água ou de danos
causados por ocorrência de umidade ou vazamento, tanto no substrato quanto no
sistema RNA.
A ETAG preconiza que a avaliação da drenabilidade do sistema RNA deve
ser feita por meio de análise de projetos, desta maneira não há um método de
ensaio descrito no documento.
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3.5 Conceitos de Manutenibilidade

A NBR 15575 define que manutenibilidade é o grau de facilidade para
recolocar um sistema, elemento ou componente em uso considerando as funções
requeridas, ou seja, após as atividades de manutenção, seja corretiva, preventiva ou
preditiva, o objeto alvo da manutenção deve atender aos requisitos de desempenho
mínimos a ele estipulado.
O requisito de manutenibilidade remete à necessidade de atendimento da
NBR 14037, documento que apresenta diretrizes para elaboração de manuais de
uso e operação da edificação como um todo, sem nenhuma referência
particularizada para as fachadas da edificação.
A gestão da manutenção deve atender à NBR 5674, norma que propõe a
elaboração de um sistema de gestão da manutenção da edificação, também não
fazendo nenhuma referência direta às fachadas do edifício, com exceção da
recomendação de limpeza das esquadrias a cada três meses, a verificação da
integridade das fachadas a cada ano e execução de lavagem a cada três anos.
Apesar das recomendações feitas pelas normas citadas, faltam algumas
características para definir melhor a estratégia de manutenção das fachadas, com
objetivo de controlar a degradação e prevenir a falha de elementos.
Para que as estratégias de manutenção apresentadas nesse trabalho sejam
aplicáveis, é importante ressaltar a necessidade da elaboração do projeto de
manutenção das fachadas ainda na fase de projeto do edifício, ou seja, a
acessibilidade às fachadas durante o uso e operação da edificação para fins de
manutenção deve ser projetada e não adaptada quando ocorrer a necessidade de
manutenção. Soluções de manutenção adaptadas podem expor trabalhadores,
usuários e transeuntes a sérios riscos de acidentes e comprometer o desempenho
da edificação ao longo de sua vida útil.
Foi criado em Chicago, nos Estados Unidos, na década de 70, um
regulamento/ordem de inspeção de fachadas, o Chicago Façade Inspection
Ordinance, motivado por um acidente ocorrido em 1974, onde na ocasião uma placa
de revestimento soltou-se da fachada de um edifício, atingindo fatalmente um
pedestre. Esse decreto foi revogado em 1978, porém devido a ocorrência de outros
acidentes de características semelhantes, um novo regulamento foi criado em 1996,
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que tem sido frequentemente

aprimorado, sendo considerado até 2002 o

regulamento de inspeção de fachadas mais abrangente dos Estados Unidos (Chin e
Gerberding, 2004). A última alteração registrada data de 2007.
O objetivo do regulamento é estabelecer padrões e regras para a realização
de atividades de manutenção das fachadas, considerando inspeções e atividades de
manutenção, as quais são classificadas como não-críticas, críticas e aquelas
intervenções por falta de segurança.
O regulamento é obrigatório para edifícios com altura acima de 24 metros, os
quais devem realizar um Exame Crítico com a periodicidade determinada entre
quatro a doze anos, dependendo do tipo da tecnologia de fachada executada no
edifício e também estabelecer um Programa de Inspeção e Reparação no intervalo
entre os Exames Críticos, a cada dois anos.
O Exame Crítico é caracterizado pela realização de uma inspeção visual
minuciosa, devendo ser feita considerando amostragem total ou parcial da fachada
dependendo do tipo da tecnologia executada no edifício. Cantos e interfaces com
outros sistemas precisam ser considerados.
O Programa de Inspeção e Reparo Contínuo não requerem uma inspeção tão
criteriosa quanto o Exame Crítico.
No caso de situações

de falta de segurança ou de perigo iminente

encontradas em fachadas, estas devem ser prontamente comunicadas aos
responsáveis da cidade de Chicago para serem reparadas ou estabilizadas.
O regulamento é dividido em nove partes, sendo: Definições, Aplicação,
Manutenção e relatórios, Programa de Exame Crítico, Programa de Inspeção e
Reparo

Contínuo,

Falta

de

segurança

nas paredes externas,

Regras

e

regulamentações, Multas e penalidades, além de apresentar 35 regras que
permeiam as partes citadas.
Destaca-se que parte desse regulamento e suas regras podem ser adaptadas
para aplicação em fachadas com o sistema RNA, e serão utilizadas como base para
a proposta do item relativo à manutenção.
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4

PROPOSTA - CRITÉRIOS E MÉTODOS DE ENSAIO PARA O SISTEMA RNA NO
BRASIL

A proposta deste trabalho está baseada nas análises de bibliografia
especializada, nas visitas técnicas à obra anteriormente mencionada e análise dos
respectivos projetos e na análise dos ensaios realizados em protótipos construídos
no Laboratório de Componentes e Sistemas Construtivos do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, cujas descrições constam no item 5 desse
trabalho.
O eventual uso da proposta para futuras avaliações e ensaios exploratórios
de sistemas de RNA, deve respeitar aos critérios e métodos apresentados nesse
trabalho.
Adotou-se como base para a proposta os critérios e métodos de ensaio
descritos na ETAG 034 – Parte 1, considerando a semelhança entre os requisitos
apresentados neste documento e a NBR 15575:2013.
Considera-se que os ensaios relacionados às questões de segurança
estrutural dos revestimentos não-aderidos devam ser realizados considerando o
estado limite último (ELU) e considerando os limites de deslocamentos e falhas
definidos nesta proposta (ELS), não levando os ensaios até a ruptura total, como
feito no ETAG, considerando que as premissas de projeto podem ser verificadas
sem a necessidade de levar o ensaio até a ruptura do corpo de prova.
A ETAG determina que o ensaio de carga de vento deva ser conduzido até o
rompimento da placa de revestimento ou até que outras falhas ocorram.
Possivelmente o mercado nacional atualmente não disponibilize equipamentos
capazes de conduzir esse ensaio até a ruptura de uma das partes do sistema RNA
com as juntas abertas, considerando que a pressão aplicada no sistema não é
estática (conforme determina o documento) e os equipamentos falham ao tentar
atingir tal pressão de ruptura.
Com base na impossibilidade de adotar integralmente os critérios da ETAG
descritos acima, baseado na eventual ausência de equipamentos capazes de
conduzir o ensaio até a ruptura do corpo de prova, considera-se um caminho para
análise de resultado de ensaio do desempenho do produto, que o componente de
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revestimento amasse ou fissure em cargas similares às cargas de ELS descritas na
norma, e a substituição ou manutenção da peça danificada deve ser prevista durante
o desenvolvimento do projeto de manutenção da fachada.
4.1 Requisitos e critérios de avaliação propostos no trabalho

