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RESUMO 

 
Diante da problemática do deficit habitacional, não exclusiva do Brasil, a 
normatização, também na construção civil, se fez presente, cuja ótica de normalizar 
processos e métodos, visando o desempenho das edificações norteou a ABNT a 
editar em julho de 2013 a NBR 15575. Diante desse cenário, essa dissertação veio 
contribuir junto a implantação da primeira ITA (Instituição Técnica Avaliadora) do 
Paraná, na participação nos desenvolvimentos dos equipamentos e aparelhos 
referenciados pela norma de desempenho, na sua quarta parte, que enfoca 
Sistemas de Vedações Verticais Internas e Externas – SVVIE, cujos croquis e 
descrições pertinentes aos equipamentos, são básicos e incompletos, dificultando 
em muito a confecção dos mesmos. Assim sendo, propositadamente, essa 
dissertação é rica em Quadros e Figuras, de modo a propiciar ao leitor um maior 
entendimento aos processos e métodos empregados e parametrizados pela referida 
norma. Na seara da performance de uma edificação, cujas paredes, não estruturais, 
são construídas usando blocos de concreto celular autoclavado, vem, essa 
dissertação contribuir em avaliar o desempenho dessa tecnologia construtiva, 
limitado-se aos ensaios descritos na quarta parte do conjunto normativo NBR 15575 
(ABNT, 2013), construindo em ambiente laboratorial, conforme NBR 14956 (ABNT, 
2013), dois protótipos de S V V, com finalidade Externa devido o maior rigor 
normativo (SVVE). Os níveis de desempenho obtidos nos ensaios de estanqueidade 
à água de chuva, resistência ao calor e choque térmico e resistência aos impactos 
de corpo duro e corpo mole, foram satisfatórios, contudo no ensaio de resistência às 
solicitações de cargas suspensas, o SVVIE apresentou deficiência, obtendo índice 
satisfatório apenas no ensaio envolvendo cargas aplicadas em cantoneiras “L”, 
inspirando assim, cuidados que deverão estar referenciados junto ao manual do 
proprietário, ou de uso do imóvel, quando das instalações envolvendo mão francesa 
e cargas inclinadas, como no caso das aplicadas em gancho de rede.  
 
Palavras-chave: Desempenho das edificações habitacionais. Bloco de concreto 
celular autoclavado. Sistemas de vedação vertical em edificações.  
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ABSTRACT 

 
Brazilian housing deficit triggered the development of standardization methods for 
construction processes targeting the performance of buildings, guiding ABNT to edit 
in July 2013 the NBR 15575 standard. Given this scenario, this dissertation 
contributes to the implementation of the first ITA (Technical Evaluation Institute) in 
Paraná, and to the development of equipment and devices referenced by the ABNT 
standard, in its fourth part, which focuses Indoor and Outdoor Wall Sealing Systems - 
SVVIE, whose sketches and descriptions are basic and incomplete, hindering much 
their elaboration. Therefore, purposely, this dissertation is rich in Tables and Figures, 
in order to provide the reader a greater understanding of the applied processes and 
methods parameterized by the ABNT standard. In the performance area of buildings, 
whose nonstructural walls are built using autoclaved blocks of aerated concrete, this 
dissertation contributes with the evaluation of this technology, limited to the tests 
described in the fourth part of NBR 15575 (ABNT, 2013), constructing in laboratory 
two SVVIE prototypes according to NBR 14956 (ABNT, 2013), with Outdoor 
purposes due to its greater stringency (SVVE). The performance levels obtained from 
impermeability tests for rainwater, heat resistance and thermal shock, and impact 
resistance of hard body and soft body were satisfactory. However, the test of 
resistance for requested hanging loads, the SVVIE showed deficiency, obtaining a 
satisfactory grade only in tests involving forces applied with "L" profile steel bars, 
thus, inspiring caution that must be referenced in the property owner's manual, when 
involving crane arms and inclined loads as, for instance, in the case of net hangers.  
 
Keywords: Performance of residential buildings. Autoclaved blocks of aerated 
concrete. Sealing Systems in buildings. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Historicamente, a construção civil está ligada ao desenvolvimento do 

Homem. Inicialmente, estava associada a questões de proteção e segurança, mas 

gradativamente, progride de forma exponencial, transformando-se em um mercado 

promissor, que leva a desencadear o expressivo desenvolvimento imobiliário na 

primeira década do século XXI. 

Alguns aspectos como coordenação modular, engenharia de materiais e 

racionalização estavam presentes, mesmo que rudimentar, na complexa Arquitetura 

Gótica, e assim foram trazidos para a Era moderna. A partir daí, aliam-se ao novo 

conceito de construção civil e estabelecem, na relação construtor-construtora-

consumidor, requisitos de segurança e qualidade, personificação, confiabilidade, 

conforto, confiança e estética. Estes fatores devem integrar o escopo, logo no 

projeto da construção e avançar até o momento de entrega do imóvel construído. 

No velho continente, terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, em 

1945, em meio às turbulências e inúmeras habitações deflagradas, o europeu diante 

dessa problemática, começou a reconstruir o continente, iniciando por novas 

habitações para abrigar suas famílias e atender situações específicas de 

instabilidade que, aliadas a cronogramas imobiliários ousados, proporcionaram 

maior qualidade e desempenho, culminando em sistemas construtivos de elevado 

padrão e apelo estético, conquistando espaços e produtividade no cenário mundial. 

Desse momento em diante houve aprimoramentos substanciais, bem como 

desenvolvimento tecnológico, visando uma procura crescente por soluções 

fundamentadas em uma arquitetura renovadora, focada em necessidades 

prementes do consumidor moderno, que, além de exigente estava muito mais 

consciente, comparado há algumas décadas atrás, devido a informatização e a 

tecnologia que se alastrou e globalizou o mundo, interligando mercados, produtos e 

serviços. 

No Brasil, muito se avançou e muito se conquistou. Políticas habitacionais 

de responsabilidade das esferas municipais, estaduais e federais sempre foram uma 

constante, contudo nos últimos 50 anos, afloraram programas habitacionais mais 

alicerçados, culminando em um avanço significativo na área habitacional. 

Diante de tão promissor mercado, houve a necessidade da parametrização, 

de uma normatização, cuja finalidade é alcançar patamares mínimos de qualidade 
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da EDIFICAÇÃO, do local onde se habita ou trabalha, visando padrões de 

desempenho da edificação analisada, amplamente descritos na NBR 15575 (ABNT, 

2013).  

O atual momento brasileiro é de grande expansão no setor da construção 

civil, decorrente de vários fatores que, somados, criaram condições para o início de 

um ciclo de crescimento, além disso, o governo brasileiro tem priorizado medidas 

para incrementar essa tão importante atividade no país. O crédito imobiliário, antes 

escasso e pouco atrativo para o sistema financeiro, torna-se cada vez mais 

acessível, e hoje é visto pelos bancos como um importante instrumento de 

fidelização dos clientes.  

Assim sendo, independentemente do fato do crescimento atual da construção 

civil no Brasil estar mais direcionado às habitações populares, há um aspecto que 

precisa ser considerado por toda a sociedade técnica, bem como pelo governo, 

pelas instituições financeiras e pelas entidades representativas do setor, que é o 

desempenho mínimo das construções brasileiras. Deste modo, devem ser 

preconizados padrões técnicos que, obrigatoriamente, precisam ser atendidos pelo 

setor da construção civil. 

Essa preocupação de parametrizar esses requisitos mínimos de desempenho, 

já há algum tempo vem sendo discutido junto às entidades representativas do setor, 

cujo objetivo é a melhoria da qualidade das construções, bem como do ambiente 

contruído na relação Homem-Edificação. 

No Brasil, até o momento da publicação da NBR-15575 (ABNT, 2013) não 

havia parâmetros de desempenho para as habitações, o que levava a qualidade dos 

materiais elementares da construção civil, tornar-se um tanto duvidosa, tanto para 

quem construía como para quem adquiria a obra construída, justificada na ausência 

de padrão de qualidade técnica, que resultava em um produto final de baixa 

resistência, durabilidade duvidosa e desconhecimento de suas características 

técnicas.  

A parametrização destas características técnicas exigidas pela referida 

norma segue uma tendência mundial de mercado e tem como finalidade promover a 

qualidade do uso dos ambientes construídos, vindo de encontro aos anseios do 

público consumidor, bem como das sociedades afins da construção civil. 

Até o momento em que a Norma NBR 15575 (ABNT, 2013) foi editada, nas 

construções nem sempre se consideravam os aspectos ambientais do entorno da 
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obra construída e da mesma forma, desconsiderava a destinação do uso da 

habitação, desencadeando em patologias construtivas que resultavam na baixa 

qualidade ambiental de seu interior. 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 
No Brasil, o crescimento na demanda da construção civil, justificado pelo 

incentivo político e pela facilidade em obter financiamentos do Estado, visto a grande 

necessidade de disponibilizar edificações habitacionais para atender uma clientela 

pontual, fez com que os legisladores sobre o setor parametrizassem a construção 

civil, visando qualificar e quantificar o desempenho da edificação.  

O permanente desenvolvimento de pesquisas e de novas tecnologias 

trouxeram avanços e aporte tecnológico para os materiais e técnicas construtivas, 

que favoreceram a rapidez dos processos e otimização nos canteiros de obras, 

visando a melhoria na qualidade do imóvel como um todo, em respeito ao 

consumidor e ao meio ambiente. 

Atualmente, construtoras e construtores, enquanto operadores do setor, 

estão muito mais atentos ao mercado e seus potenciais clientes e passaram a 

demonstrar maior comprometimento nos seus projetos e empreendimentos, em 

consonância aos requisitos preconizados na NBR 15575 (ABNT, 2013), tornando o 

imóvel pronto uma estrutura de vivência com atributos jamais observados 

anteriormente. 

Diante do exposto, para atender à moderna conjuntura, a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em conjunto com as inúmeras entidades da 

Construção Civil, desenvolveram a Norma Brasileira NBR 15575 (ABNT, 2013), 

vigente no país desde julho de 2013. 

Deste modo, para que o fornecedor atinja os parâmetros exigidos na atual 

conjuntura normativa da construção civil, construtores e construtoras devem, 

obrigatoriamente, orientar-se em princípios da referida norma, ou em outras que são 

citadas nesse conjunto normativo e, conseqüentemente, percorrem o caminho da 

validação imediata para quantificar a qualidade parametrizada pelo Órgão Validador 

(OV) ou pela Instituição Técnica Avaliadora (ITA). 
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 Contudo, o mercado ficou mais competitivo, o consumidor brasileiro, cliente 

por excelência, é o foco das atenções, pois ficou mais exigente, cuja trajetória 

comportamental é conseqüência de muitos esforços, com mister atenção à 

implantação do código defesa do consumidor, que em muito colaborou nessa nova 

postura comercial. 

 O espectro de qualidades exigidas é sinalizado às construtoras, que 

respondem, para todas as classes sociais, por meio de empreendimentos com 

projetos arquitetônicos cuidadosamente elaborados, enfatizando a localização do 

imóvel, a segurança, as áreas de laser e o custo, sendo este último, detentor de uma 

atenção especial do consumidor. 

 O consumidor valoriza seu poder de compra, não basta apenas existir o 

financiamento, como já exposto. O bem adquirido tem que valer os esforços de um 

financiamento, que por vezes, se estende por anos, comprometendo o orçamento 

familiar. 

  Diante dessa problemática, onde soluções que afetem os projetos, tais como 

localização e segurança, são analisadas com muita cautela pelos fornecedores. 

Porém, aquelas que afetem o custo final da obra, sem afetar a qualidade dos 

materiais empregados e nem o desempenho do habitat, são bem vindas. 

 As tecnologias construtivas que possam contribuir, para a problemática 

exposta, devem ser amplamente conhecidas, e a partir dessa dissertação pretende-

se contribuir, parcialmente, quanto ao conhecimento do desempenho de uma delas. 

A construção em blocos de concreto celular autoclavados (BCCA), cuja massa 

específica induz no alívio das cargas junto às fundações e pilares, com substancial 

economia nas escavações, no volume de concreto e aço. 

 O modelo construtivo com uso de BCCA, já é empregado no Brasil, contudo 

devido ao exposto, seu uso tem avançado nesse cenário, principalmente nos centros 

urbanos da região sudeste do Brasil, onde existe deficit habitacional e, 

consequentemente, grandes incorporações.  
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1.2 OBJETIVOS   
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo geral dessa pesquisa é o de analisar o desempenho de um sistema 

de vedação vertical externo (SVVE), sem função estrutural, construído com 

Blocos de Concreto Celular Autoclavado (BCCA). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos dessa dissertação são: 
 
(a) desenvolver equipamentos pertinentes aos ensaios contemplados na 

quarta parte do conjunto normativo  NBR 15575  (ABNT, 2013) de 

forma conjunta com a ITA-LACTEC;  

 

(b) por meio de ensaios de desempenho, utilizando os equipamentos 

desenvolvidos, verificar: 

(i) a estanqueidade à água de chuva; 

(ii) a resistência do SVVE às solicitações de peças 

suspensas; 

(iii) o comportamento do SVVE exposto à ação de calor e  

choque térmico; 

(iv) a resistência a impactos de corpo duro, e;  

(v) a resistência a impactos de corpo mole. 

 

(c) identificar durante os ensaios, possíveis aprimoramentos aos 

equipamentos bem como suas implantações em consonância com a 

ITA-LACTEC, e; 

 

(d) efetuar uma análise crítica sobre os processos apresentados pela NBR 

15575 (ABNT, 2013), limitando aos que foram realizados por essa 

dissertação. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 

O principal motivo da escolha do tema dessa dissertação foi a falta de 

estudos relativos ao desempenho desse material construtivo, cujas características 

são leveza, facilidade de corte, resistência, entre outras. Este material é o concreto 

celular, utilizado nas alvenarias, ora monolítico, ora por meio de blocos autoclavados 

assentados em amarração com argamassa industrializada ou colante.  

 

Diante disto, nessa dissertação, foram enfatizados os estudos relacionados 

ao desempenho de um Sistema de Vedação Vertical Externa (SVVE), térreo e sem 

função estrutural, construído com BCCA, limitando-se aos ensaios citados nos 

objetivos específicos dessa, com respaldo da ITA-LACTEC. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 
A presente dissertação encontra-se subdividida em sete capítulos 

fundamentais, para verificar o desempenho das paredes construídas com blocos de 

concreto celular autoclavado (BCCA), em obediência aos parâmetros da Norma 

Brasileira NBR 15575 (ABNT, 2013), sendo o capítulo introdutório, entendido aqui 

como capítulo um.  

 

 No capítulo dois, foi feita a revisão da literatura, com ênfase aos 

concretos leves, por conseguinte, ao concreto celular, seus usos e 

propriedades, bem como ao conceito de desempenho, qualidade na 

construção civil e apresentação do conjunto normativo NBR 15575 

(ABNT, 2013);  

 No capítulo três, foram apresentados os materiais, equipamentos e 

métodos usados durantes os trabalhos desenvolvidos; 

 No capítulo quarto, foi apresentado a investigação experimental física 

dos trabalhos; 

 No capítulo cinco, foram apresentadas as análises dos resultados, dis-

cussões e críticas envolvendo segurança, equipamentos e métodos, e; 

 No capítulo seis, foram apresentadas as conclusões, e; 

 No capítulo sete, foram apresentados as sugestões para trabalhos 

futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 DEFINIÇÕES DE CONCRETO 
 

“Concreto é a mistura de cimento Portland, juntamente com a água, forma 

uma pasta mais ou menos fluida, dependendo do percentual de água 

adicionado. Essa pasta envolve as partículas de agregados com diversas 

dimensões para produzir um material, que, nas primeiras horas, apresenta-se 

em um estado capaz de ser moldada em fôrmas das mais variadas formas. 

Com o tempo, a mistura endurece pela reação da água com o cimento, 

adquirindo resistência mecânica capaz de torná-lo um material de excelente 

desempenho estrutural, sob os mais diversos ambientes de exposição.”  

      (HELENE e ANDRADE, 2007) 
 

“Concreto é um compósito comum com partículas grandes, onde as fases 

matriz e dispersa são materiais cerâmicos, deste modo consiste em um 

agregado de partículas que estão ligadas umas às outras em um corpo sólido 

através de algum tipo de meio de ligação.” 

(CALLISTER, 2012) 
 
2.2 TIPOS DE CONCRETOS 
 

Mehta e Monteiro (2008), apresentam os principais tipos de concretos, entre 

eles o concreto leve, cuja subclassificação entre outros, tem-se o concreto celular 

espumoso, o concreto celular autoclavado e todos os concretos que apresentem 

massa específicas iguais ou inferiores a 2000 kg/m3, conforme exposto: 
 

 Concreto simples 

 Concreto armado 

 Concreto protendido 

 Concreto pesado 

 Concreto massa 

 Concreto bombeado 

 Concreto projetado 

 Concreto de alta-resistência 

 Concreto de alto-desempenho 

 Concreto compactado com rolo 

 Concreto com fibras 

 Concreto com polímeros 

 Concreto colorido 

 Concreto estampado 

 Concreto pré-moldado   

 Concreto resfriado 

 Concreto auto adensável  

 Concreto extrudado  

 Concreto ciclópico 

 Concreto dosado em central 

 Concreto aparente 

 Concreto apicoado 

 Concreto de pavimentação 

 Concreto submerso 

 Concreto para pisos industriais 

 Concreto poroso 

 Concreto leve 

- Concreto celular espumoso 

- Concreto celular autoclavado 
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2.3 CONCRETO LEVE 
 

No entendimento de Isaia (2011), há 3000 anos já havia evidências da 

aplicabilidade do concreto com agregados leves (1100 a.C.), período em que 

construtores pré-colombianos, que viviam em El Tajin, no México, utilizaram uma 

mistura de pedra pomes com um ligante à base de cinzas vulcânicas e cal, para 

construir elementos estruturais mais leves que os tradicionais, podendo assim 

entender que nessa época o conceito de concreto leve já havia sido usado. 

É comum, nos concretos leves, a correlação com suas massas específicas, 

porém existem na literatura atual, algumas divergências quanto a esses limites, 

dessa forma no Quadro 1 estão apresentados tais valores: 

 

 Quadro 1 – Dados de referência da massa específica dos concretos leves 

 Referência Massa específica ( em kg/m3) 

1 RILEM (1975)  < 2000 

2 CEB-FIP (1977)  < 2000 

3 NS 3473 E (1992) 1200 <  < 2200 

4 ACI 213R-87 (1997) 1400 <  < 1850 

5 CEN prEN 205-25 (1999) 800 <  < 2000 

Legenda:  1 – União internacional de ensaios laboratoriais de materiais e estruturas 

2 – Comitê euro-internacional do concreto – Federação internacional de 

 estudos do concreto 

3 – Conselho norueguês da construção 

4 – Instituto americano do concreto 

5 – Comitê europeu de normalização 

Fonte: Rossignolo, (2003) 
 

Isaia (2011), em seu livro, “Concreto: Ciência e Tecnologia”, relata que os 

concretos leves são elaborados com agregados leves, com massa específica 

reduzida ou, ainda, substituindo uma parte dos materiais sólidos pelo ar. Os 

concretos leves classificam-se em: concreto celular, concreto sem finos e concreto 

com agregados leves, cuja massa específica seca final, não deve ser superior a 

2000 kg/m3. 
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Mehta e Monteiro (2008), apresentaram um espectro de agregados leves 

correlacionando as massas específicas do concreto elaborado, com esses 

agregados,  conforme Figura 1. Contudo ressalta Neville (2013), que a massa 

específica dos concretos normais ou convencionais, não armados, está no intervalo 

de 2200 kg/m3 a 2600 kg/m3 . 

 

Figura 1 – Espectro que correlaciona as massas específicas dos agregados e dos 

concretos, bem como suas resistências à compressão 

Fonte: MEHTA e MONTEIRO (2008) 

 

Segundo a NBR MN 35 (ABNT, 1995), para produzir concretos leves 

utilizam-se agregados miúdos leves com massa unitária no estado seco e solto 

inferior a 1120 kg/m3 bem como, o uso de agregados graúdos com massa unitária 

inferior a 880 kg/m3. A norma traz valores mínimos de resistência à compressão para 

os concretos leves em função de sua massa específica como apresentado no 

Quadro 2. 

 

 Quadro 2 – Valores mínimos de resistência à compressão do concreto em função da massa 

específica para concreto leve 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 

 28 DIAS (MPa)  

MASSA ESPECÍFICA 

(kg/m3) 

≥ 28 ≤ 1840 

≥ 21 ≤ 1760 

≥ 17 ≤ 1680 

 Fonte: NBR NM 35 (ABNT, 1995) 
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Atenção especial expressou Neville (2013) aos concretos leves, quanto às 

diminuições das resistências, à compressão e à abrasão, comparados ao concreto 

normal, contudo salientou ganhos quanto ao isolamento térmico e ao alívio das 

cargas. Apresentou ainda, uma classificação dos concretos leves segundo o método 

de produção, como:  

 pela utilização de agregados com massa específica menor que 2,6 

g/cm3; 

 pela introdução de vazios em seu interior, e; 

 pela exclusão do agregado miúdo, propiciando, desde que não 

vibrados, vazios intersticiais junto aos agregados graúdos. 

 

Importante, também, ressaltar a classificação geral dos concretos leves 

segundo Mota (2001), que expõe o organograma conforme a Figura 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Cronograma da classificação dos concretos leves 

Fonte: CEMENT AND CONCRETE ASSOCIATION  apud MOTA (2001) 

 

 
 

Nota: a terminologia empregada pela Cement and Concrete Association, na 
classificação dos concretos leves, observa-se que o concreto 
celular autoclavado (CCA) refere-se ao concreto aerado com 
formador de gás. 
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Como apresentado, o concreto celular, é um concreto aerado, que possui 

em sua matriz sólida, células oriundas da formação de bolhas, ora de origem quími-

ca, ou ainda inseridas mecanicamente no processo de sua execução (MOTA, 2001). 

Na Figura 3, está apresentado no detalhe, o aspecto visual de uma 

superfície de concreto celular autoclavado (CCA), onde existem uma grande 

quantidade de poros, deixando a superfície áspera e com elevada característica de 

ponte de aderência.  

 

 

 

 

 

Figura 3 - Detalhe da presença de bolhas de ar ou de vazios no CCA  

Fonte: PRECON Industrial S.A. (2013) 

 
Os concretos sem finos, são produzidos apenas com água, aglomerante e 

agregado graúdo de massa específica menor que os comumente usados, essa 

característica física dos agregados usados, inspira cuidados durante o processo de 

adensamento, pois a possibilidade de exsudação e conseqüente segregação é 

elevada (FREITAS et al. , 2004). 

