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A palavra desempenho é definida1 (em arquitetura) em última instância como 

comportamento em utilização. Segundo SOUZA (1998) e MITIDIERI FILHO (1998) a palavra 

desempenho caracteriza o fato de que um produto deve apresentar certas propriedades que 

o capacitem a cumprir sua função quando sujeito a certas ações sejam elas de origem 

natural ou decorrentes da própria utilização da edificação. 

PEREIRA (2005) apresenta um breve histórico sobre a forma sistemática de como o 

tema desempenho vem sendo abordado. Segundo MITIDIERI FILHO(1998) apud PEREIRA 

(2005) até a década de 80 as normas técnicas disponíveis no Brasil e os códigos de obras 

eram apenas prescritivos, voltados para componentes cujo comportamento era bem 

conhecido. As normas não continham especificações relacionadas aos limites mínimos de 

qualidade que pudessem servir de referência na avaliação do desempenho de novos 

produtos. O documento elaborado pelo IPT, em 1981, foi um dos primeiros no país a 

basear-se no conceito de avaliação de sistemas construtivos inovadores para habitação. 

A Caixa Econômica Federal é o principal órgão de financiamento de unidades 

habitacionais de interesse social. Todos os processos construtivos considerados “não 

convencionais”, definidos pela CAIXA como os que não utilizam estrutura de concreto 

armado e vedações em alvenaria de tijolos, sistemas que utilizam componentes ou 

processos inovadores devem passar por um processo de avaliação de desempenho. No 

mês de dezembro do ano de 2002, a CAIXA lançou orientações gerais para a “Análise da 

Garantia de Desempenho de Construções não Convencionais ou Inovadoras”. A avaliação 

de desempenho de um determinado sistema construtivo é de fundamental importância no 

sentido de reconhecer a validade de uma proposta alternativa para habitação de interesse 

social, bem como viabilizar o desenvolvimento de novos mercados para produtos 

principalmente de madeira associados à construção civil. 

Segundo SOUZA (1998), a tendência verificada na avaliação de novos componentes 

tinha como referência técnicas construtivas tradicionais, como se observa em vários códigos 

municipais de obras, onde a parede de tijolos revestidos com argamassa é o padrão 

adotado, sem levar em consideração a finalidade do edifício e as especificidades locais. 

Houve um grande avanço no ano de 2004, quando iniciou-se o  Projeto de Norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 02:136.01.001, estabelecendo critérios de 

desempenho que, tem por objetivo principal uma abordagem menos empírica, 

caracterizando de uma forma bastante clara, a que requisitos deve atender a habitação e 

suas partes. 

 Com um financiamento da Caixa Econômica Federal, através da Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), este projeto possibilitou ao Conselho Brasileiro de Construção 

                                                           
1 Conceil international du Batiment-CIB, The performance concept na its terminology CIB-report 32., 1995  
 

 



 31

(COBRACON) reunir um conjunto de especialistas para a produção de uma documentação 

de referência, através da intensa participação de entidades como Sindicato da Indústria da 

Construção Civil-SP (SINDUSCON SP), Sindicato de Compra, Venda, Locação e 

Administração de Imóveis Residencial e Comercial de São Paulo (SECOVI- SP), Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT), Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,  Instituto 

Brasileiro de Siderurgia (IBS), CEF e Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). O 

COBRACON através da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) propõe um 

conjunto de normas para a habitação visando incentivar o desenvolvimento de produtos e 

orientar a avaliação da real eficiência técnica e econômica das inovações tecnológicas.  

 Por outro lado, os produtos que compõem a habitação também influenciam o seu 

desempenho. Por este motivo desde junho de 2003 a CAIXA e outros agentes financiadores 

passaram a exigir das empresas ligadas ao setor de construção civil, e em especial ao setor 

de construção habitacional a certificação de qualidade. O PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade) se propõe a organizar o setor da construção civil em torno de 

duas questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva. 

Estas questões envolvem um espectro relativamente amplo de ações dentre as quais se 

destacam as seguintes: qualificação de construtoras e projetistas, melhoria da qualidade de 

materiais, formação e requalificação de mão de obra, normalização técnica, capacitação de 

laboratórios, aprovação técnica de tecnologias inovadoras e comunicação e troca de 

informações. Desta forma, espera-se o aumento da competitividade no setor, a melhoria da 

qualidade de produtos e serviços, a redução de custos e a otimização do uso dos recursos 

públicos. O objetivo de longo prazo é criar um ambiente que propicie soluções mais baratas 

e de melhor qualidade para a redução do déficit habitacional no país e, em especial, o 

atendimento das famílias consideradas de interesse social.  

Atualmente existem cinco documentos “Requisitos e critérios mínimos de 

desempenho”, referentes à “Parceria para a divulgação e disseminação de tecnologias da 

habitação”, disponíveis no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) (CLETO, 2006). Estes 

documentos contemplam edifícios habitacionais que utilizam gesso acartonado; estruturas 

em aço; alvenaria estrutural; steel framing e concreto celular. Destes cinco documentos, dois 

estão ligados ao setor siderúrgico (steel framing e estruturas em aço), através do Centro 

Brasileiro de Construção em Aço; dois estão ligados ao segmento de produção de cimento 

no Brasil (alvenaria estrutural e concreto celular), representado pela Associação Brasileira 

de Cimento Portaland (ABCP). O último, (gesso acartonado) está ligado a três grandes 

fabricantes de chapas de gesso acartonado de origem francesa. Estes três segmentos são 

oligopólios organizados, investem em pesquisas, principalmente no que diz respeito à 

aplicação e incentivo do consumo de seus produtos, através do treinamento de “formadores 

de opinião” (arquitetos, engenheiros, técnicos da área de construção civil) e da capacitação 
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de mão de obra especializada na execução destes sistemas construtivos. O mesmo não se 

verifica em relação ao setor florestal, que é composto de poucos grandes produtores e 

muitos pequenos produtores, sendo que há muito pouco investimento em pesquisas na área 

de produtos de madeira para construção civil, caracterizando-se apenas como um setor 

produtor de insumos. 

A CAIXA apresenta uma postura bastante rigorosa e criteriosa na aprovação de 

sistemas construtivos, por este motivo o conhecimento destes documentos é de 

fundamental importância para observar-se a forma como foram organizados, servindo de 

exemplo para futuros processos. A própria CAIXA afirma que estes processos “exemplificam 

a nova forma de implementação dos programas habitacionais de Governo, conciliando os 

interesses das partes envolvidas e se assegurando previamente da garantia de 

desempenho da tecnologia a ser empregada” (CLETO, 2006).  

Estes documentos estabelecem os requisitos e critérios mínimos a serem atendidos 

nos respectivos processos construtivos para solicitação de financiamentos junto à CAIXA, e 

estão baseados no Projeto de Norma da ABNT (2004). Os mesmos são resultados de uma 

ação de consolidação e aperfeiçoamento de processos construtivos ‘inovadores’ como o 

gesso acartonado, steel frame e concreto celular ou ‘convencionais’ como a alvenaria 

estrutural. Por exemplo, no caso do gesso acartonado, a origem do documento deve-se à 

falta de uma normalização nacional específica vigente na época, voltada, principalmente, ao 

processo construtivo e suas interferências com as demais partes do edifício, além do fato de 

ser uma tecnologia com uso recentemente difundido entre as empresas construtoras. Foram 

estes motivos que também incentivaram o desenvolvimento dos documentos que abordam 

as demais inovações tecnológicas, por exemplo, o steel frame, o qual, em função da 

inexistência de normalização brasileira sobre o sistema, foi fundamentado em normas e 

experiências internacionais, em especial as norte-americanas, assim como no exame dos 

projetos já edificados no Brasil. ”(CLETO, 2006). 

O “Steel Frame“ é um sistema construtivo leve, segundo RODRIGUES (2006) frame 

é o esqueleto estrutural projetado para dar forma e suportar a edificação, sendo composto 

por elementos leves. É importante evidenciar que o sistema Steel Frame utiliza como 

vedação chapas de madeira reconstituída, Oriented Standard Board (OSB) que são 

fabricadas à partir de partículas orientadas de Pinus. O documento2 evidencia as exigências 

de desempenho e inclui o desempenho estrutural, segurança ao fogo, estanqueidade à 

água, conforto térmico e acústico e durabilidade. A estrutura do documento é descrita a 

seguir: 

                                                           
2 Sistema Construtivo utilizando perfis estruturais formados a frio (steel framing)-Requisitos e condições mínimos 
para financiamento pela CAIXA 
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1. Introdução- apresenta a conceituação de elemento estrutural (elementos isolados) e 

sistemas construtivos em aço (um conjunto de elementos) 

2. Objetivo- estabelece os requisitos e condições mínimas para financiamento pela CAIXA 

de empreendimentos utilizando o sistema construtivo em questão. 

3. Limitações para emprego do sistema- apresenta a limitação de uso deste sistema 

construtivo, que permite a construção de  edificações de até quatro pavimentos. 

4. Caracterização do sistema-  apresenta uma descrição detalhada do sistema construtivo, 

com a nomenclatura de todos os seus componentes. 

5. Exigências de desempenho do sistema-  estabelece os requisitos do sistema construtivo e 

apresenta critérios e níveis de desempenho mínimos. 

6. Componentes do sistema- caracteriza os componentes do sistema, indicando a 

composição e dimensões dos mesmos. 

7. Especificações dos perfis- indica quais as normas técnicas que a especificação de perfis 

em aço deve seguir. 

8. Garantias e responsabilidades– estabelece a responsabilidade de cada parte, eximindo 

os organizadores do documento de quaisquer responsabilidades técnicas, evidenciando a 

obrigatoriedade de ter um responsável técnico, conforme a legislação vigente. 

8.1. Da construtora- estabelece que a construtora tem por obrigação oferecer à CAIXA e aos 

adquirentes finais as garantias previstas na legislação brasileira, e as garantias adicionais 

exigidas especificamente pela CAIXA. 

8.2. Do fabricante dos perfis de aço da estrutura– também responsabiliza o fabricante em 

oferecer garantias de responsabilidade  previstas na legislação. 

8.3. Dos fabricantes dos demais materiais componentes do sistema construtivo em steel 

framing- responsabiliza os demais  fabricantes em oferecer garantias e responsabilidades  

previstas na legislação. 

Os itens 9, 10, 11, 12, 13 e 14 são conclusivos, estabelecem a validade do 

documento, as disposições transitórias, as considerações finais, ficha técnica, glossário, 

referências bibliográficas e relação de normas citadas. 

SOUZA (1998) sugere uma metodologia básica para aplicação do conceito de 

desempenho da habitação que, explicitada na seqüência deste documento: 

a) Identificação das exigências do usuário a serem satisfeitas; 

b) Listagem de requisitos a serem atendidos pela habitação; 

c) Definição de critérios de desempenho e de métodos de avaliação. 
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2.1 REQUISITOS E NÍVEIS DE DESEMPENHO - EXIGÊNCIAS DOS USUÁRIOS 

Segundo o Código de Defesa do Consumidor3: 

“É vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar no mercado de consumo, qualquer 
produto ou serviço, em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 
competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO...” 

 
O Projeto de Norma ABNT (2004) apresenta uma lista geral de condições qualitativas 

que devem ser cumpridas pela habitação, a fim de que sejam satisfeitas as exigências do 

usuário, utilizadas como referência na elaboração da norma com o objetivo de estabelecer 

requisitos, critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho. Estes requisitos e 

exigências foram divididos em três grandes grupos (segurança, habitabilidade e 

sustentabilidade) conforme apresentado na Figura 2.1 
O Projeto de Norma ABNT (2004) estabelece também, em função das necessidades 

básicas de segurança, saúde, higiene e economia, para os diferentes elementos e partes da 

construção, níveis mínimos de desempenho conforme a Tabela 2.1. Segundo o mesmo 

Projeto de Norma, a agentes públicos financiadores ou promotores de habitação caberá 

definir, em cada caso, o nível de desempenho pretendido; não havendo nenhuma indicação, 

subentende-se pactuado o nível “M” (mínimo). Para verificação do atendimento ou não aos 

diferentes critérios de desempenho, os métodos de avaliação consideram a realização de 

ensaios laboratoriais, provas de carga, simulações (modelos matemáticos), cálculos e 

análises qualitativas; nas observações que sucedem para alguns critérios algumas vezes 

constam exigências complementares, que também devem ser atendidas. 

 

Tabela 2.1- Níveis de desempenho 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

“M”- (Mínimo) Critérios que devem ser obrigatoriamente atendidos 

“I” (intermediário) Diferentes relações custo/ benefício, para desempenho excedente 
às necessidades mínimas 

“S” (superior). Diferentes relações custo/benefício, para desempenho excedente 
às necessidades intermediárias 

 Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.001, ABNT (2004) 

 

                                                           
3 lei 8078 de11 de setembro de 1990, capítulo V, seção IV, artigo 39 
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Figura 2.1- Requisitos e critérios de segurança, habitabilidade e sustentabilidade, segundo o Projeto de 

Norma  (ABNT, 2004). Fonte do autor 
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2.2 EXIGÊNCIAS DE DESEMPENHO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

Avaliar a qualidade e o desempenho de uma edificação implica em definir quais os 

componentes considerados inovadores, e quais as condições e níveis de desempenho 

devem ser alcançadas quando estivem em condições normais de uso. A lista de requisitos é 

muito extensa, por este motivo é de fundamental importância elaborar um roteiro definindo 

quais testes devem ser realizados. No caso específico da avaliação de desempenho de 

casas de madeira pode-se ter uma idéia dos requisitos a serem avaliados através das 

afirmações: 

 “Casa de madeira pega fogo fácil” apesar da evolução de um incêndio depender de 

vários aspectos, envolvendo uma análise mais aprofundada de riscos, as seguradoras não 

permitem a contratação de seguro contra incêndios para casas de madeira. No ano de 2006, 

das inúmeras seguradoras pesquisadas, apenas uma possibilitava este tipo de contratação, 

que apresentava uma taxa duas vezes maior que o seguro de uma casa em alvenaria. Esta 

mesma seguradora para contratações de incêndio não realizava vistorias para análise de 

riscos, considerava por “pré conceito” que havia um alto risco de incêndios. 
“Subiu na vida, mudou-se para uma casa de material” madeira não é material? 

“Casa de madeira no verão é muito quente e no inverno é gelada” se esta afirmação 

fosse verdadeira como se justificaria o fato de que muitos países em que há condições 

climáticas extremas constroem casas de madeira? 

“Em casa de madeira as paredes tem ouvido, ou seja o que se fala de um lado se ouve 
de outro” o isolamento acústico depende, não só das propriedades acústicas do material 

mas, também da existência de caminhos para a passagem do som. Não adianta construir 

uma parede de concreto, ou de um material pesado qual quer, e ter um pequeno orifício ou 

frestas. 

O sistema construtivo convencional (a CAIXA define como sendo alvenaria de tijolos 

cerâmicos), pode utilizar ou utiliza madeira nos sub-sistemas cobertura, piso, além de vários 

outros componentes como portas, janelas, rodapés, vistas etc. A questão é identificar quais 

os sub-sistemas que não são usualmente construídos em madeira. Nesse caso pode-se 

identificar os sub-sistemas estrutura e vedação e em alguns casos o piso, (quando o 

contrapiso também é executado em madeira). 

