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RESUMO  

APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO HIGROTÉRMICA NA INVESTIGAÇÃO DA 

DEGRADAÇÃO DE FACHADAS DE EDIFÍCIOS 

 

Autor: Matheus Leoni Martins Nascimento 

Orientador: Elton Bauer  

Programa de Pós-graduação em Estruturas e Construção Civil  

Brasília, Agosto de 2016 

 

Os revestimentos de fachada possuem a função de proteger a envoltória da edificação dos 

agentes externos, e desta forma seu valor não se resume apenas à estética. Dentre os mais 

utilizados estão os revestimentos cerâmicos, capazes de proporcionar boa resistência aos 

agentes climáticos. Apesar de suas vantagens estes revestimentos têm apresentado índices 

de degradação significativos, que resultam na perda de desempenho, qualidade, e 

consequentemente diminuição da vida útil dos edifícios. Neste contexto, a presente 

dissertação teve o objetivo de mensurar a ação dos agentes climáticos e relacioná-la às 

condições de degradação de fachadas em uma amostra de seis edifícios em Brasília-Distrito 

Federal. Para isto foi utilizado como ferramenta o software de simulação higrotérmica 

WUFI® Pro 5.3, em que foram quantificados os resultados referentes à chuva dirigida, 

radiação e temperatura nas orientações Norte, Sul, Leste e Oeste. Com relação à chuva 

dirigida a classificação decrescente de incidência nas fachadas foi: Norte, Leste, Oeste e Sul; 

além do mais, foi possível identificar-se dois períodos distintos, denominados de seco e 

chuvoso. Para radiação os resultados apresentaram a mesma ordem de incidência que a 

chuva dirigida e os valores mais críticos ocorreram durante o período seco, sobretudo para 

as orientações Norte e Oeste. As variações de temperatura superficial foram quantificadas e 

no geral a classificação das orientações foi Norte, Oeste, Leste e Sul. Os valores máximos 

de temperatura superficial foram apresentados pelas orientações Norte e Oeste, também no 

período seco. Com os resultados de amplitude térmica diária (∆T) foi elaborado o Índice de 

Intensidade da Temperatura (Iit), que foi posteriormente relacionado com os resultados de 

degradação quantificados por meio do índice Fator Geral de Danos Adaptado (FGDA). A 

quantificação dos agentes e relação com a degradação permitiu observar-se que os agentes 

climáticos exercem grande influencia na degradação das fachadas, sobretudo no período 

seco, quando ocorrem as maiores incidências.   

Palavras-Chave: Degradação de fachadas, Simulação Higrotérmica, Agentes climáticos, 

Revestimento cerâmico.  
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APPLICATION OF HYGROTHERMAL SIMULATION ON INVESTIGATION OF 

BUILDING FACADES DEGRADATION 

Author: Matheus Leoni Martins Nascimento 

Supervisor: Elton Bauer 

Postgraduate program in Structural Engineering and Construction 

Brasília, August of 2016 

 

Facade coatings have the function of protecting the envelope of the building from external 

agents, and thus its value is not just the aesthetics. Ceramic tile coating are among the most 

used types of exterior cladding and these are capable of providing good resistance to climatic 

agents. Despite of the advantages, these coatings have shown significant degradation rates, 

which result in loss of performance, quality, and consequently decrease the service life of 

the buildings. In this context, the present master thesis aimed to measure the action of 

climatic agents and relate it to the facades’ degradation conditions in a sample of six 

buildings in Brasilia, Brazil. The software of hygrothermal simulation WUFI® Pro 5.3 was 

used as a tool, which allowed the quantification of the results in therms of wind-driven rain, 

solar radiation and temperature in the directions: North, South, East and West. The wind-

driven rain descending sorting of incidence on the facades was North, East, West and South. 

Furthermore, it was possible to identify two distinct periods, called dry and rainy. For 

radiation, the results showed the same incidence order that the wind-driven rain and most 

critical values occurred during the dry period, especially to the North and West directions. 

The surface temperature quantification showed the general classification North, West, East 

and South. North and West directions presented the maximum surface temperature, also in 

the dry period. The results of the daily temperature variation (∆T) allowed the elaboration 

of the Temperature Intensity Index (Iit), subsequently associated with the degradation results 

quantified by the index Damage General Factor Adapted (FGDA). The quantification of 

agents and related degradation allowed observing that the climatic agents have great 

influence on the degradation of the facades, especially in the dry period, when there were 

the highest incidences. 

Keywords: Facades degradation, Hygrothermal simulation, Climatic agents, Ceramic tile 

coating. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O entendimento dos aspectos relacionados à degradação das fachadas é um processo 

complexo, principalmente pelo grande número de agentes envolvidos. Shoet et al. (1999) 

identificaram sete fatores responsáveis pelas falhas: falta ou erros de projeto, baixa 

qualificação da mão de obra, baixa qualidade dos materiais, condições climáticas adversas, 

condições atmosféricas causadas pela poluição do ar, baixa ou insuficiente manutenção e 

uso intensivo. O estudo destes fatores e suas influências na redução da vida útil traz reflexos 

tanto na fase de projeto quanto na operação das edificações. 

 

A degradação das edificações e seus componentes tem importância nos aspectos cultural, 

econômico, ambiental e técnico (SILVA; GASPAR; BRITO, 2014; BAUER; SILVA; 

ZANONI, 2015). Como exemplo disso, culturalmente, as manutenções periódicas que 

diminuem os riscos do surgimento de anomalias, não tem sido uma prática cotidiana do 

usuário brasileiro. O aspecto econômico pode ser associado à desvalorização do patrimônio 

edificado com a degradação, bem como, na necessidade de previsão de capital durante a fase 

de operação do edifício. Os problemas ambientais podem ser gerados por resíduos, caso a 

deterioração atinja altos níveis e seja necessária a demolição. Já tecnicamente, a relação 

consiste na perda de desempenho e consequentemente diminuição da vida útil dos sistemas 

e componentes. 

 

A norma de desempenho ABNT NBR 15575-1: 2013 estabelece requisitos e critérios a serem 

atendidos pelos usuários. Estes são expressos em segurança, habitabilidade e 

sustentabilidade; sendo o último dividido em durabilidade, manutenibilidade e impacto 

ambiental. O edifício deverá apresentar durabilidade compatível com a vida útil de projeto 

(VUP), permitir e favorecer ações de manutenção, além de ter os impactos ambientais 

reduzidos. Para o atendimento da VUP o edifício ainda deve apresentar desempenho 

adequado durante sua utilização, porém para que se possa cumprir com estes objetivos o 

mesmo deverá ser submetido à avaliações periódicas. 

 

Freitas (2012b) destaca que a constatação de anomalias é essencial para que se possa avaliar 

a real situação do patrimônio edificado, e desta forma, o levantamento das anomalias auxilia 

na proposição de soluções adequadas, sobretudo com foco no desempenho. Para fachadas 
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revestidas em placa cerâmica podem-se ressaltar: o descolamento, fissuração, falhas de 

vedação e rejunte, além de eflorescências, como as principais anomalias encontradas 

(BAUER; CASTRO; ANTUNES, 2010; SILVESTRE; BRITO, 2011; BAUER; SILVA 

CASTRO, 2012; GALBUSERA, 2013). Estas têm origem em diversas causas, das quais 

podem destacar-se aquelas relacionadas aos aspectos climatológicos, sobretudo à umidade e 

temperatura. 

 

A água na forma de umidade é um dos agentes mais importantes na degradação de 

edificações. Ela pode estar associada à corrosão eletroquímica, deterioração química, gelo 

degelo, manchamentos, mudanças de volume (expansão, deformação e fissuração), 

crescimento de fungos e outros (STRAUBE, 2002). Alguns destes processos podem ser 

alterados ou intensificados pela ação da temperatura. As variações térmicas, podem ainda 

causar movimentações que originam tensões e deslocamentos nos materiais constituintes dos 

revestimentos, e consequentemente causar anomalias (SARAIVA, 1998; SILVA, 2000; 

UCHÔA, 2007; CHAGAS, 2009; MOSCOSO, 2013). 

 

É necessário que seja levado em conta o comportamento higrotérmico para o projeto de 

edificações. Este tem por objetivo avaliar as condições de temperatura e umidade entre e 

internamente à um ambiente da edificação ao longo do tempo (STRAUBE; BURNETT, 

2001). As fachadas por sua vez, tem papel fundamental no desempenho das edificações, 

além de serem importantes para as condições higrotérmicas interiores (FLORES-COLEN, 

2009). Os materiais e componentes utilizados neste sistema deveriam ser projetados nas 

condições especificas as quais estão inseridos, mas o que tem sido visto são projetos que 

levam em conta somente aspectos genéricos. 

 

Os agentes relacionados ao ambiente onde a edificação está inserida exercem grande 

influência na degradação das fachadas. De acordo com Flores-Colen, Brito e Freitas (2010) 

a radiação solar, temperatura, água (chuva dirigida), vento, agentes químicos e biológicos 

são alguns dos fatores que caracterizam a ação ambiental. As variações impostas por estes 

fatores associadas às diferenças entre ambientes exteriores e interiores fazem com que o 

comportamento higrotérmico seja variável e de difícil previsão (HENRIQUES, 2011). Com 

o intuito de estudar estes aspectos, nas últimas décadas foram desenvolvidos alguns 

softwares e modelos de análise higrotérmica, que tem sido utilizados sobretudo com o 
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enfoque no conforto térmico e eficiência energética, além de identificação da ocorrência de 

condensações, e outros (RAMOS et al., 2010; SULAIMAN; OLSINA, 2013). 

 

Já com outra perspectiva, o emprego de softwares de simulação higrotérmica pode tornar-se 

uma ferramenta auxiliar no sentido de aliar as diversas variáveis climáticas, e avaliá-las 

como agentes de degradação às edificações. A simulação pode então ser usada no projeto de 

componentes e sistemas, investigações de anomalias, avaliação no desenvolvimento de 

fungos, previsão de riscos durante a fase de operação, entre outros aspectos. De acordo com 

a DIN EN 15026: 2007 essa associação pode ser feita no pós-processamento da simulação, 

de forma a associar os danos causados pela temperatura e umidade, e como estes atuam na 

degradação dos elementos. Desta forma, deixa-se de pensar somente no macroclima e 

estabelecerem-se apenas zonas bioclimáticas para as edificações, que na maioria dos casos 

não refletem o seu comportamento específico. 