Na Figura 4, estão apresentados detalhes do aspecto visual de uma amostra 

de concreto sem finos, cabe salientar também a observação feita por Freitas et al., 

(2004) quanto à segregação evidente em seus ensaios dos agregados leves, 

principalmente, da argila expandida. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 –   A – Detalhe de dois moldes de concreto fresco, com presença de argila expandida 

segregada.  B – Corpo de prova seccionado, apresentando segregação da argila expandida 

Fonte: Freitas et al. (2004)  
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Os concretos com agregados leves, são os produzidos com total ou parcial 

substituição dos agregados usados no concreto convencional, por agregados leves, 

conferindo a este novo concreto, características quanto a massa específica, tendo 

como exemplo de agregado miúdo leve a vermiculita e do agregado graúdo leve a 

argila expandida e a brita leve. 

Na Figura 5, estão apresentados maiores detalhes do aspecto visual de uma 

amostra de concreto com agregados leves. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Detalhe de um concreto com vermiculita e argila expandida em substituição 

parcial e total aos respectivos agregados miúdo e graúdo de um concreto convencional 

Fonte: Refrátil refratários Ltda (2013) 

 

A classificação mencionada pela Cement and concrete association 

apresentada Mota (2001), contempla também a combinação entre os subitens do 

concreto leve, como por exemplo, o apresentado na Figura 6. Trata-se de um 

concreto celular, contendo argila expandida em sua composição. 

O concreto aerado com o agregado leve é um tipo de concreto leve formado 

por uma estrutura celular semelhante a do concreto aerado, com a adição de 

agregado leve. A baixa massa específica é conferida tanto pelas células da estrutura 

celular, quanto pelos vazios existentes no interior do agregado leve (MOTA, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Detalhe de um concreto celular com presença de argila expandida 

Fonte: LR Engenharia e Consultoria Ltda (2013) 
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2.3.1 Concreto Celular 

 
Freitas et al. (2004) em seu artigo apresentado no XXIV Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção - ENEGEP, em Florianópolis, SC, explanam que o concreto 

celular é um produto que, apesar de suas excelentes vantagens no uso como 

isolante térmico de baixo peso específico, ainda vem sendo pouco utilizado na 

indústria da construção civil. O concreto celular é basicamente formado por bolhas 

de ar ou gás em matriz sólida, geralmente cimentícia, como observado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - Fotomicrografia de uma seção de concreto com ar incorporado, mostrando vazios em seu 

interior, correspondente as regiões escuras da figura apresentada 

Fonte: Allen e Iano (2013) 

 

Na fabricação do concreto celular espuma-cimento, é consumindo 

aproximadamente sete sacos de cimento por metro cúbico de concreto celular, 

dosagem esta geralmente recomendada pelos fabricantes dos aditivos 

incorporadores de ar. Esta proporção do cimento Portland onera demasiadamente o 

custo da produção e também causa um elevado grau de fissuração, devido às taxas 

de retração. Contudo, a aplicabilidade deste concreto na construção civil é ampla. 

Legastski (1994) exemplifica as aplicações tais como: isolante acústico, superfícies 

corta-fogo, enchimentos de lajes entre outros. 

Ferreira (1986) complementa dividindo as aplicações do CC em: “in-loco” 

como apresentado nas Figuras 8, 9, 10 e 11, e produtos pré-fabricados 

industrialmente como blocos e painéis divisórios como apresentados nas Figuras 12 

e 13. Como exemplo de aplicação do primeiro caso, além dos já citados, salienta-se 

também da propriedade de absorção de energia ao choque e isolante térmico no uso  

como revestimento externo em tanques armazenadores de combustíveis, gás 

natural liquefeito, produtos químicos, frigoríficos e fornos com altas temperaturas. 
 



  

 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Detalhe de um gerador de espuma 

Fonte: Concretos Celulares Brasil (2013) 

Figura 9 - Preparo de CC em betoneira, com 

detalhe da adição da espuma 

Fonte: acervo do autor (2013) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Casas monolíticas executadas  

com CC, que é lançado e curado  in loco 

Fonte: Ecopore do Brasil (2013) 

Figura 11 - Detalhe de um bloco de CC 

produzido artesanalmente em pequena 

indústria de artefatos de concreto 

Fonte: acervo do autor (2013) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 - Detalhe de blocos de CCA 

produzidos industrialmente com espessuras 

de 7,5cm à 20cm 

Fonte: PRECON Industrial S.A. (2013) 

Figura 13 - Detalhe de blocos e painéis de CCA 

produzidos industrialmente  

Fonte: PRECON Industrial S.A. (2013) 
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2.3.2 Concreto Celular Autoclavado - CCA 

 

O concreto aerado é um material originário dos países escandinavos (Suécia 

e Dinamarca), tendo sido desenvolvido primeiramente na Suécia, em 1924. A 

principal característica deste material está relacionada ao isolamento térmico, por 

isso é utilizado na fabricação de blocos usados no levantamento de paredes, 

principalmente em locais de clima tão hostil como dos países escandinavos. 

Segundo Isaia (2011), o concreto com agregado leve foi utilizado pelos 

romanos, há 2.000 anos, para a construção do domo do Pantheon, e é aplicado até 

hoje nas construções. Supõe-se que, além da baixa massa específica, os romanos 

acreditavam na durabilidade deste material. 

A partir de 1890, novas pesquisas visando o aprimoramento de métodos para 

a introdução de bolhas junto à massa do concreto, se fez presente, aerando-o 

mecanicamente, contudo com resultados aquém do esperado. Com o avanço 

tecnológico, respaldado pela indústria química, houve a substituição do método 

mecânico pelo químico, a partir de reações capazes de liberar gases junto à mistura. 

Faltava ainda maior resistência ao produto e o alinhamento dos 

conhecimentos da química e da física, contribuiu para estudos relacionados à cura 

desse concreto, em meio de elevada temperatura e pressão, contribuindo em muito 

na consolidação da formação dos cristais oriundos da reação do cimento com a 

água. 

Material promissor, com características diversas ainda não totalmente 

exploradas no meio da construção, que tem algumas propriedades semelhantes à 

madeira, tais como, bom isolamento térmico, estrutura sólida, massa específica e 

facilidade de manuseio, ao serrar e lavrar. Possui ainda, desde que revestidos e 

pintados, vantagens em relação à madeira quanto à deterioração biológica em sua 

superfície (ISAIA, 2011). 

No Brasil, o bloco de concreto celular autoclavado (BCCA) é utilizado na 

execução de paredes de alvenaria, os chamados SVVIE (sistema de vedação 

vertical interna e externa), contudo o maior problema que o emprego deste material 

acarreta, cuja tecnologia de produção foi importada, é a adaptação da nossa mão de 

obra à cultura construtiva exigida, em seus cuidados e especificidades. 
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2.3.3 Definições de CCA  

 

Na NBR 13438 (ABNT, 2013) define-se: 

É um concreto leve, obtido através de um processo industrial, constituído por 

materiais calcários (cimento, cal ou ambos) e materiais ricos em sílica, 

granulados finamente. Esta mistura é expandida através da utilização de 

produtos formadores de gases, água e aditivos, se for o caso, sendo 

submetidos à pressão e temperatura através de vapor saturado. O concreto 

celular autoclavado contém células fechadas, aeradas e uniformemente 

distribuídas. 

 

 

Na DIN 4223:2003 define-se que: 

O concreto aerado autoclavado (dampfgehärtetem porenbeton) como um 

concreto de poros finos, elaborado de cimento e/ou cal e substâncias 

finamente moídas ou de granulometria fina, com a utilização de produtos 

formadores de gases, água e aditivos, se for o caso, endurecidos sob pressão 

e vapor. 

 

Segundo Lucas (1986), designam-se por concretos celulares autoclavados, os 

concretos leves que apresentam uma estrutura alveolar uniforme, cujo diâmetro dos 

alvéolos, ou células é da ordem do milímetro e o volume por eles ocupado deverá 

ser superior a 50% do volume total do concreto. 

 

 

2.3.4 Bloco de Concreto Celular Autoclavado (BCCA) 

 

Intrinsecamente entende-se que o bloco de concreto celular autoclavado é o 

produto oriundo da fabricação do concreto celular autoclavado, que durante seu 

processo de fabricação, passa por cortes transversais, longitudinais e sagitais antes 

de entrarem na autoclave, após o processo de cura na autoclave, com incidências 

de calor, umidade e pressão, os blocos já possuem as características físicas 

desejáveis quanto ao incremento em sua resistência à compressão, como mostrado 

no Quadro 2, e são chamados de BCCA. 
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2.3.5 Esquema do processo de fabricação do BCCA 

 

Existem várias propostas de plantas para a produção de concreto celular 

autoclavado e, por conseguinte, do BCCA como produto final. Dentre as atuantes 

destaca-se a da Shanghai Zaonee Heavy Industry Co cujo esquemático é 

apresentado conforme exposto na Figura 14. 

 

 

 
 

1- silos – água, agregado miúdo,   12- autoclaves 

 aglomerantes e aditivos  13- saída do lote da autoclave, curado! 

2- homogenizador  14- paletização e preparo para o 

3- Lançamento na forma   transporte 

4- pré-cura  15- expedição e carregamento 

5- tombamento  16- volta do palete industrial 

6- desforma  17- volta da forma 

7- cortes verticais na longitudinal  18- volta da forma e do palete 

8- cortes horizontais na longitudinal  19- limpeza das formas e dos paletes 

9- cortes verticais na transversal  20- montagem das formas e paletes 

10- lote totalmente cortado  21- fábrica de formas e paletes 

11- carregamento do lote na autoclave    
 

Figura 14 - Esquema de uma indústria de BCCA 

Fonte: Shanghai Zaonee Heavy Industry Co., Ltd. (2013) 
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2.3.6 Principais propriedades físicas do BCCA 
 

A – Massa Específica 

A massa específica é a principal característica dos blocos de concreto celular 

autoclavado, pois influencia a maior parte de suas propriedades, principalmente a 

resistência à compressão e a condutibilidade térmica. A resistência tende a abaixar 

com a diminuição da massa específica, enquanto que a condutibilidade térmica 

tende a aumentar com a mesma. 

O processo de produção dos blocos de concreto celular autoclavado 

influencia diretamente sua massa específica final, pois, conforme o tipo e a dosagem 

dos constituintes, pode-se obter diversas massa específicas, variando entre 400 

kg/m3 e 650 kg/m3 (MOTA, 2001). 

 

B - Porosidade e absorção de água 

A absorção de água influencia várias propriedades dos materiais porosos, tais 

como: 

 condutividade térmica e retração na secagem. Como os blocos de 

concreto celular autoclavado apresentam alta porosidade em sua 

superfície, a característica de absorção de água se torna importante 

frente às demais propriedades, pois o teor de umidade que poderá 

influenciá-las é determinado em grande parte pela absorção de água do 

material. 

 absorção de água. Esta pode influenciar o desempenho das funções da 

alvenaria, pela falta de aderência na interface do bloco com a argamassa. 

Quando a taxa inicial de sucção de água dos blocos, ou seja, a 

intensidade com que o bloco poderá retirar água da argamassa é alta, 

poderá ocorrer absorção da água da mesma ainda em estágio de cura ou 

até a perda precoce da trabalhabilidade durante o assentamento. A 

absorção inicial dos blocos, interfere na plasticidade da argamassa no 

momento do assentamento dos mesmos, e a absorção de água pelos 

blocos, com o tempo, interfere nas características da argamassa, durante 

seu período de cura (MOTA, 2001).  
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C - Condutividade térmica 

A condutividade térmica é uma propriedade que representa o fluxo de calor 

através do material. Os materiais de construção, em sua grande maioria, possuem 

no seu interior matéria no estado sólido, líquido (água) e gasoso (ar ou gases 

especiais). Por isso, a transferência de calor interna envolve três processos distintos: 

a condução através do sólido, da água e do ar, a convecção através dos 

movimentos dos gases e a radiação entre as superfícies sólidas (MOTA, 2001). 

Os blocos de concreto celular autoclavado apresentam baixa condutividade 

térmica, devido principalmente à sua baixa massa específica determinada pelos 

poros da estrutura interna. A existência de água nesses poros preenchidos com ar 

tende a aumentar a condutividade térmica do material, pelo fato da água conduzir 

maior quantidade de calor que o ar (MOTA, 2001). 

 

 

D - Resistência mecânica 

Segundo Legatski apud Mota (2001), além da influência direta com a massa 

específica, a resistência à compressão dos blocos de concreto celular autoclavado é 

influenciada pela umidade dos corpos de prova e condições de cura da mistura no 

processo de produção dos blocos. A resistência à compressão tende a aumentar 

com o aumento da massa específica, enquanto que o incremento do teor de 

umidade dos blocos provoca a redução da resistência. 

Além da massa específica, o teor de umidade apresentado pelo bloco de 

concreto celular autoclavado influencia também sua resistência à compressão, pois 

segundo Houst et al. apud Mota (2001), não apenas esta propriedade, mas todas as 

propriedades mecânicas dos materiais porosos são influenciadas pelo teor de 

umidade. 

A resistência à compressão dos blocos de concreto celular autoclavado é 

também influenciada pelo seu processo de fabricação, pelo método de cura 

empregado. Vale lembrar, que a cura é responsável pela formação do material 

cimentante, também chamado de silicato monocálcico hidratado que, por sua vez, 

determina o desenvolvimento de resistência do produto. 

Observa-se no Quadro 3 que, com a cura em autoclave, obtêm-se valores de 

resistência à compressão superiores à cura ao ar, para a mesma massa específica 

do produto. 
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Quadro 3 – Influência do tipo de cura na resistência à compressão do bloco de CCA 

Massa específica no 

estado seco (kg/m3) 

Resistência à compressão (MPa) 

Cura ao ar Cura em autoclave 

400 - 1,5 

600 - 4,5 

800 2,0 - 

1000 3,5 15 

1200 5,0 - 

1400 7,0 - 
 

Fonte: Adaptado de Tesuka (1989) 

 

E - Resumo das principais propriedades físicas do BCCA 

Com intuíto orientativo, composto de um grande número de informações, a 

SICAL Ltda. (2013) elaborou um quadro com as principais características do bloco 

de concreto celular, como apresentado no Quadro 4. 

 

 Quadro 4 - Principais propriedades físicas do BCCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Fonte: Fonte: PRECON Industrial S.A. (2013) 
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2.3.7 Consumo no Brasil do BCCA  
   
 As suas características físicas e qualidades apresentadas, fazem do BCCA 

uma alternativa como elemento construtivo, que vem sendo utilizado em larga escala 

pela construção civil.  É apresentada na Figura 15, a distribuição do consumo desse 

produto entre os 11 estados brasileiros que o utilizam. 

 

 
 

Figura 15 – Distribuição percentual do consumo de BCCA no Brasil 

Fonte: http://www.piniweb.com/datapini/bancomaterias/images/67_alternativas.pdf 

 
 
 
2.3.8 O BCCA como elemento de vedação e enchimento 
 

Legastski (1994) destaca qualidades do bloco de concreto celular nos 

exemplos de utilização, tais como:  

 

A - elemento de vedação:  

 uniformidade dimensional; 

 planicidade; 

 massa específica; 

 facilidade de cortes e entalhos, e; 

 resistência. 

http://www.piniweb.com/datapini/bancomaterias/images/67_alternativas.pdf
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Quanto às dimensões, em exemplo da Figura 16, o bloco é ofertado com 

espessuras (e) de 7,5 cm,  10 cm,  12,5 cm,  15 cm,  17,5 cm  e  20 cm, sendo o 

comprimento (L) e a altura (h) padrões de 60 cm e 30 cm ou de 30 cm e 25 cm, 

respectivamente. Contudo, em casos especiais, sob encomenda e volume adquirido, 

as dimensões poderão ter valores diversificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Croquis de um bloco de concreto celular 

Fonte: autoria própria (2013) 

 
Os blocos de concreto celular autoclavado são fabricados conforme as 

normas brasileiras NBR 13438 (ABNT, 2013), 13440 (ABNT, 2013). Podendo ser 

produzidos nas classes, resistência à compressão e massa específica, conforme 

Quadro 5 informativo. 

 

Quadro 5 - Resistências à compressão dos BCCA e suas respectivas massa específicas 

Classes Resistência à compressão 
Média (MPa) 

Resistência à compressão 
Mínima (MPa) 

Massa 
específica  

(kg/m3) 
 

C 12 1,2 1,0 ≤ 450 

C 15 1,5 1,2 ≤ 500 

C 25 2,5 2,0 ≤ 550 

C 45 4,5 3,6 ≤ 650 

Fonte: Mota (2001) 

 

 

Nota: 

No Brasil só é produzido o BCCA  Classe 25 (C 25), até a presente data, contudo 
salienta Mota (2001) que as massa específicas dessa classe no Brasil, variam de 
500 a 650 kg/m3  conforme o fabricante. 

. 
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B - elemento de enchimento, igual destaque se dá respectivamente pelas seguintes 

qualidades: 

 massa específica; 

 incombustibilidade, e; 

 facilidade de cortes e entalhos. 
 

Assim sendo, reporta-se ao item 2.3.6 letra E desta dissertação, onde o 

quadro de características físicas informa as principais propriedades do BCCA, com 

destaque para massa específica, ponto de fusão, condutividade térmica, resistência 

ao fogo e ao índice de isolamento sonoro ou de atenuação sonora. 

Contudo, cabe ainda salientar algumas informações, quanto à estabilidade 

dimensional e facilidade de corte (SICAL Ltda, 2013): 

 uniformidade dimensional e planicidade: por tratar-se de produto 

industrializado, cimentício, de cura hidráulica em autoclave, com 

baixos coeficientes de dilatação térmica e de retração por 

secagem, bem como não ter a necessidade de queima para se 

enrijecer, sua estabilidade dimensional e planicidade o tornam 

superior aos elementos de vedação  usados tradicionalmente. 

 facilidade de cortes e entalhos; a adequação dimensional, por 

vezes comum, no levantamento das paredes se faz necessária, 

no entanto por tratar-se de um elemento de vedação altamente 

aerado (BCCA) a execução dos cortes é feita com serrote e a 

lavradura por meio de rasgadores específicos e com vários 

diâmetros. 

Desta forma, está apresentado na Figura 17 como proceder na execução de 

cortes e lavraduras, usando duas ferramentas essenciais e desenvolvidas para uso 

exclusivo junto ao BCCA. 

 

Figura 17 – A - Detalhe do uso do rasgador executando entalho para embutimento de 

tubulação. B –Detalhe do uso do serrote.  

Fonte: acervo do autor (2013)  
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2.4  DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS 
 

 
2.4.1 Definição 
 

“Comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas”  
Fonte: CBIC (2013) 

 
 
 
2.4.2 Histórico do conceito de desempenho na construção 
 

 Borges (2008) descreveu a evolução do conceito de desempenho na 

construção civil no Brasil, apresentando-a com riqueza de detalhes vivenciados por 

ele, visto que o mesmo fez parte da equipe que escreveu este momento na história 

da construção civil do país, como explanado na sequência:  

No Brasil, uma das primeiras apresentações do conceito de desempenho 

ocorreu pelo trabalho acadêmico do Prof. Teodoro Rosso, na década de 70, na 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo (USP) (ROSSO, 1980). 

 Nesta década, época de grande crescimento da economia brasileira e de 

grandes investimentos na Construção Civil, houve um estímulo à racionalização e 

industrialização da construção, que se traduziu no surgimento de novos sistemas 

construtivos com alternativas aos produtos e processos tradicionais até então 

utilizados. 

 Os agentes envolvidos no setor perceberam que, ao mesmo tempo em que 

surgiam propostas de soluções inovadoras, tornava-se fundamental a criação de 

instrumentos para avaliá-las tecnicamente, com base em critérios que permitissem 

prever o comportamento das edificações durante a sua vida útil esperada. 

 A escassez de referências e a conseqüente dificuldade de avaliação desses 

sistemas inovadores restringiram sua utilização na escala prevista e da forma 

tecnicamente correta. Na prática, houve a implementação de tecnologias ainda não 

suficientemente consolidadas ou desenvolvidas para as necessidades específicas 

do Brasil, e com resultados, na maioria dos casos, desastrosos, gerando prejuízos a 

todos os agentes intervenientes no processo da construção. Patologias precoces e 

altos custos de manutenção e reposição foram transferidos ao próprio estado e aos 

usuários de imóveis, que acabaram arcando com os prejuízos. 
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 O setor da Construção Civil foi altamente prejudicado, pois a sucessão de 

experiências fracassadas na utilização de soluções inovadoras criou um círculo 

vicioso, que o tornou menos receptivo às inovações tecnológicas e ainda mais 

desatualizado tecnologicamente, se comparado a outros setores produtivos da 

economia brasileira. 

  Na década de 80, o tema “Desempenho de edificações” se evidenciou no 

Brasil, especialmente pelo trabalho do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo (IPT), bem como pelos trabalhos científicos de grande 

expressão.  

 O Banco Nacional da Habitação (BNH), que na década de 70 foi o maior 

órgão financiador de habitações populares do Brasil, na tentativa de resolver o 

problema de falta de normas técnicas no país, especialmente no tocante a avaliação 

de soluções inovadoras, contratou, em 1981, no final de sua existência, o IPT, 

investindo assim em pesquisas para a elaboração de critérios voltados à avaliação 

de sistemas construtivos inovadores. Esse foi um dos primeiros trabalhos produzidos 

no Brasil baseado no conceito de desempenho. 

 Na ocasião, toda a normalização brasileira era prescritiva, e quase toda ainda 

é, ou seja, voltada à especificação de soluções construtivas e sem a descrição de 

limites mínimos de qualidade que pudessem servir de referência para a avaliação de 

desempenho de novos produtos ou sistemas. Ao longo da década de 80, muito em 

função do trabalho realizado pelo IPT em 1981, foram elaboradas várias normas que 

levaram em conta o aspecto desempenho, mas não de maneira uniforme ou 

sistêmica. 

 O BNH foi extinto em 1986, e sua sucessora foi a Caixa Econômica Federal 

(CEF). Este fato acarretou uma descontinuidade na busca por instrumentos que 

pudessem servir de base para a avaliação de sistemas construtivos e inovadores. 