As decisões tomadas na fase de concepção do envelope da edificação serão
de fundamental importância para o êxito do projeto. Detalhes de projeto bem
elaborados, tais como dimensionamentos adequados dos sistemas de fixação e das
placas de revestimento, soluções de fixação das placas de revestimento ao
substrato, tipos de sistemas de fixação, características das placas de revestimento,
soluções de interface com esquadrias, platibandas e cantos, entre outros, mitigarão
riscos relacionados à eficiência do sistema RNA durante instalação e uso. Ensaios
de desempenho feitos também na fase de elaboração de projetos executivos visam
corroborar, validar a eficiência do produto projetado.
A especificação de componentes em conformidade com as normas técnicas
para aplicação no revestimento não-aderido é fundamental para o sucesso do
produto, considerando as questões de durabilidade dos elementos de revestimento,
da estrutura secundária e do sistema de fixação. Dentre os fatores, destaca-se a
importância da resistência à corrosão da estrutura secundária e do sistema de
fixação. Quando não existir normas técnicas nacionais pertinentes, é importante a
consideração de normas estrangeiras ou internacionais, não esquecendo das
particularidades nacionais, como é o caso por exemplo da avaliação de placas de
revestimento em concreto polimérico
Dessa maneira, além dos critérios propostos no trabalho, fica ressaltada a
importância da qualidade do projeto do envelope. Os sistemas de revestimentos
não-aderidos apresentam diversos detalhes de interfaces que devem ser
considerados para cada empreendimento, reduzindo dessa maneira o índice de
retrabalhos, manutenções corretivas e mitigando consideravelmente o risco de
acidentes.
Para as propostas de critérios constantes nesse trabalho, assumiu-se a
premissa que os sistemas de revestimentos não-aderido estarão obrigatoriamente
livres de interferências que não condizem com o sistema, como fixações ou
instalações de elementos que não estejam previstos, caracterizando portanto
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elementos estranhos ao sistema. Assume-se que o projeto e a execução da obra
considerem o RNA concebido conforme orientações do fabricante.
Portanto, corroborando com a ETAG 034, são propostos neste trabalho
requisitos e os respectivos critérios de desempenho com relação à:


resistência a impactos e cargas de vento do sistema RNA, visando
garantir segurança no uso e operação da fachada e, consequentemente,
do edifício,



drenabilidade do sistema RNA, visando contribuir com a estanqueidade à
água da fachada; e



manutenibilidade do sistema RNA, visando garantir atendimento da VUP
da fachada.

Os critérios citados nos itens a seguir foram propostos considerando a
possibilidade de realização dos ensaios com equipamentos e acessórios disponíveis
no laboratório onde o corpo de prova foi montado. Observa-se, por exemplo, que a
alteração da massa do impacto de corpo mole, de 50 kg (proposto na ETAG) para 40
kg (massa disponível em laboratório), não apresenta um potencial de alteração nos
resultados os ensaios. A adoção da massa de 40 kg também permitiu que o ensaio
fosse realizado com uma massa já utilizada pelo laboratório para avaliação de outros
sistemas, evitando assim investimentos que não trariam grandes mudanças ou
benefícios técnicos.
4.1.1 – Desempenho estrutural
4.1.1.1.Resistência a Impactos de corpo mole (400J e 60J)

São propostos os seguintes critérios para avaliar o revestimento com relação
à resistência a impacto de corpo mole, visando mitigar riscos a integridade dos
ocupantes e/ou transeuntes:
Para impactos de 60J (categoria I e II da ETAG 0034, e demais pavimentos):
a) Não é admitida a ocorrência de falhas, como fissuras, quebras, mossas,
deformações permanentes entre outras, no sistema de revestimento.
Para impactos de 400J, pavimento térreo (categoria I da ETAG034):
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a) Não ocorrência de queda de nenhuma das partes do sistema de
revestimento, admitindo-se, entretanto, fissuração da peça ensaiada,
desde que seja possível sua substituição e reposição;
b) Admitem-se deformações em partes da estrutura metálica, desde que
passíveis de atividades manutenção corretiva economicamente viáveis e
que conduzam a estrutura metálica ao estado original anterior ao impacto;
c) As placas ensaiadas não podem apresentar arestas e/ou regiões, afiadas
e/ou cortantes.
Para impacto de 300J (categoria II da ETAG034 - sistema de revestimento
localizado em pavimentos que possam sofrer impactos de objetos chutados ou
jogados):
a) Não ocorrência de queda de partes do sistema de revestimento,
admitindo-se, entretanto, fissuras da peça ensaiada, desde que seja
possível sua substituição e reposição;
b) Admitem-se deformações em partes da estrutura metálica, desde que
passíveis de atividades de manutenção corretiva economicamente viáveis
que conduzam a estrutura metálica ao estado original anterior ao impacto;
c) As peças ensaiadas não podem apresentar arestas e/ou regiões, afiadas
e/ou cortantes.
O projetista do RNA, juntamente com outros agentes do processo de
produção do edifício, são os responsáveis por decidir se o sistema RNA em outros
pavimentos deve atender a este critério. Uma decisão que envolve a análise dos
riscos envolvidos.
4.1.1.2 Resistência a impactos de corpo duro

São propostos os seguintes critérios para avaliar o revestimento com relação
à resistência a impactos de corpo duro, visando mitigar riscos à integridade dos
ocupantes e/ou transeuntes:
Para impactos de 10J, pavimento térreo e pavimentos que possam sofrer
impactos de objetos chutados ou jogados (categoria I e II da ETAG034);

59

a) Não ocorrência de queda de nenhuma das partes do sistema de
revestimento, admitindo-se, entretanto, fissuras da placa ensaiada, desde
que seja possível sua substituição e reposição;
b) As peças ensaiadas não podem apresentar arestas e/ou regiões, afiadas
e/ou cortantes.
4.1.1.3 Resistência às cargas de vento