 

Diante do que foi exposto, esta dissertação justifica-se por apresentar uma contribuição ao 

estudo da degradação dos edifícios associados aos aspectos climáticos, e utiliza o software 

de análise higrotérmica WUFI® como ferramenta. Ela faz parte da linha de pesquisa 

“Desempenho, Vida Útil, Degradação e Patologia no Ambiente Construído”, do Programa 

de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil (PECC) da Universidade de Brasília 

(UnB), com enfoque no estudo relacionado à “Degradação de fachadas de edificações”.  

 

Dentro desta linha de pesquisa diversos trabalhos já foram publicados, dos quais destacam-

se aqueles relacionados à durabilidade de estruturas de concreto, que tratam do fenômeno de 

corrosão de armaduras e aspectos correlatos (OLIVEIRA, 2001; PESSÔA, 2002; MAIA, 

2003; SILVA, 2005; SANTOS, 2006) e levantamento de danos estruturais (CASTRO, 1994; 

XAVIER, 2010; VERLY, 2015). Algumas contribuições relevantes avaliaram 

estruturalmente edifícios e monumentos históricos de Brasília (PESSÔA, 2002; SANTOS 

JR., 2004; FONSECA, 2007; MOREIRA, 2007; SILVA, 2008; MATOS 2009; SOUZA, 

2009; CÓRDOBA, 2012). Além, daquelas que trataram do estudo da degradação de fachadas 

e alguma influência em seus componentes (SILVA, 2006; ANTUNES, 2010; COSTA, 2014; 

SILVA, 2014; ZANONI, 2015; SOUZA, 2016). 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta dissertação é mensurar a ação dos agentes climáticos de degradação 

e correlacioná-la às condições de degradação de fachadas de revestimento cerâmico em uma 

amostra de edifícios em Brasília-Distrito Federal. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos deste trablho têm-se: 

 

 Obter os parâmetros para simulação dos sistemas construtivos e os materiais usuais, 

para inserção de dados no programa WUFI® Pro 5.3; 

 Identificar os principais fatores e parâmetros de influência nas respostas obtidas na 

simulação higrotérmica; 

 Examinar a interferência da sazonalidade do clima na degradação das fachadas e 

verificar se existem influências distintas de acordo com os períodos do ano;  

 Observar quais agentes tem associação direta com a degradação das fachadas; 

 Relacionar o grau de agressividade com o efeito cumulativo dos agentes climáticos 

causado pela idade dos edifício; 

 Propor valores referenciais de um índice de intensidade do clima associado à 

degradação e vida útil das fachadas para Brasilia-DF. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O presente trabalho está dividido em sete capítulos. Neste capítulo é apresentada a 

introdução e justificativa da pesquisa, bem como os objetivos geral e específicos. 

 

No segundo capítulo são tratados os aspectos relacionados ao tema degradação das fachadas. 

Neste sentido também são abordados os temas de desempenho, vida útil, manutenção e 

outros aspectos correlatos, além dos principais agentes de degradação pertinentes a esta 

dissertação. 
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O terceiro capítulo aborda o comportamento higrotérmico das fachadas, trazendo os aspectos 

relevantes ao transporte de calor e umidade na envoltória da edificação. Neste capítulo é 

introduzida a simulação higrotérmica, aplicada como ferramenta nesta dissertação. 

 

Já no quarto capítulo é descrita a metodologia utilizada na pesquisa, que basicamente pode 

ser dividida no levantamento dos parâmetros de entrada do software de simulação 

higrotérmica, e de que forma os dados serão tratados com relação aos estudos de degradação. 

 

No quinto capítulo são apresentados os resultados e discussões divididos pela quantificação 

dos agentes chuva dirigida e radiação, além de respostas em termos de umidade e 

temperatura. Posteriormente, são apresentados as variáveis secundárias destas relações, 

sobretudo com o foco nos períodos seco e chuvoso existentes em Brasília. 

 

O sexto capítulo é constituído pelas discussões e análises da relação entre a incidência do 

clima e a degradação das fachadas. Para que a relação seja feita, foram utilizados os 

resultados de Souza (2016) que aplicou a metodologia de quantificação de degradação para 

amostras de edifícios em Brasília- Distrito Federal. Ainda neste mesmo capítulo é proposto 

um índice de intensidade climática de acordo com as amostras selecionadas.  

 

No sétimo capítulo são apresentadas as conclusões do estudo e sugestões para pesquisas 

futuras. 
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2 DEGRADAÇÃO DAS FACHADAS DE EDIFÍCIOS 

 

Os edifícios, dentre seus vários componentes e sistemas apresentam a envoltória1 que tem a 

função de proteger os espaços interiores das condições adversas do exterior. Dentre os 

principais agentes pode-se citar a radiação solar, chuva, umidade ascensional, além de trocas 

de calor e vapor entre a superfície e o ambiente (BAUER, 1987; FLORES-COLEN; BRITO; 

FREITAS, 2010; JORNE, 2010). 

 

Além de servir como barreira para os diversos agentes, as fachadas devem proporcionar 

conforto higrotérmico, acústico e segurança relacionada às ações excepcionais (CONSOLI, 

2006). As mesmas são um dos componentes dos sistemas de vedações verticais externas 

(SVVE), que caracterizam-se por serem um dos principais condicionantes no desempenho 

de um edifício (SILVA, 2014). 

 

Para a escolha dos materiais e componentes de revestimento não deve ser levado em 

consideração apenas o aspecto estético, tendo em vista que estes devem apresentar uma boa 

resistência às ações externas. Os principais tipos utilizados para esta finalidade são os 

revestimentos argamassados, cerâmicos, pétreos, entre outros. 

 

A influência da envolvente2 pode alterar significativamente o processo degradativo nas 

edificações. Sendo o mesmo espontâneo e natural, e quando relacionado às fachadas torna-

se muito mais evidente, visto que, este sistema é caracterizado como a primeira parte a 

receber incidência de diversos fenômenos em uma edificação (SILVA, 2014). 

 

A degradação é caracterizada quando há deterioração dos materiais ou componentes do 

sistema, devido a algum fator de degradação. O processo de degradação inicia-se logo após 

a conclusão da construção das edificações, tendo em vista que as mesmas passam por um 

envelhecimento natural devido às ações externas. Assim, pode-se então dizer que a 

degradação depende das condições de exposição, nível de projeto, manutenções e 

                                                 
1  A envoltória ou envelope é caracterizada como o elemento diretamente exposto aos agentes de degradação. 

(CÓIAS, 2009). 
2 Por envolvente entende-se como o local onde se encontra a edificação. Ou seja, de que forma a mesma 

encontra-se posicionada e orientada, bem como as características das áreas circundantes (CÓIAS, 2009). 
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características do edifício, de forma que a mesma contribui para a diminuição da vida útil 

(DIAS et al., 2014). 

 

No estudo da degradação é importante compreender-se três principais tópicos, que são: a 

ação, duração da ação e sensibilidade à ação (BAUER, 2016). Em relação à ação é 

importante caracterizar quais são os agentes responsáveis pela degradação. De acordo com 

a BS ISO 15686-2 (2012), os agentes podem ser mecânicos, eletromagnéticos, térmicos, 

químicos ou biológicos. 

 

Já relacionado à duração da ação, para as fachadas podem ser permanentes (peso próprio), 

cíclicas (deformações térmicas, umidificação e secagem ou ações do usuário) ou ainda 

pontuais (cargas acidentais). No que diz respeito à sensibilidade é importante destacar que a 

mesma não depende apenas do material, mas também do meio que ele está inserido, ou seja, 

do tipo de ação e mecanismos de degradação envolvidos. Determinados materiais podem ser 

resistentes à certos tipos de agentes, e estarem inseridos em meios onde recebem outras ações 

não previstas, que o degradam. 

 

A evolução das anomalias e da degradação depende então dos fatores citados anteriormente, 

que serão os condicionantes na vida útil dos edifícios. O desenvolvimento destes estudos por 

sua vez, proporciona o melhor entendimento dos mecanismos de degradação, permitindo 

que sejam elaboradas as metodologias de previsão de vida útil (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 - Estudo da degradação dos edificios (adaptado de Bauer, 2016) 
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Pode-se dizer então que a degradação é dependente da velocidade do processo ao longo do 

tempo, que pode ser aumentado ou diminuído de acordo com medidas de reparo ou 

manutenções durante a vida útil, conforme observado na Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 - Fatores que influenciam no proceso de degradação (adaptado de Hermans, 

1995) 

 

 

A velocidade do processo, por sua vez, será condicionada pelos fatores supracitados (tipo da 

ação, sensibilidade do elemento e quantidade dos agentes de degradação). Sendo a 

quantidade dependente da envolvente (fatores circuncidantes), ou seja, o ambiente de 

inserção do elemento ou componente. A acumulação pode estar associada por exemplo à 

ciclos de ocorrência que traduzirão a duração da ação. Além do mais, a quantidade da ação 

pode ser determinada pela facilidade de remoção dos agentes, caso por exemplo se possa 

interromper ou remover a origem dos mesmos (HERMANS, 1995). 

 

2.1 DESEMPENHO E VIDA ÚTIL DAS EDIFICAÇÕES 

 

A BS ISO 15686-1 (2011) define desempenho em uso como o nível qualitativo crítico de 

uma propriedade em qualquer tempo, ou seja, correspondente ao comportamento em 

condições de serviço ou uso. Ele está ligado às condições de uso para o qual o edifício foi 

projetado, execução da obra de acordo com as normas vigentes, utilização de elementos e 

componentes sem defeitos e implementação de programas de manutenção corretiva e 

preventiva na fase de operação (ABNT, 2013a). 
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Em função das necessidades básicas de saúde, higiene e economia, são estabelecidos 

requisitos mínimos de desempenho para diferentes sistemas, a serem considerados e 

atendidos. Estes devem ser avaliados por meio de ensaios laboratoriais, inspeções em 

protótipos ou em campo, além de simulações e análises de projeto (ABNT, 2013a). Porém 

destaca-se que os requisitos podem variar com o tempo, e dependem da época, tipo de uso, 

normas técnicas vigentes, requisitos impostos pelos usuários e outros (FLORES-COLEN, 

2009; SANTOS, 2010; BS ISO 15686-2, 2012). 