 Em 1997, a CEF contratou o IPT para revisar os trabalhos de 1981, e 

concomitantemente outros estudos avançaram por meio do Instituto Brasileiro de 

Tecnologia em Qualidade da Construção (IBTQC). Neste cenário, considerando a 

existência de várias referências desenvolvidas de forma independente, a CEF e o 

meio técnico identificaram a necessidade de harmonizá-las, transformando-as em 

normas técnicas que facilitariam ainda mais o processo de avaliação. Para 

elaboração dessas Normas, a CEF, com o apoio da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), forneceu respaldo econômico ao projeto de pesquisa “Normas 
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Técnicas para Avaliação de Sistemas Construtivos Inovadores para Habitações”, no 

ano de 2000. Tal projeto foi concebido com o objetivo de desenvolver um conjunto 

de normas técnicas brasileiras – normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), para avaliação de edifícios habitacionais, utilizando como princípio 

fundamental o conceito de desempenho. 

 A metodologia definida para a elaboração do projeto consistiu numa revisão 

bibliográfica nacional e internacional sobre o tema, que serviu de base para a 

estruturação das Normas, levando-se em conta as seguintes questões:  

 a existência de distintas classes de edifícios, e diferente necessidades 

dos usuários, como por exemplo, os edifícios residenciais, escolares, 

industriais, entre outros; 

 as exigências dos usuários a serem consideradas nas Normas; 

 a possibilidade de se avaliar a edificação como um todo integrado, e 

avaliar isoladamente os sistemas que a compõem, tais como, sistemas de 

estruturais, hidrossanitários, entre outros, e; 

 a compatibilidade com o arcabouço normativo existente no Brasil. 

 

A partir dessas premissas foi criada uma Comissão de Estudos e grupos de 

trabalho, com o objetivo de coordenar a discussão sobre o assunto no meio técnico, 

buscando consenso para a transformação do produto final em Norma Brasileira, no 

âmbito da ABNT. O coordenador eleito para Comissão de Estudos em 2000 foi o 

Eng. Ércio Thomaz, do IPT, e a partir da contratação de dois consultores de 

renomada experiência no conhecimento de cada sistema da edificação contemplado 

no projeto, foram gerados os textos–base para início da discussão pública. 

Em setembro de 2004, em reunião plenária realizada na Escola Politécnica 

em São Paulo, o Eng. Carlos Alberto de Moraes Borges foi eleito o novo 

coordenador da Comissão de Estudos do Projeto da Norma Brasileira de 

Desempenho, dando continuidade aos trabalhos que, resultaram no conjunto 

normativo NBR 15575 (ABNT, 2013). 
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2.4.3 A Qualidade e a construção civil 

 

A – Constância de propósitos 

 A adoção de novos valores, descrito por Yazigi (2003), por vezes é um 

processo lento e gradual, que tem de levar em conta a cultura existente na 

organização. Os novos princípios serão repetidos e reforçados, estimulados em sua 

prática, até que a mudança desejada se torne irreversível. Esse foi o caminho 

executado pela ABNT, discutindo e implementando o conjunto normativo 15575 com 

a sociedade da construção civil. É preciso persistência e continuidade. O 

desempenho da administração é fundamental no acatamento e na prática dos 

mandamentos da Qualidade Total e dos novos propósitos. É necessário ter 

coerência nas idéias e transparência na execução de projetos. A prioridade de 

qualquer projeto, dentro da empresa, é sempre determinada pelas atitudes e 

cobranças dos dirigentes, além disso, planejamento estratégico é fundamental. A 

definição de propósitos mediante o processo de planejamento participativo, 

integrado é baseado em dados corretos e abrangentes, determina 

comprometimento, confiança, alinhamento e convergência de ações dentro da 

empresa, inaugurando assim, um novo tempo na esfera da construção civil.  

 

B - A qualidade total e a satisfação do cliente 

 Na estrutura tradicional das empresas, incluindo as da construção civil, quase 

sempre os clientes são colocados como receptores passivos dos produtos e serviços 

oferecidos. A Qualidade Total (QT) inverte esse quadro, quebra esse paradigma, e 

coloca o cliente como a pessoa de maior atenção a ser dada pela organização. Tudo 

que a ele se relaciona torna prioritário. A total satisfação dos clientes é a mola 

mestra da gestão pela qualidade, visto que os clientes, devem ser a razão da 

existência de uma organização. Ainda salienta Yazigi (2003), que: “A empresa que 

busca qualidade estabelece um processo sistemático e permanente de troca de 

informações e mútuo aprendizado com sua clientela”. De posse dessas informações 

ordenadas, deve a empresa transformar essas impressões em indicadores do seu 

grau de satisfação. A empresa precisa prever as necessidades e superar as 

expectativas dos clientes, inclusive a do cliente leigo, aquele que pouco ou nada 

entende de construção, mas prima por uma qualidade de vida dentro de um 

ambiente construído. 
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C – Posicionamento em relação à qualidade 

 Yazigi (2003), apresenta exemplos de pensamentos ditos por ele errados, 

como os exposto no Quadro 6,  que podem ser entendidos como pensamentos 

reféns  paradigmaticamente de uma cultura enraizada nas organizações da 

construção civil no Brasil, na seqüência habilmente apresenta o certo, o novo, um 

modo diferente de pensar e agir, resultado da quebra de paradigmas, por vezes 

centenários, visto que o setor muitas vezes tem características de empresa familiar. 

 

Quadro 6 – Posicionamento em relação à qualidade e as mudanças paradigmáticas 

ERRADO / IMPRECISO / VELHO CERTO / PRECISO / NOVO 
  

Obras de qualidade são luxuosas, caras 

e bonitas. 

Obras de qualidade atendem às 

expectativas do cliente e às 

necessidades do usuário. 

Qualidade é conceito vago, subjetivo, 

impossível de medir; 

 você só conhece quando vê. 

Qualidade consiste no cumprimento dos 

requisitos e especificações do cliente. 

Qualidade implica inspeção total; 

Consertar o que saiu errado. 

Qualidade é prevenir ocorrência de erros 

ou desvios em relação às especificações 

nas várias etapas do processo de 

produção. 

Qualidade é função da produção, 

responsabilidade do departamento de 

controle da qualidade. 

A responsabilidade pela qualidade é 

compartilhada por todos e exige total 

envolvimento dos funcionários. 

Indicadores da produtividade já dão a 

medida da qualidade. 

Indicadores da qualidade medem a 

satisfação do cliente; indicadores da 

produtividade medem a eficiência no uso 

de recursos. 

Desperdício elevado e presença de 

patologias na construção civil são 

aceitáveis; 

São características próprias do setor. 

 

Não se conformar com perdas e erros; 

promover melhorias contínuas, visando 

minimizar os desperdícios e erros em 

patamares cada vez mais baixos. 

Qualidade só pode ser introduzida na 

empresa com a contratação de 

especialistas no assunto. 

Qualidade será alcançada por meio da 

liderança dos dirigentes da empresa e 

do comprometimento de todos os seus 

funcionários. 
 

 Fonte: Yazigi (2003) 
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2.4.4 Apresentação normativa 
 
 

A literatura normativa brasileira, antes da publicação da NBR 15575 (ABNT, 

2013) no que tange a construção civil, estava dispersa quanto ao enfoque de gerar 

uma consciência construtiva, visando o desempenho nas edificações. Contudo, 

seguindo uma tendência mundial, porque não dizer histórica, o momento de 

convergência normativa com vistas à construção civil, mais especificamente às 

edificações habitacionais, se fez presente, originando um trabalho normativo 

amplamente discutido que resultou no conjunto normativo NBR 15575, composto por 

seis partes, que foi definitivamente editado em julho de 2013 pela ABNT. 

Assim sendo, a NBR 15575 (ABNT, 2013) reportou às 943 normas técnicas 

no momento de sua edição, bem como a detalhes normativos próprios, que remetem 

a metodologias e a equipamentos cujas especificidades destes são de quantificar os 

desempenhos das edificações. Tais equipamentos podem ser compreendidos como: 

 

 equipamentos já existentes e descritos em normas brasileiras 

correlatas; 

 equipamentos descritos e usados por normas internacionais; 

 equipamentos adaptados de outras normas, e; 

 equipamentos a serem confeccionados para atender 

exclusivamente a NBR 15575 (ABNT, 2013). 

 

A principal ferramenta normativa, cuja finalidade é nortear qualitativamente as 

ações, é a NBR 15575 (ABNT, 2013), que preconiza a avaliação do desempenho de 

uma edificação em consonância com as demais normas por ela citada. 

Este conjunto normativo traz como vanguarda o conceito de comportamento 

em uso dos componentes e sistemas das edificações, sendo que a construção 

habitacional deve atender e cumprir as exigências dos usuários ao longo dos anos, 

promovendo o amadurecimento e melhoria da relação de consumo no mercado 

imobiliário, na medida em que todos os partícipes da produção habitacional são 

incumbidos de suas responsabilidades, tais como os: projetistas, fornecedores de 

materiais, construtores, incorporadores, investidores e financiadores imobiliários. 

Com isso, é aguardada uma mudança de cultura na engenharia habitacional, 

passando pelos processos de criação, edificação e manutenção, que terão que ter 
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um olhar mais criterioso, desde a concepção, passando pela definição do projeto, 

elaboração de plano de qualidade do empreendimento e de um manual abrangente 

de operação, uso e manutenção da edificação, contendo as informações 

necessárias para orientar estas atividades, na espera de uma produção pré-venda e 

pós-venda mais qualificada e racional. 

E toda mudança que significa um avanço, uma benfeitoria na qualidade da 

produção habitacional é muito bem vinda para o aprimoramento dos nossos 

procedimentos, reforçando a preocupação com a qualidade e o desempenho como 

um todo tão requisitado. Cabe aos líderes de mercado na concessão de crédito 

imobiliário, o empenho de fazer valer tais avanços, investindo em imóveis sólidos, no 

que tange a esse assunto, financiando junto ao consumidor final um imóvel mais 

confiável e duradouro, que leva o aval da instituição financeira. 

A norma NBR 15575 (ABNT, 2013) foi redigida segundo modelos 

internacionais de normalização de desempenho, ou seja, para cada necessidade do 

usuário e condição de exposição, é citada a seqüência de Requisitos de 

Desempenho, Critérios de Desempenho e respectivos Métodos de Avaliação. 

 

O conjunto normativo editado em 19 de julho de 2013, compreende seis partes, a 

saber: 

 

 

Parte 1: NBR 15575 – 1 (ABNT, 2013) Requisitos gerais; 

 

Parte 2: NBR 15575 – 2 (ABNT, 2013) Requisitos para os sistemas estruturais; 

 

Parte 3: NBR 15575 – 3 (ABNT, 2013) Requisitos para os sistemas de pisos; 

 

Parte 4: NBR 15575 – 4 (ABNT, 2013) Requisitos para os sistemas de vedações 

verticais internas e externas; 

 

Parte 5: NBR 15575 – 5 (ABNT, 2013) Requisitos para os sistemas de coberturas, e; 

 

Parte 6: NBR 15575 – 6 (ABNT, 2013) Requisitos para os sistemas hidrossanitários. 
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Os procedimentos de avaliação dos sistemas construídos referenciados pelo  

conjunto normativo, estabelece critérios relativos aos seguintes enfoques: 

 Desempenho Estrutural; 

• Resistência à compressão excêntrica; 

• Desempenho quanto a peças suspensas; 

• Desempenho quanto aos impactos; 

 Segurança ao fogo / contra incêndio; 

 Segurança no uso e na operação; 

 Estanqueidade; 

 Desempenho térmico; 

• Choque térmico; 

 Desempenho acústico; 

 Desempenho lumínico; 

 Durabilidade e manutenibilidade; 

 Saúde, higiene e qualidade do ar; 

 Funcionalidade e acessibilidade; 

 Conforto tátil, visual e antropodinâmico, e; 

 Adequação ambiental. 
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3 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÉTODOS 

 

NOTA: 

 A NBR 15575 (ABNT, 2013) não contempla projetos detalhados dos 

equipamentos por ela referenciados, apenas descrições e croquis 

básicos, dificultando em muito a confecção dos mesmos; 

 A responsabilidade pela quantificação e avaliação do desempenho da 

edificação, deverá ser realizadas pelas ITAs (Instituições Técnicas 

Avaliadoras) em operação pelo Brasil; 

 Cada ITA deverá cumprir e fazer-se balizar pelos dados e informações 

contidos na NBR 15575 (ABNT, 2013), bem como o ônus do 

desenvolvimento dos produtos, dos aprimoramentos dos projetos, das 

confecções dos protótipos e, por fim, das construções dos 

equipamentos responsáveis pelos ensaios contemplados pela norma 

de desempenho, desenvolvendo assim seu corpo técnico e, 

consequentemente seu  know how  tecnológico. 

 

Com essa dissertação foi possível colaborar junto a ITA-LACTEC para a 

realização da etapa de desenvolvimento dos projetos de equipamentos, pesquisas 

em normas prescritivas nacionais e internacionais, nas confecções dos protótipos e 

nos aprimoramentos dos equipamentos, com destaque aos seguintes produtos: 

 

 conjunto de equipamentos destinados para verificação da 

estanqueidade de um SVVE; 

 

 conjunto de equipamentos destinados para verificação do 

comportamento de um SVVIE exposto à ação de calor e choque 

térmico; 

 

 conjunto de equipamentos e aparelhos destinados para verificação das 

resistências dos SVVIE às solicitações de peças suspensas, e; 

 

 conjunto de equipamentos e aparelhos destinados para verificação das 

resistências dos SVVIE aos impactos de corpo duro e corpo mole. 
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3.1 MATERIAIS 

 
3.1.1 Apresentação dos materiais 
 

 Os materiais empregados na confecção dos corpos de prova, ou seja dos 

Sistemas de Vedação Vertical Externa construído com 27 blocos de concreto celular 

autoclavado, em cada um, foram:  

 BCCA; 

 Argamassa industrializada para o assentamento, e; 

 Argamassa industrializada para o revestimento. 

  

3.1.2 Características dos materiais empregados 

 

A - Características do bloco usado 

Fabricante...........................: PRECON Industrial S.A. 

Produto...............................: Bloco de concreto celular autoclavado. 

Dimensões..........................: (60 x 30 x 12,5) cm. 

Classe.................................: 25. 

Massa Específica...............: 535 kg/m3. 

Conformidade técnica.........: NBR 13438 (ABNT, 2013) e 

NBR 13440 (ABNT, 2013). 

 

B - Características da argamassa industrializada colante  

Fabricante...........................: Votorantim. 

Produto...............................: Votomassa – AC I. 

Apresentação......................: Saco de 20 kg. 

Classe.................................: AC I. 

Conformidade técnica.........: NBR 14081 (ABNT, 2004). 

 

C - Características da argamassa de revestimento industrializada 

Fabricante...........................: Votorantim 

Produto...............................: Votomassa – Múltiplo Uso - Argamassa Pronta 

Apresentação......................: Saco de 50 kg 

Conformidade técnica.........: 

Atende e excede as normas: 

NBR 13281 (ABNT, 2005) ; NBR 13528 (ABNT, 2010). 

NBR 13279 (ABNT, 2005) ; NBR 13749 (ABNT, 1996); 

NBR 13280 (ABNT, 2005) ; NBR 15259 (ABNT, 2005) ; 

NBR 13278 (ABNT, 2005) ; NBR 13277 (ABNT, 2005) ; 

NBR 15258 (ABNT, 2005). 
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D - Características dos corpos de prova (protótipos) 
 

Aplicação da argamassa Industrializada 

Colante no assentamento........................: 

No revestimento.......................................: 

 

com desempenadeira metálica denteada. 

com colher de pedreiro e desempenadeira 

de madeira e régua. 
  

Disposição dos blocos, quanto a juntas...: em amarração. 

Conformidade técnica.....(assentamento): NBR 14956-1 (ABNT, 2013). 
  

Argamassa de assentamento..................: Votomassa - Colante Interior AC I. 

Conformidade técnica.....................(AC I): NBR 14081 (ABNT, 2004). 
  

Argamassa de revestimento....................: Votomassa – 5201 Múltiplo Uso. 

Conformidade técnica.......(revestimento): NBR 13281 (ABNT, 2005) e  

NBR 13528 (ABNT, 2010). 

 

3.1.3 Característica visual do conjunto ensaiado 

 Na Figura 18, está esquematizado a disposição das juntas, bem como, as 

camadas de revestimentos aplicadas sobre a superfície do corpo de prova 

analisado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Esquemático de uma amostra do corpo de prova 
a ser avaliado, quanto aos seus desempenhos 
Fonte: autoria própria (2013) 

 

* Pela não obrigatoriedade do uso de chapisco, visto que os fabricantes tanto do BCCA 

como da argamassa de revestimento facultam tal prática, os corpos de prova foram 

executados sem o mesmo. 



  

 

35 
 

3.2  EQUIPAMENTOS  
 

Equipamentos utilizados nos ensaios relativos à: 

 

3.2.1 Estanqueidade à água de chuva em SVVE 

 

Os ensaios para a verificação da estanqueidade à água foram realizados 

segundo as diretrizes da NBR 15575-4 (ABNT 2013) em SVVE (paredes), utilizando 

os seguintes equipamentos: 

 câmara de ensaio e demais complementos do equipamento, conforme 

exposto na Figura 19, e; 

 manômetro diferencial com resolução de 0,5 Pa, conforme exposto na 

Figura 20.  

 

  

Figura 19 – Detalhe da câmara de ensaio, 

reservatório de retro-alimentação da água, 

bomba de água, filtro de água, bomba de ar e 

válvula de alívio e regulagem da pressão 

interna da câmara 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

Figura 20 – Detalhe do manômetro diferencial, 

pelo qual se efetua a leitura da pressão interna 

da câmara 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 
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3.2.2 Solicitação sob ação de peças suspensas 

 

Os ensaios para a verificação da resistência dos SVVIE às solicitações de 

peças suspensas foram realizados segundo as diretrizes da NBR 15575-4 (ABNT 

2013) em SVVIE (paredes), utilizando os seguintes equipamentos: 

 mão francesa padronizada e suas respectivas cargas, conforme 

exposto na Figura 21; 

 cantoneira L, de abas iguais com seus respectivos carregamentos, 

conforme exposto na Figura 22; 

 cargas faceando a parede, análise do dispositivo de fixação junto ao 

SVVIE, com seus respectivos carregamentos, conforme exposto na 

Figura 23; 

 cargas inclinadas, tipo rede do dormir, análise do dispositivo de 

fixação junto ao SVVIE, e seus respectivos carregamentos, conforme 

exposto na Figura 24; 

 transdutor de deslocamentos tipo digital, com capacidade máxima de 

60 mm e resolução de 0,0005 mm, conforme exposto na Figura 25, e; 

 paquímetro de 300 mm e resolução de 0,05 mm, conforme 

apresentado na Figura 26. 

 

  

Figura 21 – Detalhe do equipamento para o 

ensaio de carregamento usando mão francesa 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

Figura 22 – Detalhe do equipamento 

cantoneira “L”  

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 
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Figura 23 – Detalhe do equipamento para o 

ensaio de carga faceando a parede 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

Figura 24 – Detalhe do equipamento para o 

ensaio de carga inclinada, tipo as aplicadas 

nos ganchos de rede de dormir 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

 
 

  

Figura 25 – Detalhe do transdutor de 

deslocamentos tipo digital instalado de forma 

independente atuando na face oposta às 

fixações 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

Figura 26 – Detalhe do paquímetro, bem 

como do parafuso e bucha utilizada na 

fixação da mão francesa.  

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 
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3.2.3 Exposição à ação do calor e ao choque térmico  

 

Os ensaios para a verificação da resistência dos SVVIE quanto a exposição 

à ação do calor e ao choque térmico foram realizados segundo as diretrizes da NBR 

15575-4 (ABNT 2013) em SVVIE (paredes), utilizando os seguintes equipamentos: 

 painel radiante ou painel emissor de calor radiante conforme exposto 

na Figura 27; 

 dispositivo aspersor de água, de modo a promover o resfriamento da 

superfície do SVVIE, conforme exposto na Figura 28, e; 

 transdutor de deslocamentos tipo digital, com capacidade máxima de 

60 mm e resolução de 0,0005 mm, conforme exposto na Figura 29.   

 

 
 

 

Figura 27 – Detalhe do painel radiante 

com temperatura controlada de 80 °C junto 

ao corpo de prova por meio de termopares 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

Figura 28 – Detalhe do dispositivo 

aspersor de água responsável pelo 

resfriamento  

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

 

 
 

Figura 29 – Detalhe do transdutor de deslocamentos tipo digital, comumente chamado de 

relógio comparador, instalado de forma independente atuando na face oposta ao ensaio 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 
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3.2.4 Impactos de corpo duro e corpo mole 

   

Os ensaios para a verificação da resistência dos SVVIE quanto aos impactos 

de corpo duro e corpo mole, foram realizados segundo as diretrizes da NBR 15575-4 

(ABNT 2013) em SVVIE (paredes), utilizando os seguintes equipamentos: 

 pórtico independente do SVVIE, sustentador do corpo duro, conforme 

exposto na Figura 30; 

 pórtico independente do SVVIE, sustentador do corpo mole, conforme 

exposto na Figura 31, e; 

 paquímetro de 300 mm e resolução de 0,05 mm, para medir as 

mossas conforme apresentado na Figura 32. 

 

  

Figura 30 – Detalhe da instalação do pórtico 

independente, sustentador do corpo duro 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

Figura 31 – Detalhe da instalação do pórtico 

independente, sustentador do corpo mole 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

 

 
 

Figura 32 – Detalhe do paquímetro adaptado de forma 

a melhor medir as mossas provenientes do ensaio 

Fonte: Acervo da L.A. Falcão Bauer Ltda (2005) 
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3.3  MÉTODOS  NORMALIZADOS 

 

Métodos utilizados nos ensaios relativos à: 

 

3.3.1 Determinação da verificação da estanqueidade à água em SVVE 

 

A - Princípio  

Determinar a estanqueidade à água de sistemas de vedação vertical externo 

(SVVE), por meio de procedimentos de laboratório.  

 

B - Diretrizes  

O ensaio consistiu em submeter, durante um tempo determinado, a face externa de 

um corpo de prova do SVVE a uma vazão de água, criando uma película 

homogênea e contínua, com a aplicação simultânea de uma pressão pneumática 

sobre essa face.  

 

C - Corpo de prova  

O corpo de prova é constituído pela parede, com ou sem pintura ou revestimento, 

deve ser plano e verticalmente no prumo, possuir largura e comprimento de no 

mínimo 105 cm e 135 cm, respectivamente, conforme apresentado na Figura 33. 