Foram propostos os seguintes critérios para avaliar o revestimento com
relação à resistência a cargas de vento, visando mitigar riscos a integridade dos
ocupantes e/ou transeuntes. Salienta-se que estes critérios são uma adaptação da
NBR 10821-2:2011.
Para a pressão de serviço (pressão de ensaio) o sistema de revestimento não
pode:
a) Apresentar ruptura, ou colapso total ou colapso parcial de qualquer de
seus componentes, incluindo a placa de revestimento;
b) Apresentar deslocamento máximo instantânea superior a L/175 do perfil,
sendo L o comprimento livre do componente em análise; limitando-se a 30
mm;
c) Apresentar deslocamento residual superior a 1,0% do comprimento livre
do perfil em análise, medida após 3 min do desligamento da pressão de
ensaio;
d) Ocorrência de falha nas fixações;
Para a pressão de segurança o sistema de revestimento não pode:
a) Apresentar ruptura, ou colapso total ou colapso parcial de qualquer de
seus componentes, incluindo a placa ensaiada.
4.1.2 Contribuição à estanqueidade à água: drenabilidade

Para a avaliação da drenabilidade é proposto medir a relação entre água
aspergida durante o ensaio no sistema RNA e a água capturada, ou seja, aquela
que atingiu o substrato e foi coletada (durante e após o ensaio). Tal informação vai
permitir analisar se o sistema de impermeabilização do substrato, juntamente com a
câmara de ar especificada em projeto, são adequados para promover a
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estanqueidade do sistema de vedação vertical externo (substrato + revestimento não
aderido). Estima-se que uma relação entre água capturada e água aspergida da
ordem de 5% seja adequada para promover a estanqueidade da fachada.
4.1.3 Manutenibilidade

Propõe-se criar

um conjunto de orientações para sistematizar/organizar a

atividade de manutenção de fachadas executadas com RNA, com base no
regulamento Chicago Façade Inspection Ordinance. A proposta tem objetivo de
organizar as periodicidades, conteúdo mínimo de relatórios a serem emitidos,
responsabilidades técnicas e definições dos graus de inspeção.
O regulamento é dividido em nove partes, conforme apresentado no item 3.5
desse trabalho, entretanto com objetivo de facilitar a aplicação dos conceitos
estudados, a proposta desse trabalho será apresentada em seis partes:
a) Definições
Define-se Exame Crítico uma inspeção visual minuciosa das condições de
todas as elevações das fachadas do edifício que tiverem sido executadas com RNA.
Todas as atividades de inspeção devem ser supervisionadas por um profissional
técnico responsável contratado pelo gestor da edificação (gestor de manutenção,
síndico, engenheiro de manutenção, dentre outros), para definição da necessidade
ou não de atividades de manutenção corretiva.
Define-se Inspeção e Reparo Contínuo um programa de inspeção visual
realizado bienalmente por um profissional contratado pelo gestor da edificação,
sendo que tal profissional deve desenvolver um relatório de acompanhamento para
fins de informar ao responsável técnico da edificação a necessidade ou não de
atividades de reparo.
Define-se Profissional um engenheiro ou arquiteto capacitado para realização
de atividades de manutenção de tal natureza.
Outras definições são necessárias:


Falha do RNA é caracterizada quando qualquer parte do sistema rompe e
infere em risco para os transeuntes ou para a propriedade.
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Atividades de Reparo são atividades caracterizadas como corretivas,
onde a natureza da atividade tem por objetivo recuperar o estado de
desempenho mínimo do sistema.

 Estabilização é a atividade corretiva de natureza temporária que tem
objetivo de reter condições de insegurança ou de risco iminente até que
reparos permanentes possam ser realizados
b) Aplicações
Essa proposta é

aplicável para edificações residenciais, comerciais e

institucionais de múltiplos pavimentos.
c) Documentação das atividades de inspeção e manutenção executadas
(relatórios)
É de responsabilidade do gestor da edificação manter as condições de
segurança das fachadas e providenciar relatórios periódicos para fins de obtenção
de dados. O gestor deve providenciar exames críticos periódicos, respeitando a
periodicidade determinada. Deve também providenciar reparos contínuos a cada
dois anos, bem como garantir a elaboração do relatório técnico referente a tais
reparos. O relatório que apontar a necessidade de reparos ou atividades de
manutenção corretiva, e também apontar o planejamento das atividades referentes a
essa manutenção.
d) Conteúdo do Programa de Exame Crítico
O exame crítico deve obrigatoriamente apresentar uma consideração
referente aos relatórios emitidos anteriormente, caso existam. O profissional técnico
capacitado para tais atividades deve escrever um relatório sobre o exame crítico no
qual deva constar informações referentes às condições do RNA, número de placas
danificadas ou destacadas da estrutura secundária, existência ou não de partes
soltas, mal fixadas ou faltantes na estrutura secundária e/ou no substrato, além de
relatar a existência de deteriorações significantes em qualquer uma das partes do
sistema RNA. Além disso, o relatório deve apontar imediatamente a existência de
condições de risco iminente. Caso atividades de manutenção corretiva sejam
necessárias, o relatório deve apresentar um planejamento dessas atividades, bem
como sua urgência.
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e) Classificação quanto à segurança do sistema RNA e suas partes
Todas as partes do sistema RNA identificados como inseguros, como em
casos de eventual destacamento de ancoragens da estrutura secundária fixadas no
substrato, devem ser alvos de medidas preventivas para fins de redução de riscos
de acidentes, e alvo de reparos e/ou reforços que recuperem o estado de segurança
em um intervalo de tempo oportuno.
f)

Premissas para aplicação do conjunto de orientações propostos

f.1 – Definições


O exame visual minucioso significa que o profissional técnico contratado
deve observar em detalhes a existência de falhas no sistema RNA, seja
por meio do toque, inspeção visual, registros fotográficos, técnica de
observação

remota

(drone),

registros

termográficos,

registros

infravermelhos, ou outros instrumentos de valia para tais atividades. A
fachada deve ser 100% vistoriada e os pontos de ocorrência de falhas
devem ser anotados e relatados.


Quando o RNA apresentar Condição Insegura ou de Risco Iminente, o
responsável técnico da edificação deve imediatamente contratar um
profissional capacitado para realização das atividades de reparação da
fachada. Um planejamento deve ser apresentado pelo profissional
contratado dentro de 72 horas, mesmo que as atividades iniciem
imediatamente após a chamada.