 

No âmbito das fachadas a ABNT NBR 15575-4 (2013) propõe níveis mínimos de requisitos, 

critérios e métodos de avaliação de desempenho para Sistemas de Vedações Verticais 

Externas (SVVE). Em relação à Vida Útil de Projeto (VUP), é estabelecido um período 

mínimo e superior, de 40 e 60 anos, respectivamente, e para revestimentos de fachada 

aderidos ou não, o mínimo de 20 e superior de 30 anos (ABNT, 2013b). Isto representa a 

necessidade de uma mudança de concepção nos atuais projetos arquitetônicos, que muitas 

das vezes, levam em consideração apenas a estética da fachada, e não dão a devida 

importância aos aspectos construtivos e tecnológicos envolvidos (FREITAS, 2012b). Desta 

forma, torna-se essencial a preocupação com a qualidade dos revestimentos, que será 

condicionante na vida útil de uma edificação. 

 

A vida útil (VU) pode ser definida como sendo o período em que todo o edifício e suas partes 

atendem ou excedem os requisitos mínimos de desempenho (BS ISO 15686-1, 2011). De 

forma que seja considerada a periodicidade e correta execução dos processos de manutenção 

especificados no manual de uso, operação e manutenção, para que não sejam perdidos os 

prazos de garantia (ABNT, 2013a).  

 

Já a VUP é o período estimado de tempo em que um sistema é projetado, para atender os 

requisitos de desempenho estabelecidos. Esta definição trata de uma estimativa teórica, e 

deve ser definida pelo incorporador e/ou proprietário e projetista (ABNT, 2013a). Muitas 

das vezes, a definição da VUP acaba por ser empírica, por não se ter aspectos bem definidos, 

ou por desconhecimento das ações que o edifício está submetido. Além do mais, 

seguramente a VUP estabelecida para uma cidade na grande maioria dos casos será 

completamente diferente de outra, porém estas acabam por serem definidas de maneira 

genérica, e não levando em conta as particularidades de cada local. 
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A VU atingida deve ser maior ou igual a VUP, e ela pode ser prolongada através de ações 

de manutenção pró-ativas (preventivas ou preditivas) no decorrer do tempo, conforme Figura 

2.3. A implantação de estratégias de manutenção é importante para correta definição do 

tempo de vida útil dos elementos construtivos, e consequentemente garantia de níveis 

adequados de desempenho (MADUREIRA, 2011; MORGADO, 2012). Neste sentido, de 

acordo com Flores-Colen (2009) as ações de manutenção a serem tomadas podem ser 

classificadas como: 

 

 Preventivas ou planejadas: ações periódicas de manutenção; 

 Preditivas ou condicionadas: realizadas após inspeções periódicas para avaliação do 

estado de degradação e desempenho dos componentes, sistemas ou edifício; 

 Reativas: realizada após o término da vida útil, ou seja, depois que os componentes 

ou sistemas chegam a ruptura. Sua ocorrência é condicionada quando os outros dois 

tipos citados anteriormente não são executados. 

 

Figura 2.3 – Desempenho ao longo do tempo (ABNT, 2008) 

 

 

Ainda relacionado à Figura 2.3, é possível observar-se três conceitos distintos de vida útil, 

sendo eles: VUP (já discutida anteriormente), além da vida útil residual e sobrevida. A vida 

útil residual é caracterizada como o período após a VUP que o componente ou sistema 

apresenta diminuição do desempenho pelo uso ou envelhecimento, porém, apesar da 
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funcionalidade ser afetada, a segurança ainda é mantida através das ações de manutenção 

que passam a ser mais dispendiosas. Já na sobrevida os níveis de segurança passam a ser 

afetados (ANTUNES, 2010). 

 

Para que seja atendida a VUP deve-se seguir requisitos e critérios relacionados à: segurança, 

habitabilidade e sustentabilidade. O estabelecimentos de níveis acima do mínimo 

(intermediário e superior) garante maior qualidade aos sistemas e componentes. Os três 

níveis são estabelecidos e justificados pelos seguintes aspectos (ABNT, 2013a). 

 

 Funcionar como balizadores do que pode ser tecnicamente obtido; 

 Estimular a concorrência e a competição de mercado; 

 Mostrar que existe uma opção que minimiza os custos de operação e manutenção; 

 Induzir o mercado a buscar soluções de melhor custo-benefício. 

 

A ISO 15686 elaborada pela British Standard Institution (BSI) em suas onze partes, traz 

diversos aspectos relacionados ao planejamento de vida útil, e todas as suas partes são 

nomeadas de Buildings and constructed assets – Service Life Planning seguido de seu 

respectivo título, conforme apresentado à seguir: 

 

 ISO 15686–1: 2011 – General principles and framework: identifica e estabelece 

princípios para planejamento de vida útil e sistematiza este planejamento durante o 

ciclo de vida; 

 ISO 15686–2: 2012 – Service life prediction procedures: apresenta uma visão geral, 

princípios e requisitos para facilitar a previsão de vida útil dos componentes da 

edificação, baseados em desempenho técnico e funcional; 

 ISO 15686–3: 2002 – Performance audits and reviews: preocupa-se em garantir a 

efetiva implementação do planejamento de vida útil, através da abordagem e 

procedimentos; 

 ISO 15686–4: 2014 – Service Life Planning using Building Information Modelling: 

fornece informação e orientação sobre o uso de normas para intercâmbio de 

informações sobre planejamento de vida útil e outros aspectos. A troca pode ser feita 

entre categoria de projeto e aplicado à softwares de gerenciamento de informação; 
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 ISO 15686–5: 2008 – Life-cycle costing: orienta sobre a realização de análises de 

Custo do Ciclo de Vida (CCV) ou Life-cycle Cost (LCC); 

 ISO 15686–6: 2004 – Procedures for considering environmental impacts: cancelada; 

 ISO 15686–7: 2006 – Performance evaluation for feedback of service life data from 

practice: avalia aspectos de recolha de informações sobre avaliação do desempenho 

durante a vida útil;  

 ISO 15686–8: 2008 – Reference service life and service-life estimation: descreve a 

aplicação do método fatorial para o estimar a vida útil;  

 ISO 15686–9: 2008 – Guidance on assessment of service-life data: fornece 

orientações para apresentação de dados de referência para vida útil; 

 ISO 15686–10: 2010 – When to assess functional performance: estabelece quando 

se especificar e verificar os requisitos de desempenho funcional durante a vida útil; 

 ISO/TR 15686–11: 2014 – Terminology: fornece uma série de termos e definições 

relacionados à construção, uso de edificações e planejamento de vida útil. 

 

O escopo desta norma é extenso, e mostra a quantidade de aspectos relacionados à vida útil. 

A mesma depende da definição de diversos critérios de aceitação, variáveis que dependem 

da época, lugar, do avaliador, além de ser dependente do contexto social, econômico, 

político, estético, ambiental e normativo (GASPAR, 2009). A atualização da norma de 

desempenho ABNT NBR 15575: 2013 trouxe novas perspectivas e avanços nesta temática, 

além de pontos a serem observados por projetistas, executores e clientes relacionados tanto 

aos requisitos gerais de desempenho, quanto ao desempenho específico de elementos e 

componentes do edifício (SILVA, 2014). 

 

Dentro destes aspectos citados anteriormente nota-se a dificuldade de se fazer um 

planejamento adequado de vida útil como determinado pela ABNT NBR 15575 e pela ISO 

15686. A este fato está atrelado a dificuldade de mensuração dos agentes (ação), já citada 

anteriormente, que se traduzem na diminuição do desempenho e degradação das edificações. 

Neste contexto, são questionáveis os níveis de VUP estabelecidos para revestimentos 

exteriores brasileiros, pois a ação é condicionada pelo local. Para um país de dimensões 

continentais como o Brasil, estes aspectos devem ser considerados.  
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2.2 AGENTES DE DEGRADAÇÃO DAS FACHADAS 

 

A degradação das fachadas pode ser caracterizada como um processo complexo, visto que 

ocorre devido à ação de vários agentes provenientes de diferentes naturezas. Estes podem 

estar combinados ou não, e há de se destacar a sinergia que ocorre no processo, que refletirá 

nos níveis de degradação.  

 

Os agentes de degradação são quaisquer grupo de fatores externos que afetem adversamente 

o desempenho dos componentes e materiais do edifício, incluindo aqueles ligados ao clima, 

biológicos, esforços mecânicos, incompatibilidades e fatores de uso (ASTM E632, 1996; 

MADUREIRA, 2011; BS ISO 15686-2, 2012). 

 

A diversidade dos agentes de degradação faz com que os mesmos sejam classificados 

conforme sua natureza, de acordo com a Tabela 2.1. De acordo com a ISO 6241 (1984)1 

apud BS ISO 15686-2 (2012), estes ainda podem ser classificados pela sua origem, sendo 

externos ao edifício (provenientes da atmosfera e do solo) ou internos (devido a ocupação e 

projeto). É importante destacar que os agentes são classificados pela natureza de sua ação, 

tendo em vista que a mesma pode ser combinada entre diferentes agentes, e 

consequentemente ser alterada (HAAGENRUD, 2004). 

 

Tabela 2.1 – Natureza dos agentes de degradação (ISO 6241:1984 apud BS ISO 15686-2, 

2012) 

Natureza Classe 

Agentes mecânicos 

Gravidade 

Esforços e deformações impostas ou restringidas 

Energia cinética 

Vibrações e ruídos 

Agentes 

eletromagnéticos 

Radiação 

Eletricidade 

Magnetismo 

  

                                                 
1  International Organization for Standardization. ISO 6241 Performance standards in building - Principles 

for their preparation and factors to be considered, Geneve, Switzerland. 1984. 
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(Continuação) Tabela 2.1 - Natureza dos agentes de degradação (ISO 6241:1984 

apud BS ISO 15686-2, 2012) 

Natureza Classe 

Agentes térmicos Níveis extremos ou variações muito rápidas de temperatura 

Agentes químicos 

Água e solventes 

Agentes oxidantes 

Agentes redutores 

Ácidos 

Bases 

Sais 

Quimicamente neutros 

Agentes biológicos 
Vegetais e microrganismos 

Animais 

 

Os agentes podem ter diversas procedências, conforme Tabela 2.2. Porém, entre estas pode-

se destacar os provenientes do clima, os quais associam-se com o ambiente natural; incluindo 

radiação, temperatura, formas de umidade, gelo e degelo, constituintes normais do ar, 

contaminantes do ar, vento e outros. Estes, geralmente, acontecem simultaneamente e como 

exemplo disso pode-se citar a associação da chuva com o vento, que origina a chuva dirigida 

nas fachadas. 