Não há restrições quanto a sua espessura. No caso de pintura, a tinta deve ser 

aplicada sobre a face externa da parede e suas superfícies adjacentes, exceto na 

face interna, de acordo com as recomendações do fabricante. O tempo de secagem 

da pintura, antes do início do ensaio, foi superior a sete dias.  

Quando o SVVE for constituído por várias camadas, com câmaras de ar internas, 

como no caso de sistemas leves, deve também ser avaliado se a água penetra pela 

camada referente à face externa e fica depositada no interior da parede. Nestas 

situações, será necessária a execução de janelas de inspeção na face interna do 

corpo de prova, por ocasião do ensaio. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 33 - Croquis de um corpo de prova mínimo de um SVVE, no ensaio de estanqueidade 

Fonte – autoria própria (2013) 
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D - Aparelhagem  

A aparelhagem necessária para a realização do ensaio, como mostrado 

esquematicamente na Figura 34, foi a seguinte:  

D1 - câmara de formato prismático, de dimensões compatíveis com o corpo de 

prova, estanque e provida de: 

D1.1 - abertura em uma das faces para fixação do corpo de prova;  

D1.2 - orifício da saída de água na base, com um sifão que possibilitasse a 

formação de um fecho hídrico no interior da câmara, e;  

D1.3 - orifício para ligação da alimentação de água, do sistema de aplicação 

de pressão, do manômetro e para saída de ar.  

D2 - sistema constituído por ventoinha, tubulação e registros reguladores de pressão 

que possibilitasse a aplicação de pressão pneumática uniforme de até 50 Pa no 

interior da câmara durante o ensaio;  

NOTA: O ar foi introduzido no interior da câmara por uma de suas faces 

laterais, a fim de impedir a incidência direta do ar sobre o corpo de prova. 

D3 - equipamento para medida de pressão, instalado de maneira que a medida não 

fosse afetada pela velocidade do ar e tenha resolução de 0,5 Pa;  

D4 - sistema constituído de reservatório de água, tubulações, registros e tubo com 

dispersores de água,  o  qual permitiu a aplicação  de  vazão constante e igual  a  

3,0 dm3/min/m2 junto à parede superior da face externa, criando uma película 

homogênea e contínua;  

D5 - medidores de vazão que permitissem seu controle durante o ensaio, tais como 

tubos venturis, rotâmetros e outros, com resolução igual a 1 % do fundo de escala;  

D6 - grampos para fixação do corpo de prova em número não inferior a seis para 

fixação do corpo de prova às bordas da abertura da câmara.  
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Legenda: 

  1 Câmara simuladora de chuva incidente 

  2 Tubulação de aspersão de água 

  3 Válvula para controle da pressão dentro da câmara 

  4 Tubulação para controle da pressão dentro da câmara 

  5 Manômetro diferencial para controle da pressão dentro da câmara 

  6 Corpo de prova ( SVVE ) 

  7 Tubulação de saída de água 

  8 Reservatório de água 

  9 Bomba centrífuga de água 

10 Válvula para regulagem da vazão de retorno ao reservatório 

11 Tubulação de alimentação de água 

12 Sistema de medição de vazão 

13 Válvula para controle da vazão de entrada de água na câmara 

14 Tubulação de alimentação de ar pressurizado 

15 Bomba centrífuga de ar 

16 Tubulação de retorno ao reservatório 
 

Figura 34 - Esquemático do equipamento para verificação da estanqueidade em um SVVE 

Fonte: acervo do autor (2013) 
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E - Execução do ensaio  

E1 – Os protótipos foram constituídos por duas paredes, com ou sem pintura ou 

revestimento. O corpo de prova eram de superfície plana e verticalmente no prumo, 

e possuiam largura e comprimento de no mínimo 105 cm e 135 cm, 

respectivamente. Não houve restrições quanto à sua espessura.  

E2 - No caso de pintura, a tinta foi aplicada sobre a face externa da parede e suas 

superfícies adjacentes, exceto na face interna, de acordo com as recomendações do 

fabricante. O tempo de secagem da pintura, antes do início do ensaio, foi superior a 

sete dias.  

E3 - O ensaio foi realizado em dois corpos de prova preparados de maneira idêntica, 

conforme o procedimento descrito em E3.1 à E3.3.  

E3.1 - O corpo de prova deve ser fixado à câmara de ensaio com sua face 

externa voltada para o interior da câmara, conforme apresentado pela Figura 

35. As áreas de contato entre o corpo de prova e a câmara devem ser 

vedadas por meio de guarnição esponjosa, empregando-se, onde necessário, 

cera de abelha ou similar. 

E3.2 - O sistema de dispersão de água deve ser acionado e deve ser 

estabelecida uma vazão igual a (3,00,3) dm3/min/m2, que deve ser mantida 

constante durante o ensaio. Em seguida, aplica-se a pressão pneumática 

especificada, que deve ser mantida constante durante o ensaio.  

E3.3 -  A duração do ensaio é de 7 h. Após este período, a pressão pneumá-

tica deve ser anulada e a dispersão de água, interrompida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Esquemático do equipamento para verificação da estanqueidade instalado em um SVVE 

Fonte: NBR 15575-4 (ABNT, 2013) 
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E4 – Fluxograma da execução do ensaio de estanqueidade à água apresentado na 

Figura 36.  

 

 

Figura 36 – Fluxograma da execução do ensaio para verificação da estanqueidade em um SVVE.  

Fonte: acervo do autor (2013) 
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F - Expressão dos resultados  

Foi registrado para cada um dos corpos de prova:  

F1 - tempo de ensaio quando do aparecimento da primeira mancha de umidade na 

face interna, oposta à incidência da água e pressão, ou quando da penetração de 

água para o interior da parede, no caso de sistemas de múltiplas camadas, com 

espaços internos;  

F2 - porcentagem da área da mancha de umidade ao final do ensaio em relação à 

área total da face interna, oposta à incidência da água sob pressão.  

  

G - Relatório de ensaios  

O relatório apresentou as seguintes informações:  

G1 - identificação dos constituintes da parede;  

G2 - dimensões do corpo de prova; 

G3 - no caso de revestimento ou pintura, foram identificados:  

G3.1 - os materiais ou produtos empregados no revestimento ou pintura, e 

respectivos fabricantes.  

G3.2 - o modo de execução dos serviços de pintura ou de revestimento, 

explicitando número de demãos ou camadas de cada produto, ferramentas 

empregadas, tempo de secagem entre demãos ou camadas, tempo de 

secagem antes do início do ensaio;  

G4 - características dos equipamentos utilizados para medida da pressão e da 

vazão;  

G5 - resultados;  

G6 - data do ensaio;  

G7 - referência ao Anexo “C”, da NBR 15575-4 (ABNT, 2013).  
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3.3.2 Determinação da resistência dos SVVIE às solicitações de peças suspensas  
 
 
A - Princípio  

Determinar a resistência e os deslocamentos dos SVVIE às solicitações de peças 

suspensas, tais como armários, prateleiras, lavatórios, hidrantes, quadros entre 

outros. 

 

B - Diretrizes  

O ensaio consistiu em submeter o SVVIE a esforços fletores e de cisalhamento 

solicitantes, por meio de aparelhagem ou dispositivos de carga compatível com a 

peça ensaiada.  

 

C - Aparelhagem  

C1 - Equipamentos de laboratório  

Os equipamentos de laboratório necessários à realização do ensaio foram os 

seguintes:  

C1.1 - número suficiente de pesos de 50 N cada;  

C1.2 - régua graduada com resolução de 1,0 mm;  

C1.3 - régua metálica indeformável;  

C1.4 - paquímetro ou qualquer outro dispositivo com resolução de 1 mm para 

medir os deslocamentos.  

C2 - Mão francesa padronizada  

No caso de peças suspensas, como armários e prateleiras, foram empregados 

mãos-francesas para aplicação do carregamento, como ilustrado na Figura 37, salvo 

indicação em contrário do fabricante. As informações relativas ao detalhamento da 

mão francesa padrão, a massa máxima do conjunto e as dimensões das pastilhas 

de apoio estão apresentadas na ABNT NBR 11678 (ABNT, 1990) – Divisórias leves 

internas moduladas – verificação do comportamento sob ação de cargas 

provenientes de peças suspensas – método de ensaio.  
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Figura 37 - Esquema de mão-francesa padrão para ensaios de peças 

suspensas, como lavatórios e prateleiras 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

 

C3 - Cantoneira L 

Considerar uma cantoneira, “L”, cujos lados com comprimentos iguais a 100 mm e 

largura de 25 mm, para um ponto de aplicação de carga. A carga foi aplicada com 

excentricidade de 75 mm em relação à face da parede, como ilustrado na Figura 38 

letra A.  

C4 - Dispositivos conforme especificação do fornecedor da peça suspensa  

Para esses casos, tais como armários especiais, aparelhos de televisão, aparelhos 

de ar-condicionado, lavatórios e pias deve-se adotar os dispositivos preconizados 

pelo fabricante/fornecedor.  

O fabricante ou o fornecedor devem fornecer os dados de ensaios, considerando as 

cargas limites aplicadas e as cargas de uso com coeficiente de segurança pelo 

menos igual a 3 (três). Devem ser verificados também os limites dos valores de 

deslocamento horizontal, instantâneo e residual, para as cargas de uso.  

C5 - Cargas inclinadas tipo Rede de Dormir 

No caso de “redes de dormir”, foi considerada uma carga de uso de 2 kN, aplicada 

em ângulo de 60° em relação à face da vedação. Nesta situação, pode-se admitir 

um coeficiente de segurança igual a 2 (dois) para a carga de ruptura. Durante o 

ensaio, não deve haver ocorrência de destacamento dos dispositivos de fixação ou 
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falhas que prejudiquem o estado limite de utilização, para as cargas de serviço. Este 

critério é aplicável somente se for prevista tal condição de uso na edificação, como 

ilustrado na Figura 38 letra B. 

 

Figura 38 - Esquemático do equipamento para determinação da resistência dos 

SVVIE às solicitações de peças suspensas tipo A e B 

A – cantoneira        B – gancho de rede 

Fonte: Acervo do LACTEC (2013) 

 

D - Preparação do corpo de prova  

O ensaio foi representativo do SVVIE, incluindo todos seus componentes ou 

dispositivos de fixação, reproduzindo-se por meio do carregamento a solicitação 

originada pela peça suspensa. 

 

E - Execução do ensaio   

E1 – Foi montado o SVVIE com os dispositivos em laboratório ou em protótipo, 

reproduzindo-se as situações de contorno.  

E2 – Foi aplicado a carga em patamares de 50 N e sem golpes, aguardando-se um 

intervalo de 3 min entre patamares, e cumprir com o estabelecido a seguir:  

E2.1 - no caso de peças suspensas suportadas por mão-francesa padrão, foi 

elevado o carregamento até a carga de serviço considerada (0,8 kN, 1,0 kN 

ou 1,2 kN), mantendo-a por um período de 24 h;  
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E2.2 - no caso de outros dispositivos de fixação, quando se desconhece a 

carga de serviço, deve-se executar o ensaio de curta duração, elevando o 

carregamento até a ruptura do SVVIE ou seja até o arrancamento ou 

deslocamento que produza instabilidade do sistema de fixação, devendo-se 

registrar essas ocorrências.  

E3 – Foi realizada a inspeção visual do SVVIE e do dispositivo de fixação.  

E4 – Fluxograma da execução do ensaio de curta duração, quanto à solicitações de 

peças suspensas, apresentado na Figura 39.  
 

 

Figura 39 – Fluxograma da execução do ensaio para verificação da determinação da resistência dos 

SVVIE às solicitações de peças suspensas.  

Fonte: acervo do autor (2013) 
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F - Expressão dos resultados 

As cargas foram indicadas em quilonewtons (kN) e os deslocamentos em milímetros 

(mm). Foi informado o momento flexor e as forças de compressão e de tração 

despertadas nos apoios.  

Foi calculado o coeficiente de segurança para os dispositivos preconizados pelo 

fabricante ou fornecedor. 

 

G - Relatório de ensaio  

O relatório de ensaio apresentou as seguintes informações:  

G1 - valor da carga de ruptura em Newtons (N) e coeficiente de segurança;  

G2 - deslocamento horizontal dh e deslocamento horizontal residual dhr do elemen-

to parede, referidos às cargas de serviço;  

G3 - deslocamento ou movimentação do sistema de fixação;  

G4 - registro de todas as falhas, fissuras e das medidas dos deslocamentos ou movi-

mentações;  

G5 - detalhes e descrição do sistema de fixação recomendado pelo fabricante ou for-

necedor, incluindo todos os acessórios e componentes do sistema;  

G6 - desenho da mão-francesa padronizada, bem como seus componentes de 

fixação;  

G7 - restrições impostas pelo fabricante ou fornecedor sobre a fixação da peça 

suspensa em determinados locais;  

G8 - identificação do fornecedor;  

G9 - descrição e memorial do elemento parede, e;  

G10 - referência ao Anexo “A”, da NBR 15575-4 (ABNT, 2013).  

 

 

Nota do autor: equivalência de unidades entre Newton e quilograma-força. 

  

 9,80665 N = 1 kgf     1 N = 0,10197 kgf       50 N = 5,09858 kgf 

 

0,8 kN  =   800 N  =  16 pesos de 50 N  =    81,57730 kgf 

1,0 kN  = 1000 N  =  20 pesos de 50 N  =  101,97162 kgf 

1,2 kN  = 1200 N  =  24 pesos de 50 N  =  122,36594 kgf 
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3.3.3 Determinação da verificação da resistência quanto ao choque térmico 
 

 
 

A - Princípio  

Verificar a resistência quanto ao calor e ao choque térmico de um sistemas de 

vedação vertical externo (SVVE) por meio de procedimentos de laboratório. 

 

B – Diretrizes 

O ensaio consistiu em submeter o SVVIE a ciclos sucessivos de calor proveniente 

de fonte radiante e resfriamento por meio de jatos de água.  

 

C - Aparelhagem  

C1 - Painel radiante capaz de fornecer calor em quantidade tal que a face externa da 

parede atinja a temperatura igual a (80 ± 3) °C.  

C2 - Dispositivo para aspersão de água sobre o corpo de prova em sua face externa.  

C3 - Termopares e registrador das temperaturas superficiais da parede.  

C4 - Transdutor de deslocamentos tipo digital de haste, com resolução mínima de 

0,02 mm.  

C5 - Dispositivo para fixação do corpo de prova, de forma a deixá-lo simplesmente 

aparado em seus bordos inferior e superior.  

 

D - Preparação dos corpos de prova  

O corpo de prova deve ser constituído por um trecho de parede acabada, executada 

com os detalhes construtivos a serem empregados em obra, com extensão de (1,20 

± 0,20) m e a espessura característica.  

 

E - Procedimento de ensaio  

E1 - O ensaio foi realizado em pelo menos dois corpos de prova da forma indicada 

em E1.1 e E1.2.  

E1.1 - Os termopares devem ser colocados na face do corpo de prova, em 

número de cinco, conforme Figura 40 letra A.  

E1.2 - O transdutor de deslocamentos tipo digital foi instalado no ponto central 

do corpo de prova, na face oposta à incidência de radiação, conforme Figura 

40 letra C 
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Figura 40 - Esquemático do equipamento para verificação do comportamento 

de um SVVIE exposto à ação de calor e choque térmico A – Localização da 

instalação dos termopares  B – Painel Radiante  C – Face oposta do corpo de 

prova e instalação de transdutor de deslocamentos tipo digital no centro 

geométrico da área radiada  

Fonte: acervo do autor (2013) 

 

E2 - O painel radiante, apresentado na Figura 40 letra B, foi disposto defronte ao 

corpo de prova, igualmente na vertical, encostado no SVVIE instrumentado pelos 

termopares, de modo a radiar sobre o corpo de prova, elevando a temperatura 

superficial da face radiada mantendo-a  uniforme e igual a (80 ± 3) °C. 

E3 - O corpo de prova deve ser submetido a 10 ciclos de ação do calor e da água, 

consistindo cada ciclo em:  

E3.1 -  ação do calor: após atingida a temperatura superficial de (80 ± 3) °C, 

mantê-la durante 1 h;  

E3.2 - ação da água: imediatamente após a supressão da radiação, resfriar a 

face exterior do corpo de prova por meio de jatos de água aspergidos sobre 

toda sua superfície, até se atingir temperatura superficial igual a (20 ± 5) °C.  

E4 - Durante o ensaio e ao seu final devem ser registradas:  

E4.1 - a ocorrência de fissuras, trincas, descolamentos ou outras 

deteriorações em ambas as faces do corpo de prova;  

E4.2 - o deslocamento horizontal após 45 min da estabilização da 

temperatura superficial em (80 ± 3) °C, e imediatamente após o resfriamento.  
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D5 – Fluxograma da execução do ensaio, quanto à ação de calor e choque térmico, 

apresentado na Figura 41. 

 

 

Figura 41 – Fluxograma da execução do ensaio para verificação do comportamento de um SVVIE 

exposto à ação de calor e choque térmico  

Fonte: acervo do autor (2013)   
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F - Expressão dos resultados  

Registrar para cada um dos corpos de prova:  

F1 - ocorrência de degradações ao longo do ensaio, indicando o instante de 

ocorrência e o tipo;  

F2 - deslocamentos horizontais em milímetros, em cada ciclo, durante a ação do 

calor e após o resfriamento.  

 

G -  Relatório de ensaio  

O relatório de ensaio apresentou as seguintes informações:  

G1 - local da ocorrência da degradação e instante;  

G2 - deslocamentos verificados;  

G3 - identificação do fornecedor;  

G4 - descrição e memorial do elemento parede, e;  

G5 - referência ao Anexo “E”, da NBR 15575-4 (ABNT, 2013).  
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3.3.4 Determinação da verificação da resistência a impactos de corpo duro  
 
 
 

A - Princípio  

Verificar a resistência do SVVIE à indentação provocada pelo impacto de corpo 

duro.  

 

B - Diretrizes  

Abandono pendular, em repouso, de um corpo de massa conhecida a altura 

determinada.  

 

C - Aparelhagem  

A aparelhagem consiste em:  

C1 – dois corpos percussores de impacto com forma esférica, em aço maciço. 
corpo1:  massa=  500g  e  diâmetro=50,5mm 
corpo2:  massa=1000g  e  diâmetro=62,9mm 

 

C2 - dispositivo para medição dos deslocamentos com resolução mínima de 0,1 mm.  

 

D - Preparação dos corpos de prova  

O corpo de prova representou fielmente as condições do projeto, inclusive tipos de 

apoio/vinculações.  

O ensaio pode ser realizado em laboratório ou em protótipos ou em obras.  

 

E - Execução do ensaio  

Suspender por um cabo o impactador, abandonando-o em movimento pendular, 

gerando a energia de impacto indicada no Quadro 7, até atingir o SVVIE. Os 

impactos foram aplicados em pontos aleatórios distintos, ou seja, cada impacto foi 

aplicado em um ponto diferente, sem haver repiques, conforme apresentado na 

Figura 42.  

Registrar os deslocamentos e as eventuais falhas.  
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Figura 42 - Esquemático do equipamento para verificação da resistência a impactos de corpo duro, 

onde o corpo impactante é posicionado em uma altura h, e posteriormente liberado e prefazendo uma 

trajetória pendular em direção ao SVVIE 

Fonte: autoria própria (2013) 

 

 

Quadro 7 - Massa de corpo percussor de impacto, altura e energia decorrente 
 

Corpo Percussor de Impacto  

(esfera de aço) 

Massa m 

em 

kg 

Altura h 

em 

m 

Energia E 

em 

J 

Uso 

 

     

Corpo duro de  

grandes dimensões 

 

 

Executar 10 impactos 

no corpo de prova (CP) 

1 1,00 10 SVVI 

1 2,00 20 SVVE 

Executar 1 impacto por CP 

Ensaiar 5 CP 

 

1 

 

3,00 

 

30 

 

Piso 

      

Corpo duro de 

pequenas dimensões 

 

 

Executar 10 impactos 

no corpo de prova (CP) 

0,5 0,50 2,50 SVVI 

0,5 0,75 3,75 SVVE 

Executar 1 impacto por CP 

Ensaiar 5 CP 

 

0,5 

 

1,00 

 

5,00 

 

Piso 

 

Fonte: NBR 15575-2 (ABNT, 2013) Anexo D, tabela D.5, adaptado pelo autor (2013) 
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E1 – Fluxograma da execução do ensaio, quanto à resistência a impactos de corpo 

duro, apresentado na Figura 43. 

 

 

Figura 43 – Fluxograma da execução do ensaio para verificação da resistência a impactos de corpo duro  

Fonte: acervo do autor (2013) 
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F - Relatório de ensaio  

O relatório de ensaio apresentou as seguintes informações:  

F1 - identificação do solicitante;  

F2 - identificação do fornecedor;  

F3 - identificação da amostra e de todos os corpos de prova;  

F4 - desenho do ensaio tipo e sua geometria;  

F5 - caracterização dos constituintes;  

F6 - data do recebimento da amostra;  

F7 - profundidades das mossas; 

F8 - análise visual;  

F9 - fotos;  

F10 - destacamentos, desagregação, fissuras;  

F11 - nível de desempenho;  

F12 - data do ensaio;  

F13 - referência ao Anexo “B”, da NBR   15575-4 (ABNT, 2013), e;  

F14 - registros sobre eventos não previstos no decorrer dos ensaios. 
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3.3.5 Determinação da verificação da resistência a impactos de corpo mole   

 

 

A - Princípio  

Verificar a resistência do SVVIE à indentação provocada pelo impacto de corpo 

mole.  

 

B - Diretrizes  

Abandono pendular, em repouso, de um corpo de massa conhecida a altura 

determinada.  

 

C - Aparelhagem  

A aparelhagem consiste em:  

C1 - um corpo percussor de impacto com forma cilíndrica e massa de 40 kg 

estabelecidas nos Quadros 8 e 9;  

C2 - dispositivo para medição dos deslocamentos com resolução mínima de 0,1 mm.  