Tendo como princípio a identificação dos materiais e/ ou componentes “inovadores” 

em um sistema construtivo em madeira, os Quadros 2.1, 2.2, e 2.3 relacionam os sub-

sistemas, critérios, normas e níveis de desempenho para os requisitos de segurança, 

habitabilidade e sustentabilidade e indicam o que deve ser  avaliado através de ensaios do 

material ou do protótipo. 
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 S  E  G  U  R  A  N  Ç  A 

 Componente/ 
Critérios Métodos de avaliação Normas 

técnicas  
Nível de 

desempenho

Estrutura/ paredes 
Estado limite último 

Avaliação pelo método 
semi-probabilistico ou 
Ensaios destrutivos 

NBR 7190 
NBR 6122 
NBR 8681 
NBR 6120 
NBR 6123 

“M” 

Estrutura /paredes 
Estado limite de utilização 

 
Método semiprobabilístico 

de cálculo estrutural, 

NBR 7190 
NBR 6122 
NBR 8681 
NBR 6120 
NBR 6123 

“M” 

Paredes/ Resistência a impactos de 
corpo mole 

Ensaios destrutivos do 
material NBR 11675 “M” 

Resistência a impactos de corpo duro Ensaios destrutivos do 
material 

NBR 11675 “M” 

Capacidade de suporte de peças 
suspensas 

Ensaios destrutivos do 
material NBR 11678 “M” SE

G
U

R
A

N
Ç

A
 E

ST
R

U
TU

R
A

L 

Interação com portas (paredes externas 
e internas) 

Ensaios destrutivos do 
material NBR 14718 “M” 

Resistência ao fogo de elementos de 
compartimentação Ensaios destrutivos NBR 5628/01 “M” 

Resistência ao fogo dos elementos 
estruturais Ensaios NBR 5628 “M” 

Propagação superficial de chamas Ensaios NBR 9442/86. “M” 
Resistência ao fogo 
Estruturas , paredes  

Ensaios ou 
Métodos analíticos 

NBR 5628/01 
NBR 10636/89  “M” 

Densidade ótica de fumaça Paredes, 
Pisos Ensaios ASTME 662  “M” 

Propagação de chamas de materiais de 
acabamento , paredes e fachadas no 

interior da habitação 

Ensaios ou  
Métodos analíticos NBR 9442 “M” 

Distância vertical mínima entre vãos de 
janelas ou portas-balcão presentes nas 

fachadas 

Análise do projeto e 
Vistoria do protótipo. NBR 9442  “M” 

SE
G

U
R

A
N

Ç
A

 C
O

N
TR

A
 IN

C
ÊN

D
IO

 

Propagação de chamas de materiais 
aparentes nos tetos 

 

Ensaios ou  
Métodos analíticos NBR 9442 “M” 

Quadro 2.1- Requisitos de segurança de sistemas construtivos em madeira  Fonte: do autor 
 

 H  A  B  I  T  A  B  I   L I  D  A  D E  
 Componente/ 

Critérios 
Métodos de 
avaliação Normas técnicas Nível de 

desempenho
Transmitância térmica de paredes 

externas Cálculo Projeto de Norma da 
ABNT 02:135.07002:1998  “M” 

Vãos mínimos de janelas e 
aberturas para ventilação 

Análise do projeto 
arquitetônico 

Projeto de Norma da 
ABNT 02:135.07002:1998 “M” 

Sombreamento dos vãos das 
janelas de dormitórios 

Análise do projeto 
arquitetônico 

Projeto de Norma da 
ABNT02:135.07-002:1998  “M” 

Limites da temperatura do ar no 
verão 

Simulação ou 
Medições no protótipo 

Projeto de Norma da 
ABNT02:135.07-002:1998  
 

“M” 

Limites da temperatura do ar no 
inverno 

 

Simulação ou 
Medições no protótipo 

Projeto de Norma da 
ABNT02:135.07-002:1998  “M” 

C
O

N
FO

R
TO

 T
ÉR

M
IC

O
 

Isolação térmica da cobertura Cálculo- 
absortância térmica 

Projeto de Norma da 
ABNT02:135.07-002:1998  “M” 

 Quadro2.2- Continua
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 Quadro2.2- Conclusão 

Diferença Padronizada de Nível 
Ponderada promovida pela 

vedação externa  
Medições no protótipo ISO140-5  

NBR10152/04  
“M” 

Índice de Redução Sonora 
Ponderado dos componentes 

construtivos da fachada 
Ensaios  de laboratório ISO140-3:1995   

 “M” 

Diferença Padronizada de Nível 
Ponderada 

entre ambientes 
Medições no protótipo 

ISO140-4  
NBR10152/04  
 

“M” 

Índice de 
Redução Sonora Ponderado, Rw, 

dos componentes construtivos 
entre ambientes (Paredes internas)

Ensaios de laboratório ISO 140-3:1995   “M” 

C
O

N
FO

R
TO

  A
C

Ú
ST

IC
O

 

 
Nível de Pressão Sonora de 

Impacto Padronizado Ponderado 
Medições no protótipo ISO 717-2 

 

“M” 

Proteção da estrutura contra 
umidade proveniente do solo 

 

Análise de projeto 
 

NBR 9575/03 “M” 

Proteção da estrutura contra a 
umidade decorrente de chuvas Análise do projeto,  

NBR 5987/80  
NBR 7190/97  
NBR 9575/03  
NBR 10844/89 NBR 
11702/92 NBR 13245/95  

“M” 

Proteção da estrutura contra 
umidade decorrente da ocupação 

do imóvel 
Análise do projeto,  as mesmas do item 

anterior.  “M” 

Ascensão de umidade do solo Análise de projeto  
 
NBR 9575 
NBR 9574 

“M” 

Infiltração de água a partir da 
superfície do piso Ensaios  NBR 9574 “M” 

Infiltração de água de chuva em 
paredes de fachada ou esquadrias 

nelas presentes 
Análise de projeto  

NBR 6486; NBR 9574,  
NBR 9575,NBR 10821, 
NBR11702, NBR 13245, 
NBR 13749 e NBR 13755. 

“M” 

Ação combinada do vento e da 
chuva em paredes de fachada ou 

esquadrias nelas presentes 

Ensaios 
Anexo 1 

 

NBR 6486  
NBR10821/00.  “M” 

ES
TA

N
Q

U
EI

D
A

D
E 

Estanqueidade de paredes 
internas e externas em contato 

com áreas molháveis 

Análise de projeto e/ou 
realização de ensaio 
de estanqueidade, 

Projeto de Norma da ABNT  
02:136.01.004  (2004), 
 anexo C 

“M” 

Quadro 2.2- Requisitos de habitabilidade de sistemas construtivos em madeira Fonte: do autor 

 
 S  U  S  T  E  N  T  A  B  I  L  I  D  A  D  E 
 Componente/ 

Critérios Métodos de avaliação Normas 
técnicas 

Nível de 
desempenho

Vida útil de projeto e prazos de garantia 
dos elementos e componentes 

Ensaios ASTM 3345 “M” 

Vida útil de projeto e prazos de garantia 
da estrutura e dos seus componentes Ensaios ASTM 3345- “M” 

Envelhecimento natural ou acelerado 
(pisos) Ensaios ISO 15686-1  “M” 

Ações climáticas em paredes externas 
 Ensaios 

Projetos de Normas 
02:136.01.001 
ABNT Anexo D e 
02:136.01.004, 
2004 – ABNT 

“M” 

D
U

R
A

B
IL

ID
A

D
E 

  

Quadro2.3- Continua 
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Quadro2.3- Conclusão 

Ações da cobertura sobre o corpo 
principal da construção 

 

Análise de projeto, cálculo 
estrutural, cálculos de 

fluxo de calor e 
movimentações térmicas 

NBR 7190/97 
NBR 8681 
NBR 6120 
NBR 6123 

“M” 

Ações da água projetada da cobertura 
sobre as fundações e paredes de 

fachada 
Análise do projeto 

Projeto de Norma 
02:136.01.001 
ABNT (2004)-  

“M” 

Durabilidade da madeira frente à ação 
de fungos Ensaios ASTM-D-1413 “M” 

 

Durabilidade da madeira frente à ação 
de insetos xilófagos Ensaios 

Publicação IPT 

N° 1157). “M” 

Quadro 2.3- Requisitos de sustentabilidade de sistemas construtivos em madeira Fonte: do autor 
 

De acordo com a CAIXA a avaliação de sistemas construtivos não convencionais 

deve seguir as seguintes etapas: 

a) A apresentação do projeto completo, (Apêndice 1) memorial descritivo e manual de 

montagem do sistema construtivo, contendo as principais vantagens e inovações 

propostas. 

b) Orçamento detalhado de todos os componentes (Apêndice 2); 

c) Laudos de ensaios tecnológicos do material e do sistema de acordo com as normas 

brasileiras ou, na inexistência das mesmas, normas internacionais indicadas pelo 

Projeto de Norma da ABNT (2004); 

d) Relatório de análise do sistema construtivo e memorial descritivo do controle de 

qualidade do protótipo bem como um planejamento da qualidade da fabricação das 

futuras unidades; 

e) Manual do usuário indicando transporte, estocagem, manuseio, utilização e 

manutenção do produto, componente, sistema. 

É interessante observar que dentre as diversas exigências da CAIXA não há a 

nenhum documento ou item que mencione a reposição ou substituição da peças ou 

componentes, tampouco da ampliação da unidade habitacional e simplicidade construtiva. 

Os Quadros 2.4 a 2.6 sugerem algumas diretrizes projetuais relacionando os 

requisitos de sistemas construtivos em madeira de reflorestamento, com as normas 

especificadas pelo Projeto de Norma da ABNT (2004).  
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 S  E  G  U  R  A  N  Ç  A 
 Requisitos de sistemas construtivos em madeira Normas 

SE
G

U
R

A
N

Ç
A

 E
ST

R
U

TU
R

A
L 

As condições de desempenho devem ser comprovadas 
analiticamente, demonstrando o atendimento ao estado 
limite último, devendo as ações respeitar as normas 
vigentes e as considerações estabelecidas; 

Preferencialmente modular a estrutura, de forma a 
especificar peças com pouca variação dimensional; 

Adequação do peso e tamanho dos elementos 
construtivos da edificação às possibilidades de 
montagem por autoconstrução; 

Previsão de passagem das instalações pelo interior das 
paredes e da estrutura, concentrando a passagem 
vertical e horizontalmente; 

Uso de espécies de reflorestamentos  locais; 

Simplicidade construtiva. 

NBR 7190- Projeto de estruturas de 
madeira 
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações 
NBR 6123 - Forças devidas ao vento em 
edificações 
ASTM D3345- Laboratory evaluation of 
wood and other cellulosic materials for 
resistance to termites 
NBR 6122/96 Projeto e execução de 
fundações 
Projeto de Norma 02:136.01.002 -
Desempenho de edifícios habitacionais de 
até cinco pavimentos – Parte 2: Estrutura 

SE
G

U
R

A
N

Ç
A

 
C

O
N

TR
A

 O
 F

O
G

O
 Prever detalhes que contribuam para impedir a 

propagação do fogo; 

Em locais com avaliação de alto risco prever o 
tratamento com produtos retardantes de chamas e 
sistemas preventivos de combate a incêndio; 

Especificar materiais de revestimento virtualmente 
incombustíveis. 

ISO 1182:2002 Fire test  building 
materials- non-combustibility test 
ISO 3008:1976 Fire-resistance tests Door 
and shutter assemblies e Instruções 
técnicas do Corpo de Bombeiros local 
e/ou Decreto/Lei relativo à segurança 
contra incêndio, em vigor no Estado da 
Federação onde se localizar a obra, 
produto ou projeto em avaliação. 

Quadro 2.4- Requisitos projetuais de segurança de sistemas construtivos em madeira Fonte: do autor 
 

 H  A  B  I  T  A  B  I  L  I  D  A  D E 
 Requisitos de sistemas construtivos em madeira Normas 

C
O

N
FO

R
TO

 
H

IG
R

O
TÉ

R
M

IC
O

 

Utilização dos parâmetros arquitetônicos relacionados 
na Proposta de Norma de Desempenho Térmico em 
Habitação de Interesse Social 
A avaliação (simulação computacional) deve ser feita 
para dias típicos de projeto, de verão e de inverno, com 
a utilização dos  dados climáticos da cidade onde será 
localizada a edificação; 
Simular todos os recintos da unidade habitacional 
considerando as trocas térmicas entre os seus 
ambientes e avaliar os resultados dos recintos 
dormitórios e salas; 

Projeto 02:135.07-003 Desempenho 
térmico de edificações - Parte 3: 
Zoneamento bioclimático Brasileiro e 
estratégias de condicionamento térmico 
passivo para habitações de interesse 
social 

Projeto 02.135.02-003 Parte 3 - 
Procedimento de cálculo para a 
determinação da iluminação natural em 
ambientes internos 

C
O

N
FO

R
TO

 A
C

Ú
ST

IC
O

 

 
Simulação acústica através de métodos preditivos, 
variando-se os diferentes componentes do subsistema 
parede-piso cobertura; 
Detalhamento das conexões parede, piso e cobertura; 
Detalhamento das esquadrias 
 

NBR 10151/00 Acústica Avaliação do ruído 
em áreas habitadas,visando ao conforto da 
comunidade 
ISO 140-4: 1998 Acoustics Measurement of 
sound insulation in buildings and of building 
elements – Part 4: Field measurements of 
airborne sound insulation between rooms 
ISO 140-5:1998 Acoustics – Measurement 
of sound insulation in buildings and of 
building elements – Part 5: Field 
measurements of airborne sound insulation 
of façade elements and façades 
ISO 140-7:1998 Acoustics – Measurement 
of sound insulation in buildings and of 
building elements – Part 7: Field 
measurements of impact sound insulation of 
floors 

Quadro 2.5 Requisitos projetuais de habitabilidade de sistemas construtivos em madeira Fonte: do autor 
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 S  U  S  T  E N  T  A  B  I  L  I  D  A  D  E 
 Requisitos de sistemas construtivos em madeira Normas 

D
U

R
A

B
IL

ID
A

D
E 

E 
M

A
N

U
TE

N
A

B
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ID
A

D
E 

Executar  detalhes construtivos que promovam a proteção das peças 
expostas as intempéries; 

Prever barreiras de vapor  com o objetivo de proteger as peças 
estruturais no interior de paredes coberturas etc.; 

Especificar painéis de vedação de acordo com o tipo de utilização 
(interna ou externa) 

Projetar fundações que atendam os requisitos do sistema  com relação 
ao isolamento de peças estruturais  da umidade do solo; 

Prever o tratamento da madeira contra cupins e outros agentes 
biodegradantes. 

ASTM D-3345- Laboratory 
evaluation of wood and 
other cellulosic materials for 
resistance to termites 

NBR 5674/99- Manutenção 
de edificações 
Procedimento 

 

Quadro 2.6- Requisitos projetuais de durabilidade e manutenibilidade de sistemas construtivos em madeira 
 Fonte: do autor 

 

KLEIN et al, (2004) descrevem as orientações apresentadas pela CAIXA aos 

construtores para a obtenção de financiamentos habitacionais de sistemas construtivos não 

convencionais: 
 

“Para analisar a solicitação de financiamento a CAIXA exige do proponente um “Laudo 
Técnico de Análise e Ensaios Tecnológicos”, um “Plano de Controle Tecnológico” e 
“Monitoramento da Fase de Produção”. O Laudo Técnico de Análise e Ensaios 
Tecnológicos é exigido como forma de analisar o impacto da inovação tecnológica na 
segurança e na qualidade da construção e, em decorrência, na garantia do financiamento.  
Este laudo deve deixar claro que o sistema proposto apresenta bom desempenho nas 
condições de uso, considerando as suas exigências de manutenção e durabilidade. Os 
ensaios tecnológicos exigidos, correspondem à segurança estrutural, segurança ao fogo, 
durabilidade e manutenção, conforto térmico, conforto acústico e de estanqueidade, os 
quais deverão ser realizados de acordo com a normalização existente no país. Os laudos 
técnicos, correspondentes aos ensaios tecnológicos, devem ser emitidos por instituições 
técnico-científicas, universidades ou instituto de pesquisa.” 

 

 Para cada fase há uma documentação específica a ser preenchida de acordo com os 

padrões da CAIXA. KLEIN et al (2004) descrevem as etapas da avaliação de desempenho 

de sistemas construtivos não convencionais: 

 
“Ao iniciar a fase de construção do empreendimento, a CAIXA exige do empreendedor um 
“Plano de Controle Tecnológico” e “Monitoramento da Fase de Produção”, o qual objetiva 
monitorar a execução da construção através de acompanhamento técnico, com emissão de 
relatórios periódicos que visam aferir a conformidade de execução, aos pressupostos de 
projeto e manual de montagem do sistema, bem como a realização de ensaios tecnológicos 
que objetivam comprovar a performance prevista nos laudos técnicos iniciais. Esta 
avaliação dos materiais, dos componentes e do sistema ou processo construtivo visa 
diagnosticar eventuais manifestações patológicas e indicar as respectivas soluções que 
deverão ser implantadas durante a fase de construção, evitando o seu reflexo no 
desempenho global da edificação. Ao concluir o empreendimento o construtor deverá 
elaborar um “Relatório Final de Monitoramento da Fase de Execução”, o qual conterá 
avaliações de desempenho do sistema construtivo proposto, apontando eventuais falhas e 
indicando soluções ou melhorias a ser introduzidas no processo.” 
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2.3 SEGURANÇA ESTRUTURAL 

A avaliação de desempenho de casas de madeira compreende requisitos de 

segurança que são balizados por normas e métodos de cálculo e ensaios, amplamente 

conhecidos por arquitetos e engenheiros. Esta discussão deveria estar associada aos 

métodos de controle de qualidade da matéria prima, pois ao contrário de outros materiais 

que tem um comportamento mais homogêneo, a madeira apresenta uma grande variação 

nas suas propriedades mecânicas; neste caso, um bom projeto, com cálculos que levam em 

consideração rigorosos coeficientes de segurança, não são garantias de um bom 

desempenho estrutural. Os critérios de segurança estrutural, definidos pela norma podem 

ser divididos em quatro categorias de acordo com o apresentado na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2- Requisitos de segurança estrutural 
CRITÉRIOS DE SEGURANÇA ESTRUTURAL 

Estrutura Pisos Paredes Cobertura 

 Estado limite último  
 Estados limites de 

utilização  
 Resistência a impactos 

de corpo mole  
 Resistência a impactos 

de corpo duro 

 Comportamento 
estático e ação de 
impactos acidentais  
 Cargas verticais 
concentradas 

 

 Estados limites de 
capacidade de suporte 
de peças suspensas  
 Ações em guarda-
corpos e parapeitos  
 Resistência a 
impactos de corpo 
mole  
 Resistência a 
impactos de corpo 
duro 
 Ações transmitidas por 
portas internas ou 
externas 

 Comportamento estático  
 Cargas concentradas em 
elementos estruturais  
 Cargas concentradas em 
coberturas acessíveis 
aos usuários  
 Impactos de corpo mole 
em coberturas 
acessíveis aos usuários 
 Impactos de corpo duro 
em coberturas 
acessíveis aos usuários  
 Peças fixadas em forros  
 Resistência ao impacto 
de telhas 

Fonte: Do autor,elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.002, ABNT (2004) 

 

2.3.1 Requisitos de estabilidade e resistência estrutural  

O Projeto de Norma da ABNT (2004), Parte 2 estabelece:  

“O desempenho estrutural do edifício, de seus elementos e de seus componentes deve ser 
analisado do ponto de vista dos estados limites último e de utilização, pelo método 
semiprobabilístico de cálculo estrutural. Devem ser consideradas a resistência mecânica, 
simulando-se através de modelos matemáticos e físicos as situações de ruína por 
esgotamento da capacidade de resistência dos materiais ou por instabilidade do equilíbrio. 
O estado limite de serviço deve garantir a durabilidade e utilização normal da estrutura, 
limitando-se a formação de fissuras, a magnitude das deformações e a ocorrência de falhas 
localizadas que possam prejudicar os níveis de desempenho previstos para a própria 
estrutura e para os demais elementos e componentes que constituem a edificação, incluindo 
as instalações hidrossanitárias e demais sistemas prediais.”  
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Sob as diversas condições de exposição (ação do peso próprio, sobrecargas de 

utilização, atuações do vento etc), o edifício deve atender às seguintes exigências (ABNT, 

2004): 

 Nenhuma de suas partes deve ruir ou perder a estabilidade; 
 Sob ação de impactos, choques, vibrações e outras solicitações decorrentes da utilização 

normal da edificação, razoavelmente previsíveis na época do seu projeto, a segurança dos 
usuários deve estar sempre garantida; 
 As deformações de quaisquer elementos do edifício não devem provocar sensação de 

insegurança nos usuários, admitindo-se tal exigência atendida caso as deformações se 
mantenham dentro dos limites estabelecidos nesta norma; 
 As deformações dos elementos estruturais não devem repercutir em estados inaceitáveis de 
fissuração de paredes de vedação e acabamentos, prejudicar a manobra normal de partes 
móveis como portas e janelas, o funcionamento normal das instalações etc.” 