 

Tabela 2.2 – Procedência dos agentes de degradação (adaptado da ASTM E632: 1996) 

Procedência Classe 

Fatores do clima 

Radiação 

Temperatura 

Água 

Elementos constituintes do ar e seus 

contaminantes 

Gelo degelo 

Vento 

Fatores biológicos 

Microorganismos 

Fungos 

Bactérias 
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(Continuação) Tabela 2.2 – Procedência dos agentes de degradação (adaptado da ASTM 

E632:1996) 

Procedência Classe 

Fatores de 

carregamento 
Carregamentos periódicos e permanentes 

Incompatibilidades 
Físicas 

Químicas 

Fatores de uso 

Projeto 

Instalação 

Desgaste normal e abuso por parte do usuário 

Manutenção 

 

2.3 AGENTES ORIGINADOS DA AÇÃO DO CLIMA 

 

Os agentes resultantes da ação do clima podem causar alterações físicas e químicas nas 

edificações, seus sistemas e componentes. Freitas (2012a) destaca o exemplo da temperatura, 

que pode dar origem às alterações físicas ao provocar variações dimensionais que geram 

tensões responsáveis pela ocorrência de fissuras. Além das alterações químicas, ao atuar 

como catalisador e acelerar reações que podem ser responsáveis pela degradação (FLORES-

COLEN, 2009). 

 

O comitê de avaliação de vida útil de materiais e componentes de edificações CIB 

W080/RILEM TC 140- 2004 por meio da publicação 295 “Pesquisa em vida útil e 

durabilidade para edifícios e componentes” recomenda a caracterização quantitativa dos 

agentes provenientes do clima, para associação com a previsão de vida útil, e consequente 

degradação. 

 

Principalmente pela ocorrência sinérgica dos agentes, é recomendado que séries temporais1 

sejam avaliadas para que os agentes primários2 possam ser monitorados e caracterizados. A 

temperatura e a degradação por radiação ultravioleta podem ser bons parâmetros para 

                                                 
1 Séries temporais são definidas como observações de dados em intervalos de tempo, durante períodos 

específicos (SOUZA, 2006). 
2 Neste contexto os agentes primários são definidos como aqueles que ocorrem sem presença simultânea de 

outro agente. Monitorar os agentes em mais de um período é necessário para que se possa entender e 

caracterizar a ação de cada um, tendo em vista sua ocorrência sinérgica. 
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expressar a severidade (gravidade) dos fatores climáticos em revestimentos de fachada 

(HAAGENRUD, 2004). 

 

Além do mais, a avaliação dos agentes provenientes do clima pode ser feita em diferentes 

escalas. A escala macro, descrita por dimensões maiores, pode ser caracterizada pelo tipo do 

clima. Para a escala meso são considerados os efeitos locais (cidade) e do ambiente 

construído, sendo que as medições meteorológicas são os principais fatores a serem 

avaliados, da mesma forma que na escala macro. Na escala local são consideradas as 

avaliações feitas próximas ao edifício, e na escala micro as variáveis climáticas que atuam 

diretamente na envoltória da edificação, com grande proximidade da superfície do material 

avaliado (HAAGENRUD, 2004). 

 

2.3.1 Radiação Solar 

 

A radiação solar pode ser dividida nas parcelas direta, difusa e refletida (Figura 2.4), sendo 

a primeira a que atinge diretamente a terra (vinda da parcela da radiação extraterrestre) e a 

que mais influência nos ganhos térmicos de uma edificação. Já a parcela difusa sofre um 

espalhamento e é tanto maior, quanto mais nublado for o céu. A radiação refletida, por sua 

vez representa a parcela recebida após reflexão dos raios em superfícies adjacentes. 

(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2004; ABREU; OLIVEIRA; GUERRA, 2010). 

 

Figura 2.4 - Componentes da radiação solar (ZANONI, 2015) 
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Em relação aos comprimentos de onda, os três tipos de radiação citados anteriormente 

(direta, difusa e refletida) podem ser classificados por terem ondas curtas. Já a radiação 

térmica emitida pelo solo aquecido e céu, bem como a radiação térmica emitida pelo edifício, 

são de ondas longas (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2004). 

 

Na translação a terra percorre uma trajetória elíptica em um plano inclinado de 23º27’ em 

relação ao Equador. Esta inclinação faz com que os hemisférios recebam quantidades 

distintas de radiação solar, e consequentemente em determinadas épocas um hemisfério 

receberá maior incidência de radiação do que o outro (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 

2004). No hemisfério Norte as orientações mais críticas são Sul e Oeste, já para o hemisfério 

Sul são as orientações Norte e Oeste. Pela Figura 2.5, é possível observar-se este efeito para 

determinadas épocas do ano no hemisfério Sul, onde pode ser notada à inclinação do sol e 

sua influência sobre a fachada Norte do edifício. 

 

Figura 2.5 – Trajetória do sol e influência sobre a área da fachada (LAMBERTS; DUTRA; 

PEREIRA, 2004) 

 

 

Conforme a Figura 2.5 a latitude é o ângulo formado entre o plano do Equador e a normal 

de referência. Com a utilização da carta solar, em função da latitude é possível determinar a 

posição e comportamento do sol em qualquer época do ano, e consequentemente a insolação. 

 

Na Figura 2.6 pelo exemplo de Fernandes (2007) observa-se uma linha traçada na carta solar 

representando uma fachada com azimute de 45º. Os pontos A, B e C representam o caminho 
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do sol no solstício de inverno (A), equinócio (B) e solstício de verão (C); respectivamente. 

Sendo que para o caso A o sol vai até as 14h30, no B até as 13h00 e no C até as 11h30. 

 

Figura 2.6 – Carta solar (FERNANDES, 2007) 

 

 

A insolação em uma fachada também pode ser representada por perfis, que refletem a 

quantidade de energia de radiação recebida. O estudo da geometria de insolação pode ser 

utilizado como ferramenta nos estudos de conforto térmico, lumínico e de degradação. A 

Figura 2.7 mostra um perfil de insolação para o dia 21/06 em Brasília-DF, que permite saber-

se a quantidade de radiação solar incidente para diferentes orientações.  

 

Neste caso os resultados são dados em irradiância solar que refere-se à taxa de radiação 

incidente em um corpo, por unidade de área da superfície (ABNT, 2005b). Onde pode ser 

notado claramente que a irradiância solar global está presente em todas as orientações 

durante todo dia, seja em maior ou menor quantidade. Isto ocorre pois foi considerado o 

valor global, que é composto pelas parcelas direta, difusa e refletida. É possível notar que a 

predominância de incidência ocorre para orientação Norte, além disso há maior incidência 

até às 12h para orientação Leste, e a partir deste horário a incidência passa a aumentar para 

Oeste, tendo seu pico cerca de 15h. Já a orientação Sul é a que menos recebe, para esta época 

do ano.  
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Figura 2.7 – Insolação para o dia 21/06 – Fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste 

 

 

Considerando o que já foi citado, conclui-se então que a radiação solar varia de acordo com 

a latitude, horário do dia, estação do ano, altitude e nebulosidade (FREITAS, 2012a). 

 

Para o caso das edificações, a determinação da trajetória do sol e quantificação da radiação 

é importante para identificar quais fachadas recebem maior influência desta variável. A 

mesma será fundamental por ser o principal agente que influencia na variação de temperatura 

das fachadas e consequentemente no surgimento de anomalias, sobretudo associadas às 

variações dimensionais. De maneira contrária, as que recebem menos radiação podem ter o 

favorecimento de condensações e proliferação de microorganismos (MELO JR., 2010; 

FREITAS, 2012a). 

 

2.3.2 Temperatura e seus efeitos 

 

A temperatura é caracterizada como agente atmosférico e externo ao edifício, que pode 

originar alterações físicas e químicas das superfícies, acelerar efeitos irreversíveis (ações 

químicas), deformações e degradação. Sua atuação é mais crítica em elementos e zonas 

desprotegidas da edificação (FLORES-COLEN, 2009). 

 

A variação de temperatura pode induzir a deformação do edifício, que por sua vez é 

composto por diferentes materiais, componentes e sistemas que irão se deformar de maneira 

distinta devido às suas diferentes propriedades. Essa variação de temperatura pode induzir o 

surgimento de tensões termomecânicas, que podem originar fissuras nos materiais. A 
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incompatibilidade existente entre alvenarias e estruturas de concreto armado é um dos casos 

onde este fenômeno fica mais evidente (SAHB, 2005). 

 

Já relacionado os revestimentos, ao receberem a influência dos agentes do clima, tais como 

a radiação ou chuva, podem ter um acréscimo ou decréscimo em sua temperatura. O 

acréscimo poderá originar a expansão das camadas, e o processo oposto (redução) causará a 

retração (RIBEIRO; BARROS, 2010). Ao contrário da parte interna da edificação, a 

temperatura e clima exteriores variam diariamente. Esta variação diária de temperatura 

somada ao efeito combinado da umidade causa fenômenos cíclicos de expansão e retração, 

que ao longo do tempo podem resultar em fadiga nas ligações deste sistema (FAUSTINO, 

1997; SARAIVA, 1998). 

 

Os efeitos cíclicos causados pela temperatura nos revestimentos geram tensões de tração (ftk) 

e compressão (fck), que diminuem progressivamente conforme o número de ciclos (N). De 

acordo com a variação da tensão aplicada (S), o material também será capaz de resistir a um 

maior número de ciclos (UCHÔA, 2007). Além do mais, há uma tensão que não provoca 

mais a fratura por fadiga, chamada de limite de fadiga por compressão ou tração (Src ou Srt). 