 

Edifício: Térreo 
 

Quadro 8 - Massa do corpo percussor de impacto, altura e energia, aplicados nas paredes sem 

função estrutural e em edifícios térreos 

Corpo Percussor 
de Impacto – 40 kg 

Altura h 
em 
m 

Energia E 
em 
J 

No. 
Imp 

Uso - sem função estrutural 

PIII 
PN 

PIII 
PL 

PEII 
PN 

PEIE 
PN 

PEIE 
PL 

         

Corpo mole 
(saco em couro) 

    

0,15 60 1 I I    

0,30 120 1 I I E E E 

0,45 180 1   E E E 

0,60 240 1    E  

0,90 360 1   E E E 

1,20 480 1    E  

1,80 720 1    E  

2,40 960 1      

LEGENDA:      
IMP = IMPACTO       I = PAREDE INTERNA        E = PAREDE EXTERNA        

PN = PAREDE NORMAL     > 600N/m2       PL = PAREDE LEVE     ≤ 600N/m2   
PEII = PAREDE EXTERNA, IMPACTO INTERNO 
PIII = PAREDE INTERNA, IMPACTO INTERNO 
PEIE = PAREDE EXTERNA, IMPACTO EXTERNO  
Fonte: NBR 15575-2 (ABNT, 2013) e NBR 15575-4 (ABNT, 2013) adaptado pelo autor (2013) 
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Edifício: com mais de um pavimento 

 

 

Quadro 9 - Massa do corpo percussor de impacto, altura e energia, aplicados nas paredes 

sem função estrutural e em edifícios com mais de um pavimento 
 

Corpo Percussor 
de Impacto – 40 kg 

Altura h 
em 
m 

Energia E 
em 
J 

No. 
Imp 

Uso - sem função estrutural 

PIII 
PN 

PIII 
PL 

PEII 
PN 

PEIE 
PN 

PEIE 
PL 

         

Corpo mole 
(saco em couro) 

    

0,15 60 1 I I    

0,30 120 1 I I E E  

0,45 180 1   E E  

0,60 240 1    E E 

0,90 360 1   E E E 

1,20 480 1    E  

1,80 720 1    E E 

2,40 960 1      

LEGENDA:      

IMP = IMPACTO       I = PAREDE INTERNA        E = PAREDE EXTERNA        

PN = PAREDE NORMAL     > 600N/m2       PL = PAREDE LEVE     ≤ 600N/m2   

PEII = PAREDE EXTERNA, IMPACTO INTERNO 

PIII = PAREDE INTERNA, IMPACTO INTERNO 

PEIE = PAREDE EXTERNA, IMPACTO EXTERNO  

Fonte: NBR 15575-2 (ABNT, 2013) e NBR 15575-4 (ABNT, 2013) adaptado pelo autor (2013) 

 

D - Preparação dos corpos de prova  

O corpo de prova representou fielmente as condições do projeto, inclusive tipos de 

apoio/vinculações.  

O ensaio pode ser realizado em laboratório ou em protótipos ou em obras.  

 

E - Execução do ensaio  

Suspender por um cabo o impactador, abandonando-o em movimento pendular, 

gerando a energia de impacto como indicada nos Quadros 8 e 9, até atingir o 

SVVIE. Os impactos sforam aplicados no centro do corpo de prova, sem haver 

repiques, conforme apresentado na Figura 44.  

Registrar os deslocamentos e as eventuais falhas.  
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Figura 44 - Esquemático do equipamento para verificação da resistência a impactos de corpo mole 

Fonte: autoria própria (2013) 

 

E1 – Fluxograma da execução do ensaio, quanto à resistência a impactos de corpo 

mole, em um SVVE, apresentado na Figura 45. 

 

F - Expressão dos resultados  

Medição dos deslocamentos horizontal e vertical (dh e dv) e residuais (dhr e dvr), em 

milímetros, incluindo observação visual das falhas, fissuras, destacamentos e ruínas. 

 

G - Relatório de ensaio  

O relatório de ensaio apresentou as seguintes informações:  

G1 - identificação do solicitante;  

G2 - identificação do fornecedor;  

G3 - identificação da amostra e de todos os corpos de prova;  

G4 - desenho do ensaio e sua geometria;  

G5 - caracterização dos constituintes;  

G6 - data do recebimento da amostra;  

G7 - deslocamentos;  

G8 - análise visual;  

G9 – registro fotográfico;  

G10 - nível de desempenho;  

G11 - data do ensaio;  

G12 - referência ao Anexo “C”, da NBR 15575-2 (ABNT, 2013), e; 

G13 - registros sobre eventos não previstos no decorrer dos ensaios.  
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Figura 45 – Fluxograma da execução do ensaio para verificação da resistência a impactos de corpo mole  

Fonte: acervo do autor (2013) 
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4 INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL FÍSICA  
 
4.1 PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA  

 Para a realização dos ensaios, foram construídos dois sistemas verticais de 

vedação em BCCA, cujas dimensões foram: 1,80 m de largura, 2,70 m de altura e 

0,12 m de espessura quando com revestimento. Ambos os SVVE estavam com as 

quatro bordas restritas a um pórtico de aço do laboratório do LAME, porém com 

liberdade para deformar em qualquer direção do plano. 

 Importante enfatizar, que a confecção dos mesmos, obedeceu rigorosamente 

aos critérios de corte e assentamento regidos pela NBR 14956-1 (ABNT, 2013). 

 No fluxograma da Figura 46, está apresentada a seqüência empregada para 

realização dos ensaios. 

 

Figura 46 – Fluxograma referente a seqüência da realização dos ensaios  

Fonte: autoria própria (2014) 
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 Para melhor clareza, nas Figuras de 47 a 56 estão apresentados os instantes 

mais relevantes deste processo. 

                                                                                                                          

Figura 47 – Vista do início do levantamento dos 

BCCA, assentados com argamassa colante  

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 48 – Detalhe do processo de 

umidificação das faces de um BCCA  

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

           

Figura 49 – Detalhe do processo de 

umidificação das faces do BCCA  

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 50 – Preparo para execução da quinta 

fiada (1,5m), onde haverá uma pausa 

Fonte: acervo do autor (2014) 

   

           

Figura 51 – Detalhes INCORRETO do 

sentido da aplicação da argamassa colante 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 52 – Detalhes CORRETO do sentido 

da aplicação da argamassa colante 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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Figura 53 – Vista do corpo de prova em BCCA 

construído sob o pórtico do LAME 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 54 – Vista dos dois corpos de prova em 

BCCA construídos sob os pórticos do LAME 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

           

Figura 55 – Vista dos corpos de prova já 

devidamente revestidos e pintados  

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 56 – Vista dos CP, com detalhe da face 

interna do CP2, propositadamente não 

revestida 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

 Vale ressaltar que nas Figuras 51 e 52,  estão demonstradas as formas 

INCORRETA e CORRETA do sentido da aplicação da argamassa colante de 

assentamento. A forma incorreta ilustrada na Figura 51, não deve ser assim 

executada pois pode facilitar a percolação de água durante o ensaio de 

estanqueidade à água de chuva. 

Portando o detalhe da Figura 51, é meramente ilustrativo, com o intuíto de 

enfatizar como não se deve proceder na prática.  

O detalhe da Figura 52, ilustra a maneira pela qual os protótipos foram 

construídos. 
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4.2 VERIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE À ÁGUA EM SVVE  

 

4.2.1 Aparelhagem Utilizada 

 

Os ensaios para a verificação da estanqueidade à água foram realizados 

segundo as diretrizes da NBR 15575-4 (ABNT 2013) em duas paredes executadas 

com blocos de concreto celular autoclavado (CP1 e CP2), utilizando os seguintes 

equipamentos, já mencionados no item 3.1.1 letra D, dessa dissertação:  

 

 Câmara simuladora de chuva incidente, desenvolvida pela ITA-LACTEC; 

 Calha coletora, aferidora de vazão, desenvolvida pela ITA-LACTEC, e; 

 Manômetro diferencial marca Kimo modelo MP100.   

 

Na Figura 57 está apresentado os equipamentos citados. 

 

Figura 57 – Apresentação dos equipamentos envolvidos no ensaio de estanqueidade 

A – câmara simuladora de chuva 

B – calha coletora da vazão do aspersor, propiciando uma aferição da vazão (detalhe em uso) 

C – calha coletora (detalhe do encaixe com aspersor) 

D – manômetro diferencial 

Fonte: Acervo do autor (2013) 
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4.2.2 Procedimento do Ensaio – Estanqueidade  

 

A câmara de ensaio consiste em submeter à face externa de um corpo de 

prova do sistema de vedação vertical externo – SVVE, com uma vazão de água 

calibrada, conforme descrito na NBR 15575-4 (ABNT, 2013), criando uma película 

homogênea e contínua, com a aplicação simultânea de uma pressão pneumática 

sobre essa face do corpo de prova durante 7 horas.  

O ensaio de estanqueidade foi realizado antes e após o ensaio de choque 

térmico em cada um dos corpos de prova, conforme a seguinte seqüência: 

 Mapeamento das fissuras ou imperfeições pré-existentes na parede; 

 Posicionamento o mais central possível da câmara junto ao corpo de prova; 

 Vedação da câmara-parede executado, além da guarnição esponjosa, por 

uma vedação de silicone; 

 O sistema de aspersão de água foi acionado e calibrado para uma vazão 

proporcional à área molhada do equipamento usado, tendo como 

parâmetro de norma a vazão de (3,00,3) dm3/min/m2, e; 

 O sistema de pressão pneumática foi regulado para 50 Pa, visto que esse 

valor é o máximo especificado para o Brasil conforme Figura 58, contudo 

se for especificada a região do SVVE analisado, deverá ser então usada a 

pressão correspondente à região do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Condições de exposição conforme as regiões brasileiras e respectivas 

pressões estáticas para SVVE 

Fonte: NBR 15575-4 (ABNT, 2013) adaptado pelo autor (2013) 
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Nota do autor:  o mapa exposto na Figura 58, não contempla as seguintes regiões: 

 o extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul; 

 a extremo oeste do estado do Paraná, e; 

 Arquipélago de Fernando de Noronha. 

 

4.2.3 Detalhes do Equipamento em Operação 

 

Nas Figuras 59 A,B e 60 A,B é apresentado o equipamento em uso durante o 

ensaio, sendo a primeira antes do ensaio de choque térmico e a segunda após o 

referido ensaio, bem como a apresentação da integridade da face interna.  

 

Figura 59 – A - Vista do equipamento de estanqueidade instalado e operando,  

antes do ensaio de choque térmico. B – Vista da face posterior sem manchas 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

 

Figura 60 – A - Vista do equipamento de estanqueidade instalado e operando,  

após o ensaio de choque térmico. B – Vista da face posterior sem manchas  

Fonte: acervo do autor (2014) 
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4.3 VERIFICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO À AÇÃO DE CALOR E AO CHOQUE 

TÉRMICO EM SVVE 

 

4.3.1 Aparelhagem Utilizada 

 

O ensaio para a verificação do comportamento de sistema de vedação vertical 

externo – SVVE, em paredes de blocos de concreto celular autoclavado, exposto à 

ação de calor e choque térmico foi realizado segundo a diretriz da NBR 15575-4 

(ABNT 2013) utilizando os seguintes equipamentos, já mencionados no item 3.1.3 

letra B, dessa dissertação:  

 Painel lumínico, possibilitando a manutenção da temperatura em área 

superficial das paredes de 1,20 x 2,40 m, com temperatura constante de 

80±3°C; com melhorias desenvolvidas pela ITA-LACTEC quanto a 

otimização da convecção interna do painel. 

 Termômetros providos de termopares para controlar a temperatura da 

parede na face de ensaio; 

 Equipamento de resfriamento, através de aspersores, e; 

 Transdutor de deslocamentos tipo digital para a avaliação das 

deformações das paredes no lado posterior à face de ensaio. 
  

Na Figura 61 é apresentado os equipamentos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61  – Apresentação dos equipamentos envolvidos no ensaio de Choque Térmico 

A – painel radiante / lumínico                        B – termômetros e termopares 

C – equipamento de resfriamento                 D – transdutor de deslocamentos tipo digital    

Fonte: Acervo do autor (2013)  
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4.3.2 Procedimento do Ensaio – Choque térmico 

 

O ensaio consiste em submeter à face externa de dois corpos de prova do 

sistema de vedação vertical externo – SVVE, a 10 ciclos sucessivos de calor e 

resfriamento em cada um deles. Os ciclos necessitam de equipamentos capazes de 

fornecer calor, e posteriormente efetuar um choque térmico na mesma face do 

SVVE, ensaiada através do resfriamento superficial por meio de aspersores de 

água. A fonte de aquecimento utilizada no ensaio foi um painel lumínico, composto 

por 60 lâmpadas incandescentes de 100W. O equipamento responsável pelo 

resfriamento, trata-se de um circuito de tubos em PVC de 20mm de diâmetro, 

composto por 16 aspersores uniformemente distribuídos, formando uma malha 

retangular, cuja área de abrangência dos aspersores é igual a área do painel 

radiante. O SVVE deve estar instrumentado, de modo a fornecer dados da 

verificação da temperatura e sua homogeneidade, bem como dados referentes às 

deslocamentos ocorridas durante o ensaio. Na monitoração térmica, são utilizados 5 

termômetros com seus respectivos cabos e termopares, cujos termopares são 

posicionados pela superfície analisada conforme capítulo 3, item 3.1.3 e 

exemplificado na Figura 40 letra A do referido capítulo dessa dissertação. Quanto à 

monitoração do deslocamento horizontal, é utilizado um transdutor de 

deslocamentos tipo digital, ou transdutor de deslocamentos tipo digital, instalado no 

centro geométrico da área posterior estudada, conforme capítulo 3, item 3.1.3 e 

exemplificado na Figura 40 letra C do referido capítulo dessa. Assim procedendo, 

em cada ciclo deverão ser efetuadas leituras no transdutor de deslocamentos tipo 

digital, a primeira a 45 minutos da estabilização da temperatura superficial e a 

segunda logo após o resfriamento da superfície. Para finalizar o ciclo, deverá ser 

efetuada uma inspeção visual, cuja ocorrência de falhas, ou seja, fissuras, trincas, 

descolamentos ou outras deteriorações em ambas as faces do corpo de prova, 

informando tais ocorrências junto aos resultados.  

Nota do autor: 

Falha: Ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando 

em desempenho aquém do requerido. 

Fissura: greta superficial, com espessura de até 0,5mm.  

Trinca: greta mais profunda, podendo transpassar até a outra face, com abertura 

entre 0,5 e 1,0mm.  

Descolamentos: Perda de aderência entre o componente de acabamento e sua 

respectiva base. 
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4.3.3 Detalhes dos Equipamentos em Operação 

 

Nas Figuras 62 a 67, são apresentados os conjuntos de equipamentos em 

uso durante o ensaio, obedecendo a seguinte cronologia: 

 Figura 62 – vista do corpo de prova a ser analisado; 

 Figura 63 – vista do corpo de prova com instrumentação térmica, 

evidenciando a instalação dos cinco termopares; 

 Figura 64 – vista da face posterior, com a instalação do transdutor de 

deslocamentos tipo digital; 

 Figura 65 – vista da instalação do painel radiante junto a face a ser 

aquecida; 

 Figura 66 – vista da instalação do equipamento aspersor de 

resfriamento, e; 

 Figura 67 – identificação da presença de falha no corpo de prova. 

 

 

                

Figura 62 – Vista do corpo de prova a ser 

analisado quanto ao seu desempenho ao 

choque térmico 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 63 – Vista do corpo de prova a ser 

analisado com a instalação dos termômetros 

e dos termopares 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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Figura 64 – Vista da face posterior do corpo 

de prova, com a instalação independente do 

transdutor de deslocamentos tipo digital para 

medir os deslocamentos horizontais 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 65 – Vista da instalação do painel 

radiante, na face externa do SVVE, 

entrando em operação, após a 

estabilização térmica em 80±3 
o
C 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

                           

Figura 66 – Vista do equipamento 

resfriador por meio de aspersão de água, 

operando até a superfície se estabilizar em 

20±5 
o
C        

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 67 – Vista da face posterior do CP1, 

apresentando no detalhe, a presença de 

duas fissuras sob lente de aumento 

Fonte: acervo do autor (2014) 



  

 

73 
 

4.3.4 Uso de fotografia de detecção da radiação infravermelha 

 

A termografia é um recurso empregado em muitas situações, desde a área 

biológica até a área das exatas, com grande aplicação na indústria. Com o 

desenvolvimento da eletrônica, chegando esses às câmeras fotográficas, o custo, 

bem como outros requisitos inerentes, contribuíram para esse novo modelo de 

instrumento fotográfico de imageamento térmico. 

  Para melhor ilustrar este importante recurso, apresenta-se a seguir nas 

Figuras 69 e 70, imagens termográficas das faces dos corpos de prova, onde foi 

detectado a presença de fissuras, realçando em muito a visualização das mesmas. 

 

Figura 68 – Vista do mapeamento da furação, oriunda de outros ensaios, 

junto ao corpo de prova CP 2 em destaque 

Fonte: Acervo do autor (2013)  

 

Nota do autor: 

A Figura 68, relativa a fotografia da face do corpo de prova CP 2 ensaiado, foi 

efetuada após o choque térmico, com isso houve pequenas mudanças de 

coloração junto às fissuras devido a penetração de água. Mesmo assim, a 

mesma foi tratada em seu brilho e contraste, através de meio computacional, 

para melhor visualização. 
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Figura 69 – Comparativo da visualização das fissuras no CP 2. À esquerda, fotografia comum 

do SVVE conforme última nota do autor. À direita, termografia do SVVE antes do choque 

térmico (resfriamento), equipamento usado SC-80 INFRAREM cedido pelo LAME 

Fonte: acervo do autor (2014)  

 

 

Figura 70 – Visualização bem evidente por meio de termografia, de duas fissuras no CP 1.  

Na Figura 67 é mostrado sob lente de aumento (Lupa) parte das mesmas 

Fonte: acervo do autor (2014)  
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4.4 VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOB AÇÃO DE CARGAS  

SUSPENSAS EM SVVE 

 

4.4.1 Aparelhagem Utilizada 

 
O ensaio para a verificação do comportamento de sistema vertical externo - 

SVE exposto à ação de cargas suspensas foram realizados segundo as diretrizes da 

NBR 15575-4 (ABNT 2013) em paredes de blocos de concreto celular autoclavado, 

utilizando os seguintes equipamentos, já mencionados no item 3.1.2 letra C, dessa 

dissertação:  

 Mão francesa padrão; 

 Cargas de 50N cada; 

 Cantoneira “L”; 

 Gancho de rede e braço sustentador com roldana, e; 

 Transdutor de deslocamentos tipo digital para a avaliação das 

deformações das paredes no lado posterior à face de ensaio.   

 

N a Figura 71 é apresentado os equipamentos citados.  

 

Figura 71 – Apresentação dos equipamentos envolvidos no ensaio de cargas suspensas 

A – mão francesa normalizada                      B – gancho de rede e cantoneira “ L “ 

C – discos para carregamento                      D – transdutor de deslocamentos tipo digital  

Fonte: Acervo do autor (2013)  
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4.4.2 Procedimento do Ensaio – Cargas Suspensas 

 

O ensaio consiste em submeter à face da parede a carregamentos, de modo 

a verificar o desempenho da mesma sob certas circunstâncias, verificando assim 

sua capacidade de resistir a cargas suspensas, tais como armários, prateleiras, 

lavatórios, quadros, gancho de rede entre outros. 

Para assim proceder, é necessário a fixação dos equipamentos junto à 

parede, de forma mais próxima possível da realidade. As fixações são em sua 

maioria executadas através de buchas plásticas, ou ainda por meio de chumbadores 

expansivos metálicos, sendo este último largamente conhecido por parabolt. 

Como, até a presente data, não existe diretrizes quanto aos procedimentos 

em SVVIE de BCCA, optou-se pelo meio de fixação mais usual na construção civil: 

por bucha plástica número 8, bem como parafuso metálico condizente com o 

diâmetro e o comprimento efetivo na fixação. 

Importante salientar, que o ensaio em questão, irá qualificar o desempenho 

da interface BCCA e sistema de fixação mecânica, podendo o mesmo ter resultados 

diversos conforme o meio de engaste escolhido. 

A parede ensaiada será submetida a três dispositivos de fixação,  

normalizados, que são: 

a) Solicitação através do dispositivo - mão francesa; 

b) Solicitação através do dispositivo - gancho de rede de dormir, e; 

c) Solicitação através do dispositivo - cantoneira “ L ” . 

 

a) Solicitação através do dispositivo - mão francesa 

 A mão francesa normalizada é fixada junto a parede de BCCA, por 

meio de dois parafusos e respectivas buchas; 

 Instalação das hastes berço para receber o carregamento; 

 Instalação do transdutor de deslocamentos tipo digital zerado; 

 O carregamento é aplicado em patamares de 50N, sem golpes ou 

impactos; 

 Após cada carregamento efetua-se a leitura do deslocamento 

horizontal instantâneo (dh) junto ao transdutor de deslocamentos tipo 

digital; 

 Após 3 minutos do carregamento, efetua-se a leitura do deslocamento 

residual (dhr), e; 

 Procede-se conforme descrito acima, até atingir o carregamento 

mínimo, iniciando assim o ensaio de longa duração por 24 horas. 
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b) Solicitação através do dispositivo - gancho de rede de dormir, e; 

 O gancho de rede é fixado junto a parede de BCCA, por meio de quatro 

parafusos e respectivas buchas; 

 Instalação do apoio específico com roldana que irá apoiar o cabo de 

carregamento, inclinado a 60º com a vertical; 

 Instalação do cabo de aço que une o gancho à haste berço para 

receber o carregamento; 

 Instalação do transdutor de deslocamentos tipo digital zerado; 

 O carregamento é aplicado sem golpes ou impactos; 

 Após cada carregamento efetua-se a leitura do deslocamento 

horizontal instantâneo (dh) junto ao transdutor de deslocamentos tipo 

digital; 

 Após 3 minutos do carregamento, efetua-se a leitura do deslocamento 

residual (dhr), e; 

 Procede-se conforme descrito acima, até atingir a ruptura, que para 

obter nível de desempenho M, deverá o carregamento ser igual ou 

superior a 4000N. 

 

c) Solicitação através do dispositivo - cantoneira “ L ”  

 A cantoneira normalizada é fixada junto a parede de BCCA, por meio 

de um parafuso e respectiva bucha; 

 Instalação da haste berço para receber o carregamento; 

 Instalação do transdutor de deslocamentos tipo digital zerado; 

 O carregamento é aplicado em patamares de 50N, sem golpes ou 

impactos; 

 Após cada carregamento efetua-se a leitura do deslocamento 

horizontal instantâneo (dh) junto ao transdutor de deslocamentos tipo 

digital; 

 Após 3 minutos do carregamento, efetua-se a leitura do deslocamento 

residual (dhr), e; 

 Procede-se conforme descrito acima, até atingir o carregamento 

mínimo, iniciando assim o ensaio de longa duração por 24 horas. 
 