 

No caso de edificações com estrutura em madeira devem ser consideradas as 

resistências mecânicas dos materiais ou componentes e as solicitações características de 

acordo com as prescrições das normas relacionadas na Tabela 2.3.  

 

Tabela 2.3- Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho- estabilidade e resistência estrutural 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

Método semi-
probabilístico de 
cálculo estrutural 
 

NBR 7190/97 Projeto de estruturas de madeira – 
Procedimento 
NBR 6122– Projeto e execução de fundações 
NBR 8681 (Ações e Segurança nas Estruturas); 
NBR 6120 (Cargas para o Cálculo de Estruturas de 
Edificações);  
NBR 6123 (Forças Devidas ao Vento em Edificações); 

“M” 

Estado limite 
último 

Ensaios 
destrutivos do 
material 
 

 O Projeto de Norma permite estabelecer uma resistência 
mínima de projeto através de ensaios destrutivos e o 
traçado do correspondente diagrama carga x 
deslocamento, registrando-se a história do carregamento 
Nesse caso, o ensaio deve ser conduzido com pelo 
menos dez etapas de carregamento, com repetição para 
três modelos geométricos idênticos e em escala real, 
confeccionados com os mesmos materiais, procedimentos 
e controles normais ao processo construtivo a ser adotado 
no canteiro de obras. 

“M” 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.002, ABNT (2004) 

 

No sistema construtivo wood light frame4 (WLF), por exemplo, são considerados 

elementos estruturais, o conjunto madeira serrada- painéis, os valores particulares do 

projeto (propriedades ou carregamentos permissíveis) estão associados com a espécie e 

classes de resistência específicas. Segundo SHERWOOD & MODY (1989) o uso crescente 

de produtos de madeira serrada e de painéis estruturais, trouxe a consciência da 

necessidade de melhorar a exatidão em atribuir valores para o cálculo de projetos 

                                                           
4 Sistema construtivo muito utilizado nos países desenvolvidos,composto por uma estrutura interna de  madeira serrada (pinus) 
e chapas de madeira reconstituída. 
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estruturais. Os painéis de madeira industrializada são fabricados de forma que as suas 

propriedades podem ser controladas no decorrer do processo. Nesta categoria podemos 

citar três grupos distintos: madeira compensada, madeira laminada e colada (ou micro 

laminada) e a madeira recomposta. A madeira compensada é o produto mais antigo, é 

formada pela colagem de lâminas finas com direção das fibras alternadamente verticais 

(PFÉIL & PFÉIL, 2003). 

Segundo PFÉIL & PFÉIL (2003) a resistência das peças de madeira varia com as 

espécies vegetais, ou dentro da mesma espécie de uma árvore para outra, o ainda 

conforme a posição da peça dentro da mesma árvore. Além destas variações existem ainda 

muitos outros fatores que podem interferir nos valores de resistência dentro de uma mesma 

espécie. A incidência de defeitos pode ter uma influência muito grande sobre os valores 

médios de resistência.  

A madeira serrada é visualmente classificada, levando-se em consideração: a 

presença, localização e quantidades de nós; manchas e rachaduras; abaulamento, 

arqueadura e porcentagem da madeira de verão na secção transversal (relacionada ao peso 

específico) (PFÉIL & PFÉIL, 2003). De acordo com a NBR 7190 (1997), a classificação das 

peças de madeira deve respeitar as seguintes condições: 

 
a) As peças de madeira poderão ser classificadas como de primeira categoria, somente se 

forem classificadas como isentas de defeitos por meio de método visual normalizado, e 
também submetidas a uma classificação mecânica para enquadramento nas classes de 
resistência especificadas no item 6.3.5 da norma. Não se permite classificar as madeiras 
como de primeira categoria apenas por meio de método visual de classificação; 

b) As peças serão classificadas como de segunda categoria quando não houver a aplicação 
simultânea de classificação visual e mecânica; 

c) A utilização de máquinas automáticas de classificação mecânica permite enquadrar as 
peças em lotes de rigidez homogêneas, mas não permite enquadra-las nas classes de 
resistências especificadas; 

d) Para o enquadramento nas classes de resistências estabelecidas, para madeira de primeira 
ou de segunda categoria deve ser feita pelo menos caracterização simplificada. A norma 
permite a classificação simplificada a partir dos ensaios de compressão paralela às fibras; 

e) A aceitação de um lote de madeira como pertencente a uma das classes de resistência 
especificadas, é feita sob condições pré-estabelecidas. 

 
Do ponto de vista da segurança e estabilidade da estrutura de madeira, ao longo da 

sua vida útil devem ser adequadamente consideradas as condições de implantação da obra 

bem como o isolamento da umidade do solo, águas da chuva, agressividade do solo, e 

proteção contra agentes biodegradantes, prevendo-se na fase de projetos mecanismos de 

proteção. 
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2.3.2 Requisitos de deformações, fissuração e ocorrência de outras falhas  

O critério de estado de limite de utilização tem como objetivo simular as ações de 

cargas eventuais, verticais e horizontais, ação do vento, principalmente em modelos aonde 

não se conhece a condição de implantação e uso. Segundo o Projeto de Norma da ABNT 

(2004): 

 “O desempenho da estrutura, e dos demais elementos da construção a ela vinculados, não 
deve ser prejudicado por deslocamentos excessivos ou estados de fissuração excessiva, 
considerando-se nas verificações as ações permanentes e de utilização. As deformações, 
fissuras e quaisquer falhas não devem impedir o livre funcionamento de elementos e 
componentes do edifício, tais como portas e janelas, instalações etc. Nestas condições, a 
probabilidade de ocorrência de fissuras e danos inaceitáveis deve ser mínima, da ordem de 
0,1% (considerando as ações características com nível de significância de 95%).”  

 

Na Tabela 2.4 estão relacionados os critérios, métodos de avaliação e níveis de 

desempenho para o requisIto deformações, fissuração e ocorrência de outras falhas. 

 
Tabela 2.4- Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho- deformações, fissuração e ocorrência de 

outras falhas 

Critérios Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho 

Método 
semiprobabilístico 
de cálculo 
estrutural, 
 

NBR 7190/97 Projeto de estruturas de madeira – 
Procedimento 
NBR 6122– Projeto e execução de fundações 
NBR 8681 (Ações e Segurança nas Estruturas); 
NBR 6120 (Cargas para o Cálculo de Estruturas de 
Edificações); 
NBR 6123 (Forças Devidas ao Vento em 
Edificações); 
 

“M” 

Estado limite 
de utilização 

Ensaios destrutivos 
do material 
 

Os componentes são ensaiados nas condições de 
solicitação a que se pretende submetê-los na 
edificação, traçando-se o gráfico força x 
deslocamento sendo Rs1, Rs2 e Rs3 os resultados 
das resistências em serviço observadas nos 
ensaios e ordenados crescentemente, e que serão 
caracterizadas em cada ensaio pela grandeza que 
primeiro estabelecer uma falha. Estas poderão ser 
balizadas pelos limites impostos nas tabelas 
conforme o caso cabível de solicitação e pela 
ocorrência de danos convencionados como 
inaceitáveis em condições de utilização (Tabela 
2.4 a) 
 

“M” 

Fonte:  Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.002, ABNT (2004) 
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Tabela 2.4a- Deslocamentos e ocorrência de falhas sob a ação de cargas de serviço 

Elemento Solicitação Critério Nível de 
desempenho

Fachadas e 
paredes internas 
com ou sem  função 
estrutural 

Cargas permanentes e 
deformações impostas 
Sd = Sgk + Sek 

Não ocorrência de falhas, tanto nas 
paredes como nas interfaces da parede 
com outros componentes 

“M” 

Fachadas com ou 
sem função 
estrutural 

Cargas horizontais: 
Sd(*) = 0,9 Sgk + 0,8 Swk 

Não ocorrência de falhas; 
Limitação dos deslocamentos 
horizontais(**): dh < h/500 (paredes 
com função estrutural); 
dhr < h/2500 (paredes com função 
estrutural); dh < h/350 (paredes 
com função de vedação); dhr < 
h/1750 (paredes com função de 
vedação). 

“M” 

(*) No caso de ensaios considerar Sd = Sgk + 0,8 Swk 
(**) Para paredes leves (G < 60 kg/m2), sem função estrutural, os valores de deslocamento instantâneo (dh) podem atingir o 
dobro dos valores acima indicados. 
Notas:1) Para paredes internas podem ser desprezadas as solicitações devidas a variações térmicas. 
2) Para paredes internas, a influência da variação da umidade pode ser desprezada desde que: 
a) ao nível do respaldo da fundação exista impermeabilização eficiente que impeça a ascensão da umidade do solo por 
capilaridade; b) as superfícies das paredes diretamente em contato com áreas molháveis (banheiros, cozinhas, lavanderias) 
sejam convenientemente protegidas com revestimento impermeável; c) as paredes em contato com pisos molháveis e 
laváveis apresentam em sua base uma barra impermeável (rodapé) com pelo menos 7 cm de altura ou impermeabilização 
em continuidade à impermeabilização do piso. 

Fonte: Projeto de Norma 02:136.01.002, ABNT (2004) 

 

2.3.3 Requisitos de impactos de corpo mole e corpo duro  

Os impactos de corpo mole são aplicados por meio de um saco cilíndrico de couro 

preenchido com areia seca, com massa total de 40 kg, abandonado em movimento pendular 

a diferentes alturas, resultando em energias de impacto entre 120J a720 J, para o caso de 

paredes com função estrutural. Este ensaio segue as diretrizes da Norma NBR 11675/90 da 

ABNT. As paredes externas com função estrutural submetidas a impactos de corpo mole 

não devem:  

 “Apresentar nenhum dano em componentes, instalações e acabamentos acoplados 
ao elemento em análise; 
 Sofrer fissuras, escamações, delaminações ou qualquer tipo de dano para impactos 

com energia igual ou inferior a 240 J; 
 Sofrer ruptura ou perda de estabilidade, para energias de impacto inferiores ou iguais 

a 720J. São admitidas fissuras, escamações e outros danos para energias de impacto 
entre 360 J e 720 J.” 

 
 

Os deslocamentos máximos permitidos são: Dhi ≤ h/250, para o primeiro impacto de 

240 J; Dhr ≤ h/1000, para o terceiro impacto de 240 J; Onde: Dhi = deslocamento horizontal 

instantâneo; Dhr = deslocamento horizontal residual; h=altura do elemento/componente em 

análise. A Tabela 2.5 relaciona critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho 

para o requisito de impactos de corpo mole em estruturas e paredes. 
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Tabela 2.5- Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho de impactos de corpo mole 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho 

Resistência 
a impactos 
de corpo 

mole5

Ensaios 
destrutivos do 
material 

NBR 11675/90 (Impacto de corpo mole em paredes) 

O componente deve ser submetido a um impacto para cada 
uma das energias especificadas, ou seja: 120, 180, 
240,360, 480 e 720J (nível M); 120, 180, 240, 360, 480, 720 
e 960J (níveis I ou S).Para enquadramento num dos níveis 
de desempenho (M, I ou S), devem ser atendidas todas as 
exigências do respectivo nível de desempenho.  

Para casas térreas, podem ser empregados componentes 
com níveis de desempenho M, I ou S. Para edificações com 
mais de um pavimento devem ser empregados 
componentes com nível de desempenho I ou S. 

Para componentes estruturais leves (massa específica 
≤1200kg/m3 ou peso próprio ≤ 60kg/m2), admitem-se 
deslocamentos instantâneos equivalentes ao dobro dos 
valores indicados . 

“M” 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.004, ABNT (2004) 

 

Os impactos de corpo duro em paredes externas devem ser aplicados por meio de 

esferas maciças de aço, com massa de 1kg e 0,5kg abandonadas em movimentos 

pendulares, aplicando-se vinte impactos de cada modalidade (utilização e segurança), 

sendo dez impactos na face interna e dez na face externa,  regularmente distribuídos pela 

superfície da parede, com energias variando entre 2,5 J e 20 J. O ensaio segue as diretrizes 

da norma NBR 11675/90 da ABNT que sugere que as paredes não devem: 
 
 “Sofrer fissuras, escamações, delaminações ou qualquer outro tipo de dano, sob a ação de 

impactos de utilização; 
 Sofrer ruptura ou instabilidade, sob a ação de impactos de segurança; 
 Provocar nenhum dano a componentes, instalações e acabamentos acoplados ao elemento 

em análise.” 
 

A Tabela 2.6 relaciona critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho para o 

requisito de impactos de corpo duro em estruturas e paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 A resistência aos impactos de corpo mole e duro que podem ser produzidos durante a utilização do edifício 
traduz-se na energia de impacto a ser aplicada em componentes estruturais, responsáveis pela segurança do 
edifício, dada em função de impactos com maiores energias. No que se refere ao estado de utilização e 
resistência superficial, os impactos são menos rigorosos. 
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Tabela 2.6- Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho de impactos de corpo duro 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho 

Resistência a 
impactos de 
corpo duro6

Ensaios  
destrutivos do 
material 

NBR 11675/90 (Impacto de corpo mole em paredes) 
Verificação da resistência e indentação provocada pelo 
impacto de corpo duro, através de ensaios em 
laboratório, protótipo ou obra, devendo o corpo-de-
prova representar fielmente as condições de obra, 
inclusive tipos de apoio / vinculações.  

“M” 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.004,ABNT (2004) 

 

 

2.3.4 Requisito de solicitações decorrentes de cargas provenientes de peças 
suspensas  

As fachadas e paredes internas, com ou sem função estrutural, devem resistir à 

fixação de peças suspensas (armários, prateleiras, lavatórios etc) previstas no projeto, 

respeitando-se as recomendações e limitações de uso definidas pelo fabricante (ABNT 

2004). A Tabela 2.7 relaciona critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho para 

o requisito de capacidade de suporte das peças suspensas. 
 

Tabela 2.7- Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho, solicitações decorrentes de cargas 
provenientes de peças suspensas 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho 

Ensaios do 
material 
 

NBR 11678- Divisórias leves internas moduladas – 
Verificação do comportamento sob ação de cargas 
provenientesde peças suspensas – Método de 
ensaio 

O ensaio pode ser realizado com três cargas 
divididas em dois pontos “A “ e “B“ de 0,8kN, 1,0 
kN e 1,2 kN, para os níveis de desempenho “M“, “I“ 
ou “S“ , respectivamente, não podendo ocorrer 
falhas. A Limitação dos deslocamentos horizontais 
são - dh < h/500 dhr < h/2500 

“M” 
 

“I“ 
 

“S“ 
 

Capacidade de 
suporte de 
peças 
suspensas 

 dh é o deslocamento horizontal instantâneo,  
dhr é o deslocamento horizontal residual, h é a altura da parede), lascamentos ou quaisquer outros 
tipos de falhas.  

Fonte: Do autor, elaborada a partir do Projeto de Norma 02:136.01.002, ABNT(2004) 

 
Para a realização do ensaio de capacidade de suporte das peças suspensas a NBR 11678 

sugere: 
 A consideração de, pelo menos, mais dois tipos: a) cantoneira L, com lados de 

comprimento igual a 100mm, largura de 25mm, para um ponto de aplicação de carga, com 
excentricidade de 75mm em relação à face da parede; b) dispositivo recomendado pelo 
fabricante ou proponente da tecnologia, para aplicação de cargas faceando a parede, ou 
seja, sem excentricidade; caso não haja indicação específica do fabricante, adotar arruela 

                                                           
6 Sob a ação de impactos de corpo duro os componentes da edificação não devem sofrer ruptura ou 
traspassamento sob qualquer energia de impacto, sendo tolerada a ocorrência de fissuras, lascamentos e outros 
danos em impactos de segurança. 
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de aço de 25mm de diâmetro e 3mm de espessura, como corpo de apoio. O carregamento 
deve representar ao máximo a realidade; 
 Pode-se considerar que a carga de serviço mencionada na Tabela 2.7, de longa duração, 

contempla um coeficiente de segurança da ordem de 2 (dois), em relação a situações 
típicas de uso. Para cargas de curta duração,determinadas em ensaios com aplicação 
contínua da carga até a ruptura do elemento ou falência do sistema de fixação, considerar 
um coeficiente de segurança de 3 (três) para a carga de ruptura, verificando-se a resistência 
dos sistemas de fixação possíveis de serem empregados no tipo de parede considerado. De 
forma geral, a carga de uso deve ser considerada como sendo igual ao menor dos dois 
valores seguintes: 1/3 (um terço) da carga de ruptura, ou a carga que provocar um 
deslocamento horizontal superior a h/500; 
 Os valores limites dos deslocamentos devem ser considerados para as cargas de serviço; 

para cargas de ruptura deve-se considerar coeficiente de segurança igual a 3. Para 
qualquer sistema de fixação recomendado, deve ser estabelecida a máxima carga de uso, 
incluindo as cargas aplicadas muito próximas à face da parede. Caso o fabricante 
recomende um valor limite da distância entre dois pontos de fixação este valor deve ser 
considerado no ensaio, a despeito da mão francesa padrão ter sido considerada com 50cm 
entre pontos de aplicação de carga.Neste caso deve ser reformulada a distância entre 
pontos de fixação do equipamento de ensaio; 
 No caso de “redes de dormir”, considerar uma carga de uso de 2kN, aplicada em ângulo de 

60° em relação à face da parede. Nesta situação, como não se trata de carga de longa 
duração, pode-se admitir um coeficiente de segurança igual a 2 (dois) para a carga de 
ruptura. 