Estas variáveis foram utilizadas no modelo proposto (Curva S-N) por Uchôa (2007) para 

fadiga em argamassas nos sistemas de revestimento cerâmico, conforme Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 – Curva S-N para argamasas (UCHÔA, 2007) 

 

 

Evidencia-se que diversos estudos direcionados à fadiga tratam dos materiais 

separadamente, quando na verdade em condições de campo o fenômeno atinge a fachada de 

forma global. Além do mais, a principal constatação nestes estudos está relacionada à 
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intensidade da carga de ruptura, que devido ao processo de fadiga não precisa ser 

necessariamente alta. São exatamente essas as condições encontradas na aplicação dos 

sistemas de revestimentos de fachada, que recebem influência dos ciclos do clima, que se 

alteram de acordo com a época do ano (SARAIVA, 1998). 

 

Nos revestimentos cerâmicos este efeito é confirmado pelo fato de que os descolamentos e 

desplacamentos não ocorrem com maior frequência no primeiro ou segundo ano após a 

construção. É claro que outros problemas podem estar associados, tais como erros de 

execução ou utilização de materiais de má qualidade (JUST; FRANCO, 2001). Mas a grande 

maioria das anomalias tem origem alguns anos após utilização, principalmente pela redução 

da resistência de aderência causada pelos ciclos de aquecimento e resfriamento intensos que 

a fachada foi submetida. Em laboratório este efeito foi confirmado por Yiu, Ho e Lo (2006) 

que identificaram 50% de diminuição da resistência de aderência de placas cerâmicas 

submetidas a cem ciclos de aquecimento, resfriamento, molhagem e secagem. 

 

Os efeitos de deformação causados pela temperatura seriam desprezíveis se as peças 

submetidas a ela pudessem se dilatar livremente, porém, quando estão confinadas surgem 

tensões internas (CÓIAS, 2009). Ao observar-se a Figura 2.9, quando a temperatura inicial 

T aumenta gradativamente de forma que T1 fica maior que T, há o afastamento de uma peça 

para outra e o processo de cisalhamento simples se instala entre a base e o material de 

assentamento (Figura 2.9-a.i). Com a queda da temperatura, e T2 menor que T as peças se 

desprendem e tomam uma conformação em “V” (Figura 2.9-a.ii) (FIORITO, 2009). 

 

Fiorito (2009) ainda retrata que o processo contrário também pode ocorrer devido à retração 

da camada regularizadora (emboço). Com isso as placas cerâmicas ficam submetidas a 

tensões de compressão (Figura 2.9-b.i), bem como de cisalhamento nas extremidades (Figura 

2.9-b.ii), e tem a tendência de sofrerem flambagem. A compressão dá origem a componentes 

verticais de tração (p), que são contrários à direção das forças proporcionadas pela aderência 

(q) do revestimento à camada de argamassa (Figura 2.9-b.iii). Quando p > q, as peças se 

soltam por tração simples, sofrem abaulamento (Figura 2.9-b.iv) e colapso (Figura 2.9-b.v). 
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Figura 2.9 – Solicitação do revestimento à tração e compressão (adaptado de FIORITO, 

2009) 

 

 

É importante saber a variação diária de temperatura ao qual a estrutura e a fachada estarão 

sujeitas, principalmente para dimensionamento das juntas. Saraiva (1998) e Fiorito (2009) 

retratam a importância das mesmas, pois com elas é possível limitarem-se as tensões 

térmicas. Para o caso dos sistemas de revestimento cerâmico as tensões ficam limitadas a 

uma só placa, que por sua rigidez não sofrerá flambagem. Essas juntas podem ser tanto as 

de assentamento, como também aquelas inseridas para limitação do painel de revestimento, 

que tem a função de reduzir a restrição aos movimentos, e consequentemente o nível das 

tensões (RIBEIRO; BARROS, 2010). 

 

A escolha dos materiais e componentes, além da definição de características construtivas 

adequadas podem reduzir o efeito da temperatura. Saraiva (1998) desenvolveu uma 

metodologia utilizando elementos finitos para investigação das tensões e deformações em 

sistema de revestimento cerâmico. A autora constatou um aumento de 60% nas tensões dos 

revestimentos pela utilização de cerâmicas escuras em comparação com as claras. Além do 

mais, foi constatada a diminuição nas tensões de compressão pela utilização de rejunte com 

menor módulo de elasticidade e aumento nas tensões pela utilização de argamassa colante 

de maior módulo de elasticidade. 
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No processo de secagem a temperatura pode atuar em conjunto com a umidade ambiente, 

tornando os revestimentos argamassados muito mais suscetíveis às retrações e fissurações 

pela alteração do processo de cura (FLORES-COLEN, 2009).  

 

2.3.3 Umidade 

 

A presença de água, caracterizada na forma de umidade não controlada, ou em limites 

inadequados, pode ser o principal agente de degradação das edificações, além de poder 

causar problemas de saúde para os usuários (PEREZ, 1986). As principais anomalias 

relacionadas à umidade são os manchamentos, descolamento de revestimentos, corrosão, 

fissuras, eflorescências, lixiviação, bolor, e outros. E esta pode ter diversas fontes, das quais 

pode-se destacar: precipitação, solo, atividades e processos, ar, construção e outros 

(STRAUBE, 2002). 

 

Como agente de degradação a umidade pode agir na movimentação higroscópica, de forma 

a causar expansão ou retração dos materiais, com sua entrada ou saída, respectivamente 

(RIBEIRO; BARROS, 2010). Nas placas cerâmicas este comportamento é denominado de 

expansão por umidade (EPU). A expansão pode dar origem a tensões que tem importância 

na estabilidade dos revestimentos, além de causar problemas relacionados à aderência e 

gretamento. No caso de revestimentos cerâmicos ou argamassados, para prevenção dos 

efeitos desta variação dimensional devem ser utilizadas juntas, para que as tensões sejam 

limitadas à uma só peça (FIORITO, 2009). 

 

As variações dimensionais causadas pela umidade podem ser classificadas como 

irreversíveis ou reversíveis. As irreversíveis ocorrem geralmente logo após a fabricação do 

material, e originam-se pela perda ou ganho de água até que se atinja a umidade higroscópica 

de equilíbrio. Já as reversíveis ficam limitadas a um certo intervalo de variação de umidade, 

tanto na secagem e molhagem dos materiais (THOMAZ, 1989). 

 

Thomaz (1989) cita que a quantidade de água absorvida por um material de construção 

depende da porosidade e capilaridade do mesmo. Desta forma, para as fachadas devem ser 

adotados revestimentos pouco porosos e/ou ainda barreiras arquitetônicas para penetração 

de água, como pingadeiras, molduras, cimalhas, peitoris e frisos (SILVA, 2014).  
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2.3.4 Vento 

 

De acordo com Haagenrud (2004) o vento é capaz de influenciar na durabilidade das 

edificações pelo seu efeito na chuva dirigida, visto que partículas sólidas e água podem 

penetrar nas fachadas. Além do mais, pelas pressões diferenciais a incidência da chuva 

ocorrerá de maneira distinta na envoltória. 

 

A ação do vento está relacionada ao perfil do terreno, a geometria dos obstáculos ao redor 

do local, além da topografia e rugosidade do solo (Figura 2.10). Para terrenos mais regulares 

a velocidade do vento é maior. Nas cidades há diminuição da velocidade média em baixa 

altitude e aumento da turbulência (PETRUCCI, 2000). 

 

Figura 2.10 - Velocidade do vento (Carrié e Morel, 19751 apud Valejo, 1990a) 

 

 

Como carregamento o vento pode agir de maneira estática ou dinâmica. A ABNT NBR 6123 

(1988), descreve a forma para se calcular a força resultante devido à ação dos ventos. Sendo 

essa dependente da diferença de pressão entre as partes interna e externa do objeto de estudo. 

 

 

                                                 
1 CARRIÉ, C.; MOREL, D. Solissures de Façades. Eyrolles, Paris, 1975. 
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2.3.5 Chuva dirigida 

 

A origem da chuva dirigida dá-se na associação da chuva com o vento, e esta é uma das 

principais fontes de água nas fachadas dos edifícios. Sem a ação do vento a chuva cairia no 

sentido vertical e molharia de forma pouco significativa as paredes (PEREZ, 1986; BAUER, 

1987).  

 

Devido à ação do vento a chuva atinge principalmente as partes superior e lateral dos 

edifícios, sendo este comportamento confirmado por medições em campo e modelos 

reduzidos (STRAUBE; BURNETT, 2000; POYASTRO, 2011). O comportamento da chuva 

dirigida nas fachadas descrito anteriormente e exemplificado na Figura 2.11, condicionará 

para que seja formada uma parábola de molhagem de acordo com a Figura 2.12. Nota-se que 

as cores mais escuras representam regiões mais umedecidas.  

 

Figura 2.11 – Atuação da chuva dirigida sobre as fachadas de edificios (adaptado de 

Valejo, 1990b) 
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Figura 2.12 – Parábola de molhagem de fachadas de edificios pela ação da chuva dirigida 

(adaptado de Straube, 1998) 

 

 

A posterior penetração da água da chuva na fachada dependerá de vários fatores que atuam 

em conjunto. De acordo com Bauer (1987), esta é dependente do comportamento de 

materiais porosos quando solicitados pela chuva e dos aspectos construtivos pertinentes à 

concepção e construção das paredes (detalhes de projeto, defeitos, componentes, tratamento 

superficial e outros).  

 

Freitas (2011) através de simulações higrotérmicas avaliou a absorção de paredes de 

alvenaria com e sem rebocos exteriores. A autora chegou a conclusão que a colocação do 

reboco diminui o teor de umidade médio da alvenaria. Além do mais, uma maior espessura 

do revestimento influenciou a diminuição do teor de umidade, mesmo frente à ação de 

maiores quantidades de chuva dirigida. Desta forma, diminuem-se as possibilidades de 

problemas relacionados às infiltrações. 

 

O processo de umidificação e secagem pode levar ao aparecimento de anomalias, desta 

forma, a durabilidade e o desempenho higrotérmico das fachadas são condicionados pela 

solicitação de umidade, principalmente a proveniente da chuva dirigida. Porém, a orientação 

cardeal crítica também dependerá da radiação solar, visto que, o efeito da chuva pode ser 

atenuado pela secagem provocada por este agente. Desta forma, a umidificação depende das 

condições climáticas da envolvente, orientação e geometria das construções (PETRUCCI, 

2000; FREITAS, 2011). 