 

4.4.3 Considerações sobre o processo de engaste mecânico 

Pelo BCCA ser altamente frágil quanto a abrasão, tomou-se cuidado especial 

ao executar os furos, de modo a não deixá-los com diâmetro além do necessário 

para a bucha no. 8, bem como propositalmente evitado furos em locais de juntas de 

assentamento dos blocos. 
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4.4.4   Detalhes dos Equipamentos em solicitação, situação 1 

 

Nas Figuras 72 a 79, são apresentados os conjuntos de equipamentos em 

uso durante o ensaio, instalados com buchas plásticas Fischer SX-8 e 

parafuso Chipboard ( 4,5x35mm ), obedecendo a seguinte cronologia: 

 Figura 72 – vista do corpo de prova a ser analisado; 

 Figura 73 – vista do corpo de prova com os equipamentos instalados; 

 Figura 74 – vista da face posterior, com a instalação do transdutor de 

deslocamentos tipo digital; 

 Figura 75 – vista do carregamento junto à mão francesa; 

 Figura 76 – vista da mão francesa arrancada da parede devido a carga 

empregada; 

 Figura 77 – vista do início do carregamento do ensaio de carga 

inclinada tipo gancho de rede de dormir; 

 Figura 78 – vista do sistema de fixação do gancho de rede não 

suportando o carregamento solicitado, e; 

 Figura 79 – vista do início do carregamento do ensaio de carga 

atuando sobre a cantoneira “L”. 

                

Figura 72 – Vista do corpo de prova a ser 

analisado quanto ao seu desempenho a 

cargas suspensas 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 73 – Vista do corpo de prova com a 

instalação dos equipamentos: mão francesa, 

gancho de rede e cantoneira L – situação 1 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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Figura 74 – Vista do corpo de prova na face 

posterior, com a instalação independente do 

transdutor de deslocamentos tipo digital para 

medir os deslocamentos horizontais durante 

o ensaio 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 75 – Vista do carregamento junto 

a mão francesa 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

                         

Figura 76 – Vista da mão francesa não 

suportando o momento solicitante 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 77 – Vista do início do 

carregamento junto ao dispositivo de 

carga inclinada, tipo gancho de rede 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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  Figura 78 – Vista do gancho de rede não 

suportando o carregamento, bem como 

detalhe da parede e do sistema de engaste 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 79 – Vista do início do 

carregamento junto ao dispositivo 

cantoneira “L” 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

 

4.4.5 Detalhes dos Equipamentos em solicitação, situação 2 

 

Nas Figuras 80 a 83, são apresentados os conjuntos de equipamentos em 

uso durante o ensaio, instalados com buchas plásticas Fischer UX-8 e 

parafuso Chipboard ( 5,0x40mm ), obedecendo a seguinte cronologia: 

 Figura 80 – vista do detalhe do rompimento do sistema de fixação junto 

a mão francesa; 

 Figura 81 – vista do início do carregamento do ensaio de carga 

inclinada tipo gancho de rede de dormir; 

 Figura 82 – vista da seqüência do arranque junto ao ensaio de carga 

inclinada – gancho de rede de dormir; e; 

 Figura 83 – vista do início do carregamento do ensaio de carga 

atuando sobre a cantoneira “L”. 
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Figura 80 – Vista do detalhe do rompimento 

do sistema de fixação junto a mão francesa 

– situação 2  

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 81 – Vista do início do carregamento 

junto ao dispositivo de carga inclinada, tipo 

gancho de rede de dormir 

Fonte: acervo do autor (2014) 
 

 

 

 

                

Figura 82 – Vista do gancho de rede não 

suportando o carregamento, bem como  

detalhe da parede e do sistema de engaste 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 83 – Vista do início do 

carregamento junto ao dispositivo - 

cantoneira “L” 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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4.4.6 Detalhes dos Equipamentos em solicitação, situação 3 

 

Nas Figuras 84 a 87, são apresentados os conjuntos de equipamentos em uso 

durante o ensaio, instalados com buchas plásticas Fischer FUR 8x80 SS e parafuso 

( 6,0x80mm ), obedecendo a seguinte cronologia: 

 Figura 84 – vista do conjunto na situação 3; 

 Figura 85 – vista da cqrregamento junto a mão frances; 

 Figura 86 – vista do início do carregamento do ensaio de carga 

inclinada tipo gancho de rede de dormir, e; 

 Figura 87 – vista do início do carregamento atuando sobre a cantoneira 

“L”. 

 

 

                

Figura 84 – Vista do conjunto a ser ensaiado 

- situação 3   

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 85 – Vista do início do carregamento 

junto a mão francesa 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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Figura 86 – Vista do gancho de rede sendo 

carregado 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 87 – Vista do carregamento junto 

ao dispositivo - cantoneira “L” 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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4.5 VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CORPO DURO  

EM SVVE 

 

4.5.1 Aparelhagem Utilizada 

 

O ensaio para a verificação da resistência ao impacto de corpo duro em um 

sistema de vedação vertical externo – SVVE, em paredes de blocos de concreto 

celular autoclavado, foi realizado segundo as diretrizes da NBR 15575-4 (ABNT 

2013), utilizando os seguintes equipamentos, já mencionados no item 3.1.4 letra C, 

dessa dissertação: 

 Pórtico auxiliar totalmente independente do corpo de prova ensaiado; 

 Duas esferas metálicas, de massa 500g e 1000g, fixadas cada uma a um 

cabo flexível; 

 Régua vertical telescópica graduada em milímetro, e; 

 Paquímetro ou outro equipamento capaz de medir as mossas na parede.  

 

N a Figura 88 é apresentado os equipamentos citados.  

 

Figura 88 – Apresentação dos equipamentos envolvidos no ensaio de impacto de corpo duro 

A – Pórtico auxiliar                                         B – Pórtico com o corpo duro de 500g 

C – Pórtico com corpo duro de 1000g            D – Régua milimetrada  

Fonte: Acervo do autor (2013)  
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4.5.2 Procedimento do Ensaio – Impacto de Corpo Duro 

 

O ensaio consiste em submeter à face ensaiada do sistema de vedação 

vertical externo – SVVE a duas séries de impactos. A primeira série é composta por 

10 impactos sucessivos, distintos, provocados pela esfera de aço de 500g, que 

saindo do repouso com uma altura diferencial de 0,75m, exerce uma trajetória 

pendular e se choca com a superfície da parede, com energia de impacto de 3,75 J. 

A segunda série é composta por 10 impactos sucessivos, igualmente 

distintos, provocados pela esfera de aço de 1000g, que saindo do repouso com uma 

altura diferencial de 2,00m, exerce uma trajetória pendular e se choca com a 

superfície da parede, com energia de impacto de 20 J. 

Deve-se executar, as respectivas determinações das medidas das 

profundidades, nas mossas referentes a primeira série, bem como observar em 

todas as vinte mossas, quaisquer falhas visíveis junto as mesmas. 

O Quadro 10, já apresentado no capítulo 3 dessa dissertação, no subitem 

3.1.4 sintetiza as ações a serem seguidas neste ensaio. 

 

Quadro 10 - Massa de corpo percussor de impacto, altura e energia decorrente 
 

Corpo Percussor de Impacto  

(esfera de aço) 

Massa m 

em 

kg 

Altura h 

em 

m 

Energia E 

em 

J 

Uso 

 

     

Corpo duro de  

grandes dimensões 

 

 

Executar 10 impactos 

no corpo de prova (CP) 

1 1,00 10 SVVI 

1 2,00 20 SVVE 

Executar 1 impacto por CP 

Ensaiar 5 CP 

 

1 

 

3,00 

 

30 

 

Piso 

      

Corpo duro de 

pequenas dimensões 

 

 

Executar 10 impactos 

no corpo de prova (CP) 

0,5 0,50 2,50 SVVI 

0,5 0,75 3,75 SVVE 

Executar 1 impacto por CP 

Ensaiar 5 CP 

 

0,5 

 

1,00 

 

5,00 

 

Piso 

 

Fonte: NBR 15575-2 (ABNT, 2013) Anexo D, tabela D.5, adaptado pelo autor (2013) 
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4.5.3 Detalhes dos Equipamentos em Operação 

 

Nas Figuras 89 a 94, são apresentados os conjuntos de equipamentos em 

uso durante o ensaio, obedecendo a seguinte cronologia: 

 Figura 89 – vista do corpo de prova a ser analisado, com a instalação 

do pórtico auxiliar; 

 Figura 90 – vista do corpo percussor sendo posicionado para sua 

trajetória pendular em direção à parede; 

 Figura 91 – vista da parede recebendo o impacto do corpo duro de 

500g; 

 Figura 92 – vista da parede recebendo o impacto do corpo duro de 

1000g; 

 Figura 93 – vista das mossas impressas no corpo de prova, e; 

 Figura 94 – determinação da profundidade da mossa, através do 

paquímetro. 

 

 

                

Figura 89 – Vista do corpo de prova a ser 

analisado quanto ao seu desempenho de 

resistência ao impacto de corpo duro 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 90 – Vista do corpo percussor de 

impacto sendo posicionado para efetuar sua 

trajetória pendular em direção ao SVVE 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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Figura 91 – Vista do corpo percussor de 

500g no instante do impacto, imprimindo no 

corpo de prova uma mossa 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 92 – Vista do corpo percussor de 

1000g no instante do impacto, imprimindo 

no corpo de prova uma mossa 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

                           

Figura 93 – Vista das mossas impressas na 

face do corpo de prova (3,75 J e 20 J) 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 94 – Vista da determinação 

métrica da profundidade da mossa, 

através do paquímetro 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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4.6 VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CORPO MOLE  

EM SVVE 

 

4.6.1 Aparelhagem Utilizada 

 

O ensaio para a verificação da resistência ao impacto de corpo mole em um  

sistema de vedação vertical externo – SVVE, em paredes de blocos de concreto 

celular autoclavado, foi realizado segundo as diretrizes da NBR 15575-4 (ABNT 

2013), utilizando os seguintes equipamentos, já mencionados no item 3.1.5 letra C, 

dessa dissertação:  

 Pórtico auxiliar totalmente independente do corpo de prova ensaiado; 

 Corpo mole normalizado, com 40 kg de massa; 

 Régua vertical telescópica graduada em milímetro, e; 

 Transdutor de deslocamentos tipo digital ou transdutor de deslocamentos 

tipo digital instalado na face posterior ao impacto.  

 

N a Figura 95 é apresentado os equipamentos citados.  

 

Figura 95 – Apresentação dos equipamentos envolvidos no ensaio de impacto de corpo mole 

A – Pórtico auxiliar                                                        B – Pórtico com o corpo mole de 40 kg 

C – Uso da régua para posicionar o corpo mole           D – Transdutor de deslocamentos tipo digital    

Fonte: Acervo do autor (2013)  
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4.6.2 Procedimento do Ensaio – Impacto de Corpo Mole  

 

O ensaio consiste em submeter à face ensaiada do sistema de vedação 

vertical externo – SVVE, a seis impactos com o corpo mole, com as seguintes 

características: 

 O primeiro com diferencial de altura de 30 cm, gerando uma 

energia de 120 J; 

 O segundo com diferencial de altura de 45 cm, gerando uma 

energia de 180 J; 

 O terceiro com diferencial de altura de 60 cm, gerando uma 

energia de 240 J; 

 O quarto com diferencial de altura de 90 cm, gerando uma 

energia de 360 J; 

 O quinto com diferencial de altura de 120 cm, gerando uma 

energia de 480 J, e; 

 O sexto com diferencial de altura de 180 cm, gerando uma 

energia de 720 J. 

Cada impacto sob a face do SVVE gera três leituras junto ao transdutor de 

deslocamentos tipo digital, a primeira é a leitura inicial, a segunda é a leitura 

instantânea, a registrada no momento do impacto e a terceira é a leitura efetuada 

após 3 minutos do acontecido. 

Importante ressaltar que após cada impacto, a parede deverá ser 

minuciosamente vistoriada, observando em ambas as faces a presença de falhas, 

que deverão ser relatadas junto ao resultado do ensaio. 

Os Quadros 8 e 9, já apresentado no capítulo 3 dessa dissertação, no 

subitem 3.3.5 sintetiza as ações a serem seguidas neste ensaio, servindo como 

referência para melhor compreensão dessa. 
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4.6.3 Detalhes dos Equipamentos em Operação 

 

Nas Figuras 96 a 100, são apresentados os conjuntos de equipamentos em 

uso durante o ensaio, obedecendo a seguinte cronologia: 

 Figura 96 – vista do corpo de prova a ser analisado, com a instalação 

do pórtico auxiliar; 

 Figura 97 – vista da instalação e localização do transdutor de 

deslocamentos tipo digital junto a face da SVVE posterior ao impacto; 

 Figura 98 – vista do corpo percussor mole sendo posicionado para sua 

trajetória pendular em direção à parede; 

 Figura 99 – vista da parede recebendo o impacto do corpo mole, e; 

 Figura 100 – vista do corpo percussor mole sendo posicionado com um 

diferencial de altura de 1,80m, ficando no limite, ou seja, na altura do 

pórtico auxiliar. Caso a cota do corpo mole ficasse superior ao pórtico 

auxiliar, deveria-se então aumentar a altura do mesmo, pelo menos até 

a altura da cota do corpo mole. 
 

                

Figura 96 – Vista do corpo de prova a ser 

analisado quanto ao seu desempenho de 

resistência ao impacto de corpo mole 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 97 – Vista do transdutor de 

deslocamentos tipo digital instalado na face 

posterior do corpo de prova, localizado no 

centro geométrico da área de impacto do 

corpo mole com o SVVE 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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Figura 98 – Vista do corpo percussor mole 

sendo posicionado respeitando o diferencial 

de altura exigido pelo ensaio 

Fonte: acervo do autor (2014) 

Figura 99 – Vista do corpo percussor 

mole no instante do impacto junto ao 

SVVE 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

 

Figura 100 – Vista do corpo percussor mole sendo posicionado com um 

diferencial de altura de 1,80 m, ficando praticamente na horizontal, limite 

máximo de uso para a altura deste pórtico 

Fonte: acervo do autor (2014) 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

 

5.1 ANÁLISE DA ESTANQUEIDADE À ÁGUA DE CHUVA 

 

5.1.1 Dados coletados no ensaio – Estanqueidade – antes e após choque térmico 
 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados dos ensaios de estan-

queidade antes e após o ensaio de choque térmico dos respectivos corpos de prova.  

 

Tabela 1 – Ensaio de estanqueidade à água – antes e após o choque térmico 

Análise de 

hora em hora 

Ocorrências Requisitos da 

NBR 15574-4 

(ABNT, 2013) 

antes do choque térmico após o choque térmico 

 

 

CORPO DE PROVA:  01 

 13-01-2013 17-01-2013 
 

 

 

Casas Térreas: 

Não apresentar manchas 

de umidade na face 

oposta.  

 

Nível de Desempenho: 

Intermediário / Superior 

1 nenhuma nenhuma 

2 nenhuma nenhuma 

3 nenhuma nenhuma 

4 nenhuma nenhuma 

5 nenhuma nenhuma 

6 nenhuma nenhuma 

7 nenhuma nenhuma 
 

 

CORPO DE PROVA:  02 

 16-01-2013 21-01-2013 
 

 

 

Casas Térreas: 

Não apresentar manchas 

de umidade na face 

oposta.  

 

Nível de Desempenho: 

Intermediário / Superior 

1 nenhuma nenhuma 

2 nenhuma nenhuma 

3 nenhuma nenhuma 

4 nenhuma nenhuma 

5 nenhuma nenhuma 

6 nenhuma nenhuma 

7 nenhuma nenhuma 
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5.1.2 Requisitos da NBR 15575 (ABNT, 2013) 

 

De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), na quarta parte do conjunto 

normativo, anexo F, item F.5, que referencia a estanqueidade à água de chuva, é 

apresentado uma tabela de indicação F.7 com os critérios de desempenho quanto 

ao percentual máximo de áreas com manchas devido à umidade que percolou pela 

SVVE, dessa forma é apresentado no Quadro 11 tais requisitos. 

 

Quadro 11 – Requisitos quanto à estanqueidade à água de chuva, em sistemas de vedações 

verticais externas  

Edificação 
Tempo de ensaio 

h 

Percentual máximo da 
soma das áreas das 

manchas de umidade 

Nível de 
desempenho 

Térrea 7 
10 M 

Sem manchas I; S 

Com mais de um 
pavimento  

7 
5 M 

Sem manchas I; S 

Esquadrias Devem atender à NBR 10821-3 (ABNT, 2011) M 
Fonte: NBR 15575-4 (ABNT, 2013) 

 

 

5.1.3 Resultados quanto à qualificação do desempenho 

 

Ensaio: VERIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE À ÁGUA DE CHUVA EM SVVE  

 

 

Qualificação do Desempenho: 

Com base na Tabela 1, onde foi constatado que não houve nenhuma 

ocorrência de manchas durante os sete ciclos, e em consonância com o 

Quadro 11, conclui-se que o SVVE ensaiado tem nível de desempenho I ou S. 
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5.1.4 Análise crítica 

 

A – Segurança 

- Trabalho executado: uso de furadeira, chaves fixas ou catraca, 

apertos manuais em engates rápidos e ligação elétrica por meio de 

plug. 

- EPI´s recomendados: óculos de segurança, luvas, calçados de 

segurança com biqueira de aço e capacete. 

 

B – Melhorias nos equipamentos e aparelhos de apoio 

– Câmara de chuva: a fixação da câmara junto ao SVVE, é o ponto 

crítico no processo. Deve ser feita de forma estanque, durante todo o 

ensaio, não permitindo vazamentos de água ou de ar. O equipamento 

atual funciona bem, a vedação é executada por meio de uma 

guarnição de borracha e aplicação complementar de silicone, 

promovendo, assim, uma vedação câmara-parede mesmo em 

superfícies ásperas e com pequena falha na planicidade. 

 – Melhorias no equipamento: A câmara atual é pesada, 30 kg, 

composta de uma única peça. Poderia ser menos robusta, e em duas 

partes e, conseqüentemente, mais leve. A primeira, uma moldura 

base, leve e de fácil mobilidade, instalada de forma estanque junto ao 

SVVE. A segunda, a câmara propriamente dita, encaixada sobre a 

moldura, com os devidos cuidados quanto à estanqueidade, conforme 

Figura 101. 

                

Figura 101 – AA – Câmara monobloco atual.     Proposta de Câmara    A- moldura.  

B- vedação da moldura. C- instalação da Câmara e D- Vista da Câmara em operação 

Fontes: AA - acervo do autor (2014) e A,B,C e D – boletim técnico/PCC/414 USP 
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C – Melhorias no método 

Na câmara de chuva, a pressão pneumática simulando a pressão do 

vento sob a face do SVVE, é fixada pela NBR 15575 (ABNT, 2013) 

conforme Figura 57, dessa forma a pressão poderá variar de 10 a 50 

Pa, conforme a região brasileira. 

A ASTM E514, que trata do método padrão de estanqueidade em 

alvenarias, norma essa, referência aos estudos da NBR de 

desempenho, reporta a valores de 10 lb/ft2, ou seja, 500 Pa em tais 

simulações executadas pela câmara. Outra divergência menos 

expressiva, é a vazão de água pelo aspersor, visto que a NBR 15575 

(ABNT, 2013) fixa essa em (30,3)L/min para uma área aspergida de 

1m2, contudo a ASTM E514 reporta a 3,4gal/h para uma área 

aspergida de 1ft2, ou seja,  2,3L/min para uma área aspergida de 1m2. 

No território brasileiro já existe ocorrência de ventos expressivos, que 

causam danos generalizados por onde passam. Dessa forma, mesmo 

tendo ciência que os ventos incidentes nos Estados Unidos, atingem 

valores extremos na escala de ventos de Beaufort e que são por 

vezes devastadores, seria adequado a ABNT estudar a possibilidade 

de majorar tal pressão, que comparada à aplicada pela ASTM E514, 

pode ter valores até 50 vezes menores, conforme comparativo 

exposto no Quadro 12.  

 

Quadro 12 – Comparativo dos parâmetros usados nos ensaios ABNT x ASTM 

visando à qualificação da estanqueidade de uma alvenaria 

 NBR 15575 (ABNT, 2013) ASTM E514 (2011) 
   

 

Pressão 

pneumática 

 

10 a 50 Pa 
 

500 Pa 

 

Vazão do 

aspersor. 

 

(30,3)L/min/m2 
 

2,3L/min/m2 

 

Duração do 

ensaio 

 

7 h 

 

4 h 

Fonte: NBR 15575-4 (ABNT, 2013) e ASTM E514 (2011) 
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5.2 ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO À AÇÃO DE CALOR E AO CHOQUE TÉRMICO 

 

5.2.1 Dados coletados no ensaio – Choque Térmico 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados dos ensaios da verificação da 

exposição à ação de calor e ao choque térmico, do corpo de prova 01. 

 
Tabela 2 – Dados do ensaio de Choque Térmico  

 CORPO DE PROVA: 01                              1-5 em 15/01/2014  e  6-10 em 16/01/2014 

 

CICLO 

Deslocamentos em mm 

após 

 

Ocorrências 

Requisitos da 

NBR 15574-4 

(ABNT, 2013) 45 minutos resfriamento 
 

 

1 

 

0,13 

 

0,70 

 

Nenhuma alteração evidente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não ocorrência de 
falhas como fissuras, 

trincas, 
descolamentos ou 

outras deteriorações. 
 
 
 
 

Deslocamento 
horizontal instantâneo 

no plano 
perpendicular ao 

corpo de prova, deve 
ser inferior a h/300, 

onde h é a altura em 
mm do corpo de 

prova. 
 

 

2 

 

0,37 

 

0,71 
Visualização de fissuras de 
espessuras menores que 

0,1mm por toda 
face externa do CP 1 

 

3 

 

0,30 

 

0,78 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

4 

 

0,44 

 

0,78 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

5 

 

0,38 

 

0,77 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

 

6 

 

0,25 

 

0,87 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

7 

 

0,35 

 

0,89 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

8 

 

0,34 

 

0,90 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

9 

 

0,33 

 

0,92 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

10   

 

0,35 

 

0,97 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

  Obs:       Ensaio realizado sob uma face de um SVVE emboçada e com pintura PVA. 