Quando o RNA apresentar condição segura para realização do
Programa de Reparo e Manutenção, o profissional capacitado deve
reportar que a fachada não apresenta uma condição perigosa ou de risco
iminente no instante que o Exame Crítico for realizado. Todavia, deverá
ser apontada e relatada a demanda por reparos e atividades de
manutenção, bem como o planejamento dessas atividades. O programa
de reparo e manutenção tem objetivo de prevenir que a fachada entre em
uma condição de risco.



Quando o RNA apresentar Condição Segura, o profissional capacitado
deve reportar que a fachada não apresenta uma condição perigosa, de
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risco iminente ou em situação de ser alvo de atividades de reparo no
instante que o Exame Crítico for realizado.
f.2- EXAMES CRÍTICOS – Procedimentos
1) Os Exames Críticos devem apurar e determinar as regiões caracterizadas
como “inseguras”, “condição segura para realização de atividades de
manutenção” ou “seguras”.
2) O Exame Crítico deve ser iniciado na região em que a edificação pode
apresentar maior risco, geralmente nas regiões próximas às ruas e
calçadas.
3) Em regiões onde o substrato não apresente danos aparentes, deve-se
realizar a inspeção do substrato em

pelo menos duas regiões, por

fachada, em pavimentos diferentes. .
4) A inspeção do substrato requer o acesso visual ao produto, seja por meio
da retirada das placas do revestimento RNA da estrutura secundária, ou
por meio de micro câmeras.
5) As atividades de manutenção corretiva podem ser realizadas em paralelo
com o Exame Crítico, desde que se tenha anuência do profissional
responsável pelo relatório.

f.3 - PADRÃO DE RELATÓRIOS – Relatórios de exames críticos
Os relatórios críticos devem ser desenvolvidos a cada 4 anos, a partir da data
da entrega da finalização da obra.
Os relatórios devem conter as seguintes informações:
1) Nome e endereço do edifício;
2) Planta de implantação, contendo ruas adjacentes e/ou outras edificações
constantes do terreno;
3) Tipo de ocupação da edificação. Em caso de uso misto, especificar;
4) Todos os contatos, nome e documentação do responsável técnico pela
edificação;
5) Todos os contatos, nome e documentação do profissional capacitado
responsável pela elaboração do relatório de Exame Crítico;
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6) Descrição detalhada do edifício, contendo número de pavimentos, altura
total, dimensões, idade e características do sistema RNA e eventuais
interferências de outros sistemas;
7) Relatório fotográfico da fachada e suas partes;
8) Descrição detalhada do Exame Crítico realizado que apresente a
classificação da edificação em Segura, Insegura ou que apresenta
necessidade de reparos;
9) Desenhos ou fotografias para descrição dos locais e extensão da área
onde o sistema RNA apresenta condições de deterioração;
10) Descrição e localização de áreas que apresentem condições inseguras,
além da descrição das atividades de manutenção corretiva recomendadas
e seu planejamento. Caso necessário, o relatório deve apresentar nesse
item a descrição de medidas temporárias para recuperação das condições
de segurança;
11) Descrição detalhada das atividades de manutenção corretiva, bem como
a urgência dessas atividades;
12) Se necessário, deve-se apresentar uma correlação entre a condição atual
e a condição visualizada no último Exame Crítico;
13) Recomendações para Exames futuros, se necessário;
14)Assinatura do profissional responsável pela emissão do relatório;
15) Data do relatório;
16) Anexos.
f.4 - PADRÃO DE RELATÓRIOS – Relatórios de Inspeção e Reparos
Contínuos
a) Todos os itens apresentados no relatório de exame crítico, com exceção
dos itens H, I, J, K, L e M. Deve ainda apresentar a descrição completa
dos reparos e/ou atividades de manutenção recomendadas, além do
planejamento

dessas

atividades.

O

desempenho

das

atividades

recomendadas será verificado em inspeções futuras.
f.5 - PADRÃO DE ATENDIMENTO DO PROFISSIONAL
1) Em função das características dos materiais empregados no sistema
RNA, eventualmente situações de risco podem não ser identificadas
durante o Exame Crítico.
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2) O profissional responsável pelo relatório não precisa estar presente nas
atividades de inspeção, desde que outros profissionais qualificados
estejam realizando as atividades de manutenção sob sua supervisão
direta.
3) O profissional responsável pelo Exame Crítico deve ser tecnicamente
qualificado.
4) O profissional deve estar familiarizado com atividades de manutenção de
sistemas RNA.
5) O profissional deve analisar os desenhos e as especificações de projeto.
6) O profissional deve analisar os desenhos as-built e as condições em que
o sistema RNA se encontra durante o uso da edificação, para verificação
da conformidade entre projeto e obra finalizada.
7) O profissional deve analisar os projetos e suas especificações, além dos
relatórios de manutenção realizados anteriormente, com objetivo de obter
dados do histórico de manutenção do sistema RNA.
8) O Exame Crítico deve ser realizado em plataformas elevatórias
(equipamentos para acesso) que permitam que o profissional e/ou seus
subordinados toquem as placas de revestimento.
9) O profissional deve documentar as condições do sistema RNA por meio
de fotografias e desenhos.
10) O profissional deve notificar o gestor da edificação sobre as regiões que
apresentam deformação, abaulamento, deslocamento ou inclinações,
além de eventuais falhas encontradas na estrutura secundária e/ou
substrato.
11) O profissional deve notificar o gestor da edificação sobre as condições
encontradas na edificação e, se necessário, recomendar inspeções
complementares ou ensaios para ajudar a diagnosticar as causas das
falhas identificadas, além de determinar o prazo que tais falhas devem ser
reparadas.
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12) O profissional deve notificar o responsável da edificação das suas
obrigações em manter inspeções periódicas nas fachadas da edificação,
bem como os respectivos relatórios.
4.2 Métodos de ensaio

Esse item tem como objetivo apresentar os métodos de ensaio propostos
para a realização dos ensaios.
4.2.1 Impactos de corpo mole (400J e 60J)