 
 
 

 

 
 

Figura 2.2 – Representação do ensaio de solicitações decorrentes de cargas provenientes de peças 
                    suspensas (paredes externas e internas). Fonte: Projeto de Norma, ABNT (2004) 

 

 

2.3.5 Requisito de cargas de ocupação  

Este requisito tem o objetivo de simular as cargas de ocupação produzidas pelo 

homem em paredes internas, externas e peitoris, conforme o disposto na Tabela 2.8. 
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Tabela 2.8- Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho –solicitações decorrentes de cargas de 
                   ocupação 

Critérios Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho 

Ensaios do 
material 

 

NBR 14718-Guarda-corpos para edificação 

Carga horizontal de 1 KN (concentrada em qualquer ponto 
ao longo da extremidade superior do elemento) ou 
1,5kN/m (linearmente distribuída em qualquer trecho ao 
longo da extremidade superior do elemento). Limitação 
dos deslocamentos horizontais:dh < L/250; dhr < L/1000 
ou 3mm 

Carga vertical de 1 kN, concentrada em qualquer ponto da 
barra ou superfície superior do guarda-corpo. Limitação 
dos deslocamentos verticais: 
dv < L/250; dvr < L/1000 ou 3mm 

“M” 
 

Cargas de 
ocupação 

dh é o deslocamento horizontal instantâneo 
dvr é o deslocamento horizontal residual, h é a altura da parede), lascamentos ou quaisquer outros tipos 
de falhas. No caso de espaços com acesso a automóveis, os guarda-corpos devem ter capacidade de 
suportar, em qualquer posição, carga horizontal concentrada com intensidade de 25kN, aplicada a 50cm a 
partir do piso. 

Fonte: Do autor elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.002, ABNT (2004) 

 
2.3.6 Requisito de interação com portas  

As paredes externas e internas da habitação, com ou sem função estrutural, devem 

permitir o acoplamento de portas nas condições descritas na Tabela 2.9, que relaciona os 

critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho para o requisito de interação com 

portas (paredes internas e externas) 

 

Tabela 2.9- Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho, interação com portas  
 

Critérios Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho 

Interação com 
portas  
(paredes externas 
e internas) 

Ensaios do 
material 
 

NBR 8051/83 -Porta de madeira de edificação -
Verificação da resistência a impactos da folha. 

NBR 8054/83- Porta de madeira de edificação -
Verificação do comportamento da folha submetida a 
manobras anormais. 

As condições reais de vinculação da porta à parede 
deverão ser representadas da melhor forma 
possível.As portas externas deverão ser montadas 
para ensaio com as fechaduras previstas pelo 
fornecedor do sistema construtivo, aplicando-se dois 
impactos de 240J na folha de porta, nas seguintes 
condições: 
1. Impacto: sentido do fechamento da porta (folha 
compelida contra o batente);  
2. Impacto: sentido da abertura da porta 
No caso de portas internas, o impacto sobre a folha 
deverá ser aplicado no sentido do fechamento da 
porta. 

“M” 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.002,ABNT (2004) 
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2.4 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

Um dos argumentos com relação ao uso da madeira é a teoria segundo a qual, entre 

os diversos materiais de construção, a madeira apresenta um enorme perigo em caso de 

incêndio. A madeira é composta basicamente de carbono e hidrogênio, por esta razão é 

comburente, sendo praticamente impossível torná-la incomburente. Materiais que derretem 

a baixa temperatura, ou produzem uma fumaça densa ou tóxica, não devem ser utilizados 

em construções de edifícios. Por outro lado, a incombustibilidade depende não só da 

composição química do material, mas também da seção transversal e longitudinal. Na 

madeira, as dimensões das peças desempenham um papel importante na evolução de um 

incêndio, peças delgadas e com um teor de umidade muito baixo são extremamente 

combustíveis. O perigo do desabamento de edifícios sob a ação fogo é maior com outros 

materiais de construção (o aço, por exemplo). Alta temperatura aumenta um pouco a 

resistência da madeira, pelo fato do calor retirar a umidade e contrair o material. Esta 

contração contém o fogo por algum tempo, diminuindo o risco de desabamento da estrutura. 

Existem no mercado vários produtos retardantes de chamas; segundo HARTMANN, 

citado por KOLLMANN & COTÉ (1984), as propriedades desejáveis em um produto 

retardante de chamas são: o retardamento do ponto de combustão da madeira, 

incrementando sua resistência ao fogo; boa adesão do produto à madeira; não deve ser 

tóxico e nem produzir fumaça tóxica; não deve promover o ataque por fungos; o produto 

deve ser da fácil preparação e aplicação um custo relativamente baixo. 

O Projeto de Norma da ABNT (2004) estabelece requisitos de desempenho de 

segurança contra incêndio levando em consideração as etapas possíveis no 

desenvolvimento de um incêndio em um edifício habitacional: início, crescimento no 

ambiente de origem, propagação para outros ambientes na unidade habitacional de origem, 

combate ao fogo, evacuação do edifício, propagação para outras unidades habitacionais ou 

outros edifícios, ruína parcial ou total do edifício. Os requisitos, pertinentes à Parte 1 do 

Projeto de Norma da ABNT (2004), que em sua maioria são aplicáveis a edifícios de 

habitação coletiva, encontram-se no Anexo1. A Tabela 2.10 relaciona os requisitos de 

segurança contra incêndio e os diversos sub-sistemas, aplicáveis a habitações coletivas e 

unifamiliares. 
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Tabela 2.10- Requisitos de segurança contra incêndio 

Fonte:Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.002, ABNT 2004 

 

2.4.1 Requisitos de resistência, propagação e fuga em situação de incêndio  

Objetivo principal da adoção de medidas de proteção contra o fogo é proteger em 

primeiro lugar a vida. Diversos componentes e instalações podem constituir-se em foco de 

incêndio, o Projeto de Norma da ABNT (2004) chama especial atenção para a necessidade 

de atendimento aos critérios de proteção contra descargas atmosféricas, instalações 

elétricas e instalações de gás.  
No caso da avaliação do desempenho de pisos, paredes e forros internos da 

habitação importa considerar o crescimento do incêndio no ambiente de origem, a sua 

propagação para outros ambientes da unidade habitacional e a facilidade para a evacuação 

da habitação em uma situação de incêndio.  

Os critérios de segurança contra incêndios, relacionados aos requisitos acima enumerados 

estão listados nas Tabelas 2.11, 2.11a, 2.11b, 2.11c e 2.11d, 2.11e, 2.11f. 

 

Tabela 2.11 – Critérios de segurança contra incêndio, resistência ao fogo, propagação e 
         visibilidade em caso de incêndio 

Critério 
Sub- sistema 

Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

Resistência ao fogo de 
elementos de 

compartimentação e de 
fachada 

(estrutura, pisos e 
paredes internas e 

externas) 

Ensaios 
Cálculo 

NBR 5628/01 Componentes construtivos 
estruturais – Determinação da resistência ao fogo 

De acordo com o Projeto de Norma 
02:136.01.002, ABNT (2004) a resistência ao 
fogo dos elementos construtivos com função 
estrutural e de compartimentação entre unidades 
habitacionais, deve atender ao parâmetros 
apresentados nas Tabelas 2.11a, 2.11b e 2.11c. 
A avaliação também pode ser feita através de 
métodos analíticos 

“M” 

REQUISITOS DE SEGURANÇA CONTRA INCËNDIO 
Estrutura Pisos Paredes Cobertura 

 Limitação da 
possibilidade de 
propagação de 
incêndio entre 
unidades 
habitacionais 
 Resistência ao fogo 

dos elementos 
estruturais 

 Propagação de 
incêndios 
 Estabilidade sob 

ação do fogo 
 Visibilidade em caso 

de incêndio 

 Inflamabilidade de 
paredes externas e 
internas 
 Propagação de 

chamas de paredes 
externas e internas 
 Liberação de fumaça a 

partir de paredes 
externas e internas 

 Risco de inflamação 
generalizada 
 Propagação de 

incêndio para outras 
unidades 
habitacionais 
 Fuga em situação de 

incêndio 
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Tabela2.11- Conclusão 

Propagação superficial de 
chamas 

(pisos, paredes internas e 
externas e coberturas) 

Ensaios 

NBR 9442/86 Determinação da propagação 
superficial de chamas pelo método do painel 
radiante 

Os materiais de revestimento, acabamento e 
isolamento termo-acústico empregados no piso e 
nas paredes, devem ter as características de 
propagação de chamas controladas, de acordo 
com suas respectivas localizações em relação 
aos elementos construtivos e aos ambientes da 
edificação conforme os parâmetros da Tabela 
2.11d. 

“M” 

Densidade ótica de 
fumaça 

(pisos e paredes internas 
e externas) 

Ensaios 

 

ASTM E 662 - Standard test method for specific 
opticaldensity of smoke generated by solid 
materials (ASTM, 2003). 

Os materiais de revestimento, acabamento ou de 
isolamento termo-acústico empregados no piso, 
tetos e paredes devem ter as características de 
desenvolvimento de fumaça controladas de 
acordo com suas respectivas localizações em 
relação aos elementos construtivos e aos 
ambientes da edificação, de acordo com o 
disposto na Tabela 2.11e. 

“M” 

Distância vertical mínima 
entre vãos de janelas ou 
portas-balcão presentes 

nas fachadas 
 

Análise do 
projeto 

e 
Vistoria do 
protótipo. 

 

NBR 9442-86 Determinação da propagação 
superficial de chamas pelo método do painel 
radiante 

A separação na fachada entre vãos de portas ou 
janelas presentes em unidades habitacionais 
adjacentes deve ser de, no mínimo, 1.00m. Este 
distanciamento horizontal pode ser substituído 
por um prolongamento de parede entre unidades 
habitacionais, além do alinhamento da fachada, 
de no mínimo 0.50m. Nesta situação, o material 
empregado no prolongamento deve atender ao 
requisito apresentado no requisito - resistência ao 
fogo dos materiais constituintes das paredes 
internas e externas. O índice máximo de 
propagação de fogo em fachadas está 
relacionado na Tabela 2.11f. 

“M” 

Fonte: Do autor, elaborada à partir  Projeto de Norma 02:136.01.002, ABNT (2004) 

 

Tabela 2.11a- Resistência mínima ao fogo de elementos estruturais 

Elemento estrutural Resistência ao fogo (horas)- Estabilidade 

Pilares, Vigas, Lajes e Cobertura 
(incluindo forro) 1/2 

Contraventamentos  1/4 

Fonte: Projeto de Norma 02:136.01.003, ABNT (2004) 
 
Tabela 2.11b - Resistência ao fogo de elementos construtivos de compartimentação 

entre unidades 
Resistência ao fogo (horas) 

Elemento construtivo 
Isolação térmica Estanqueidade Estabilidade 

Pisos e paredes entre 
habitações contíguas 

1/2 1/2 1/2 

Pisos de compartimentação  
entre unidades habitacionais 1/2 1/2 1/2 

Fonte: Do autor, elaborada à partir  Projeto de Norma 02:136.01.002,ABNT (2004) 
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Tabela 2.11c-Critério relativo à resistência do fogo de elementos construtivos de fachadas, 

 paredes internas estruturais e paredes internas de compartimentação 

Resistência ao fogo (hora) 
Elemento construtivo Isolamento 

térmico Estanqueidade Estabilidade 

Fachadas, cegas ou não (excluindo portas e janelas), 
estruturais e não estruturais, de edifícios multifamiliares, de 
sobrados unifamiliares geminados e de casas térreas 
geminadas 

½ ½ ½ 

Fachadas, cegas ou não (excluindo portas e janelas), 
estruturais e não estruturais, de edifícios multifamiliares, de 
sobrados unifamiliares geminados e de casas térreas 
geminadas 

½(*) ½(*) ½ 

Paredes internas estruturais - - ½ 

(*) Estes critérios poderão ser desconsiderados caso o atendimento ao critério 8.4.1 do Projeto de Norma 02:136.01.001, 
Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Parte 1: Requisitos Gerais leve em conta toda a fachada 
como emissora de radiação. 

Fonte: Projeto de Norma 02:136.01.004, ABNT (2004) 

 
Tabela 2.11d- Critério relativo à propagação superficial de chamas 

Índice de propagação superficial de chamas 
Elemento construtivo 

Cozinhas 
Outros locais de uso privativo das 

habitações, exceto cozinha 
(dormitórios, sala, área de serviço etc) 

Outros locais de uso 
comum das edificações 

(escadas, halls etc.) 
Paredes externas (face 
interna) e paredes internas 

75 150 25 

Fonte: Projeto de Norma 02:136.01.004, ABNT (2004) 
 

Tabela 2.11e- Densidade ótica da fumaça  

Elemento construtivo 
Densidade ótica da fumaça máxima  

em cozinhas, locais de uso privativo ou comum das habitações  
(somente classificação com aplicação de chama piloto) 

Piso 450 

Fachadas (face interna) e 
paredes 
internas 

450 

Tetos / Forros (superfície 
interna) 450  

Fonte: Do autor, elaborada à partir  Projeto de Norma 02:136.01.00, partes de 1 a 5 , ABNT (2004) 

 
Tabela 2.11f - Critério relativo à propagação de chamas das fachadas 

Classe de edificação Índice máximo de propagação superficial
de chamas 

Unifamiliares isoladas (fachadas) 75 
Unifamiliares geminadas (fachadas) 25 
Multifamiliares (fachadas) 25 
Forro (superfície inferior) 25 

Em cozinhas, locais de uso privativo dentro das habitações (dormitórios, sala, área de serviço, banheiro, etc) e 
locais de uso comum das edificações (escadas, halls, etc) 

Fonte: Projeto de Norma 02:136.01.004, ABNT (2004) 
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2.5 DESEMPENHO TÉRMICO 

O ser humano mantém uma estreita relação com o meio, através dos órgãos do 

sentido, respondendo a diversos estímulos tais como luz, som, calor, ventos etc, procurando 

adaptar-se através de uma série de reações fisiológicas e psicológicas do organismo. A 

sensação de conforto é sinestésica, além de ter relação com todos os órgãos dos sentidos 

depende ainda de experiências de cada individuo. Segundo LAMBERTS et al. (1997) “o 

homem, é um ser homeotérmico ou seja  a temperatura interna do organismo tende a 

permanecer constante, independente das condições do clima“. 

Com o uso do oxigênio o organismo promove a queima de calorias existentes nos 

alimentos transformando-os em energia (metabolismo). 

As condições de conforto ambiental e, conseqüentemente, as sensações de conforto 

expressa pela satisfação com o ambiente ocupado, envolvem um conjunto significativo de 

fenômenos interrelacionados que podem ser agrupados em um conjunto de exigências 

mínimas (SHALDERS NETO, 2003). Estas exigências são baseadas em estudos 

desenvolvidos com o objetivo de estimar padrões de conforto. 

Desenvolver uma arquitetura adequada a um determinado clima significa planejar 

espaços que ofereçam ao usuário condições internas compatíveis com o seu metabolismo.O 

calor produzido no corpo é determinado pelo nível de atividade física, sendo também 

variável com a idade e o sexo. Este energia é trocada com o ambiente exterior por 

condução, convecção, radiação e evaporação. 

As trocas de calor (secas e úmidas) entre o ambiente interno e externo de um edifício 

e o ser humano acontecem da mesma forma (Figura 2.3) (FROTA & SHIFFER, 1987; 

LABERTS et al, 1997; DIAMANT, 1967; WATSON & LABS, apud DUMKE, 2002; 

BARROSO-KRAUSE, 2004 ): 

a) Condução: Troca de calor entre dois corpos que se tocam, ou mesmo partes do corpo 

que estejam em temperaturas diferentes. As trocas térmicas por condução são as 

responsáveis pela"chegada" e "partida" do calor nos ambientes. Isto porque é a condução 

que propicia a propagação do calor através de um corpo homogêneo ou entre camadas 

distintas de um corpo em temperaturas diferentes. O fluxo de calor variará em função da 

densidade do material (o ar enclausurado é melhor isolante que a matéria), de sua natureza 

química (medida através da condutividade) onde materiais amorfos são menos sujeitos à 

condução que os cristalinos, e de sua taxa de umidade (já que a água é melhor condutora 

de temperatura que o ar). No projeto, o importante é que a condução constitui o mais 

poderoso instrumento, junto à radiação, para controle das condições higrotérmicas internas 

das edificações, instrumentos extremamente necessários para obtermos conforto por meios 

passivos ou o mais baixo consumo de energia elétrica nos casos onde necessitemos utilizar 

 



 56

resfriamento e aquecimento ativo (ar condicionado).(BARROSO-KRAUSE et al op. cit. 

pg13). 

b ) Convecção: Troca de calor entre dois corpos, sendo um deles sólido e o outro um fluido 

(liquido ou gás). As trocas por convecção constituem o recurso mais próximo ao ser 

humano, pois intervém diretamente na capacidade do ser humano de evacuar o calor pela 

evaporação nos poros. Ela serve também, para dissipar o calor acumulado nas superfícies 

internas da edificação. As trocas por convecção tem relação com a velocidade do ar. A 

intensidade do fluxo térmico envolvido no mecanismo de troca por convecção. 

c) Radiação: Mecanismo de troca de calor entre dois corpos, que guardam entre si uma 

distância qualquer, através da sua velocidade de emitir e de absorver energia térmica 

(FROTA & SHIFFER, 1987) O fluxo de calor envolvido nesse mecanismo de troca será dada 

pela energia emitida por radiação que depende da diferença entre as temperaturas (∆T) dos 

corpos, de sua emissividade (ε) (onda longa) e da absortância das superfícies (α) (Tabela 

20) (onda curta). A energia radiante pode ser emitida, absorvida ou refletida (ρ), no caso de 

corpos opacos. No caso de vidros e materiais translúcidos, deve-se considerar, ainda, o 

coeficiente de transmissão do material. 

d) Evaporação – Troca térmica úmida resultante da mudança de estado do líquido para o 

gasoso. Para ser evaporada, passando para o estado de vapor d`água  é necessário um 

dispêndio de energia (para um litro de água é necessário 700J) (FROTA & SHIFFER, 1987).  