Deslocamento horizontal permitido:    h/300 mm     2750/300 = 9,17mm 
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Na Tabela 3 estão apresentados os resultados dos ensaios da verificação da 

exposição à ação de calor e ao choque térmico, do corpo de prova 02. 

 

Tabela 3 – Dados do ensaio de Choque Térmico  

  CORPO DE PROVA: 02                             1-5 em 17/01/2014  e  6-10 em 20/01/2014 

 

CICLO 

Deslocamentos em mm 

após 

 

Ocorrências 

Requisitos da 

NBR 15574-4 

(ABNT, 2013) 45 minutos resfriamento 

 

 

1 

 

0,40 

 

0,93 
Nenhuma alteração evidente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não ocorrência de 
falhas como fissuras, 

trincas, 
descolamentos ou 

outras deteriorações. 
 
 
 
 

Deslocamento 
horizontal instantâneo 

no plano 
perpendicular ao 

corpo de prova, deve 
ser inferior a h/300, 

onde h é a altura em 
mm do corpo de 

prova. 
 

 

2 

 

0,58 

 

1,31 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 

 

3 

 

0,79 

 

1,40 
Visualização de duas 

fissuras de 0,1mm 
nas duas faces do CP 2 

 

4 

 

0,71 

 

1,45 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 

 

5 

 

0,81 

 

1,48 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

 

6 

 

0,29 

 

0,62 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 

 

7 

 

0,26 

 

0,99 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 

 

8 

 

0,43 

 

1,09 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 

 

9 

 

0,57 

 

1,23 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 

 

10   

 

0,63 

 

1,23 
Nenhuma alteração evidente 

ao ciclo anterior 
 

  Obs:       Ensaio realizado sob uma face de um SVVE emboçada e com pintura PVA. 

Deslocamento horizontal permitido:    h/300 mm     2750/300 = 9,17mm 
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5.2.2 Requisitos da NBR 15575 (ABNT, 2013) 

 

De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), na quarta parte do conjunto 

normativo item 14, que referencia a durabilidade e manutenibilidade, é apresentado 

no subitem 14.1.1 com os critérios de ação de calor e choque térmico, conforme o 

descrito: 

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, no plano perpendicular ao 

corpo de prova, superior a h / 300, onde h é a altura do corpo de 

prova em milímetros, e;  

 ocorrência de falhas como fissuras, destacamentos, 

empolamentos, descoloramentos e outros danos que possam 

comprometer a utilização do SVVE.  

Contudo, no subitem 14.1.1.2 é exposto na NBR 15575 (ABNT, 2013) que o 

nível de desempenho para a condição acima citada é M. 

 

 

5.2.3 Resultados quanto à qualificação do desempenho 

 

Ensaio: VERIFICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO À AÇÃO DE CALOR E AO 

CHOQUE TÉRMICO EM SVVE 

 

Dimensões do corpo de prova (Lxhxe): 1800mm x 2750mm x 100mm. 

 

Deslocamento horizontal instantâneo máximo permitido: 

dh ≤ h / 300          dh ≤ 2750 / 300          dh ≤ 9,17mm 

 

Qualificação do Desempenho: 

Com base nas Tabelas 2 e 3 e no subitem 5.2.2 dessa, os deslocamentos 

ocorridos durante o ensaio não foram iguais ou superiores ao máximo 

estabelecido,  conclui-se então que o SVVE ensaiado tem nível de 

desempenho M. 
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5.2.4 Análise crítica 

 

A – Segurança 

- Trabalho executado: empurrar ou afastar painéis, apertos manuais 

em engates hidráulicos rápidos e ligação elétrica por meio de plug. 

- EPI´s recomendados: óculos de segurança, luvas, calçados de 

segurança e capacete. 

 

B – Melhorias nos equipamentos e aparelhos de apoio 

O painel radiante deverá promover o aquecimento da face radiada do 

SVVE de forma homogênea. Os cinco termopares instalados na 

superfície do SVVE e, concomitantemente, ligados aos termômetros, 

que deverão informar cinco temperaturas, não superiores a 83oC, cujo 

desvio padrão deverá ser o mais baixo possível. 

O equipamento de resfriamento, deverá ser capaz de promover um 

choque térmico ao resfriar a parede com água, de forma homogênea, 

até a superfície atingir a temperatura de 205 oC.   

– Melhorias nos equipamentos: o painel radiante atual é pesado, 

grande e a fonte radiante é através de 60 lâmpadas de 100W, está 

em fase final, um painel desenvolvido pela ITA-LACTEC mais leve, 

menor e a fonte radiante se dará por meio de resistências elétricas, 

limitadas a uma corrente elétrica de 30A, em uma tensão de  220V.  

Conveniente, investigar a homogeneidade do aquecimento do SVVE 

ensaiado, caso algum ponto esteja superior a 83oC ou inferior a 77oC 

deverão ser tomadas medidas corretivas quanto a minorar ou majorar 

a emissão de calor radiante, ora por meio de diminuir a fonte radiante 

da região demasiadamente aquecida, ora por meio de aumentar a 

convecção interna. Estudos relacionados à temperatura do SVVE, 

tanto no aquecimento quanto no resfriamento, estão sendo 

desenvolvidos junto ao IPT, ainda em fase de estudo, através do 

pesquisador, João Heitzmann Fontenelle, que por meio de análise 

embasada em imagens termográficas, de alta resolução, observa-se a 

área aquecida como um todo, não somente em cinco pontos como 

preconiza a NBR 15575 (ABNT, 2013). Dessa forma pode-se melhor 
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quantificar a eficiência do painel radiante, bem como, do equipamento 

de resfriamento, como apresentado na Figura  102.  

  

 

Figura 102 – A – Termografia de uma parede após o aquecimento.  

B – Termografia de uma parede sendo resfriada abruptamente, simulando uma 

fachada aquecida atingida por uma chuva repentina 

Fonte: revista notícias da construção, IPT (2013) 

 

C – Melhorias no método 

– Equipamento de resfriamento: deve-se evitar a retroalimentação de 

água durante a fase de resfriamento, pois o objetivo é que ocorra um 

choque térmico, e na retroalimentação não refrigerada, existirá 

incrementos calóricos na água de reuso deixando-a cada ciclo mais 

aquecida e ineficiente no resfriamento, cujo objetivo é o rápido 

decaimento térmico da superfície até 205 oC.  

– Mensurar dimensões de fissuras: o método preconizado pela NBR 

15575 (ABNT, 2013) é o de observação visual da ocorrência, de 

fissuras, trincas, descolamentos ou outras deteriorações, após o 

resfriamento, em cada um dos ciclos. Dessa forma, seria adequado, a 

ABNT estudar a possibilidade de melhor quantificar essas 

ocorrências, acompanhando a evolução das mesmas durante os 

ciclos.   
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5.3 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SOB AÇÃO DE CARGAS SUSPENSAS 

 

5.3.1 Dados coletados no ensaio – Cargas Suspensas – Situação 1 

Na Tabela 4 estão apresentados os dados coletados nos três ensaios da 

verificação do comportamento sob ação de cargas provenientes de cargas 

suspensas, fixados com bucha Fischer SX - 8 ( comprimento = 40mm e  = 8mm ) e 

parafuso Chipboard ( 4,5x35mm ). 

 

Tabela 4 – Dados do ensaio de Carga Suspensa e seus respectivos aparelhos de apoio 

Carga 

(N) 

Deslocamento 

instantâneo 

(dh)   (mm) 

Deslocamento 

após 3 min 

 (dhr)   (mm) 

Ocorrências 

 Dados do ensaio de Carga Suspensa – Mão Francesa (ensaio longa duração) 

2 x 50 = 100 0,01 0,02 Nenhuma 

4 x 50 = 200 0,03 0,03 Nenhuma 

6 x 50 = 300 0,05 0,06 Nenhuma 

8 x 50 = 400 0,06 0,08 Nenhuma 

10 x 50 = 500 0,09 0,01 Rompeu após 20 seg   

Ensaio de Longa Duração: não executado, não atingiu carregamento mínimo (800 N) 

 Dados do ensaio de Carga Suspensa – Carga Inclinada (ensaio curta duração) 

4 x 50 = 200 0,03 0,06 Nenhuma 

8 x 50 = 400 0,09 0,09 Nenhuma 

12 x 50 = 600 0,02 0,06 Nenhuma 

16 x 50 = 800 0,08 0,08 Nenhuma 

20 x 50 = 1000 0,15 0,19 Nenhuma 

23 x 50 = 1150 0,19 0,19 Nenhuma 

26 x 50 = 1300 0,24 0,24 Nenhuma 

29 x 50 = 1450 0,33 0,37 Nenhuma 

32 x 50 = 1600 - 0,18 Rompeu durante o carregamento 

Ensaio de Curta Duração: não executado, não atingiu carregamento mínimo (4000 N) 

 Dados do ensaio de Carga Suspensa – Cantoneira L (ensaio de longa duração) 

2 x 50 = 100 0,01 0,03 Nenhuma 

4 x 50 = 200 0,03 0,04 Nenhuma 

6 x 50 = 300 0,04 0,04 Nenhuma 

8 x 50 = 400 0,05 0,05 Nenhuma 

Ensaio de Longa Duração:  executado, atingiu carregamento mínimo de 400 N e 

permaneceu sem romper por 24h 
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5.3.2 Dados coletados no ensaio – Cargas Suspensas – Situação 2 

Na Tabela 5 estão apresentados os dados coletados nos três ensaios da 

verificação do comportamento sob ação de cargas provenientes de cargas 

suspensas, fixados com bucha Fischer UX - 8 ( comprimento = 50mm e  = 8mm ) e 

parafuso Chipboard ( 5,0x40mm ) 

 

Tabela 5 – Dados do ensaio de Carga Suspensa e seus respectivos aparelhos de apoio 

Carga 

(N) 

Deslocamento 

instantâneo 

(dh)   (mm) 

Deslocamento 

após 3 min 

 (dhr)   (mm) 

Ocorrências 

 Dados do ensaio de Carga Suspensa – Mão Francesa (ensaio longa duração) 

2 x 50 = 100 0,01 0,01 Nenhuma 

4 x 50 = 200 0,03 0,03 Nenhuma 

6 x 50 = 300 0,06 0,06 Nenhuma 

8 x 50 = 400 0,08 0,10 Nenhuma 

10 x 50 = 500 0,11 0,12 Nenhuma 

12 x 60 = 600 0,14 0,14 Nenhuma 

12 x 50  + 
2 x 25 = 650 

0,15 0,04 Rompeu após 2 min  

Ensaio de Longa Duração: não executado, não atingiu carregamento mínimo (800 N) 
 

Dados do ensaio de Carga Suspensa – Carga Inclinada (ensaio curta duração) 

4 x 50 = 200 0,02 0,03 Nenhuma 

8 x 50 = 400 0,08 0,09 Nenhuma 

12 x 50 = 600 0,16 0,16 Nenhuma 

16 x 50 = 800 0,24 0,26 Nenhuma 

20 x 50 = 1000 0,34 0,34 Nenhuma 

23 x 50 = 1150 0,41 0,41 Nenhuma 

26 x 50 = 1300 0,49 0,49 Nenhuma 

29 x 50 = 1450 0,55 0,55 Nenhuma 

32 x 50 = 1600 0,63 0,63 Nenhuma 

35 x 50 = 1750 0,74 0,74 Nenhuma 

- - 0,02 Rompeu durante o carregamento 

Ensaio de Curta Duração: não executado, não atingiu carregamento mínimo (4000 N) 

 Dados do ensaio de Carga Suspensa – Cantoneira L (ensaio de longa duração) 

2 x 50 = 100 0,02 0,02 Nenhuma 

4 x 50 = 200 0,01 0,01 Nenhuma 

6 x 50 = 300 0,00 0,00 Nenhuma 

8 x 50 = 400 0,01 0,01 Nenhuma 

Ensaio de Longa Duração:  executado, atingiu carregamento mínimo de 400 N e 

permaneceu sem romper por 24h 
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5.3.3 Dados coletados no ensaio – Cargas Suspensas – Situação 3 

Na Tabela 6 estão apresentados os dados coletados nos três ensaios da 

verificação do comportamento sob ação de cargas provenientes de cargas 

suspensas, fixados com bucha chumbador Fischer FUR 8x80 SS ( comprimento = 

80mm e  = 8mm ) e parafuso ( 6,0x80mm ) 

 

Tabela 6 – Dados do ensaio de Carga Suspensa e seus respectivos aparelhos de apoio 

Carga 

(N) 

Deslocamento 

instantâneo 

(dh)   (mm) 

Deslocamento 

após 3 min 

 (dhr)   (mm) 

Ocorrências 

 Dados do ensaio de Carga Suspensa – Mão Francesa (ensaio longa duração) 

2 x 50 = 100 0,00 0,00 Nenhuma 

4 x 50 = 200 0,00 0,02 Nenhuma 

6 x 50 = 300 0,03 0,04 Nenhuma 

8 x 50 = 400 0,05 0,05 Nenhuma 

10 x 50 = 500 0,06 0,07 Nenhuma 

12 x 50 = 600 0,09 0,09 Nenhuma 

14 x 50 = 700 0,12 0,12 Nenhuma 

16 x 50 = 800 0,13 0,04 Rompeu após 2,5 min 

Ensaio de Longa Duração: não executado, atingiu carregamento mínimo de (800 N)  

porém não atingiu tempo mínimo (24 h) 
 

Dados do ensaio de Carga Suspensa – Carga Inclinada (ensaio curta duração) 

4 x 50 = 200 0,00 0,00 Nenhuma 

12 x 50 = 600 0,02 0,03 Nenhuma 

20 x 50 = 1000 0,09 0,09 Nenhuma 

28 x 50 = 1200 0,18 0,18 Nenhuma 

36 x 50 = 1800 0,30 0,30 Nenhuma 

44 x 50 = 2200 0,37 0,37 Nenhuma 

52 x 50 = 2600 0,41 0,41 Nenhuma 

60 x 50 = 3000 0,49 0,50 Nenhuma 

68 x 50 = 3400 0,55 0,56 Nenhuma 

76 x 50 = 3800 0,61 0,03 Rompeu após 1 min 

Ensaio de Curta Duração: não executado, não atingiu carregamento mínimo (4000 N) 

 Dados do ensaio de Carga Suspensa – Cantoneira L (ensaio de longa duração) 

2 x 50 = 100 0,01 0,01 Nenhuma 

4 x 50 = 200 0,01 0,01 Nenhuma 

6 x 50 = 300 0,01 0,01 Nenhuma 

8 x 50 = 400 0,02 0,04 Nenhuma 

Ensaio de Longa Duração:  executado, atingiu carregamento mínimo de 400 N e 

permaneceu sem romper por 24h 
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5.3.4 Requisitos da NBR 15575 (ABNT, 2013) 

 

A - Mão francesa e Cantoneira em L 

De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), na quarta parte do conjunto 

normativo, anexo F item F.2, que referencia a solicitações de cargas provenientes de 

peças suspensas atuantes nos SVVIE, é apresentado uma tabela de indicação F.1 

com os critérios de desempenho como exposto no Quadro 13:  
 

Quadro 13 – Cargas de ensaio para peças suspensas: mão francesa padrão e cantoneira L 

Ensaios 
de: 

Carga do ensaio aplicada: Critérios de 

desempenho 

Nível de 

Desempenho na mão francesa em um ponto 

 LD 

Longa 

Duração 
800 N 
 

400 N 
 

Ocorrência de fissuras 
toleráveis. Limitação dos 

deslocamentos horizontais: 
dh < h/500;   dhr < h/2500 

M 
ou 

Carga  

de uso 

ou de 

serviço 

metade de LD 

de o menor dos valores: 1/3 de CD ou 

1/3 da carga que provoque dh ≥ h/500 

CD 

Curta 

Duração 

 

 
 

 
1200 N 

 

 
 

 
600 N 

 

LD 

Longa 

Duração 
1000 N 

 
500 N 
 

Não ocorrência de fissuras 
ou destacamentos. 

Limitação dos 
deslocamentos horizontais: 
dh < h/500;   dhr < h/2500 

I ou 
Carga 

de uso 

ou de 

serviço 

metade de LD 

de o menor dos valores: 1/3 de CD ou 

1/3 da carga que provoque dh ≥ h/500 

CD 

Curta 

Duração 

 
 

 

 
1500 N 

 
 

 

 
750 N 

 LD 

Longa 

Duração 
1200 N 

 
600 N 
 

Não ocorrência de fissuras 
ou destacamentos. 

Limitação dos 
deslocamentos horizontais: 
dh < h/500;   dhr < h/2500 

S 
ou 

Carga 

de uso 

ou de 

serviço 

metade de LD 

de o menor dos valores: 1/3 de CD ou 

1/3 da carga que provoque dh ≥ h/500 

CD 

Curta 

Duração 

 
 

 

 
1800 N 

 
 

 

 
900 N 

Observações:  h = altura do SVVE em mm         mão francesa = na peça 
 dh = deslocamento horizontal        ponto = um ponto de engaste, tipo                                                           
dhr = deslocamento residual                       cantoneira em L 

Fonte: NBR 15575-4 (ABNT, 2013) adaptado pelo autor 
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B - Carga inclinada tipo Rede de Dormir: 

De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), na quarta parte do conjunto 

normativo, subitem 7.3.2, que referencia critério para avaliação de outros 

dispositivos, cita: “ no caso de “redes de dormir”, considerar uma carga de USO de 

2kN, aplicada em ângulo de 60º em relação à face da vedação. Nesta situação, 

pode-se permitir um coeficiente de segurança igual a 2 para estipular a carga de 

ruptura ou de curta duração” , conforme exposto no Quadro 14.  
 

Quadro 14 – Cargas de ensaio para peças suspensas com carregamento inclinado a 60º com a vertical 

Carga de ensaio aplicada: Critérios de 

desempenho 

Nível de 

Desempenho tipo inclinada tipo rede de dormir 

    Carga de 

Uso 
2000 N Não ocorrência de fissuras 

ou destacamento do 

dispositivo de fixação. 

M 
CD - Curta 

Duração 
4000 N 

Fonte: NBR 15575-4 (ABNT, 2013) adaptado pelo autor 

 

 

5.3.5 Resultados quanto à qualificação do desempenho 

 

Ensaio: VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOB AÇÃO DE CARGAS 

SUSPENSAS EM SVVE  

 

Dimensões do corpo de prova (Lxhxe): 1800mm x 2700mm x 100mm. 

 

Deslocamento horizontal: 

     - máximo permitido   dh ≤ h / 500           dh ≤ 2750 / 500          dh ≤ 5,5mm 

     - residual máximo permitido   dhr ≤ h / 2500        dhr ≤ 2750 / 2500        dhr ≤ 1,1mm 

 

As qualificações dos desempenhos, conforme as situações, estão expostas na  

Tabela 7. 

 

Tabela 7: Qualificação quanto aos níveis de desempenho nos ensaios 

Aparelhos: Situação 1 Situação 2 Situação 3 

Mão francesa abaixo do mínimo abaixo do mínimo abaixo do mínimo 

Carga inclinada abaixo do mínimo abaixo do mínimo abaixo do mínimo 

Cantoneira L M M M 



  

 

106 
 

5.3.6 Análise crítica 

 

A – Segurança 

- Trabalho executado: uso de furadeira, chave de fenda e chaves fixas 

ou catraca.  

- EPI´s recomendados: protetor facial, luvas, calçados de segurança e 

capacete. 

- Cuidados especiais: existe risco de acidente, devido à proximidade 

do trabalhador com o dispositivo ensaiado, principalmente durante os 

carregamentos no ensaio de carga inclinada, visto que o dispositivo 

pode se desprender do SVVE e atingir de forma contundente o 

operador. Tal situação é representada através da Figura 103. 

    

 

 

 

 
 
 
 

Figura 103 –    A- esboço de situação de risco junto ao trabalhador. Uso obrigatório 

de capacete e protetor facial.  B- proposta de instalação e melhorias junto ao 

aparelho que salvaguarde tal operação 

Fonte: acervo do autor (2013) 

 

B – Melhorias nos equipamentos e aparelhos de apoio 

– proposta de inversão do aparelho mão francesa, conforme já 

apresentado pela NBR 11678 (ABNT, 1990). Essa modificação irá 

melhorar a ergonomia no processo de fixação, propiciando ao 

trabalhador maior acesso ao local a ser parafusado, conforme 

apresentado na Figura 104 A e B. 

 

 

 

 

 

 

Figura 104 – esboço do aparelho mão francesa apresentado pelas: 

A – NBR 15575 (ABNT, 2013)  e  B – NBR 11678 (ABNT, 1990)  

Fonte: acervo do autor (2013) 
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C – Melhorias no método ou na NBR.... 

– Engaste: os ensaios de cargas suspensas envolvendo mão 

francesa, cantoneira “L” e cargas inclinadas, remetem a resistência 

que o conjunto de engaste (bucha e parafuso) e o material a ser 

engastado (material do local do furo), reagem a uma força de 

arranque, provocada pelo carregamento, ora através de momento, ora 

diretamente aplicada. Os sistemas de fixação, por meio de 

chumbadores expansivos, devem ter durante todo o ensaio, 

expansibilidades semelhantes umas as outras. Para que isso ocorra, 

seria adequado exercer em todos os parafusos o mesmo torque, 

usando para isso um torquímetro. Assim procedendo, padronizar-se-ia 

tais engastamentos, viabilizando dessa forma, estudos estatísticos 

com maior robustez.  

 – Transdutor de deslocamentos tipo digital: o método preconizado 

pela NBR 15575 (ABNT, 2013), referencia a instalação do transdutor 

de deslocamentos tipo digital na face posterior do SVVE, como única 

opção. Contudo, quando não se tem acesso a face posterior, poder-

se-ia instalá-lo, de forma segura e independente, na face onde 

ocorrem as fixações dos aparelhos. Tais circunstâncias podem 

ocorrer em SVVE: sem ou de difícil acesso, em subsolos e de 

encostas, como apresentado na Figura 105. 

 

Figura 105 – esboço do aparelho mão francesa instalado em SVVE 

A – sem acesso ao lado posterior  

B – em subsolos 

C – em encostas ou aterros 

Fonte: acervo do autor (2013) 



  

 

108 
 

5.4 ANÁLISE DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CORPO DURO 

 

5.4.1 Dados coletados no ensaio – Impacto de Corpo Duro 

 

Na Tabela 8 estão apresentados os dados do ensaio da verificação da 

resistência ao impacto de corpo duro. 