Os ensaios propostos são baseados na Tabela 2 desse trabalho,
considerando a categoria de uso do produto proposta pela ETAG.
O corpo de prova a ser ensaiado deve ser montado conforme o projeto da
edificação que o RNA será instalado, considerando as fixações, a câmara de ar, a
estrutura secundária e os pontos de apoio ou fixação das placas de revestimento.
Para os ensaios de impacto sugere-se que o corpo de prova tenha pelo menos a
altura de um pé direito da edificação e que a largura seja determinada com base na
paginação do revestimento e consequentemente de seus apoios, devendo-se
respeitar a largura mínima de 1,5 m.
Propõe-se realizar ensaios com energias de 400J e 60J, sendo a energia
maior considerada de segurança e a menor de utilização. A energia de impacto de
segurança (400J) é obtida com o içamento de um saco tipo “gota” com massa de 40
kg a uma altura de 1 metro em relação ao ponto de impacto. Tal ensaio deve ser
realizado para regiões onde o RNA esteja instalado ao nível do solo e de fácil
acesso para o público, geralmente pavimento térreo, garagem, etc.
Em regiões passíveis de impactos por objetos lançados ou chutados, em
áreas com eventual acesso para o público, ou em andares de acesso do público ao
edifício que inspirem cuidados, deve ser realizado o ensaio de impacto de 300J.
O revestimento deve ser submetido a dois impactos em dois pontos distintos:
ponto 1 - na meia altura da placa de revestimento, na região das juntas verticais
entre duas peças (peça inferior), e ponto 2 - na região da junta horizontal entre
quatro placas de revestimento. A Fotografia 7 apresenta esquematicamente os
pontos onde são propostos que os impactos sejam aplicados, considerando as
energia de 400J ou 300J.
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Fotografia 7 – Regiões dos impactos de corpo mole (400J)

2

1

No ensaio de impacto de corpo mole de 60J, o revestimento deve ser
submetido a três impactos em três pontos distintos, com a esfera de 3kg: ponto 1 entre as juntas verticais, próximo à borda inferior do revestimento; ponto 2 – em
região que caracterize o meio do vão entre as fixações da placa de revestimento; e
ponto 3 - próximo à borda das placas de revestimento; conforme Fotografia 8.
Fotografia 8 – Regiões dos impactos de corpo mole (60J)

2

1

3
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4.2.2 Impactos de corpo duro

Propõe-se que o revestimento seja submetido a cinco impactos de 10J em
cinco regiões distintas. Os pontos são definidos respeitando-se as orientações da
ETAG 034 quanto ao distanciamento mínimo da borda.
A energia de impacto é obtida com o içamento de uma massa de 1 kg a uma
altura de 1 metro em relação ao ponto de impacto.
A Fotografia 9 apresenta esquematicamente os pontos onde os impactos
devem ser aplicados.
Fotografia 9 – Regiões dos impactos de corpo duro (10J)

4
2

3

5

1

4.2.3 Resistência às cargas de vento

Propõe-se para fachadas de edificações de até 90 metros de altura e
configuração geométrica retangular que o ensaio da carga de vento deve ser
realizado conforme NBR 10821-3:2011, utilizando a pressão de segurança e de
serviço, para pressão e sucção, considerando a altura do edifício e as regiões do
Brasil, no que diz respeito às velocidades de vento.
O corpo de prova deve ser posicionado na câmara de ensaio, com a face
externa voltada para o interior da câmara, portanto, as cargas de vento
uniformemente distribuídas, sejam de pressão ou sucção, são exercidas na face
frontal do corpo de prova.
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Para

placas

de

revestimento

que

são

mecanicamente

fixados

independentemente entre si, sem contato uma com as outras, o corpo de prova deve
ter a dimensão mínima de 1,5 m². São exemplos desse caso as famílias A, B, F ou
G, descritas na Tabela 1 do Capitulo 2.
Se as placas de revestimento dependem uma da outra, vertical ou
horizontalmente, e fazem parte das famílias D ou H de sistemas RNA descritas
anteriormente, um corpo de prova composto por 3 x 3 m (horizontal e vertical) deve
ser ensaiado.
Se as placas de revestimento dependem uma da outra vertical ou
horizontalmente, e fazem parte das famílias C ou E de sistemas RNA descritas
anteriormente, pelo menos 4 componentes de revestimento devem ser ensaiados.
O mesmo corpo de prova deve ser aproveitado para a realização dos ensaios
de drenabilidade.
As dimensões acimas são designadas pela ETAG e foram consideradas para
a realização desse trabalho.
A ETAG sugere a preparação de um substrato não estanque ao ar composto
de madeira, estrutura de aço, alvenaria ou concreto com 1 furo de 15 mm de
diâmetro por metro quadrado de corpo de prova.
A preparação do corpo de prova deve considerar o sistema de RNA mais uma
estrutura de aço e uma placa de policarbonato transparente, que corresponde ao
substrato (parede de alvenaria, por exemplo). Para atendimento à solicitação da
necessidade da existência de troca de ar (corpo de prova não estanque) devida à
existência de juntas abertas entre placas de revestimento e da câmara de ar com
trocas de ar com o exterior, exigência também feita pela ETAG034, são propostos
considerar o vão entre o policarbonato e a estrutura metálica do corpo de prova,
além dos furos executados no policarbonato para captação da água que atinge o
substrato. As áreas desses vãos garantem a não estanqueidade do sistema.
A Fotografia 10 ilustra o corpo de prova montado na câmara de ensaio.
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Fotografia 10 – Corpo de prova montado na câmara de ensaio

4.2.4 Drenabilidade

Propõe-se que o ensaio de drenabilidade seja realizado conforme o ensaio de
estanqueidade à água da NBR 10821-3:2011, considerando a pressão de
estanqueidade à água de compatível com a classe de vento e a altura do edifício.
Entretanto, a água captada deve ser mensurada em dois instantes, sendo o
primeiro logo após o término do ensaio e o segundo após 24 horas do término do
ensaio, permitindo captar a água residual que venha a permanecer sobre o
substrato. Salienta-se que a sugestão de aguardar 24 horas para a segunda leitura
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da quantidade de água capturada pode ser redefinida à medida que outros ensaios
de drenabilidade forem sendo realizados e os dados coletados.
Também é necessário montar/prever um dispositivo que permita a captura
da água que atinge o policarbonato, considerado como o substrato do corpo de
prova. O dispositivo pode ser composto por calhas posicionadas na estrutura
metálica do corpo de prova, mangueiras, um cano coletor e um recipiente para
medição da quantidade total de água.
A Fotografia 11 ilustra o dispositivo elaborado para a captação da água
incidente no corpo de prova.
Fotografia 11 – Dispositivo para captação de água
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4.3. Critérios ETAG 034 x Critérios propostos