  

Figura 2.3 – Representação das trocas térmicas ocorridas entre o homem, a construção  e o meio 
ambiente.Cd- Condução; E –evaporação; R-radiação; Cv- convecção; M- metabolismo dos seres vivos Fonte: do 

autor 
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2.5.1 Requisitos de conforto térmico 

O Projeto de Norma ABNT 02.135.07.001/2- (1998) divide o Brasil em oito zonas 

bioclimáticas, relativamente homogêneas quanto ao clima (Figura 2.4), estabelecendo 

requisitos mínimos de projeto que proporcionem condições aceitáveis de conforto térmico 

nas habitações unifamiliares de interesse social, através de um conjunto de recomendações 

e estratégias construtivas destinadas às habitações unifamiliares de interesse social de até 

três pavimentos, baseadas no Zoneamento Bioclimático Brasileiro. 

 

 
Figura 2.4- Zoneamento bioclimático brasileiro 

Fonte:Roriz, et. al.,  1999 
 
Estes requisitos foram divididos em quatro categorias: 

a) Coberturas- para as zonas Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6 é recomendado o uso de cobertura 

do tipo leve (com menor inércia térmica) e isolada (uso de algum isolante térmico para 

aumentar a resistência térmica); para a zona Z7, cobertura do tipo pesada (com maior 

inércia térmica); e para a zona Z8, cobertura do tipo leve e refletora (superfície de baixa 

absortância, p. ex.: cores claras ou alumínio polido). 

b) Paredes -Para as zonas Z1 e Z2 é recomendado o uso de paredes externas leves (com 

menor inércia térmica); para as zonas Z3, Z5 e Z8, paredes leves e refletoras (superfícies de 

baixa absortância); e para as zonas Z4, Z6 e Z7, paredes pesadas (com maior inércia 

térmica). 

c) Aberturas- Quanto ao tamanho das aberturas para ventilação, ou seja, a área efetiva de 

abertura, recomenda-se para as zonas Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6, aberturas médias (15% < 
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área de piso < 25%), para a zona Z7, aberturas pequenas (10% < área de piso < 15%) e 

para a zona Z8, aberturas grandes (área de piso > 40%). 

d) Condicionamento térmico- Nas estratégias de condicionamento térmico é previsto que 

para as zonas Z1 e Z2 será necessário o uso de aquecimento artificial durante o período 

mais frio do ano, bem como para as zonas Z7 e Z8 será necessário o uso de resfriamento 

artificial para que sejam alcançados os parâmetros desconforto adotados para o restante do 

país. 

Os requisitos para cumprimento dos parâmetros definidos pela referida norma estão 

listados na Tabela 2.12. 

Tabela 2.12- Requisitos de desempenho térmico 

REQUISITOS DESEMPENHO TÉRMICO 
Paredes Cobertura 

 Adequação de paredes externas 
 Ventilação dos ambientes internos à 

habitação 
 Isolamento térmica da cobertura 

 Conforto térmico no verão e no inverno 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do  Projeto de Norma 02:136.01.001 ,004 e 005, ABNT (2004) 

 

A avaliação térmica pode ser realizada através de três procedimentos para 

verificação do atendimento aos requisitos e critérios estabelecidos para fachadas e 

coberturas, nos documentos do Projeto de Norma- Parte 4 (paredes) e Parte 5 (coberturas) 

(ABNT, 2004): 

a) Procedimento simplificado; 

b)Procedimento por meio de simulação computacional da edificação; 

c) Procedimento por meio de medições em edificações e protótipos construídos. 

O Projeto de Norma (ABNT,2004) permite avaliar o desempenho térmico do edifício 

por um dos três procedimentos. Considerando-se que o desempenho térmico do edifício 

depende do comportamento integrado da fachada, cobertura e piso, uma edificação que não 

atender aos requisitos da Norma quando avaliada pelo procedimento (a), pode ser avaliada 

por um dos outros métodos (b) ou (c). 

 

2.5.2 Requisito de adequação de paredes externas 

As propriedades térmicas: transmitância térmica e capacidade térmica das paredes 

externas da habitação devem apresentar valores adequados que proporcionem um 

desempenho térmico mínimo para cada zona bioclimática. A Tabela 2.13 relaciona critérios, 

 



 59

métodos de avaliação, níveis de desempenho e normas técnicas para os requisitos de 

adequação de paredes externas. 
 

Tabela 2.13- Critério, método de avaliação e nível de desempenho da transmitância térmica de paredes externas 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

 
Transmitância 
térmica de paredes 
externas  

Cálculo 
Tansmitância 

térmica 

Projeto 02:135.07-002:1998 - Desempenho térmico 
de edificações - Parte 2: Métodos de cálculo da 
transmitância térmica,da capacidade térmica, do 
atraso térmico e do fator de calor solar de elementos 
e componentes de edificações. 

Os valores máximos admissíveis para a 
Transmitância térmica (U) das paredes externas estão 
apresentados na Tabela 2.13a. 

“M” 

Fonte: Do autor,elaborada à partir do  Projeto de Norma 02:136.01.004, ABNT (2004) 

 
 

O Projeto de Norma da ABNT (1998) estabelece procedimentos para o cálculo das 

propriedades térmicas – resistência, transmitância e capacidade térmica de elementos e 

componentes de edificações. Para comparar diversos tipos de fechamentos (paredes) em 

relação à transmissão de calor ao ambiente interno, a variável mais importante é a 

transmitância térmica (U), definida como sendo o inverso da resistência térmica total, 

definida pela equação: 

TR
U 1

=                 (1)              

Onde: U- Transmitância térmica  

TR -Resistência térmica total 

De acordo com o Projeto de Norma da ABNT (2004) Os valores máximos 

admissíveis para a Transmitância térmica (U) das paredes externas estão apresentados na 

Tabela 2.13a 

 
Tabela 2.13a- Valores máximos admissíveis para transmitância de paredes externas 

Transmitância térmica ¹ (U em W/(m².K) 
Zonas 3,4,5,6,7,e 8 

Nível de 
desempenho Zonas 1 e 2 

α< 0,6 α≥ 0,6 

M U≤ 2,5 U≤ 3,7 U≤ 2,5 

1-Valores de trâsmitância térmica (u) considerando-se a resistência superficial interna com valor 
de 0,13m².K/W e a resistência superficial externa com valor de0,04m².K/W 
2-α É a absortância á radiação solar da superfície externa da parede 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do  Projeto de Norma 02:136.01.004, ABNT (2004) 
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2.5.3 Requisito de ventilação dos ambientes internos à habitação 

As fachadas das habitações devem apresentar janelas com dimensões adequadas 

para proporcionar a ventilação interna dos ambientes. Este requisito só se aplica aos 

ambientes de longa permanência: salas, cozinhas e dormitórios, o critério relacionado a este 

requisito está especificado nas Tabelas 2.14 e 2.14a 

 
Tabela 2.14- Critério, método de avaliação e nível de desempenho de ventilação dos ambientes internos à 

habitação 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

 
Vãos mínimos de 
janelas e 
aberturas para 
ventilação 

 

Análise do 
projeto 

arquitetônico 

Os valores mínimos admissíveis para as áreas de 
aberturas para ventilação de ambientes de longa 
permanência estão apresentados na Tabela 2.14a. 
Para avaliação considerar para cada ambiente de 
longa permanência, a seguinte relação: 

A = 100 . (A A / A P) (%) 

“M” 

AA é a área efetiva de abertura de ventilação do ambiente. Para o cálculo desta área, somente são consideradas as 
aberturas que permitam a livre circulação do ar, devendo ser descontadas as áreas de perfis, vidros e de qualquer outro 
obstáculo.; AP é a área de piso do ambiente. 
Fonte: Do autor, elaborado à partir do Projeto de Norma da ABNT 02:136.01.004, (2004) 
 
 

Tabela 2.14a-Áreas mínimas de abertura de ventilação 

Aberturas para Ventilação (A, em % da área do piso)(*) Nível de desempenho 
 Zonas 1 a 6 

Aberturas médias 
Zona 7 

Aberturas pequenas 
Zona 8 

Aberturas grandes 

M A = 8 A = 5 A = 15 

Nas zonas 1 a 6 as áreas de ventilação devem ser passíveis de serem vedadas durante o período de frio. 
Fonte: Projetos de Normas da ABNT 02.135.07.001/2(1998) e 02:136.01.004  (2004) 
 
 

2.5.4 Requisito de sombreamento das aberturas localizadas em paredes 
externas 

Aberturas localizadas em fachadas devem possibilitar o controle da entrada de luz; a 

Tabela 2.15 relaciona critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho para este 

requisito. 

Tabela 2.15- Critério, método de avaliação e nível de desempenho de sombreamento das aberturas  

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

 
Sombreamento dos 
vãos das janelas de 
dormitórios 

 

Análise do 
projeto 

arquitetônico 

As janelas dos dormitórios, para qualquer região 
climática, devem ter dispositivos de sombreamento, 
de forma a permitir o controle do sombreamento e 
escurecimento, a critério do usuário, como por 
exemplo, venezianas. 

“M” 

Fonte: Do autor, elaborado à partir do Projeto de Norma da ABNT 02:136.01.004  (2004) 
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2.5.5 Requisito de conforto térmico no verão e no inverno 

Conforme estabelece o Projeto de Norma da ABNT (1998) o valor máximo (verão) e 

mínimo (inverno) diário da temperatura do ar interior em recintos de permanência 

prolongada, como por exemplo, salas e dormitórios, sem a presença de fontes internas de 

calor (ocupantes, lâmpadas, outros equipamentos em geral), deve obedecer as condições 

estabelecidas na Tabela 2.16.  

 

Tabela 2.16–Limites de temperatura do as no inverno e no verão 

Nível de 
desempenho Limites da temperatura do ar no verão Limites da temperatura do ar no 

inverno 

M 
-Valor máximo diário da temperatura do ar interior 
≤valor máximo diário da temperatura do ar exterior  
(para as zonas de 1 a 8 ) 
 

Valor mínimo diário da temperatura 
do interior ≥12°C 

I 
-Valor máximo diário da temperatura do ar interior 
≤29°C (ZONAS 1 a 7) 
- Valor máximo diário da temperatura do ar interior 
≤28°C (ZONA 8) 
 

Valor mínimo diário da temperatura 
do interior ≥15°C 

S 
-Valor máximo diário da temperatura do ar interior 
≤27°C (ZONAS 1 a 7) 
- Valor máximo diário da temperatura do ar interior 
≤26°C (ZONA 8) 
 

Valor mínimo diário da temperatura 
do interior ≥17°C 

Fonte: Projetos de Normas da ABNT 02.135.07.001/2(1998) e 02:136.01.004 (2004) 

 
Um dos parâmetros que tem influência diretamente na temperatura interna do 

ambiente à resistência térmica que é definida como a propriedade de um determinado 

material a resistir à passagem do calor. De acordo com LAMBERTS (1997) pode-se reduzir 

consideravelmente a passagem de calor em um fechamento opaco empregando materiais 

com uma baixa condutividade térmica, ou com múltiplas camadas (uma delas pode ser uma 

câmara de ar). A resistência térmica de um componente sólido é definida pela equação: 

λ
eR =     (1) 

Onde:  

e – espessura do material em metros 

λ- coeficiente de condutibilidade térmica 

 

 

A capacidade térmica (a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 

um sistema) de componentes com várias camadas, pode ser determinada pela equação: 
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Onde: 

λ-é a condutividade térmica do material da camada ia. ; 

R- é a resistência térmica da camada ia.; 

e-é a espessura da camada ia. ; 

c-é o calor específico do material da camada ia.; 

ρ-é a densidade de massa aparente do material da ia 

camada.. 

                                

Os valores mínimos admissíveis segundo o Projeto de Norma da ABNT (1998) para a 

capacidade térmica (CT) das paredes externas estão apresentados na Tabela 26 

 

Tabela 2.17– Valores mínimos para a capacidade térmica (CT) das paredes 

Capacidade térmica (CT) 
Nível de desempenho 

Zona 8 Zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

M ≥45 ≥130 

Fonte: Projeto de Norma da ABNT 02.135.07.001/2 (1998)  

  

2.5.6 Requisito de Isolamento térmica da cobertura 

As propriedades de transmitância térmica e absortância à radiação solar das 

coberturas da habitação devem apresentar valores adequados que proporcionem um 

desempenho térmico apropriado para cada zona bioclimática (Tabela 2.18 e 2.18a). (Projeto 

de Norma da ABNT, 2004). 

 

Tabela 2.18–  Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho da isolação térmica da cobertura  

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

Isolação térmica 
da cobertura 

Cálculo- 
Absortância 

térmica 

Projeto de Norma da ABNT 02:135.07002:1998 -
Desempenho térmico de edificações - Parte 2: 
Métodos de cálculo da transmitância térmica, da 
capacidade térmica, do atraso térmico e do fator de 
calor solar de elementos e componentes de 
edificações. 

Os valores máximos admissíveis para a 
Transmitância Térmica (U) das coberturas, 
considerando fluxo térmico descendente, e os 
respectivos níveis de desempenho encontram-se 
apresentados na Tabela 2.18a. 

“M” 

Fonte: Do autor, eleborada à partir dos Projetos de Normas da ABNT 02.135.07.001/2( 1998) e 02:136.01.004 

(2004) 
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Tabela 2.18a – Valores máximos para transmitância térmica da cobertura 

Transmitância Térmica (1) (U, em W/(m2.K)) 
Zonas 1 a 7 Zona 8(2) 

Nível de 
desempenho 

U = 2,30 U = 2,30 FV M 
U = 1,50 U = 1,50 FV I 
U = 1,00 U = 1,00 FV S 

Valores de transmitância Térmica (U) considerando-se a resistência superficial interna com valor de 
0,17m2.K/W e a resistência superficial externa com valor de 0,04 m2.K/W. 
(2) Na Zona Bioclimática 8 também serão aceitas coberturas com telhas cerâmicas em estado 
natural (não pintadas e não esmaltadas), mesmo que a cobertura não tenha forro. 
FV = Fator de ventilação do ático, conforme item 1a seguir 

Fonte: Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004 (2004) 

 
 

O Projeto de Norma da ABNT 02:136.01.004, (2004) recomenda que em todas as 

zonas bioclimáticas, com exceção da zona 7, a utilização de elementos com capacidade 

térmica maior ou igual a 150 kJ/(m2.K) não sejam empregados sem isolamento térmico ou 

sombreamento. 

O valor máximo admissível de absortância à radiação solar das superfícies externas 

da cobertura quando novas e o nível de desempenho correspondente estão apresentados 

na Tabela 2.19 (ABNT, 2004). 

 
Tabela 2.19 – Valores máximos admissíveisda absotância  à radiação da cobertura 

Absortância (α, adimensional) 
Zonas bioclimáticas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Nível de desempenho 

Sem exigência M 
0.26<α≤40 I 

α≤0,25 S 
Fonte: Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004 (2004) 

 
 
 
 
2.6 DESEMPENHO ACÚSTICO 

Segundo SILVA (2005) há dois conceitos importantes para a palavra som; o primeiro 

é o som vibração ou a perturbação física, que percorre um meio qualquer de propagação 

(conceito físico), o segundo é a sensação sonora, psicofisiológica, que é captado pelo nosso 

ouvido, este conceito é de fundamental importância para a acústica arquitetônica. Um som 

é, muitas vezes, a única informação possível para o que ocorre fora do nosso campo visual. 

No entanto, enquanto podemos desviar o olhar, para evitar uma visão desagradável, é 

impossível selecionar, de forma precisa, o que nos interessa ouvir. A audição complementa 

a visão na identificação dos elementos externos do entorno (BARROSO-KRAUSE, et al; 

2004). Para o ouvido humano, a faixa audível está situada entre as freqüências de 20 e 20 x 

10 3 Hz, ( 16 a 20. c.p.s.) sendo maior a sensibilidade entre 1 e 4 x 10 3 Hz (Figura2. 5). As 
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freqüências situadas acima desta faixa são chamadas de ultra-sons e as situadas abaixo de 

infra-sons. Um som pode ser caracterizado por 3 grandezas físicas: Pressão (P), 

Intensidade (I) e Potência (W) Sonoras. 