 

Tabela 8 – Dados do ensaio de Impacto de Corpo Duro  

Energia 
(J) 

Altura 
 (m) 

Profundidade da 
mossa  
(mm) 

Ocorrências Requisitos da NBR 15574-4 

(ABNT, 2013) 

3,75 0,75 

1,03 Apenas mossas. 

Não ocorrência de falhas, 

inclusive no revestimento.  

Mossas com p > 5mm 

(Nível M) 

 

Não ocorrência de falhas, 

Mossas  5mm ≥ p > 2mm 

(Nível I) 

 

Não ocorrência de falhas.  

Mossa p ≤ 2,0mm. 

(Nível S) 

0,94 Apenas mossas. 

0,86 Apenas mossas. 

1,02 Apenas mossas. 

0,80 Apenas mossas. 

0,79 Apenas mossas. 

0,70 Apenas mossas. 

0,68 Apenas mossas. 

0,65 Apenas mossas. 

0,58 Apenas mossas. 

Energia 
(J) 

Altura 
 (m) 

Profundidade da 
mossa  
(mm) 

Ocorrências Requisitos 

20 2,00 

- Apenas mossas. 

Não ocorrência de ruptura nem 
traspasse 

- Apenas mossas. 

- Apenas mossas. 

- Apenas mossas. 

- Apenas mossas. 

- Apenas mossas. 

- Apenas mossas. 

- Apenas mossas. 

- Apenas mossas. 

- Apenas mossas. 
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5.4.2 Requisitos da NBR 15575 (ABNT, 2013) 

 

De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), na segunda parte do conjunto 

normativo, no anexo D, itens D.3, Tabela D.4 que referencia os impactos de corpo 

duro incidente nos SVVE, com ou sem função estrutural, pode-se sintetizar as 

informações segundo o Quadro 15 conforme o descrito:  

 

 

Quadro 15 – Impacto de corpo duro para SVVE   

Sistema Impacto Energia 

de 

impacto 

Critério de desempenho Nível de 

desempenho 

Vedação 

vertical 

com ou 

sem 

função 

estrutural 

Impacto 

externo 

(acesso 

externo 

 do 

público) 

 

   

3,75 J Não ocorrência de falhas, 

inclusive no revestimento. 

Mossas com p > 5mm. 

 

 

M 

(mínimo) 20 J Não ocorrência de ruptura e 

traspassamento. 

Admite-se falhas superficiais, 

fissuras e desagregações. 
   

3,75 J Não ocorrência de falhas. 

Mossas com p ≤ 5,0 mm. 

 

 

I 

(intermediário) 

20 J Não ocorrência de ruptura e 

traspassamento. 

Admite-se falhas superficiais, 

fissuras e desagregações. 
   

3,75 J Não ocorrência de falhas. 

Mossas com p ≤ 2,0 mm. 

 

 

S 

(superior) 

20 J Não ocorrência de ruptura e 

traspassamento. 

Admite-se falhas superficiais, 

fissuras e desagregações. 
Fonte: NBR 15575-2 (ABNT, 2013) Anexo D, item D.3, Tabela D.4, adaptado pelo autor (2013) 

 

 

 

Contudo, a NBR 15575 (ABNT, 2013), apresenta, na quarta parte do conjunto 

normativo, no anexo F, itens F.4, Tabela F.5 que referencia os impactos de corpo 

duro incidente nos SVVE, com ou sem função estrutural, um outro quadro, cujos 
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parâmetro de nível de desempenho, com enfoque em SVVE, são diferentes dos 

apresentados na segunda seção, supramencionada. Dessa forma é apresentado 

através do Quadro 16, tais critérios de desempenho, conforme descrito. 

 

Quadro 16 – Impacto de corpo duro para SVVE (fachadas) 

Sistema Impacto Energia 

de 

impacto 

Critério de desempenho Nível de 

desempenho 

Vedação 

vertical 

com ou 

sem 

função 

estrutural 

Impacto 

externo 

(acesso 

externo 

 do 

público) 

 

   

3,75 J 

Não ocorrência de falhas, 

inclusive no revestimento. 

 

 

 

M 

(mínimo) 

20 J 

Não ocorrência de ruptura e 

traspassamento. 

 
   

3,75 J 

Não ocorrência de falhas. 

Mossas com p ≤ 2,0 mm. 

 

 

I / S 

(intermediário / 

superior) 

 20 J 

Não ocorrência de ruptura e 

traspassamento. 

 
 

Impacto 

interno 

(todos os 

pavimen-

tos) 

 

2,5 J 

Não ocorrência de falhas. 

 

 

 

 

M 

(mínimo) 

10 J 

Não ocorrência de ruptura e 

traspassamento. 

 
   

2,5 J 

Não ocorrência de falhas. 

Mossas com p ≤ 2,0 mm. 

 

 

I / S 

(intermediário / 

superior) 

 10 J 

Não ocorrência de ruptura nem 

traspassamento. 

 
Fonte: NBR 15575-4 (ABNT, 2013) anexo F, item F.4, Tabela F.5, adaptado pelo autor (2013) 
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5.4.3 Resultados quanto à qualificação do desempenho 

 

Ensaio: VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CORPO 

DURO EM SVVE 

 

 

Qualificação do desempenho: 

 

Com base nos dados coletados, segundo a Tabela 8 e nos requisitos 

supracitados apresentados no Quadro 15, quanto à profundidade das 

mossas, oriundas da energia 3,75J e ao estado das superfícies junto as 

mossas de ambas energias, conclui-se que o SVVE ensaiado tem nível de 

desempenho S. 

 

 

5.4.4 Análise crítica  

 

A – Segurança 

- Trabalho executado: montagem de pórtico auxiliar, apertos manuais, 

uso de martelo e prego de aço. 

- Trabalho executado com diferença de nível:  

. instalação do corpo mole impactante; 

. posicionamentos distintos do cabo que une o pórtico ao corpo 

duro, e; 

. posicionamento na trajetória pendular, do corpo a ser projetado 

contra o SVVE. 

- EPI´s recomendados: óculos de segurança, luvas, calçados de 

segurança e capacete. 

- Cuidados especiais:  

. existe risco de queda, nos trabalhos com diferenças de nível 

superiores a 1,5m. 

. existe risco ergonômico na montagem dos pórticos. 
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B – Melhorias nos equipamentos e aparelhos de apoio 

– os corpos duros impactantes, de 0,5 e 1 kg de massa,  deverão ser 

posicionados em 2 alturas efetivas distintas, podendo essas serem 

0,75m ou 2,0m, dependendo do SVV ensaiado. A instalação de um 

pórtico auxiliar de apoio, onde será instalado o corpo duro, já é uma 

prática junto ao ensaio. Contudo, esse aparelho de apoio poderá ser 

incrementado, visando uma melhor racionalização do trabalho. 

- com intuito de optimizar equipamentos, a Figura 106 apresenta uma 

proposta de pórtico auxiliar, que contemple também as necessidades 

do ensaio de corpo mole, que será abordado a seguir, visto que esses 

dois ensaios tratam de impactos e são similares quanto à 

necessidade de um pórtico auxiliar independente. 

– a proposta da utilização desse conjunto de pórticos auxiliares, é 

apresentada na Figura 106, que além da efetiva melhoria ao 

movimento pendular necessário, auxilia numa melhor distribuição das 

mossas imprimidas na superfície do SVV, contribuindo assim, para 

que não ocorram impactos próximos, uns aos outros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 106 – proposta de pórticos auxiliares durante o ensaio de corpo duro 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

C – Melhorias no método ou na NBR 15575 (ABNT, 2013) 

– No texto da NBR 15575 (ABNT, 2013), nas seis partes, é comum 

encontrar algumas inconsistências de informações, mesmo após as 

revisões já efetuadas. Um exemplo dessa inconsistência está na 

apresentação dos Quadros 15 e 16 que, deveriam orientar na 

classificação do nível de desempenho dos SVV, de modo igualitário. 

No entendimento, do autor dessa dissertação, o Quadro 15 é o mais 

completo, e deverá por isso ser usado em tais classificações. 
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5.5 ANÁLISE DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CORPO MOLE  

 

5.5.1 Dados coletados no ensaio – Impacto de Corpo Mole 

 

Na Tabela 9 estão apresentados os dados do ensaio da verificação da resistência ao 

impacto de corpo mole, onde:   h = altura do CP em mm,   

deslocamento horizontal dh = Linstantânea    e    deslocamento residual dhr = Lapós 3 min.  

 

Tabela 9 – Dados do ensaio de Impacto de Corpo Mole  

Impacto externo - Vedações Verticais Externas sem função estrutural 

Energia 

(J) 

Altura 

efetiva 

(m) 

Deslocamentos 

(mm) 
Ocorrências 

Requisitos da 

NBR 15574-4 

(ABNT, 2013) 
     

120 0,30 

Linicial =  0,0000 

Nenhuma 

Não ocorrência de 

falhas. 

Linstantânea =  0,2480 

Lapós 3 min = -0,0185 
     

180 0,45 

Linicial =  0,0000 

Nenhuma Linstantânea =  0,2960 

Lapós 3 min = -0,0050 
      

240 0,60 

Linicial =  0,0000 

Nenhuma 

Não ocorrência de 

falhas. 

dh ≤ h/125; dhr ≤ h/625 

Linstantânea =  0,3610 

Lapós 3 min = -0,0425 
      

360 0,90 

Linicial =  0,0000 

Nenhuma 
Não ocorrência de 

falhas. 
Linstantânea =  0,4970 

Lapós 3 min = -0,0050 
      

480 1,20 

Linicial =  0,0000 

Nenhuma 

Não ocorrência de 

ruína ou ruptura. 

Linstantânea =  0,6240 

Lapós 3 min = -0,0095 
     

720 1,80 

Linicial =  0,0000 

Nenhuma Linstantânea =  0,9035 

Lapós 3 min = -0,3150 
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  Os deslocamentos iniciais apresentados na Tabela 9, foram zerados a cada 

início de um novo impacto, com uma nova altura efetiva, desse modo pôde-se 

representar graficamente os deslocamentos individuais oriundos de cada energia. 

  A Figura 107, apresenta graficamente, nos seis impactos, os deslocamentos 

no momento do impacto (L instantânea) e após 3 minutos (L residual), desse. 

 

 

Figura 107 – Representação gráfica dos deslocamentos dos seis impactos do ensaio de corpo mole 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

 

 

5.5.2 Requisitos da NBR 15575 (ABNT, 2013) 

 

De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), na quarta parte do conjunto 

normativo, anexo F, item F.3 que referencia o impacto de corpo mole nos SVVIE, 

com ou sem função estrutural, no subitem F.3.2.2 é apresentado uma tabela de 

indicação F.4 que apresenta os seguintes critérios, conforme o exposto no Quadro 

17: 
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Quadro 17 - Impactos de corpo mole para SVVE, casas térreas, sem função estrutural  

 

Elemento 

 

Impacto 

Energia de 

Impacto de 

corpo mole 

J 

 

Critério de desempenho 

 

Nível 

de 

desempenho 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedação 
vertical 
sem 
função 
estrutural 

 
 
 
 
 
 
 
Impacto 
externo 
(acesso  
externo 
do público) 
 
 

720 Não ocorrência de ruptura  
 
 

I ; S 

480 

360 Não ocorrência de falhas  

 
240 

Não ocorrência de falhas  
dh ≤ h/125 
dhr ≤ h/625 

180 Não ocorrência de falhas  

120 
   

480 Não ocorrência de ruína  
 
 
 

M 

360 

 
240 

Não ocorrência de falhas  
Limitação dos 
deslocamentos horizontais:  

dh ≤ h/125 
dhr ≤ h/625 

180 Não ocorrência de falhas 

120 
    

 
 
Impacto 
interno 

360 Não ocorrência de ruína nem 
traspasse da parede pelo 
corpo impactador 

 
 
 

M 

 

180 

 
 

120 

Não ocorrência de falhas  
Limitação dos 
deslocamentos horizontais:  

dh ≤ h/125 
dhr ≤ h/625 

     

Vedações 
verticais 
externas, 
sem função 
estrutural, 
constituídas 
por elementos 
leves 
(D < 60 kg/m

2
) 

 
 
Impactos 
externos 
(acesso  
externo ao 
público)  
 

360 Não ocorrência de ruptura 
nem traspasse da parede 
pelo corpo impactador 

 
 
 
 

M 

180 

 
 

120 

 

Não ocorrência de falhas  
Limitação dos 
deslocamentos horizontais:  

dh ≤ h/62,5 
dhr ≤ h/312,5 

     

Revestimento das 
vedações verticais internas 
não estruturais aplicadas 
nas fachadas 
multicamadas* 

60 Não ocorrência de falhas  
 

M 
 

120 
Não ocorrência de rupturas 
localizadas 
Não comprometimento à 
seguranças e à estaqueidade 

* O revestimento interno da parede de fachada multicamada não é integrante da estrutura 
da parede, nem componente de contraventamento, desde que não haja comprometimento 
à segurança e à estaquidade, e que os materiais de revestimento empregados sejam de 
fácil reposição pelo usuário. No caso de impacto entre montantes, ou seja, entre 
componentes da estrutura, o componente de vedação deve ser considerado sem função 
estrutural. 

Fonte: NBR 15575-4 (ABNT, 2013) Anexo F 
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Nota:  

 

Conforme termos e definições Requisitos da NBR 15575-1 (ABNT, 2013), tem-se: 

   

Falha: ocorrência que prejudica a utilização do sistema ou do elemento, resultando 

em desempenho aquém do requerido. 

 

Ruína: característica di estado limite último, por ruptura ou por perda de 

estabilidade ou porr deformação acima dos limites de estado limite último 

estabelecido em normas. 

 

 

5.5.3 Resultados quanto à qualificação do desempenho 

 

Ensaio: VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE CORPO MOLE 

EM SVVE 

 

Dimensões do corpo de prova (Lxhxe): 1800mm x 2750mm x 100mm. 

 

Deslocamento horizontal máximo permitido: 

dh ≤ h / 125          dh ≤ 2750 / 125          dh ≤ 22 mm 

 

Deslocamento horizontal residual máximo permitido: 

dhr ≤ h / 625          dhr ≤ 2750 / 625          dhr ≤ 4,4 mm 

 

 

Qualificação do Desempenho:  

Como foram efetuados os ensaios nas energias de 120 a 720J, não havendo 

ocorrência de falhas nesse intervalo, bem como na energia de 240J foram 

observados os deslocamentos dh(ensaio)=0,3750mm e dhr(ensaio)=-0,0285mm 

menores aos máximos permitidos, conclui-se: 

 

O SVVE ensaiado tem nível de desempenho I ou S.  
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5.5.4 Análise crítica 

 

A – Segurança 

- Trabalho executado: montagem de pórtico auxiliar, apertos manuais, 

uso de martelo e prego de aço. 

- Trabalho executado com diferença de nível:  

. instalação do corpo mole impactante, e; 

. posicionamento na trajetória pendular, do corpo a ser projetado 

contra o SVVE. 

- EPI´s recomendados: óculos de segurança, luvas, calçados de 

segurança e capacete. 

- Cuidados especiais:  

. existe risco de queda, nos trabalhos com diferenças de nível 

superiores a 1,5m. 

. existe risco ergonômico, nos trabalhos de posicionamento do 

corpo mole, independente da altura, devido a massa desse ser 

superior a 20 kg. 

 

 

B – Melhorias nos equipamentos e aparelhos de apoio 

– o corpo mole impactante, de 40 kg de massa,  dependendo do SVV 

ensaiado poderá ser posicionado em até 8 alturas distintas, variando 

efetivamente de 0,15m a 2,40m, em uma atividade de alto risco 

ergonômico. A instalação de um pórtico auxiliar, destinado a minimizar 

tais riscos, já é prática de algumas ITA, como apresentado na Figura 

108.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 – vista dos pórticos auxiliares durante o ensaio de corpo mole 

Fonte: Menezes (2006) 
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– a proposta da utilização desse conjunto de pórticos auxiliares, 

viabilizando o ensaio em questão, é apresentada na Figura 109, que 

além da efetiva melhoria ao movimento pendular necessário, propõe 

um fecho mecânico, de baixo coeficiente de atrito devido ao uso de 

rolamentos lineares, cujo acionamento é por meio de alavanca, para a 

liberação do corpo rumo ao centro do SVVIE. 

 

 

 

 

Figura 109 – proposta de pórticos auxiliares durante o ensaio de corpo mole 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

– a ASTM E695 (2009), em ensaio similar, apresenta um pórtico 

auxiliar, ligado a esse um dispositivo rígido, composto por duas hastes 

paralelas e em sua extremidade uma plataforma de apoio ao corpo 

mole, cuja finalidade é deixá-lo em repouso sem deslocamentos até o 

momento de sua liberação. Esse dispositivo é posicionado, cujas 

alturas efetivas, são as descritas na Tabela 9. Nessa plataforma, que 

apóia o corpo mole em toda sua lateral, existe um mecanismo, que 

quando acionado, a base se abre como um alçapão, liberando o 

corpo que inicia uma trajetória pendular em direção ao SVVIE.  

A Figura 110 apresenta um croquis do dispositivo exposto pela ASTM 

E695 (2009), bem como o dispositivo em operação na Figura 111. 
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Figura 110 – Croquis do dispositivo apresentado pela ASTM E695 (2009) 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111 – Vista do dispositivo apresentado pela ASTM E695 (2009) 

A – alçapão fechado, corpo mole lateralmente apoiado 

B – alçapão aberto, corpo mole em queda pendular em direção ao SVVIE 

Fonte: Georgia-Pacific Gypsum testing Lab (2011) 

 

 

C – Melhorias no método ou na NBR 15575 (ABNT, 2013) 

– As Tabelas apresentadas pela NBR 15575 (ABNT, 2013) 

referenciando os impactos que o SVVIE será submetido, apresentam 

uma formatação que pode levar a um erro substancial na execução 

do método proposto. Nos países ocidentais convenciona-se ler da 

esquerda para direita, de cima para baixo, exceto gráficos, contudo, 

nas Tabelas supramencionadas lê-se, da esquerda para direita e de 

baixo para cima, conforme exemplo exposto na Figura 112. 
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Figura 112 – Método de leitura de algumas tabelas apresentadas pela NBR 15575 (ABNT, 2013) 

Fonte: acervo do autor (2014) 

 

 

– Limitações de acesso:  

A - área externa: presença de beirais e marquises, impedindo a 

proximidade do pórtico auxiliar, que deverá ser montado a uma 

distância de 10cm da face ensaiada. No caso de beirais, é comum a 

retirada parcial desse para a viabilização do ensaio, conforme 

mostrado na Figura 113, contudo no caso de beirais em alvenaria, 

bem como de marquises, a limitação não é prevista pela norma.  

 

 

Figura 113 – Vista da execução do ensaio de corpo mole, em uma edificação 

protótipo, com a necessidade da retirada parcial do beiral  

A – ensaio em uma parede externa sem aberturas 

B – ensaio em uma parede externa, próximo a uma janela  

Fonte: Melo et al. (2011) 
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6 CONCLUSÕES 
 
 

As principais conclusões obtidas nessa disertação são: 

 

 Para a realização da investigação experimental física, foram 

desenvolvidos equipamentos pertinentes ao ensaio de estanqueidade 

à água de chuva conforme descrito no ítem 4.2.1, e ao ensaio de 

exposição ao calor e ao choque térmico, conforme descrito no ítem 

4.3.1.  

 

 A partir da investigação experimental física, foi possível verificar o 

desempenho dos protótipos, cujos resultados foram: 

Estanqueidade à água de chuva............................. Intermediário/ 

Superior 

Resistência ao calor e ao choque térmico............... Mínimo 

Resistência às solicitações de cargas suspensas 

                            Mão francesa......... 

 

Carga inclinada...... 

 

Cantoneira em L.... 

  

abaixo do 

Mínimo 

abaixo do 

Mínimo 

Mínimo  

Resistência ao impacto de corpo duro....................   Superior  

Resistência ao impacto de corpo mole....................   Intermediário/ 

Superior 

Ressalva se faz ao ensaio de resistência a solicitações de cargas 

suspensas, pois a interface ensaiada é composta do sistema de 

fixação com o concreto celular autoclavado, visto que, essa 

dissertação ensaiou três propostas de engaste, não obtendo níveis 

satisfatórios nos aparelhos de mão francesa e nos de cargas 

inclinadas, tipo gancho de rede. 

 

 Durante a investigação experimental física, foram identificados 

possíveis aprimoramentos dos equipamentos empregados para cada 

um dos ensaios, os quais estão citados nos tópicos  designados por 
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“análise crítica   B – Melhorias nos equipamentos e aparelhos de 

apoio” nos subitens  5.1.4;  5.2.4;  5.3.6;  5.4.4  e  5.5.4. 

 

 Durante a investigação experimental física, foram identificados 

possíveis aprimoramentos dos equipamentos empregados para cada 

um dos ensaios, os quais estão citados nos tópicos  designados por 

“análise crítica    A – Segurança e C – Melhorias no método” nos 

subitens  5.1.4;  5.2.4;  5.3.6;  5.4.4  e  5.5.4. 

 

Finalmente conclui-se que o desempenho de blocos de concreto 

celular autoclavado em um sistema de vedação vertical externa, 

analisados nessa dissertação é satisfatório quanto à estanqueidade à 

água de chuva, à resistência ao calor e ao choque térmico, à 

resistência aos impáctos de corpo duro e corpo mole. Porém, vale 

ressaltar que, deve-se ter cuidado especial quando da necessidade 

de cargas suspensas engastadas nas paredes construídas com 

BCCA, cujo local e o sistema de engaste apropriado, deverá estar 

descrito no manual de uso do imóvel, fornecido pelo construtor. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Como sugestões para trabalhos futuros, na análise de desempenho do 

comportamento do SVVIE sob ação de cargas suspensas, recomenda-se estudos de 

engastes utilizando outras técnicas, como por exemplo, o uso da bucha química 

(chumbador químico), bem como, na construção dos protótipos, o uso de argamassa 

colante AC II no assentamento dos blocos de concreto celular autoclavados, visto às 

altas temperaturas exigidas durante o ensaio de exposição à ação do calor e ao 

choque térmico.  

Com relação aos níveis de desempenho designados por 

Intermediário/Superior ( I / S ), sugere-se que sejam realizados estudos que 

possibilitem a diferenciação dos mesmos. 

Para os ensaios de resistência ao calor e ao choque térmico, resistência às 

solicitações de cargas suspensas e resistência ao impacto de corpo mole, sugere-se 

que a variável de controle seja a deformação específica do protótipo ao invés do 

deslocamento, de forma a possibilitar a medição da máxima solicitação com 

precisão. 
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