O Quadro 2 apresenta as principais diferenças entre os métodos de ensaio
propostos pela ETAG e pelo trabalho.
Quadro 2 – Principais diferenças entre os métodos de ensaio propostos
Critério

ETAG

Proposta do autor

Principais diferenças

Resistência

Os ensaios estabelecidos

A proposta é baseada na

Os critérios propostos

às cargas de

pelo ETAG são feitos até

NBR 10821-2. Para a

pelo ETAG não

vento

a carga na qual ocorre a

pressão de serviço (pressão

subsidiam dados para

ruptura de uma, ou mais,

de ensaio) o sistema de

dimensionamento da

partes do corpo de prova,

revestimento não pode:

estrutura secundária do

visando utilizar os
resultados de ensaios
para dimensionamentos
do sistema, assim o
critério considerado é a

Apresentar ruptura, ou
colapso total ou parcial de
qualquer de seus
componentes, incluindo a
placa de revestimento;

ausência de falha.
instantânea superior a L/175
A falha, neste caso, é

do perfil, sendo L o

definida pela ocorrência

comprimento livre do

de uma das seguintes

componente em análise;

situações:

limitando-se a 30 mm;

Ocorrência de ruptura de

Apresentar deformação

pelo menos um dos

residual superior a 1,0% do

componentes de

comprimento livre do perfil

revestimento.

em análise, medida após 3

deformação permanente

min da retirada da pressão
de ensaio.

acentuada em pelo menos

Ocorrência de falha nas

um dos componentes de

fixações

revestimento.

disso, não existem no
Brasil equipamentos
laboratoriais que
viabilizem a realização
desse ensaio baseado

Apresentar flecha máxima

Ocorrência de

sistema RNA. Além

Para a pressão de

Ocorrência de falha nas

segurança o sistema de

fixações.

revestimento não pode:

Ocorrência de falha ou

Apresentar ruptura, ou

destacamento da

colapso total ou colapso

estrutura secundária

parcial de qualquer de seus

nesses critérios.
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componentes, incluindo a
placa de revestimento.
Drenabilidade

Ausência de dados
O Sistema RNA deve ser

A proposta é criar um

projetado e instalado de

indicador que meça a

modo que a água que

relação entre água

penetrar ou condensar na

aspergida e água capturada

câmara de ar deve ser

que atingiu o substrato do

drenada para fora do

corpo de prova. Esse

sistema sem ocorrência

indicador vai permitir

de acumulo de água,

analisar se, o sistema de

dano por umidade ou

impermeabilização do

passagem de água

substrato, juntamente com a

através do substrato ou

câmara de ar especificada

do sistema RNA.

em projeto, são adequados
para promover a
estanqueidade do sistema

A verificação do
atendimento ao critério é
feita por analise de projeto
considerando as
características do material
utilizado e a geometria
das placas de
revestimento e as
dimensões das juntas
entre elas

de vedação vertical externo
(substrato + revestimento
não aderido).

históricos impossibilita
considerar apenas a
apreciação dos projetos.
Deve-se considerar que
a incidência de vento e
chuva no Brasil é
diferente em relação à
Europa.
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5

RESULTADOS: VALIDAÇÃO DA PROPOSTA

A validação da proposta desta dissertação foi feita por meio da realização de
ensaios, os quais utilizaram corpos de prova executados com base em um projeto
real (estudo de caso), cujo processo de montagem foi acompanhado pelo autor.
Portanto, foram feitas análises de projeto e visitas à obra, visando o entendimento
do sistema e de suas particularidades, para possibilitar a montagem dos corpos de
prova a serem ensaiados.
Foram, portanto, adotados os métodos de ensaios e os critérios de avaliação
propostos no Capítulo 4.
As Fotografias 12 a 14 ilustram o sistema RNA da obra visitada em fase de
montagem.
Fotografia 12 – Aspecto da fachada em execução
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Fotografia 13 – Detalhe dos dispositivos de fixação

Fotografia 14 – Detalhe das placas não-coplanares
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5.2 Ensaios para validação da proposta do trabalho
5.2.1 Descrição do produto ensaiado

O revestimento não aderido ensaiado é composto por placas cerâmicas
extrudadas, apoiadas em peças metálicas fixadas aos perfis metálicos da estrutura
do revestimento, os quais são fixados à estrutura principal do prédio e às paredes de
fachada através de inserts metálicos (esquema em corte na Figura 16).
Figura 16 – Esquema em corte do sistema RNA

A estrutura do prédio onde o produto foi instalado foi preparada para receber
o sistema do revestimento não aderido, considerando-se que nas regiões de laje e
de viga de borda foram instalados tubos metálicos para fixação da estrutura
secundária do revestimento. Nas paredes de alvenaria foram definidos, em projeto,
pontos de reforço com graute nas regiões onde foram fixados os inserts metálicos da
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estrutura do revestimento (Figura 17). No caso do corpo de prova ensaiado em
laboratório, a estrutura do prédio descrita acima foi simulada por um quadro de aço.
Figura 17 – Esquema do posicionamento dos pontos de graute

As placas cerâmicas utilizadas no corpo de prova têm larguras variáveis,
entre 150 mm e 300 mm, e comprimento de 1185 mm e 1415 mm. As placas
utilizadas nos ensaios de impacto são iguais as que foram utilizadas no pavimento
térreo do edifício no qual o produto foi instalado, e contam com reforços compostos
por chapas de alumínio composto com espessura de 6 mm, fixadas no tardoz da
placa com selante de silicone estrutural monocomponente com cura na presença de
umidade atmosférica. Além deste reforço, foi realizado outro reforço com malha de
aço inox fixado nas chapas de alumínio e nos perfis da estrutura do revestimento
com objetivo de evitar a queda da placa de revestimento caso ocorra ruptura em
situações de impacto (Fotografia 15).
Fotografia 15 – Detalhe do reforço fixado na estrutura secundária
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Os perfis metálicos que compõem a estrutura secundária são em alumínio e
tem dimensões de 50 mm x 73 mm x 73 mm x 4,76 mm (largura, comprimento,
largura e espessura). Os inserts são em alumínio e tem dimensões e
posicionamentos variados, conforme projeto (Figura 17). Todas as fixações são
feitas por parafusos. Foram previstos perfis de EPDM entre as peças metálicas e as
placas cerâmicas para absorver potenciais diferenças de movimentações/vibrações
entre elas (Fotografia 16).
Fotografia 16 – Detalhe do perfil EPDM