 

 
Figura 2.5- Espectro de frequëncias 
Fonte: Barroso-Krause, et. al,  2004 

 

O ouvido humano é sensível a uma faixa muito extensa de pressões sonoras entre 

20Hz 400Hz 1600Hz 20000Hz sonoras (de 2 x 10 –5 a 20 Pa) e como esta sensibilidade 

varia (é maior para sons mais fracos e menor para sons mais fortes foi adotada uma escala 

logarítmica, cuja unidade é o decibel (dB). Os valores desta escala vão de 0 dB (limiar de 

audibilidade) e 130 dB (limiar de dor). Valores superiores a 130 dB podem causar 

rompimento do tímpano (Fig.2.6) (BAROSO-KRAUSE et. al; 2004). 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 110100 120 130 140
Intencidade sonora (dB)

Limiar de
audição Susurros

Conversas e 
lar tranquilo

Escriórios 
com máquina 
de  escrever
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urbano
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e oficina de
 calderaria

Sensação 
dolorosa

 
 

Figura 2.6- Intensidade sonora e o ouvido humano 

Fonte: Barroso-Krause, et. al. (2004) 

 
Ruídos aéreos são aqueles produzidos dentro da massa de ar do ambiente que se 

transmitem integralmente através deste meio elástico até nossos ouvidos (QUIRT& 

NIGHTINGALE, 2005) 

Um ambiente fechado pode ter várias fontes sonoras, pessoas conversando, som da 

TV etc., quando uma frente de onda sonora atinge uma parede ou um obstáculo qualquer 

parte da energia incidente (Ei%) é refletida e parte é dissipada pelo obstáculo (Er%), 

transformando-se em energia calorífica ou mecânica (Er/%) e o restante atravessa o 

obstáculo, passando para o outro lado, transmitindo-se através do meio adjacente (Et%).As 

paredes divisórias geralmente vibram em virtude da energia da onda sonora. Paredes de 

madeira vibram como se fossem diafragmas e reirradiam a energia que nelas incide 

(Fig.2.7). 
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Ei= Ed+Er+Et

Ei= Ea%+Er%
Ei= Ed%+Et%+Er%
Ei- Energia  incidente
Ei- Energia  incidente
Ed- Energia  dissipada
Et- Energia  transmitida
Er- Energia  refletida
Ea Energia  absorvida

Er% Reflexão

Et%
Transmissão

Ed%
Dissipação

Ei

 
Figura 2.7- Comportamento das ondas sonoras 

Fonte: SILVA,2002 

 
Ruídos de impacto são sons produzidos por uma excitação mecânica aplicada, em 

um curto período de tempo, diretamente na estrutura que se propaga através desta, 

causando vibração e irradiando energia no ambiente receptor (FASOLD&VERES, 2003 

MENDEZ et al., 1994 apud FERREIRA, 2004).  

 

2.6.1 Isolamento acústico e isolação acústica 

É importante distinguir os termos isolamento acústico de isolação acústica. 

Isolamento acústico refere-se ao nível de perda de transmissão do conjunto de elementos 

da edificação (paredes, lajes, janelas, portas), diferindo do termo isolação acústico que 

apresenta o valor da perda de transmissão de um elemento isolado.(BARING 1988 apud 

FERREIRA, 2004). O índice de redução sonora (Sound Transmission Loss-TL) é a unidade 

utilizada para medir o isolamento de elementos construtivos. Este índice é medido em 

decibéis (dB) (SHERWOOD & MOODY, 1989). Em geral, a lei que rege o isolamento dos 

sons aéreos é chamada lei da massa ou da densidade: quanto mais pesada for a parede, 

maior será a isolação, cada vez que dobrarmos o seu peso, aumentaremos de 4 a 5 Db a 

sua capacidade atenuadora sonora (SILVA, 2005). 

 

2.6.2 Fatores que contribuem para um melhor desempenho acústico 

A caracterização do isolamento acústico em sistemas construtivos que utilizam 

painéis leves pode ser representada pela curva típica de perda de transmissão para parede 

simples representada pela Figura 8. No eixo vertical estão os valores de perda de 

transmissão (PT) em decibéis (dB) e no eixo horizontal estão expressos os valores de 

freqüência em Hertz (Hz). 
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Figura 2.8- Curva típica da perda de transmissão –parede simples (painéis) 

Fonte SHERWOOD& MOODY(1989) 

 

SHERWOOD& MOODY (1989) analisaram o comportamento acústico de painéis 

leves e concluíram que a região 1 é caracterizada pela vibração do painel provocada pela 

incidência da onda sonora; para os materiais de construção mais comuns a freqüência desta 

região é extremamente baixa, não sendo representativa para a acústica do edifício.  A 

região 2 refere-se a “lei da massa”, onde para estas freqüências a perda de transmissão de 

painéis é muito próxima a uma função linear logarítimica de freqüência. A inclinação desta 

curva é de 6dB por oitava. Aumentar o peso do painel em duas vezes teoricamente 

aumentaria o valor da perda de transmissão em 6dB. A região 3 inicia-se na freqüência 

denominada crítica; na qual a propriedade  do material, que controla esta região, é a 

resistência à flexão. 

Na freqüência crítica a perda de transmissão reduz-se dramaticamente em relação a 

curva da “ lei da massa”. Para painéis homogêneos de pequenas espessuras a freqüência 

crítica é inversamente proporcional à espessura do painel. Segundo GERGES (1992) citado 

por FERREIRA (2004) o uso de paredes duplas ou triplas é a melhor opção quando se quer 

obter alta perda de transmissão, sem a utilização de paredes com grande massa. Neste 

caso o isolamento sonoro varia em função da freqüência 7, do tipo de material, sistema de 

montagem das paredes, espessura da lâmina de ar e do coeficiente de absorção do 

material, colocado na câmara de ar para diminuir a ressonância. (BATISTA,1998; 

GERGER,1992; MEISSER,1973 apud FERREIRA,2004). 

Um dos fatores decisivos no desempenho de paredes duplas formadas por painéis é 

o tipo de acoplamento. Existem três formas de acoplar os painéis: com ligações rígidas, 

                                                           
7 Freqüência é o número de oscilações completas da partícula vibrante por segundo e é medida em ciclos por 
segundo (c.p.s) ou em Hertz (Hz) 
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elásticas e sem acoplamento. No caso de paredes acopladas por um dispositivo elástico o 

conjunto se comporta como um conjunto de massas  m1 e m2, unidas por um dispositivo de 

rigidez  k, conforme demonstrado na  Figura 2.9  (JOSSE, 1974) 

 

 
Figura2. 9 – Comportamento de uma parede dupla com acoplamento elástico 

Fonte: JOSSE, 1974 

 
Pode-se considerar acoplamento rígido quando por exemplo, dois painéis são 

fixados por meio de montantes comuns sobre o piso. A transmissão em paredes duplas 

realiza-se de uma maneira mais complexa do que em uma parede simples. O elemento b 

vibra pelo som transmitido através da câmara de ar (trajeto 1) e através do suporte (trajeto 

2), conforme ilustrado na Figura 2.10. (JOSSE, 1974) 

 

 a  b

Trajeto 1

Trajeto 2

 
Figura 2.10– Comportamento de uma parede dupla com acoplamento rígido 

Fonte: JOSSE, 1974 
 

BRADLEY & BRITA (2000) mediram em laboratório a perda de transmissão sonora de mais 

de cem materiais, entre estes, portas, janelas e várias composições de painéis (parede dupla) 

utilizados no sistema WLF.  Nas medições dos painéis variou-se a espessura da ossatura (estrutura) 

interna e o espaçamento entre montantes (Fig.2.11). O incremento de espessura dos montantes 

externos de 2”x 4” para 2”x 6”  sobre a perda de transmissão não foi representativo. Ao contrário da 

variação da espessura dos montantes, a variação de espaçamento da ossatura se mostrou 

mais importante e representativo sobre a performance das paredes externas. Testou -se três 

amostras com os mesmos revestimentos externos e espessuras de painel, o espaçamento 

dos montantes internos variaram de 305mm, 406mm e 610mm (o sistema WLF, utiliza estes 

espaçamentos entre montantes). As maiores diferenças ocorreram nas freqüências mais 
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baixas. Para as espessuras de 305mm, 406mm há uma grande queda na perda de 

transmissão que acontece em freqüências acima de125Hz, no caso da perda de 

transmissão sonora de fachadas estas freqüências são críticas, pois há uma grande perda 

de isolamento a sons produzidos por aeronaves (BRADLEY & BRITA, 2000) 

 

 
Figura 2. 11–  Perda de transmissão de painéis de fachada em função da 

variação entre o espaçamento dos montantes 
Fonte: BRADLEY & BRITA (2000) 

 
A edificação deve proporcionar isolamento acústico adequado entre o meio externo e 

o interno, bem como entre unidades condominiais distintas. Complementarmente, deve 

proporcionar isolamento acústico adequado entre dependências de uma mesma unidade, 

quando destinadas ao repouso noturno, ao lazer doméstico e ao trabalho intelectual. O 

isolamento acústico é projetado a partir do desempenho acústico dos materiais, 

componentes e elementos construtivos, de modo a garantir conforto acústico, em termos de 

níveis de ruído de fundo transmitido via aérea e estrutural, bem como privacidade acústica, 

em termos de não inteligibilidade à comunicação verbal. Os níveis de ruído de fundo para o 

conforto acústico são determinados a partir do uso a que se destina a dependência da 

edificação, considerando os estímulos sonoros externos especificados na Norma NBR10151 

(Projeto de Norma ABNT, 2004). 

Para estimar os coeficientes de isolamento de paredes duplas LIPS (1999) apud 

FERREIRA (2004) sugere a utilização da equação : 

                                                              (3)            )...100(* cndRR ww +=

Onde:  

Rw= Coeficiente  de isolação sonora da parede dupla; 
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Rw*= Coeficiente  de isolação sonora da parede simples; 

d= distância entre as duas paredes 

n -  tipo de acoplamento entre as duas paredes: 

  n =1 se acoplamento rígido 

  n =1,5  se acoplamento elástico 

  n =2  se as paredes não possuem meio de ligação 

c-tipo de material que preenche o espaço entre as paredes: 

  c = 0,8 se câmara de ar 

  c = 1 se câmara de ar preenchida com material de absorção 

 

 
2.6.3 Isolação de portas e janelas 

As ondas sonoras podem percorrer vários caminhos até o interior da edificação (Fig. 

2.12), conseqüentemente, a qualidade de portas e janelas tem uma função muito importante 

no isolamento acústico da edificação. Ferreira, 2004 estimou através de predições 

executadas com o software Bastian, a porcentagem de energia sonora que passa por cada 

um dos elementos construtivos 8 (Tabela 2.20) 

 

Figura 2.12- Principais caminhos da transmissão do som  para o interior da construção 
Fonte: MORROW, EHRLICH et al, 2003, modificada 

 
 

 

                                                           
8 O sistema construtivo escolhido neste caso foi alvenaria de tijolos de 6 furos e portas internas de compensado 
35mm 
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Tabela 2.20 – Porcentagem da energia sonora transmitida –  residência 5, partição 3 

Elemento Construtivo Parcela De Energia Sonora 
Transmitida (%) 

Parede de separação 3 
Porta 94 
Parede lateral direita 0 
Parede lateral esquerda 0 
Piso  1 
Teto 1 
Fonte: FERREIRA (2004) 

 

Segundo FERREIRA (2004) é possível observar que 94% da energia sonora pela 

transmitida pela partição avaliada se transmite através da porta de compensado de madeira; 

para comprovar esta observação realizou medições na mesma unidade habitacional entre 

dois cômodos que são separados entre si por parede de alvenaria sem porta. Nesta 

condição verificou-se que o nível de isolamento acústico desta partição foi de 47 dB , muito 

superior ao medido na condição anterior ( mesma composição de parede , mas com uma 

porta inserida)  que foi de 31dB. 

O mesmo problema foi observado por BRADLEY & BRITA, (2000) e FERREIRA 

(2004) com relação a isolação acústica das  janelas em fachadas externas. FERREIRA 

(2004) realizou medições em onze residências, e concluiu que em todas as unidades, o 

índice de redução sonora (fachadas) apresentaram valores abaixo dos aceitáveis, se 

comparados a parâmetros das normas internacionais.  FERREIRA (2004) também simulou 

através do software Bastian, a porcentagem de energia sonora que passa por cada um dos 

elementos construtivos da fachada9. Estes valores estão representados na Tabela 2.21, 

concluiu que o elemento construtivo janela é responsável por 99% da energia transmitida 

para o interior da edificação.  

 

Tabela 2.21- Porcentagem da energia sonora transmitida (fachadas) 

Elemento Construtivo Parcela De Energia Sonora 
Transmitida (%) 

Parede de separação 1 
Janela 99 
Parede lateral direita 0 
Parede lateral esquerda 0 
Piso  0 
Teto 0 

Fonte: FERREIRA (2004) 

 
BRADLEY & BRITA (2000) avaliaram os modelos de janelas mais utilizados no 

sistema WLF, nos EUA e Canadá, através da determinação em laboratório do valor de 

perda de transmissão sonora, possibilitando a comparação de alguns detalhes 
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determinantes como o sistema de abertura, espessura e número de camadas de vidro e o 

sistema operacional da janela. A Tabela 2.22 representa as medições acústicas de seis 

tipos diferentes de janelas, variando-se o sistema de abertura e o material. As janelas foram 

avaliadas em duas circunstâncias, com e sem a vedação de frestas. 

 
Tabela 2.22– Classe de transmissão sonora interna e externa – janelas 

Sistema de abertura Material 
Classe de transmissão 

sonora 
(vedada) 

Classe de transmissão 
sonora 

(sem vedação) 
Correr, duas folhas PVC 24 23 
Pivotante PVC-Madeira 26 25 
Pivotante Madeira 25 25 
Correr PVC 25 25 
Pivotante PVC 25 25 
Pivotante Alumínio 24 23 

    Fonte: BRADLEY & BRITA (2000) 

 

Segundo FERREIRA (2004), e BRADLEY & BRITA (2000) a idéia de que a 

substituição da esquadria de vidro simples por uma de vidros duplos seria suficiente para 

melhorar o isolamento acústico da fachada é equivocada. BARING (1998) e RECCCIA 

(2001) in FERREIRA (2004) avaliaram vários modelos de janelas e determinaram em 

laboratório diversos elementos que compõe as fachadas, apresentando como valor médio 

para janelas de correr (as mais utilizadas na construção civil). O índice de isolação sonora 

foi de 20dB, muito abaixo do mínimo exigido em países desenvolvidos.   

 

 

2.6.4 Medições de parâmetros acústicos 

Segundo o Projeto de Norma da ABNT (2004), para sistemas construtivos 

inovadores, há a necessidade de executar medições do isolamento acústico; estas 

medições podem ser executadas através de três métodos: 

 “ Método de laboratório que determina a isolação sonora de componentes construtivos 
(parede, janela, porta, etc). O resultado é aplicável a diferentes projetos, mas, para 
avaliar um elemento (parede com janela, com porta, etc), é necessário ensaiar cada 
componente e depois calcular o isolamento global do conjunto (ISO140-3). 

 Método de engenharia que determina em campo, de forma rigorosa, a isolação sonora 
global da vedação externa(conjunto fachada e cobertura, no caso de casas térreas e 
fachada, nos edifícios multipiso), e a isolação sonora global entre ambientes no caso de 
paredes internas, caracterizando de forma direta o comportamento acústico do sistema a 
ser avaliado. O resultado obtido se restringe somente à condição de medição 
efetuada. Dentre as medições de campo, o método de engenharia é mais 
recomendável (ISO104-4 e 140-5). 
 Método simplificado de campo, que permite obter uma estimativa do isolamento sonoro 

global da vedação externa (conjunto fachada e cobertura, no caso de casas térreas e 

                                                                                                                                                                                     
9 A amostra escolhida foi construída em alvenaria de tijolos e possui uma janela de vidro simples de correr. 
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fachada, nos edifícios multipiso), e a isolação sonora global entre ambientes no caso de 
paredes internas, em situações onde não se dispõe de instrumentação necessária para 
medir o tempo de reverberação, ou quando as condições de ruído de fundo não 
permitem obter este parâmetro. O resultado obtido se restringe somente à condição da 
medição efetuada (ISO10052).”  

 

A Tabela 2.23 apresenta os requisitos de conforto acústico segundo o Projeto de 

Norma, ABNT(2004). 

Tabela 2.23– Requisitos de desempenho acústico 

REQUISITOS DESEMPENHO ACÚSTICO 
Piso Paredes Cobertura 

 Isolamento de ruído 
aéreo 

 Ruído de impacto em 
piso 

 

 Níveis de ruído admitidos na 
habitação 

 

 Isolação acústica da cobertura–  
sons aéreos 
 Isolação de ruído de impacto – 

coberturas acessíveis de uso 
coletivo 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma 02:136.01.004, ABNT   (2004) 

 

2.6.5 Requisito de níveis de ruído admitidos na habitação 

Deve-se utilizar um dos seguintes métodos para a determinação dos valores da 

Diferença Padronizada de Nível, D2m, nT: 

• Método de campo descrito na Norma ISO 140-5:199810, obtendo-se valores em 

bandas de terço de oitava entre 100 e3150 Hz ou em bandas de oitava entre 125 e 

2000 Hz; 

• Método simplificado descrito na norma ISO 1005211, obtendo-se valores em bandas 

de oitava entre 125 e 2000 Hz. 

O método recomendado pelo Projeto de Norma da ABNT (2004) é o da ISO 140-5. A 

Norma ISO 140-5 especifica dois métodos: método dos elementos e métodos globais. Neste 

caso as medições devem ser executadas com portas e janelas fechadas. Para a 

determinação do valor da Diferença Padronizada de Nível Ponderada, D2m,nT,w, da 

vedação externa a partir do conjunto de valores de Diferença Padronizada de Nível, deve-se 

utilizar o procedimento especificado na Norma ISO 717-1:199612 (Tabela 2.24) A Tabela 

2.25 relaciona os critérios, métodos de avaliação, e níveis de desempenho de desempenho 

acústico do requisito de níveis de ruído da habitação. 