 

A chuva dirigida ainda pode ser responsável pelos manchamentos ao carregar partículas de 

sujeira, que após a secagem da região serão absorvidas, bem como, no clareamento de outras 
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regiões, denominadas como zonas de lavado (BLOCKEN; DEROME; CARMELIET, 2013). 

O aumento da umidade nas fachadas também pode ser o responsável por biodeterioração 

causada por fungos e algas (CAMPANTE, 2001). 

 

A complexidade do fenômeno da chuva dirigida e o surgimento de anomalias causadas por 

ela fizeram com que os estudos fossem intensificados. Desta forma, muitos autores tem 

buscado estabelecer mecanismos para mensurá-la e avaliar sua incidência de forma 

quantitativa (TRECHSEL; BOMBERG, 2009). De acordo com Blocken e Carmeliet (2010) 

são três os tipos de modelos de quantificação de chuva dirigida: 

 

 Métodos experimentais: são feitas medições (VAN MOOK, 1999; ZANONI, 2015);  

 Semi-empíricos: teórico e coeficientes parcialmente determinados por medições 

(STRAUBE e BURNETT, 2000; BLOCKEN et al., 2011); 

 Numéricos: simulações baseadas em dinâmica dos fluídos também chamados de 

CFD, que advém de computational fluid dynamics methods (KUBILAY et al., 2015). 

 

Blocken e Carmeliet (2010) ainda citam que os principais métodos utilizados a nível mundial 

são os modelos semi-empíricos da ISO 15927-3: 2009 e de Straube e Burnet, além das 

simulações numéricas baseadas em dinâmica dos fluidos proposto por Choi. Os métodos 

semi-empíricos destacam-se frente aos outros pela sua maior facilidade de utilização, tendo 

em vista que as medições são trabalhosas e muitas vezes impraticáveis, e a complexidade 

dos métodos numéricos.  

 

Freitas (2011) chegou a conclusão que cada método leva a quantidade de chuvas diferentes, 

que alteram significativamente o teor de umidade nos materiais. E desta forma, para o caso 

de simulações higrotérmicas, é importante utilizar-se de uma metodologia adequada, que 

reflita as condições reais da tipologia adotada. 

 

O método semi-empírico WUFI® tem tido ampla aplicação, principalmente pela 

popularidade e facilidade de utilização do software a que o mesmo está atrelado (COELHO; 

HENRIQUES, 2016). A quantidade de chuva dirigida calculada é dependente da 

precipitação, velocidade e direção do vento; e a disposição de dados horários relacionados à 

estes parâmetros torna-se indispensável para a simulação (FREITAS, 2011). A Equação 4.1 

mostra a fórmula de cálculo utilizada pelo software. 
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                                                𝑅𝑊𝐷𝑅 =  𝑅ℎ . (𝑅1 +  𝑅2 . 𝑉10 . 𝑐𝑜𝑠 𝜃)                                    (4.1) 

 

Onde: 

 

RWDR = quantidade de chuva dirigida (mm/h ou L/m²); 

Rh = intensidade de precipitação horizontal (mm/h); 

R1 = coeficiente dependente do tipo de elemento construtivo; 

R2 = coeficiente dependente da localização da fachada (s/m); 

V10 = velocidade do vento de referência a 10 m acima do solo; 

𝜃 = ângulo entre a direção do vento e à normal à parede (º). 

 

Os coeficientes R1 e R2 foram determinados por Karagiozis, Hadjisophocleous e Cao1 (1997) 

apud WUFI (2013), e dependem da inclinação e altura da fachada. Para inclinações maiores 

que 90º, R1= 1 e R2= 0, já para inclinações de 90º, R1=0 e R2 depende da altura. O valor de 

R2 é então determinado de acordo com a Figura 2.13 e Tabela 2.3 (WUFI, 2013).  

 

Figura 2.13 – Definição da altura (adaptado de WUFI, 2013) 

 

 

 

 

                                                 
1  Karagiozis, A.; Hadjisophocleous, G.; Cao, S. Wind-driven rain distributions on two buildings. Journal of 

Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 67&68 (1997) 559 572.  
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Tabela 2.3 - Valores de R2 dependentes da altura (WUFI, 2013) 

Altura Coeficiente R2 

Edifício baixo até 10 m 0,07 

Edifício alto intervalo até 10 m 0,05 

Edifício alto intervalo entre 10 e 20 m 0,1 

Edifício alto intervalo acima de 20 m 0,2 

 

Ao valor calculado ainda é atribuído o fator de redução de chuva dirigida (Fr). O mesmo tem 

o valor padrão atribuído de 0,7 tendo em visto que, este valor é recomendado para superfícies 

verticais por Künzel (1995). O mesmo considera que 70% da água que chega à fachada fica 

disponível para absorção da superfície. A outra parcela é perdida em desvios de trajetória 

pelos fluxos de vento e obstáculos. Em muitos casos a água capaz de penetrar na fachada 

pode ser cerca da metade do valor previsto (STRAUBE, 1998; VALLEJO, 1990b). 

 

2.4 PATOLOGIA DAS FACHADAS 

 

A patologia acontece com a queda precoce de desempenho, de forma que a mesma pode ser 

traduzida como uma disfunção das exigências estabelecidas para um sistema ou componente 

(LOPES, 2005).  

 

Goldberg (1998) destaca que as anomalias podem ser estéticas ou funcionais, sendo que as 

estéticas não representam riscos aos usuários, porém podem ser um incômodo de acordo 

com o nível de exigência. Já as funcionais afetam a integridade dos componentes e sistemas, 

e podem comprometer a segurança da edificação. É importante destacar que as estéticas 

podem evoluir para funcionais, e por isso deve-se dar a devida importância às ações de 

manutenção que sejam capazes de manter o desempenho da edificação (FLORES-COLEN, 

2009). 

 

As falhas originam-se de erros ou omissões durante a fase de projeto ou na construção das 

edificações. Suas ocorrências prejudicam a utilização do sistema ou elemento, e 

consequentemente resultam em desempenho inferior ao requerido (ABNT, 2013b). O dano, 

é definido por Antunes (2010) como o responsável pela queda do desempenho a um nível 

crítico, sendo que sua origem pode ser dada após o acúmulo de inúmeras falhas. 
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As fachadas fazem parte da envoltória do edifício, que também é composta pela cobertura, 

e que são caracterizados como os primeiros a receberem incidência de agentes de 

degradação. As condições da envolvente serão as principais responsáveis pela causa das 

anomalias das edificações.  

 

Para os revestimentos cerâmicos Silvestre (2005) classifica as anomalias de acordo com o 

Quadro 2.1. Nota-se que os grupos são divididos em descolamentos, fissurações, 

deterioração das placas cerâmicas, das juntas e anomalias estéticas; com subgrupos 

relacionados à camada exterior e ao sistema. 

 

Quadro 2.1 – Classificação das anomalías no sistema de revestimento cerámico (adaptado 

de Silvestre, 2005) 

Descolamento da camada exterior 

Descolamento do sistema 

Na interface entre a camada de assentamento e 

substrato 

No próprio substrato 

Na camada de regularização  

Fissuração da camada exterior 

Fissuração do sistema 

Fissuração do substrato refletida no 

revestimento 

Em áreas de concentração de tensões do 

substrato 

Nas juntas de dilatação do substrato  

Deterioração das placas cerâmicas 

Esmagamento ou lascamento das bordas Eflorescências / criptoflorescências 

Desgaste ou riscos Crateras na superfície 

Deterioração das juntas 

Eflorescências / criptoflorescências Descolamento 

Alteração de cor Organismos vegetais 

Fissuração / perda de massa do material de 

preenchimento das juntas 

Consistência pulverulenta 

Anomalias estéticas 

Deficiência de planeza ou irregularidade na 

superfície 

Fissuração ou descamação do esmalte da placa 

cerâmica 

Manchas  
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Bauer, Castro e Antunes (2010) destacam que para o caso dos revestimentos cerâmicos em 

Brasília pode-se destacar as fissuras, descolamentos, destacamentos, eflorescências, falhas 

nas juntas, rejunte e vedação. 

 

As fissuras caracterizam-se como aberturas que atravessam o componente ou sistema afetado 

(Figura 2.14). Nos revestimentos cerâmicos esta anomalia está associada às larguras entre 

0,05 e 0,1 mm. Suas manifestações podem ocorrer na superfície sobre a interface de dois 

materiais distintos, como por exemplo concreto e alvenaria, em situações onde hajam 

deformações excessivas, ou até mesmo pela retração apresentada em materiais cimentícios, 

como é o caso das fissuras mapeadas apresentadas nas argamassas. Além do mais, Thomaz 

(1989) salienta que outras causas frequentes são as variações térmicas, higroscópicas, 

sobrecargas, recalques de fundação ou alterações químicas. Este tipo de anomalia pode dar 

origem às infiltrações, tendo em vista que as aberturas presentes na fachada podem tornar-

se pontos de penetração da umidade. 

 

Figura 2.14 – Fissuração em fachada de revestimento cerámico (LEM-UnB, arquivo 

fotográfico) 

 

 

Os descolamentos podem ocorrer tanto nos sistemas de revestimento cerâmico quanto nos 

argamassados. Os mesmos manifestam-se pela perda de aderência entre as camadas, 

retrações, variação dimensional e fissurações do sistema. Devido às possíveis quedas, bem 

como ao custo de reparo, esta pode ser considerada como a anomalia mais grave presente 

nas fachadas (LO, 2002). Pelas Figuras 2.15-a e 2.15-b, observam-se áreas de descolamento 

de revestimento cerâmico. Já a Figura 2.15-c mostra uma área com desplacamento de toda 

camada de revestimento, inclusive do emboço. 
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Figura 2.15 – Descolamento e desplacamento em sistema de revestimento cerâmico 

 
(a)                                            (b)                                                (c) 

 

De acordo com o estudo de Silva (2014) para o caso de Brasília-DF, as anomalias de 

descolamentos são as que mais ocorrem, o que se torna preocupante levando em 

consideração o que foi citado anteriormente. 