5.2.2 Descrição dos corpos de prova
5.2.2.1 Descrição do corpo de prova de impactos de corpo mole e corpo duro

O corpo de prova (sistema de revestimento) foi fixado sobre substrato em
alvenaria de blocos de concreto. Foram realizados reforços com graute na alvenaria,
nas regiões onde os inserts metálicos foram fixados, respeitando-se os
distanciamentos dos inserts metálicos definidos no projeto de fachada do edifício
onde o revestimento foi aplicado (Fotografia 17).
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Fotografia 17 – Vista do corpo de prova montado em laboratório

5.2.2.2 Descrição do corpo de prova para ensaios de cargas de vento e drenabilidade

O corpo de prova ensaiado compreendeu:
Um substrato não estanque ao ar que permitiu vazão do ar do interior do
corpo de prova para o exterior e vice-versa, visando reproduzir o fluxo de ar que
pode ocorrer no sistema de revestimento. Para tanto, o substrato foi formado por
placa de policarbonato de 10 mm de espessura, estruturado com perfis metálicos.
Estrutura metálica montada com dispositivos de fixação especificados no
projeto da fachada;
As placas cerâmicas instaladas conforme projeto.
A Fotografia 18 apresenta a vista do corpo de prova montado em laboratório.
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Fotografia 18 – Vista do corpo de prova montado em laboratório

5.3 Resultados
5.3.1 Resultados dos ensaios de corpo mole (400J e 60J)

O sistema de revestimento foi avaliado quanto à resistência a impactos
considerando as categorias de uso I (exposto ao acesso de pessoas e vulnerável a
impactos) e II (exposto a eventuais impactos de objetos chutados ou jogados) da
ETAG 034.
A Tabela 4 apresenta a síntese dos resultados obtidos nos ensaios de
impacto de corpo mole, com energia de 400J, e a Tabela 5, com energia de 60J.
Ambos os ensaios foram feitos considerando o revestimento no pavimento térreo, ou
seja, com o reforço das chapas de alumínio no tardoz das placas cerâmicas.
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Tabela 4 – Resultados dos ensaios de resistência a impactos de corpo mole (400J)
Local do
impacto

Energia J

Impacto nº

Ocorrências

1

400

1

Ruptura da placa cerâmica no ponto
do impacto, sem ocorrência de
queda de nenhuma das partes do
sistema

2

400

2

Sem ocorrências

Tabela 5 – Resultados dos ensaios de resistência a impactos de corpo mole (60J)
Local do
impacto

Energia J

Impacto nº

Ocorrências

1

60

1

Sem ocorrências

2

60

2

Sem ocorrências

3

60

3

Deformação da peça metálica de
apoio da placa cerâmica

Fotografia 19 – Deformação da peça metálica – Impacto de corpo mole
(60J)

A deformação ocorrida na peça metálica de apoio da placa cerâmica,
conforme ilustra Fotografia 19, foi desconsiderada para análise, visto que o impacto
foi aplicado em uma das extremidades do corpo de prova, o que pode ter interferido
no resultado. Todavia, caso o projeto da fachada do edifício preveja tal situação, é
recomendável a inserção de reforços na estrutura metálica em regiões de cantos
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que permitam a dissipação ou absorção da energia do impacto, evitando dessa
maneira a deformação ocorrida durante o ensaio.
5.3.2 Resultados dos ensaios de corpo duro

A Tabela 6 apresenta a síntese dos resultados obtidos nos ensaios de
impacto de corpo duro, executados considerando o revestimento no pavimento
térreo, ou seja, com o reforço das chapas de alumínio no tardoz das placas
cerâmicas.
Tabela 6 – Resultados dos ensaios de resistência à impactos de corpo duro
Local do
impacto

Energia J

Ocorrências

1

Fissura

2

Fissura

3

10

Mossa na face externa da placa cerâmica, e
destacamento na região da mossa na face interna da
placa, sem ocorrência de queda da placa

4

Ruptura localizada *

5

Fissura localizada, sem ocorrência de queda da placa

* impacto aplicado na borda da placa, desrespeitando as orientações da ETAG, sendo,
portanto, desconsiderado na análise final.

5.3.3 Resultados dos ensaios de cargas de vento

O ensaio da carga de vento foi realizado conforme NBR 10821-3:2011,
utilizando a pressão de segurança de 2210 Pa e de serviço de 1480 Pa, para
pressão e sucção, considerando que o edifício “exemplo” tem em torno de 90m de
altura e foi construído na cidade de São Paulo (Classe IV).
A preparação desse corpo de prova para o ensaio de validação foi realizada
com o sistema de RNA mais uma estrutura de aço e uma placa de policarbonato
transparente, que correspondiam ao substrato (parede de alvenaria, por exemplo).
Para atendimento à solicitação da necessidade da existência de troca de ar (corpo
de prova não estanque) feita pela ETAG, foram calculados o vão entre o
policarbonato e a estrutura metálica do corpo de prova, além dos furos executados
no policarbonato para captação da água que atingiu o substrato. As áreas desses
vãos garantiram a não estanqueidade do sistema.
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A Tabela 7 apresenta a síntese dos resultados obtidos nos ensaios de
carga de vento de pressão e a Tabela 8, cargas de vento de sucção.
Tabela 7 – Resultados dos ensaios de cargas de vento - Pressão
Valor da
Percentual positivo da pressão
Deslocamento
pressão
Observações
de ensaio
(mm)
(Pa)
0
0
0,00
Nada a relatar
30%

444

0,32

Nada a relatar

0

0

0,00

Nada a relatar

60%

888

0,65

Nada a relatar

0

0

0,00

Nada a relatar

100%

1480

1,20

Nada a relatar

0

0

0,07

Nada a relatar

Pressão de segurança positiva 1

2210

Nada a relatar

Pressão de segurança positiva 2

2210

Nada a relatar

Tabela 8 – Resultados dos ensaios de cargas de vento – Sucção

0

Valor da
pressão
(Pa)
0

30%

444

0,33

Nada a relatar

0

0

0,00

Nada a relatar

60%

888

0,70

Nada a relatar

0

0

0,00

Nada a relatar

100%

1480

1,24

Nada a relatar

0

0

0,07

Nada a relatar

Pressão de segurança negativa 1

2210

Nada a relatar

Pressão de segurança negativa 2

2210

Nada a relatar

Percentual negativo da
pressão de ensaio

Não

foram

observadas

Deslocamento
(mm)