                                                           
10 Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 5: Field 
measurements of airborne sound insulation of façade elements and facades. 
11 Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of equipment sound -Survey 
method 
 
12 Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of buildings elements – Part 2: Impact sound insulation 
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Tabela 2.24- Diferentes métodos de medição do isolamento de fachadas 

MÉTODO RESULTADO APLICAÇÃO 

Elemento alto falante  R’ 45° 
Método preferencial para estimar o 
índice de isolamento acústico de 
elementos de fachada 

Elemento tráfego de ruas e 
rodovias 

R’tr,s 
Alternativa ao método anterior, 
quando o ruído de trafego é 
suficiente para ser utilizado 

Elemento–tráfego ferroviário R’at,s 
Alternativa quando o ruído do 
tráfego ferroviário é suficiente para 
ser utilizado 

Elemento tráfego aéreo R’at,s 
Alternativa quando o ruído do 
táfego aéreo é suficiente para ser 
utilizado  

Global- alto falante 
D Is,2m,nT 

D Is,2m,n 

Método utilizado quando o ruído de 
tráfego não é suficiente para ser 
utilizado 

Global- tráfego de ruas e rodovias 
D tr, 2m, nt 

D tr,2m,n 

Método preferencial para estimar o 
nível de isolação global de 
fachadas ao ruído de tráfego 

Glogal- tráfego ferroviátio 
D rt, 2m, nt 

D rt,2m,n 

Método preferencial para estimar o 
nível de isolação global de 
fachadas ao ruído de ferrovias 

Global tráfego aéreo 
D at, 2m, nt 

D at,2m,n 

Método preferencial para estimar o 
nível de isolação global de 
fachadas ao ruído de ferrovias 

Fonte: ISO 140-4 apud FERREIRA, 2004 

 
Tabela 2.25- Critérios de desempenho  Acústico – níveis de ruído admitidos na habitação 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho 

Diferença 
Padronizada de 
Nível 
Ponderada 
promovida pela 
vedação externa  

 

Medições no 
protótipo 

ISO140-5 (fachadas) Acoustics – Measurement of 
sound insulation in buildings and of building 
elements – Part 5: Fieldmeasurements of airborne 
sound insulation of façade elements and facades. 
NBR 10152/04 Níveis de ruído para conforto 
acústico 

“..A unidade habitacional deve apresentar 
Diferença Padronizada de Nível Ponderada, 
D2m,nT,w, da vedação externa conforme o Nível 
de Desempenho da Tabela 2.25a. No caso de 
habitação localizada junto a vias de tráfego intenso 
(rodoviário, ferroviário ou aéreo), deve-se utilizar 
os valores de Diferença Ponderada de Nível, 
D2m,nT,w, da vedação externa acrescidos de 5 
dB, D2m,nT,w +5, constantes da Tabela 2.25b. A 
Diferença Ponderada de Nível, D2m,nT,w, da 
fachada, é o número único do isolamento de ruído 
aéreo em edificações, derivado dos valores em 
bandas de oitava ou de terço de oitava da 
Diferença Padronizada de Nível, D2m,nT,  

“M” 
 

“I” 
 

”S” 

  Tabela 2.25- continua
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Tabela 34- conclusão 

Índice de 
Redução Sonora 
Ponderado dos 
componentes 
construtivos da 
fachada 

 

Ensaios de 
laboratório 

ISO 140-3:1995   
A determinação dos valores do Índice de Redução 
Sonora, R,deve ser feita em bandas de terço de 
oitava entre 100 e 5000 Hz. 
Para a determinação do valor do Índice de 
Redução Sonora Ponderado, Rw, a partir do 
conjunto de valores do Índice de Redução Sonora 
de cada faixa de freqüências, deve-se utilizar o 
procedimento especificado na Norma ISO 717-
1:1996.  
 

“M” 
 

“I” 
 

”S” 

Diferença 
Padronizada de 
Nível Ponderada 
entre ambientes 

Medições no 
protótipo 

ISO140-4 (paredes internas) Acoustics – 
Measurement of sound insulation in buildings and 
of building elements – Part 4: Field measurements 
of airborne sound insulation between rooms. 
NBR 10152/04 Níveis de ruído para conforto 
acústico 
A parede interna deve apresentar Diferença 
Padronizada de Nível Ponderada, DnT,w, conforme 
o Nível de Desempenho da Tabela 2.25c 
A Diferença Padronizada de Nível Ponderada, 
DnT,w, é o número único do isolamento de ruído 
aéreo em edificações,derivado dos valores em 
bandas de oitava ou de terço de oitava da 
Diferença Padronizada de Nível, DnT, entre 
ambientesde acordo com o procedimento 
especificado na Norma ISO 717-1:1996. 
 

“M” 
 

“I” 
 

”S” 

Índice de 
Redução Sonora 
Ponderado, Rw, 

dos componentes 
construtivos entre 
ambientes 
(Paredes internas) 
 

Ensaios de 
laboratório 

ISO 140-3:1995 Acoustics - Measurement of 
sound insulation in buildings and of building 
elements – Part 4: Field  measurements of 
airborne sound insulation between rooms 
Para a determinação dos valores do Índice de 
Redução Sonora, R, em bandasde terço de oitava 
entre 100 e 5000 Hz. 
A isolação entre ambientes deve apresentar Índice 
de Redução Sonora Ponderado, Rw conforme o 
Nível de Desempenho da Quando o sistema entre 
os ambientes consiste de mais do um 
componente, deve ser ensaiado o sistema 
composto ou ensaiado cada componente e 
calculado a isolação resultante. 

“M” 
 

“I” 
 

”S” 

Nível de Pressão 
Sonora de 
Impacto 

Padronizado 
Ponderado 

 

Medições no 
protótipo 

Norma ISO 717-2 - Acoustics – Rating of sound 
insulation in buildingsand of buildings elements – 
Part 2: Impact sound insulation (ISO, 1996). 
A unidade habitacional deve apresentar o Nível de 
Pressão Sonora de Impacto Padronizado 
Ponderado, L’nT,w, proporcionado pelo entre piso 
conforme o nível de desempenho da O Nível de 
Pressão Sonora de Impacto Padronizado 
Ponderado, L’nT,w, é o número único do isolamento 
de ruído de impacto em edificações, derivado dos 
valores em bandas de oitava do Nível de Pressão 
Sonora de Impacto Padronizado, L’nT , de acordo 
com o procedimento especificado na Norma .ISO 
717-2  

“M” 
 

“I” 
 

”S” 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004, (2004) 
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Tabela 2.25a– Diferença padronizada de p da vedação externa , D2m,nT,w, para ensaios de  
                       campo- salas e dormitórios 

Elemento D2m,nT,w[dB] D2m,nT,w+5[dB] Nível de 
Desempenho 

30 a 34 35 a 39 M 
35 a 39 40 a 44 I 

Vedação externa de salas e 
dormitórios 
 

≥40 ≥45 S 
Nota 1: Admite-se uma incerteza de ±1 dB na medição de D2mnT,w. 
Nota 2: Para vedação externa de cozinhas, lavanderias e banheiros não há exigências específicas. 

          Fonte:Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004 (2004) 

 

Tabela 2.25b– Diferença Padronizada de Nível Ponderada da vedação externa , D2m,nT,w,  
para ensaios de campo- fachadas 

Elemento D2m,nT,w[dB] D2m,nT,w+5[dB] Nível de 
Desempenho 

35 a 39 40 a 44 M 
40 a 44 45 a 49 I 

Fachada 
 

≥45 ≥50 S 
Nota 1: Admite-se uma incerteza de ±1 dB na medição de D2mnT,w. 
Nota 2: Para vedação externa de cozinhas, lavanderias e banheiros não há exigências específicas. 

          Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 

 

Tabela 2.25c –Diferença padronizada de nível ponderada, Dnt,w 

Elemento DnT,w [dB] Nível de 
Desempenho

25 a 29 M 
30 a 34 I Parede entre ambientes de uma mesma unidade habitacional 
≥35 S 

30 a 34 M 
35 a 39 I 

Parede de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional e 
áreas comuns de trânsito eventual, como corredores, halls e 
escadaria nos pavimentos-tipo ≥40 S 

40 a 44 M 
45 a 49 I 

Parede de dormitórios entre uma unidade habitacional e áreas 
comuns de trânsito eventual, como corredores, halls e 
escadaria nos pavimentos-tipo ≥50 S 

45 a 49 M 
50 a 54 I 

Parede entre uma unidade habitacional e áreas comuns de 
permanência de pessoas, atividades de lazer e atividades 
esportivas, como home theater, salas de ginástica, play 
ground, salão de festas, salão de jogos, banheiros e vestiários 
coletivos,cozinhas e lavanderias coletivas 

≥55 S 

40 a 44 M 
45 a 49 I 

Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de 
45 a 49 I 
geminação) ≥50 S 
Nota 1: Admite-se uma incerteza de ±1 dB na medição de DnT,w. 

       Fonte: Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004, (2004) 
 

As medições devem ser executadas com portas e janelas fechadas. Para a 

determinação do valor da Diferença Padronizada de Nível Ponderada, D2m,nT,w, da 

vedação externa a partir do conjunto de valores de Diferença Padronizada de Nível, deve-se 

utilizar o procedimento especificado na Norma ISO 717-1:199613. 
                                                           
13 Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of buildings elements – Part 2: Impact sound insulation 
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FERREIRA (2004) fez uma síntese dos procedimentos especificados pela norma ISO 

140-4 (ISO, 1998) que permitem determinar a proteção acústica da edificação, avaliando se 

os elementos construtivos atendem as especificações de projeto. A expressão abaixo é 

utilizada para determinar a proteção da construção aos seu ocupantes, através do  

(diferença do nível normalizado). 

ntD

0

log.10
T
TDDnT +=                                    (4)    

Onde:  

D  = Diferença entre os níveis   

T  = Tempo de reverberação medido na sala de reverberação (s) 

T0 = Tempo de reverberação de referência, igual a 0,5 para moradias 

A Diferença Padronizada de Nível Ponderada,O parâmetro `R é utilizado para avaliar 

o isolamento oferecido pelo conjunto dos elementos que compõe a partição de separação 

entre cômodos, considerando as transmissões diretas e indiretas , determinado em campo 

através da expressão : 

3

1' log.10
W
W

R =                                                  (5)       

Onde:  

1W  =Potência sonora incidente; 

3W  = Potência total transmitida para sala receptora. 
 

 
 
 
2.7 SUSTENTABILIDADE- DURABILIDADE  E  MANUTENABILIDADE 

A sustentabilidade é um dos requisitos mais complexos sob o ponto de vista da 

avaliação de desempenho de sistemas construtivos, devido ao grande número de materiais 

e componentes envolvidos; por este motivo serão abordados apenas os requisitos 

específicos para a avaliação dos sub-sistemas que envolvem o material madeira. O Anexo 

2, contém a tabela de vida útil de projeto para os diferentes elementos e componentes da 

construção habitacional do Projeto de Norma da ABNT (2004). Esta tabela relaciona 

sistemas (elementos, componentes instalações), vida útil de projeto (para cada nível 

desempenho), e prazos de garantia, durabilidade e manutenibilidade. 

  Ao contrário do que muitos pensam, a habitação em madeira pode ter uma 

durabilidade muito grande, tudo depende, em primeiro lugar, de questões projetuais, pois 
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existem muitos detalhes construtivos que proporcionam a proteção das peças. Deve-se 

respeitar as limitações do material; algumas espécies são naturalmente mais resistentes ao 

ataque de agentes xilófagos do que outras, devido á presença de extrativos que são tóxicos 

aos organismos. Para espécies de menor resistência é aconselhável a utilização de 

preservantes. 

Segundo CAVALCANTE (1982), foram desenvolvidos quatro métodos para impedir a 

deterioração de madeiras que são menos resistentes e, neste grupo encontram-se o pinus e 

outras madeiras de reflorestamento: 
 
 Alteração ou remoção de substâncias presentes na madeira- a tiamina, uma 

substância presente reduzida quantidade na madeira, é essencial para  o 
desenvolvimento de fungos apodrecedores. Sua remoção pode ser feita através do 
aquecimento da madeira a 100oC por uma ou duas horas, que após ser alcalinizada 
impede o ataque por fungos. A adição de substâncias específicas que reagem com as 
moléculas de lignina impede a degradação desta enzimas de fungos, que não 
conseguem reagir com o substrato por este ter sido alterado. 
 Controle de umidade da madeira – a mínima quantidade de umidade da madeira que 

ainda permite desenvolvimento de fungos apodrecedores é de 20% do seu peso seco. A 
máxima umidade varia de acordo com o tipo de madeira , densidade e tamanho, mas 
nunca ultrapassa a umidade de saturação, desta forma mantendo a madeira com a 
umidade abaixo de 20% ou saturada obtém-se proteção  contra fungos apodrecedores. 
 Controle biológico- fungos apodrecedores de madeira podem ser inibidos por outros 

micro-organismos que se desenvolvem na madeira pelos seguintes mecanismos: 
a) desenvolvimento mais rápido e competição pelo espaço disponível; 
b) competição com o fungo apodrecedor por substâncias presentes no lúmen das 

células de madeira; 
c) produção de antibióticos que inibem fungos apodrecedores. 
Os três mecanismos tem sido estudados em laboratório, mas só a inibição de fungos 
apodrecedores utilizando micro organismos tem mostrado resultados satisfatórios. 
 O uso de biocidas- os métodos acima mencionados tem sido pouco utilizados 

comercialmente, o método mais amplamente utilizado é a introdução na madeira de 
substâncias químicas que inibem o desenvolvimento de organismos xilófagos. Estes 
biocidas são agrupados em dois grandes grupos: oleosolúveis e hidrosolúveis de acordo 
com o veículo (solvente). Dentre os oleosolúveis estão o creosoto, pentaclorofenol, 
TBTO, naftenato de cobre,-8 etc. Os hidrosolúveis compreendem compostos de 
arsênico, cromo, cobre, zinco e fluoretos como arseniato de cobre amoniacal, cromato de 
cobre ácido entre outras combinações. Estes produtos podem ser aplicados por 
aspersão, pincelamento, difusão, imersão, tratamento por pressão etc.”  

 

O uso de substâncias preservantes prolonga muito a vida útil da madeira, um 

tratamento adequado pode prolongar em mais de 50 anos o tempo de uso. Outro 

procedimento importante é procurar afastar a madeira do solo, bem como retirar os restos 

de madeira próximos ao local da construção, que possam servir de alimento para cupins. 

Não existe madeira ruim, o que existe é a especificação e uso inadequado da 

espécie. A Tabela 2.26 relaciona os requisitos de durabilidade e manutenibilidade para os 

diversos sub-sistemas. 
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Tabela 2.26 –Requisitos de durabilidade e manutanibilidade 

REQUISITOS DE DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE 
Estrutura Pisos Paredes Cobertura 

 Durabilidade dos 
materiais e 
componentes 
 Manutenibilidade da 

estrutura e dos seus 
componentes 
 

 Vida útil de projeto 
 Resistência à 

umidade 
 Resistência ao 

ataque químico 
 Resistência ao 

desgaste em uso 
 Manutenibilidade dos 

pisos 

 Vida útil de paredes 
externas e internas 
 Ações climáticas em 

paredes externas 
 Manutenibilidade das 

paredes e dos seus 
componentes 

 

 Vida útil dos materiais e 
componentes das 
coberturas 
 Manutenibilidade das 

coberturas 
 

 Vida útil da construção e das suas partes 
 Interações da cobertura com o corpo principal da construção 
   Durabilidade dos materiais e componentes 

Fonte: Do autor, elaborado à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 

 
 

2.7.1 Requisito de vida útil da construção e das suas partes 

Todos os componentes do sistema, sem exceção devem receber manutenções 

periódicas, de acordo com instruções do fabricante, devem também manter a sua 

capacidade funcional durante toda a vida útil prevista em projeto. Os critérios de avaliação 

deste requisito estão listados na Tabela 2.27, que ainda relaciona as normas e condições 

para avaliação de desempenho bem como o nível de desempenho requerido por cada 

critério. Neste caso os métodos de avaliação são complexos, pois há uma gama enorme de 

materiais e componentes envolvidos em um único sistema construtivo. O Projeto de Norma, 

ABNT (2004) estabelece que para avaliação de diversos materiais, deve ser tomado como 

base os critérios estabelecidos pelos Apêndices I a VI do documento “Critérios mínimos de 

desempenho para habitações térreas de interesse social” (IPT,1998), complementados com 

critérios decorrentes de normas técnicas brasileiras em vigor, ou outras normas e 

documentos aplicáveis. O Projeto de Norma, ABNT (2004) estabelece ainda: 

 

“...Nas análises técnicas deve ser considerada a possibilidade de ocorrência dos diversos 
fenômenos e processos degenerativos dos materiais, componentes e elementos: 
empoçamentos de água, respingamentos, condensação, permeabilidade à água e ao vapor, 
oxidação, corrosão por frestas, corrosão por pites, corrosão bimetálica, emboloramento, 
putrefação, ação de insetos e roedores, ação dos raios ultravioleta, evaporação de voláteis, 
descolamentos, delaminação, descoloração, perda do brilho, fissuração, gretamento, perda 
de aderência, movimentações higroscópicas, movimentações térmicas, choque térmico, 
carbonatação, poluição atmosférica, névoa salina, chuva ácida, ataque por cloretos, erosão, 
lixiviação, saponificação, formação de eflorescências, desagregação, desgaste por atrito, 
ação de produtos domésticos de limpeza, solicitações mecânicas decorrentes da utilização 
do imóvel (impactos, vibrações, batidas de porta etc), fluência, relaxação, fadiga, perda de 
elasticidade e outros.”  
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Tabela 2.27–Critérios , métodos de avaliação e níveis de desempenho da vida útil das construções e suas partes 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

Vida útil de 
projeto e prazos 
de garantia dos 
elementos e 
componentes 

Vários 

Normas brasileiras em vigor de cada material 
envolvido no sistema construtivo. 

Os elementos,componentes e instalações devem 
apresentar vida útil de projeto igual ou superior 
aos períodos indicados na Tabela 1(anexo2) 
Considerando a possibilidade de falhas fortuítas 
relativas à formulação, processo de fabricação, 
montagem ou instalação dos produtos, indicam-
se ainda os prazos mínimos de garantia. 