 

Outro tipo de anomalia frequente são as eflorescências, caracterizadas pela presença de 

cristais de sal na superfície (Figura 2.16). Quando há ocorrência deste fenômeno sob a 

superfície, nos poros ou na rede capilar o mesmo é chamado de subflorescência ou 

criptoflorescência. Para que esssa anomalia ocorra há necessidade da ocorrência simultânea 

de três fatores: (1) fonte de sais solúveis e umidade, (2) meio físico (material poroso) e (3) 

fatores coadjuvantes que influenciam a intensidade dos danos; como por exemplo as 

condições do ambiente (GONÇALVES, 2007). 

 

As eflorescências influenciam sobretudo na estética, já as criptoflorescências podem originar 

danos maiores ao sistema afetado, principalmente pelas forças de expansão internas que 

podem causar por exemplo a desagregação do revestimento. 
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Figura 2.16 – Eflorescência em revestimento cerâmico 

 

 

Além das anomalias já citadas anteriormente, destacam-se também as falhas de rejunte e 

vedação, representadas pelas Figuras 2.17-a e 2.17-b, respectivamente. As falhas de rejunte 

são caracterizadas quando há ausência ou deterioração do rejunte nas juntas entre as placas 

cerâmicas. Este processo é intensificado pela ação de secagem e molhagem que a fachada é 

submetida, por meio da ação da temperatura e chuva dirigida (SILVA, 2014). 

 

Já as falhas de vedação são causadas pela queda do rejunte, além da corrosão das esquadrias. 

Antunes (2010) enfatiza que este tipo de anomalia manifesta-se com mais frequência no 

entorno do vão das esquadrias, e são caracterizadas pela perda de estanqueidade. Tanto a 

falha de rejunte e de vedação devem ser tratadas, pois a presença de ambas pode dar origem 

à outras anomalias relacionadas à infiltração. 

 

Neste contexto, destaca-se a importância das inspeções, que se feitas no tempo correto são 

extremamente úteis. Através das mesmas, as anomalias podem ser identificadas 

precocemente e receberem o tratamento adequado. Caso a identificação seja feita 

tardiamente, em muitos casos, problemas posteriores serão causados e consequentemente o 

custo de reparo será muito maior. 
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Figura 2.17 - (a) Falha de rejunte e (b) falha de vedação (LEM-UnB, arquivo fotográfico) 

 

(a)                                                                  (b) 

 

2.5 MENSURAÇÃO DA DEGRADAÇÃO 

 

Os efeitos da degradação na evolução do desempenho do edifício devem ser identificados 

como parte importante das metodologias de previsão de vida útil. Estes efeitos podem ser 

observados através da avaliação e mensuração da degradação, que pode ser feita por ensaios 

de longa exposição ou exposição acelerada, de acordo com a Figura 2.18.  

 

Figura 2.18 - Avaliação da degradação de edificios (adaptado da BS ISO 15686-2, 2012) 
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Em relação à longa exposição as avaliações podem ser feitas das seguintes formas (BS ISO 

15686-2, 2012): 

 

 Exposição em campo: os resultados são fornecidos para a condição do local de 

exposição e cuidados devem ser tomados na análise dos períodos de exposição; 

 Inspeção de edifícios: proporcionam uma relação direta entre o estado de 

conservação dos componentes e as condições de exposição/uso; 

 Exposição de edifícios experimentais: permitem avaliar a exposição em escala real, 

e com dificuldades semelhantes à exposição em campo; 

 Exposição em serviço: permitem avaliar a degradação do sistema sob a ação de todos 

os agentes de degradação/uso. Porém, a quantificação da degradação pode ser mais 

difícil pelas condições reais de exposição. 

 

Em relação aos ensaios de curta duração, ou exposição acelerada a BS ISO 15682-2: 2012 

retrata os seguintes tipos: 

 

 Exposição acelerada: requer elaboração a partir de pré-testes ou exposições de longa 

duração; 

 Exposição curta em serviço (ou utilização): geralmente baseado nas exposições 

aceleradas. Este tipo pode ser utilizado quando alterações nos materiais ou 

componentes são detectadas de maneira mais rápida. 

 

O desempenho em serviço de uma edificação pode variar de acordo com os requisitos 

normativos impostos, como é o caso daqueles atribuídos pela ABNT NBR 15575: 2013. E 

este é um dos motivos pelos quais o grau de degradação tem sido usado para medir a perda 

de desempenho em serviço (SOUZA, 2016). De acordo com Gaspar (2009) a degradação 

global de uma construção pode ser medida por meio de um índice quantitativo, que é capaz 

de traduzir seu desempenho global.  

 

As inspeções de edifícios devem ser feitas através da quantificação de anomalias, e 

consequente avaliação do estado de degradação. Para isto, a BS ISO 15686-2 (2012) 

recomenda que muitos edifícios sejam incluídos nas avaliações, para que a mesma reflita ao 
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máximo a realidade do local. A quantificação da degradação pode ser representada por 

índices em função do tempo. 

 

Sousa (2008) aplicou um índice denominado severidade para revestimentos cerâmicos, que 

avalia basicamente a degradação pela relação da área ponderada das anomalias encontradas 

com a área de referência ou total, considerando uma outra ponderação que reflete a pior 

condição. O produto final após a aplicação desta metodologia e avaliação de diversas 

amostras é uma curva de degradação (Figura 2.19), que mostra a evolução do índice 

calculado pelo tempo. Este mesmo estudo foi posteriormente aplicado para revestimentos 

argamassados (Gaspar, 2009), cerâmicos (Bordalo et al., 2010), pétreos (Silva; Brito; 

Gaspar, 2011) e fachadas pintadas (Chai et al., 2014). Nota-se uma alta dispersão dos 

resultados encontrados, e a autora explica este fato pela alta sensibilidade deste sistema a 

aspectos tecnológicos e de manutenção.  

 

Figura 2.19 - Curva de degradação (SOUSA, 2008) 
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2.5.1 Método de Mensuração da Degradação 

 

O método de mensuração da degradação (MMD) foi desenvolvido com a utilização de 

diversos edifícios, que tiveram o nível de degradação avaliado pelo Laboratório de Ensaios 

de Materiais (LEM-UnB) da Universidade de Brasília (BAUER, E.; CASTRO, E. K., 2007). 

A avaliação baseia-se na investigação documental, investigação de campo, ensaios 

laboratoriais, mapeamentos de danos de fachada e diagnóstico (BAUER; CASTRO; 

ANTUNES, 2010, 2011). Logo após as análises iniciais e mapeamento é feita a 

quantificação das anomalias, classificação e quantificação do nível de degradação, além da 

determinação do índice de degradação; de acordo com a Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 – Etapas do MMD 

 

 

A quantificação das anomalias (1ª etapa) é feita sobrepondo-se uma malha de 0,50 m x 0,50 

m (0,25 m²) sobre o mapeamento de danos realizado (SILVA, 2014; SOUZA, 2016). Desta 

forma, as anomalias podem ser contabilizadas por unidade de área (m²), e o resultado 

representa a porcentagem (%) de área degradada da fachada. 

 

Já a classificação e o nível de degradação são determinados de acordo com as anomalias 

encontradas.  

 

A última etapa é feita através do índice denominado Fator Geral de Danos adaptado (FGDA) 

modificado por Souza (2016) a partir do índice proposto por Silva (2015). O valor final 

calculado, representado por um índice, descreve o desempenho global das fachadas com base 



38 
 

nas anomalias detectadas, extensão e localização das mesmas, além da gravidade (SILVA, 

2015). O FGDA pode ser calculado de acordo com a Equação 2.1.  

 

 
𝐹𝐺𝐷𝐴 =  

𝛴𝐴𝑑(𝑛). 𝑘𝑛𝐴. 𝑘𝑐𝑛

𝛴𝑘𝑚á𝑥. 𝐴𝑡
  (2.1) 

 

Onde: 

 

Ad(n)= área danificada por uma anomalia n (m²); 

knA= constante de ponderação das anomalias n, em função do nível de condição, onde kn Є 

{1,2,3,4}; 

kcn= constante de ponderação da importância relativa das anomalias detectadas; 

Σkmáx= somatório das constantes de ponderação equivalentes ao nível de pior condição; 

At= área da amostra de fachada (m²). 

 

Os valores de knA foram determinados de acordo com a probabilidade de ocorrência das 

anomalias nas amostras estudadas e estão dispostos na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Critério de níveis de condição (knA) utilizados (SOUZA, 2016) 

Nível de condição Tipo de dano 
Nível de 

ponderação (kn) 
% área degradada 

Nível 0 – Melhor 

condição 

Degradação não 

detectável visualmente 
- - 

Nível 1 – Boa 

condição 

Falha de Rejunte (FR) 

1 

< 4,3% 

Eflorescência (EF) < 1,2% 

Falha de Vedação (FV) < 5,7% 

Nível 2 – 

Degradação ligeira 

Falha de Rejunte (FR) 

2 

4,3% < x < 9,0% 

Eflorescência (EF) 1,2% < x < 1,5% 

Falha de Vedação (FV) 5,7% < x < 8,1% 

Fissuração (FI) < 4,0% 

Desc. Cerâmico (DC) < 37,1% 
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(Continuação) Tabela 2.4 - Critério de níveis de condição (knA) utilizados (SOUZA, 2016) 

Nível de condição Tipo de dano 
Nível de 

ponderação (kn) 
% área degradada 

Nível 3 – 

Degradação 

moderada 

Falha de Rejunte (FR) 

3 

> 9,0% 

Eflorescência (EF) > 1,5% 

Falha de Vedação (FV) > 8,1% 

Fissuração (FI) 4,0% < x < 6,1% 

Desc. Cerâmico (DC) 37,1% < x < 49,1% 

Nível 4 – 

Degradação 

generalizada 

Fissuração (FI) 

4 

> 6,1% 

Desc. Cerâmico (DC) > 49,1% 

 

Para a variável kc,n são adotados os valores da Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 - Valores de Kcn adotados por Silva (2016) 

Anomalia Fissura Descolamento 

cerâmico 

Eflorescência Falha de 

vedação 

Falha de 

rejunte 

Kcn 1,00 0,82 0,12 0,08 0,06 

 

O valor de kmáx adotado é de dezessete (17), e considera a soma de todos os valores máximos.  