Observações

0,00

Nada a relatar

deformações,

destacamentos,

deslocamentos,

desprendimentos, fissuras ou quebras no corpo de prova quando submetido às
pressões de serviço e de segurança determinadas na NBR 10821.
5.3.4 Resultados dos ensaios de drenabilidade

O ensaio de drenabilidade foi realizado conforme o ensaio de estanqueidade
à água da NBR 10821-3:2011, considerando a pressão de estanqueidade à água de
250Pa, compatível com a classe IV e altura de 90 m.
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A água captada foi mensurada em dois instantes, sendo o primeiro logo após
o término do ensaio e o segundo após 24 horas do término do ensaio, permitindo
captar a água residual que estava sobre o substrato.
Foi montado em laboratório um dispositivo que permitiu a captura da água
que atingiu o policarbonato, que atuou como o substrato do corpo de prova. O
dispositivo é composto por calhas posicionadas na estrutura metálica do corpo de
prova, mangueiras, um cano coletor e um recipiente para medição da quantidade
total de água.
A

Tabela 9 apresenta a síntese dos resultados obtidos no ensaio de

drenabilidade.

Aspersão de
água por
bico (L/min)

Tabela 9 – Resultados do ensaio de drenabilidade
Água
capturada
Bicos
Tempo de
Total de
durante o
utilizados no
ensaio
água
ensaio +
ensaio
(min)
aspergida (L)
água não
capturada¹(L)

2

4

15

120

0,5

Relação água
aspergida/água
capturada (%)

0,4

¹ Água não capturada: refere-se à estimativa do volume de água que ficou retido no substrato do corpo
de prova e não escoou até o recipiente.

Pode-se observar que o índice de água que atingiu o substrato do corpo de
prova é baixo relacionado ao total de água aspergida, sugerindo que as
considerações da ETAG sobre a possibilidade de realizar a análise baseada no
projeto pode ser adotado no Brasil. Entretanto, considera-se necessária uma maior
base de dados de resultados de ensaios de drenabilidade para avaliar se a
afirmação é válida.
A camada de ar entre substrato e tardoz da peça de revestimento pode variar
de acordo com as características de projeto e a quantidade de água que atinge o
substrato do corpo de prova poderá ter influência direta dessa variação de distância.
Todavia, como critério de ensaio e de análise de resultados, sugere-se que seja
mantido o índice de 5% de

relação entre água captura da água aspergida,

considerando que essa informação permitirá, por exemplo, que empresas
fabricantes de produtos de impermeabilização especifiquem a garantia da vida útil
de seu produto baseado nesse limite máximo de incidência de água no substrato.
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6

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O trabalho reúne argumentos técnicos para embasamento de normalização
técnica para os sistemas de revestimentos não-aderidos executados com placas de
revestimentos constituídos de diversos materiais.
Dentre os aspectos não abordados no escopo do trabalho salienta-se a
necessidade de pesquisar outros requisitos de desempenho do produto, como
resistência e reação ao fogo, desempenho acústico e, principalmente, questões
relacionadas ao desempenho térmico e a durabilidade.
O RNA é reconhecido pelo potencial de reduzir a incidência solar nas
fachadas da edificação e, por conseguinte, proporcionar o amortecimento térmico do
ambiente. A influência do RNA no desempenho térmico pode ser mensurada de
duas maneiras, instrumentando as fachadas de uma edificação ou por meio de
simulação computacional. Entretanto uma série de prerrogativas devem ser
consideradas para que a avaliação atinja resultados corretos. Recomenda-se a
análise dessa característica do produto em trabalhos posteriores.
Recomenda-se também a realização de algumas variações dos ensaios de
desempenho realizados nesse trabalho, como impactos de corpo mole e corpo duro
em elementos de revestimento sem previsão de reforços. Necessita ainda pesquisar
os efeitos decorrentes de variações na câmara de ar entre o substrato e o tardoz das
placas de revestimento para verificação da alteração da incidência de água durante
o ensaio de drenabilidade.
Outro aspecto que deve ser explorado em trabalhos futuros é o requisito de
durabilidade do sistema, seja dos fixadores, estruturas secundárias e elementos de
revestimento. Ensaios como envelhecimento acelerado, envelhecimento natural,
exposição em câmara de umidade e câmara de névoa salina podem subsidiar dados
para efeitos de estimativa de durabilidade do produto e a possibilidade de previsão
de manutenção do sistema, quando uma de suas partes atingir o final de sua vida
útil considerando o desempenho mínimo esperado. Ensaios de resistência ao
choque térmico das placas de acabamento também devem ser considerados.
Os ensaios de cargas de vento podem eventualmente ser substituídos pela
combinação de cálculos estruturais e ensaios de ruptura da placa de revestimento
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quando exposto à tração na flexão, simulando dessa maneira a ação do vento.
Entretanto essa hipótese deve ser comprovada em trabalhos futuros e, para tanto,
sugere-se a modelagem de estruturas em elementos finitos ou métodos similares
que propiciem a avaliação da estrutura secundária como um todo ou, pelo menos,
uma área significativa.
Sobre a manutenibilidade do sistema, considera-se que a ausência de
normalização ou documentos técnicos específicos para o planejamento da
manutenção das fachadas não pode ser considerado o principal motivo para a falta
de manutenção. As ferramentas estão disponíveis e podem ser utilizadas por todos
os envolvidos nos processos de manutenção, desde os projetistas até os gestores
de manutenção.
Cabe ao fornecedor do sistema, à construtora ou incorporadora, apresentar
todas as informações necessárias à limpeza e conservação das placas de
revestimento, formas de substituição das placas e outros componentes, prazos e
formas de inspeção, ferramentas necessárias, etc. Necessidade ainda prever a
aquisição de placas para eventuais reposições, a serem fornecidas pela construtora
ao condomínio na oportunidade da entrega da obra.
O conjunto de orientações propostos no item de manutenibilidade pode ser
um início de discussão do tema particularizado para revestimentos não-aderidos.
Essas orientações precisam ser aplicadas, visando aprimoramentos.
Conclui-se que os critérios e métodos de ensaio propostos pelo autor podem
ser considerados para comporem uma documentação técnica específica para o
sistema.
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