“M” 

Vida útil de 
projeto e prazos 
de garantia da 
estrutura e dos 
seus 
componentes 

 

Análise do projeto 
Ensaios físico 

químicos e 
ensaios de 

envelhecimento 
acelerado 

Aplicação de 
modelos para 
previsão da 
deterioração 

ASTM 3345-Laboratory evaluation of wood and 
other cellulosic materials for resistance to 
termites, e  Normas técnicas específicas de cada 
material 

A estrutura principal e quaisquer elementos 
comprometidos com a segurança e estabilidade 
global da construção, submetidos a intervenções 
periódicas de manutenção e conservação 
segundo instruções específicas do fornecedor, 
devem manter sua capacidade funcional durante 
toda a vida útil  

“M” 

Envelhecimento 
natural ou 
acelerado (pisos) 

Ensaios 

ISO 15686-1:2000 Buildings and constructed 
assets-  Service life planning– parte 1 a 5 

ASTM E632-82 (1996) Standard Practice for 
Developing Accelerated Tests to Aid Prediction of 
the Service Life of BuildingComponents and 
Materials 
Os materiais empregados na estruturação e 
revestimento dos pisos da habitação devem 
apresentar expectativa de vida compatível com a 
vida útil de projeto, atendendo aos períodos 
especificados na Tabela 1 (anexo 2)do Projeto de 
Norma da ABNT 02:136.01.001 -Desempenho de 
Edifícios Habitacionais de até cinco pavimentos – 
Parte 1: Requisitos Gerais. 

“M” 
“I” 
“S” 

Ações climáticas 
em paredes 
externas 

 

Ensaios 
 

Projeto de Norma Anexo D-ABNT  
02:136.01.004, 2004 -Verificação do 
comportamento de paredes expostas à ação do 
calor e choque térmico –Método de ensaio 
As paredes externas, incluindo seus 
revestimentos, submetidas a dez ciclos 
sucessivos de exposição ao calor e resfriamento 
por meio de jato de água, não devem apresentar:  
 deslocamento horizontal instantâneo (flecha), 
no plano perpendicular ao corpo-de-prova, 
superior a h / 300, onde h é a altura do corpo 
de prova; 
 ocorrência de falhas como fissuras, 
destacamentos, empolamentos, descoloração 
e outros danos. 

“M” 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 
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O Projeto de Norma ABNT (2004) estabelece ainda outros critérios de desempenho, 

métodos de avaliação, normas técnicas e níveis de desempenho para este requisito 

(Apêndice 3) 

 “Estabilidade da cor de telhas e outros componentes das coberturas Estabilidade ao calor e à 
umidade de subcoberturas; 

 Durabilidade de mantas e membranas que contam com normas prescritivas específicas 
  Durabilidade de componentes em concreto, argamassa, cerâmica, fibrocimento ou rochas, e 

outros critérios variando conforme o sub- sistema (estrutura, piso, parede e cobertura) bem 
como de acordo com o material.” 

 
 
 

2.7.2 Requisito de interações da cobertura com o corpo principal da construção 

As interações dos diversos sub-sistemas tem uma relação direta com a durabilidade 

de um determinado sistema construtivo, principalmente se tratando do material madeira. No 

que se refere aos sistemas de cobertura e paredes o Projeto de Norma ABNT, (2004) 

determina que ao longo de sua vida útil, a cobertura deve interagir com o corpo da 

construção e com eventuais platibandas, sem a ocorrência de danos nos elementos que 

interagem. Para este requisito, há dois critérios de desempenho, conforme indica a Tabela 

2.28.  

 

Tabela 2.28 –Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho- interações da cobertura como corpo 
principal da construção 

 Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

Ações da 
cobertura sobre o 
corpo principal da 
construção 
 

Análise de 
projeto, cálculo 

estrutural, 
cálculos de fluxo 

de calor e 
movimentações 

térmicas. 
 

NBR 7190/97 Projeto de estruturas de madeira – 
Procedimento 

NBR 8681 (Ações e Segurança nas Estruturas); 

NBR 6120 (Cargas para o Cálculo de Estruturas de 
Edificações); 

NBR 6123 (Forças Devidas ao Vento em Edificações) 

A ação do vento, as cargas resultantes do peso 
próprio e as movimentações higrotérmicas da 
cobertura não devem provocar danos a platibandas e 
ao corpo da construção, particularmente fissuras ou 
destacamentos nas paredes do pavimento 
imediatamente inferior. 

“M” 

Ações da água 
projetada da 
cobertura sobre 
as fundações e 
paredes de 
fachada 

Análise de 
projeto. 

 

A água proveniente da cobertura não deve prejudicar 
o comportamento das fundações nem a durabilidade 
das paredes de fachada, revestimentos e caixilhos. 

 

“M” 

Fonte: Do autor,elaborada à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 
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2.7.3 Requisito de durabilidade dos materiais e componentes 

Em um sistema construtivo pode haver mais de um material ou componente. Para 

cada tipo de material o Projeto de Norma da ABNT (2004) indica a respectiva norma para 

avaliação (durabilidade de componentes em aço, aço zincado e/ou pré-pintado, alumínio 

anodizado, plástico e outros). A tabela 2.29 relaciona critérios, métodos de avaliação, e 

níveis de desempenho para o requisito de durabilidade dos materiais e componentes de 

madeira. 

 

Tabela 2.29 –Critérios, métodos de avaliação e níveis de desempenho de durabilidade  
dos materiais e componentes 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

Durabilidade da 
madeira frente à 
ação de fungos 
 

Ensaios 

ASTM-D-1413. Standard method for testing wood 
presenvatives by laboratory soilblock cultures 
 
A madeira empregada na estrutura principal e 
estruturas secundárias, revestimentos de pisos, 
caixilhos, telhados, forros e arremates em geral 
(tabeiras etc) deve ter resistência natural ou ser 
convenientemente protegida ou tratada contra o 
ataque de microorganismos. A madeira natural deve 
resistir ao ataque de fungos apodrecedores de tal 
forma que sua perda de massa seja menor ou igual 
aos valores registrados na Tabela 2.29a 

“M” 

Durabilidade da 
madeira frente à 
ação de insetos 
xilófagos 
 

Ensaios 

 
Métodos de Ensaios e Análises em Preservação de 
Madeiras”– Publicação IPT N° 1157). 
A madeira empregada na estrutura principal e 
estruturas auxiliares, revestimento de pisos, caixilhos, 
telhados, forros e arremates em geral (tabeiras etc) 
deve ter resistência natural ou ser convenientemente 
tratada contra o ataque de insetos xilófagos. A 
madeira preservada deve resistir ao ataque de cupim-
de-madeira-seca sem sofrer desgaste; para a madeira 
natural admite-se desgaste superficial leves (Tab 
2.29b). 

“M” 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 
 

Tabela 2.29a – Resistência da madeira contra o ataque de microorganismos 

Máxima perda de massa para o nível de 
desempenho Condição das peças 

M I S 

Madeira natural 10% 8% 5% 

Madeira tratada com 
preservantes 

3% 2% 1% 

        Fonte: Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 
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Tabela 2.29b – Resistência da madeira contra o ataque de insetos 

Graus de desgaste superficial – Publicação 
IPT N° 1157 Condição das peças 

M I S 

Madeira natural ou tratada 
com preservativos 4 2 ou 3 Zero ou 1 

Grau zero: nenhum orifício produzido 
Grau 1: no máximo 5% do número de orifícios produzidos no testemunho 
Grau 2: no máximo 10% do número de orifícios produzidos no testemunho 
Grau 3: no máximo 15% do número de orifícios produzidos no testemunho 
Grau 4: no máximo 20% do número de orifícios produzidos no testemunho 

        Fonte: Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 
 

A ASTM-D-1413, indica o método a ser adotado no ensaio, os corpos de prova: 

“....após a evaporação do solvente ou secagem, são submetidos a um processo de 
volatilização ou lixiviação. A lixiviação consiste numa impregnação inicial com água, 
seguida de ciclos de alternância entre imersão em água e secagem. O teste de 
volatilização é recomendado quando a madeira for tratada com preservativos 
oleossolúveis, consistindo na exposição dos corpos-de-prova em estufa de circulação 
forçada a 45°C durante 14 dias. Após a lixiviação ou volatilização, os corpos-de-prova 
são climatizados, pesados, esterelizados e expostos aos fungos, sob temperatura 
controlada por três meses. Terminado este período, os corpos-de-prova são removidos 
dos frascos; o micélio superficial é limpo e eles são novamente climatizados e pesados. 
Calcula-se então a perda percentual de massa e examina-se macroscopicamente cada 
corpo-de-prova. “  

 
O método de determinação da durabilidade da madeira frente à ação de insetos 

xilófagos, consiste basicamente na exposição da madeira, “in natura” ou tratada, a um grupo 

de 40 cupins (sendo 38 operários e 2 soldados) confinados dentro de uma manga de vidro 

adaptada sobre um par de corpos-de-prova. O período de exposição é de 45 dias, ao final 

dos quais quantifica-se a mortalidade dos cupins e os orifícios produzidos, avaliando se o 

desgaste superficial e atribuindo-se notas variáveis de zero a quatro (em comparação ao 

desgaste produzido em corpos-de-prova de madeira de baixa resistência natural e sem 

tratamento, conforme documento “Métodos de Ensaios e Análises em Preservação de 

Madeiras” – Publicação IPT N° 1157). Independentemente da espécie de madeira, peças 

diretamente expostas às intempéries (tabeiras, extremidades de vigas ou caibros, etc) 

devem ser protegidas contra a umidade e a fotodegradação, empregando-se tinta, verniz ou 

stain apropriado. 

 

 

2.8  ESTANQUEIDADE 

Este também é um dos requisitos mais importantes, no que diz respeito à sistemas 

construtivos em madeira, pois a umidade proveniente de infiltrações podem resultar na 
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biodegradação dos componentes e sub-sistemas. A Tabela 2.30 apresenta os requisitos de 

estanqueidade para os diversos sub-sistemas. 

 Tabela 2.30 –Requisitos de durabilidade e manutanibilidade 

REQUISITOS ESTANQUEIDADE 

Estrutura Pisos Paredes Cobertura 
 Ação da umidade do 

solo 

 Ação da água de 
chuva 

 Ação da água 
proveniente da 
ocupação do imóvel 

 

 Estanqueidade de 
pisos em contato com 
a umidade do solo 
 Estanqueidade de 

pisos de áreas 
molháveis 

 

 Estanqueidade à água 
das fachadas 
 Estanqueidade à água 

de paredes de 
contenção 
 Umidade decorrente da 

ocupação do imóvel 
(paredes externas e 
internas) 

 Condições de 
salubridade 

 

 Fontes de umidade externas à edificação 
 Fontes de umidade internas à edificação 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.001-partes de 1 a 5  (2004) 

 
 

2.8.1 Requisitos ação da umidade do solo, de águas da chuva e proveniente da 
ocupação do imóvel  

As edificações habitacionais devem ser estanques à água de chuva, à umidade do 

solo, do lençol freático e também à água utilizada na operação e manutenção do imóvel, em 

condições normais de uso. Os componentes da estrutura, não devem ser submetidos à 

umidade prolongada, de forma a prejudicar sua resistência ou durabilidade e propiciar o 

desenvolvimento de micro-organismos. As paredes, esquadrias e demais componentes da 

fachada também devem ser estanques à água proveniente de chuva incidente ou outras 

fontes, facilitando a manutenção, contribuindo para sua durabilidade (ABNT,2004). As 

Tabelas 2.31 e 2.32 relacionam os critérios, métodos de ensaios, normas técnicas e níveis 

de desempenho para estes requisitos. 

 
Tabela 2.31–Critérios , métodos de avaliação e níveis de desempenho- fontes de umidade 

externas e internas à edificação 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

Proteção da 
estrutura contra 

umidade 
proveniente do 

solo 
 

Análise de 
projeto 

 

NBR 9575/03: Impermeabilização – Seleção e projeto.  
O projeto de edificação deve especificar lastros drenantes, 
barreiras impermeáveis ou outras disposições que 
impeçam a passagem da umidade proveniente do solo 
através dos componentes da estrutura, fundações, 
cortinas, pisos e paredes. 

“M” 

  Tabela 2.31- Continua
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Tabela 2.31- Conclusão 

Proteção da 
estrutura contra 

a umidade 
decorrente de 

chuvas 
 

Análise do 
projeto, tendo 

em vista o 
cumprimento 
das normas 

técnicas 
especificadas 

 

NBR 5987/80 Tintas – preparo para utilização e técnicas 
de aplicação na pintura de estruturas, instalações e 
equipamentos industriais 
NBR 7190/97 Projeto de estruturas de madeira – 
Procedimento 
NBR 9575/03 Impermeabilização – Seleção e projeto 
NBR 10844/89 Instalações prediais de águas pluviais 
NBR 11702/92 Tintas para edificações não industriais 
NBR 13245/95 Execução de pinturas em edificações não 
industriais 
NBR 13532/95 Elaboração de projetos de edificações – 
Arquitetura – Procedimento Projeto 02:136.01.001:2004 - 
Desempenho de Edifícios Habitacionais de até cinco 
pavimentos – Parte 1 A 6 

O projeto de edificação deve prever todos os elementos e 
detalhes necessários para que não ocorra constante 
umidificação dos componentes estruturais, incluindo 
telhados, hidrofugação ou impermeabilização de fachadas, 
sistemas de impermeabilização de lajes de cobertura, 
terraços e outros. Estruturas aparentes em madeira, metal 
ou concreto devem ser convenientemente protegidas com 
verniz ou pintura impermeabilizante, adotando-se os 
detalhes construtivos que evitem empoçamentos / 
deposição de água sobre os componentes estruturais 
(drenos, cobre-muros, peitoris, pingadeiras etc). 

“M” 

Proteção da 
estrutura contra 

umidade 
decorrente da 
ocupação do 

imóvel 
 

Análise do 
projeto, tendo 

em vista o 
cumprimento 
das normas 

técnicas 
especificadas 

 

As normas a serem seguidas são as mesmas do item 
anterior.  

O projeto de edificação deve prever todos os elementos e 
detalhes necessários para que não ocorra constante 
umidificação dos componentes estruturais, incluindo 
estanqueidade das instalações hidrossanitárias, 
hidrofugação ou impermeabilização de paredes internas, 
sistemas de impermeabilização de pisos, box e de 
chuveiros, terraços e outros. Estruturas aparentes em 
madeira, metal ou concreto devem ser convenientemente 
protegidas com verniz ou pintura impermeabilizante, 
adotando-se os detalhes construtivos que evitem 
empoçamentos / deposição de água sobre os 
componentes estruturais (caimentos, ausência de frestas, 
drenos, etc). 

“M” 

Soluções construtivas não abordadas na norma devem ser objeto de cuidadosa investigação em simulações de laboratório e 
protótipos. 

Fonte:Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 
 
 

Tabela 2.32–Critérios , métodos de avaliação e níveis de desempenho- fontes de umidade 
externas e internas à edificação- fachadas 

Critério Métodos de 
avaliação Normas /Condições Nível de 

desempenho

Infiltração de 
água de chuva 
em paredes de 
fachada ou 
esquadrias nelas 
presentes 
 

Análise de 
projeto de acordo 
com as referidas 

normas 

NBR 6486, NBR 9574, NBR 9575, NBR 10821, 
NBR11702, NBR 13245,NBR 13749 e NBR 13755. 
Deve-se atentar particularmente para as interfaces e 
juntas entre componentes e detalhes construtivos 
como pingadeiras e peitoris para facilitar o 
escoamento da água. 
A fachada, incluindo paredes, revestidas ou não, 
janelas e demais componentes devem ser 
projetadas e construídas de modo a evitar a 
penetração de água quando expostos à chuva 
incidente. 

“M” 

  Tabela 2.32-Continua
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Tabela 2.32-Continclusão 

Ação combinada 
do vento e da 
chuva em 
paredes de 
fachada ou 
esquadrias nelas 
presentes 
 

Ensaios 
Anexo 1 

 

NBR 6486 Caixilho para edificação – Janela, 
fachada-cortina e porta externa – Verificação da 
estanqueidade à água. 
NBR10821/00. Caixilho para edificação – Janelas 
As paredes e janelas da fachada do edifício devem 
permanecer estanques, sem apresentar infiltrações 
que proporcionem borrifamentos, escorrimentos ou 
formação de gotas de água aderentes na face 
interna. No caso de paredes podem ocorrer 
pequenas manchas de umidade, com áreas 
limitadas aos valores indicados na Tabela 2.32a e 
Figura 2.13 .  

“M” 

Estanqueidade 
de paredes 
internas e 
externas em 
contato com 
áreas molháveis 

Análise de 
projeto e/ou 

realização de 
ensaio de 

estanqueidade, 

Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004), 
anexo C 
Quando submetida à presença de água durante 24 
horas seguidas, a quantidade de água que penetra 
na parede não deve ser superior a 3 cm³ numa área 
exposta com dimensões de 34 cm x 16 cm. 
Devem ser verificadas as paredes mais 
desfavoráveis, sobretudo nas regiões com juntas ou 
outras singularidades que possam favorecer a 
infiltração de água. 

“M” 

Fonte: Do autor, elaborada à partir do Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 

 

Tabela 2.32a – Condições de ensaio de estanqueidade de paredes 

Condições de ensaio de paredes Região do Brasil 
(Figura 3) Pressão estática 

(Pa) 
Vazão de água 

(L/m2/min) 
I 10 
II 20 
III 30 
IV 40 
V 50 

3 
 

Fonte :Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 
 

 

Santa Catarina  
Região 4 e 5  

Figura 2. 13-  Condições de exposição de acordo com regiões do Brasil (NBR 6123) 
Fonte: Projeto de Norma da ABNT  02:136.01.004  (2004) 
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Há muitos outros requisitos e critérios de segurança, habitabilidade e 

sustentabilidade, que não foram abordados neste capítulo e estão listados no Apêndice 3: 

 Entre os requisitos de segurança, são, alguns critérios relativos à segurança contra 

incêndio, aplicáveis a edifícios de habitação coletiva, bem como requisitos de 

segurança no uso da habitação; 

 Requisitos e critérios do sub-sistema cobertura comum ao “sistema convencional”, 

que não foram abordados por este capítulo; 

 Outros requisitos de habitabilidade, de fundamental importância, que deverão ser 

levados em consideração na concepção do projeto, mas possuem um caráter 

comum a qual quer sistema construtivo como, por exemplo, desempenho lumínico, 

funcionalidade e acessibilidade, etc. 
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