 

Com os resultados de FGDA quantificados, Souza (2016) apresentou a curva de degradação 

para 17 edifícios com revestimento cerâmico em Brasília-DF, compostos por 184 amostras 

e mais de 50.000 m² de fachada. A mesma pode ser observada na Figura 2.21. 
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Figura 2.21 – Curva de degradação para Brasília-DF (SOUZA, 2016) 

 

 

2.6 PREVISÃO DE VIDA ÚTIL 

 

Pelo grande número de variáveis que influenciam na vida útil dos sistemas e componentes, 

os métodos de previsão de vida útil podem ser considerados complexos. Estes métodos 

devem preocupar-se em evoluções, tanto relacionadas à redução de custos quanto aos 

impactos ambientais (JERNBERG et al., 2004; GALBUSERA; BRITO; SILVA, 2014). A 

redução de custos e dos impactos ambientais podem ser alcançadas, por exemplo, com a 

adequada adoção de estratégias de manutenção, que reduzem os custos relacionados à 

reparos posteriores e evitam que elementos ou sistemas sejam substituídos prematuramente. 

 

De acordo com a Figura 2.22, os principais métodos de previsão de vida útil podem ser 

divididos em três tipos, sendo eles: determinísticos, probabilísticos e de engenharia 

(HOVDE, 2004; MOSER, 2004; BALARAS et al., 2005). 
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Figura 2.22 – Métodos de previsão de vida útil e suas relações (adaptado de Hovde, 2004) 

 

 

Nos métodos determinísticos é feito o estudo dos fatores de degradação, que afetam os 

componentes ou sistemas estudados. Neste método são utilizadas fórmulas que expressam a 

ação dos fatores de degradação ao longo do tempo, até que o valor mínimo aceitável de 

desempenho seja atingido (SANTOS, 2010). 

 

A ISO 15686-8:2008 propõe a utilização do método fatorial, que é determinístico. Este 

procura obter uma avaliação da vida útil de projeto, tendo em conta diferentes fatores que 

podem influenciar na sua diminuição (BS ISO 15686-8, 2008). Devido a grande 

variabilidade dos processos de degradação, é muito pouco provável que todos os fatores que 

os influenciam sejam levados em conta, como é o caso dos aspectos relacionados à qualidade 

dos materiais. No contexto brasileiro em muitos casos não há informações da execução do 

projeto, ou até mesmo inexistência, o que dificulta a aplicação dos estudos de degradação 

(SOUZA, 2016). 

 

Os métodos probabilísticos (estocásticos) são bastante complexos e utilizam o cálculo 

matricial ou de probabilidade de ocorrerem mudanças no estado do elemento. Como há a 

influência de vários fatores nos processos degradativos, o método procura descrever as 

incertezas provocadas por estes.  

 

Cecconi (2002) verificou no decorrer do desenvolvimento das pesquisas ao longo de vários 

anos, que os métodos probabilísticos aumentam significativamente a precisão dos modelos 

de deterioração. Nestes métodos pode-se determinar por exemplo a probabilidade do 
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elemento em possuir determinada condição de degradação em função da idade, a 

probabilidade de falha ou até mesmo a probabilidade de se atingir o fim de vida útil após um 

determinado tempo (SILVA, 2015). Porém sua complexidade faz com que seu uso fique 

mais restrito a grandes projetos, pincipalmente pelo detalhamento exigido, que muitas das 

vezes não é compensador para casos muito específicos. 

 

Já os métodos de engenharia aliam a facilidade de utilização dos métodos fatoriais, com a 

precisão dos modelos probabilísticos (KIRKHAM et al., 2004; SANTOS, 2010). Esta junção 

das abordagens permite integrar a variabilidade associada à incerteza da realidade 

(GASPAR, 2002). A análise probabilística geralmente é associada às equações 

determinísticas, e desta forma associa a vantagem dos dois métodos anteriores. 

 

Os estudos sobre vida útil das construções têm apresentado grande evolução nos últimos 

tempos. Prova disso, é a existência de diversos documentos de normatização como é o caso 

do regulamento do Arquitectural Institute of Japan, o New Zealand Building Code (NZBC), 

a norma britânica BS 7543, o regulamento canadense CSA S478-95 e o conjunto da ISO 

15686 (SOUZA, 2016). Face a isto, diversos estudos têm desenvolvido novos modelos de 

previsão de vida útil, que partem dos mais simples aos mais complexos, e de acordo com 

Silva (2015), algumas conclusões podem ser tomadas sobre estes modelos: 

 

 Nenhum dos modelos é exato, sendo uma aproximação à realidade, o que torna 

importante conhecer o erro associado às estimativas produzidas; 

 Os modelos reagem às modificações de dados, visto que, são definidos com base em 

uma amostra finita. Caso sejam aplicados à novos dados, podem apresentar 

resultados distintos; 

 Os modelos são dependentes dos levantamentos de campo, e uma série de fatores 

pode alterar significativamente os resultados obtidos; 

 A quantificação de variáveis incluídas no modelo muitas vezes é subjetiva, pela 

dificuldade encontrada em traduzir a influência de determinada variável na vida útil 

dos revestimentos. 
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Dentro deste contexto, e de forma a reunir todos os aspectos já tratados no Capítulo 2, as 

definições para as metodologias de previsão de vida útil podem ser estabelecidas de acordo 

com a Figura 2.23 (BS ISO 15686-2, 2012).  

 

Figura 2.23 – Metodologia sistemática para previsão de vida útil (adaptado da BS ISO 

15686-2, 2012). 

 

 

Primeiramente deve ser definida a contextualização para proposição da metodologia, que 

conforme a Figura 2.23 é baseada nas informações prévias sobre os requisitos do usuário, 

contexto da construção, requisitos de desempenho e outros. Após isso, a ISO 15686-2: 2012 
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determina que devem ser identificados os agentes de degradação (retratados no item 2.2), as 

características de desempenho e aspectos relacionados às particularidades impostas. Para 

esta etapa deve ser identificado o ambiente de inserção dos elementos estudados, que 

influencia diretamente na degradação dos mesmos. 

 

Por meio de um pré-teste, pode-se fazer uma avaliação inicial da influência dos agentes 

identificados, para posteriormente serem realizadas as exposições de longa ou curta duração, 

que conforme o item 2.5 devem ser escolhidas de acordo com o objetivo da avaliação. Os 

pré-testes podem ser eliminados caso já se tenha um conhecimento prévio das amostras 

estudadas (BS ISO 15686-2, 2012). Caso o proceso de degradação seja explicado (similar) 

pela avaliação do tipo de exposição deve-se proseguir para posterior análise. 

 

Sabe-se que há atuação simultânea de vários agentes de degradação, o que dificulta a 

identificação dos mecanismos atuantes. Desta forma a ação pode ser em termos das funções 

de desempenho ao longo do tempo ou dose-resposta (FLORES-COLEN, 2009; JERNBERG 

et al., 2004). As funções de desempenho podem indicar por exemplo, a evolução da 

degradação ao longo do tempo (item 2.5), e as funções dose-resposta são capazes de indicar 

um valor de intensidade do agente (dose) relacionada à um indicador de degradação. 

 

Um exemplo de aplicação das funções dose-resposta é o modelo desenvolvido por Freitas et 

al. (2008), que procuraram estabelecer o número de ciclos para o envelhecimento artificial 

acelerado em relação ao número de anos do período real. Neste caso a aplicação foi feita 

para perda de aderência de sistemas adesivos de placas cerâmicas (Figura 2.24). 

 

Figura 2.24 - Modelo de previsão da correlação entre o número de ciclos do ensaio de 

envelhecimento acelerado e do tempo real de exposição (Adaptado de Freitas et al., 2008) 
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3 COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO 

 

O comportamento higrotérmico dos edifícios reflete o conjunto de fenômenos de natureza 

térmica e relacionados à umidade, que influenciam e determinam o comportamento que as 

construções terão quando sujeitas às ações oriundas do clima e condicionadas pela 

envolvente (HENRIQUES, 2011). Este conceito está diretamente relacionado ao 

desempenho que os materiais e sistemas apresentam durante a vida útil, uma vez que o 

mesmo depende diretamente das condições de exposição.  

 

3.1 PARÂMETROS E CONCEITOS- UMIDADE E TEMPERATURA 

 

Para uma melhor compreensão desta dissertação, considerou-se importante definir algumas 

terminologias necessárias para o bom entendimento do comportamento dos materiais face à 

ação da umidade e temperatura. Desta forma, no Quadro 2.1 são apresentadas as 

propriedades básicas relacionadas ao comportamento higrotérmico dos materiais.  

 

Especificamente para o software WUFI® Pro 5.3, essas são as propriedades necessárias para 

fazer os cálculos da simulação higrotérmica. Além disso, no decorrer deste capítulo são 

abordadas outras propriedades importantes, tais como o coeficiente de capilaridade e as 

curvas higroscópicas. 
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Quadro 3.1 - Propriedades higrotérmicas básicas dos materiais (WUFI, 2013) 

 

 

A Tabela 3.1 traz alguns materiais comumente utilizados na construção civil, com suas 

respectivas propriedades básicas apresentadas. Nota-se a grande variação destas 

propriedades, que consequentemente condicionam condições completamente diferentes de 

transporte de umidade e calor. 
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Tabela 3.1 – Propriedades higrotérmicas básicas para alguns materiais de construção 

(WUFI, 2013) 

Material 
ρbulk 

(kg/m³) 

ρtrue 

(kg/m³) 
ξ (-) µ (-) 

C 

(J/kg.K) 

l 

(W/m.K) 

Concreto C35/C45 2220 2707 0,18 248 850 1,6 

Bloco de concreto 685 2446 0,72 8 850 0,14 

Bloco cerâmico 

maciço 
1900 2500 0,24 10 850 0,6 

Argamassa de cimento 2000 2857 0,3 25 850 1,2 

Madeira 650 1226 0,47 200 1500 0,13 

Painel de gesso 625 2315 0,73 8 850 0,2 

Poliuretano (PU) 40 800 0,95 50 1500 0,025 

 

3.2 TRANSPORTE DE UMIDADE 

 

Os materiais utilizados na construção civil são geralmente higroscópicos, ou seja, a 

quantidade de água fixada por adsorção é perceptível. Os materiais ou componentes em que 

a massa é praticamente constante a qualquer umidade relativa (UR), são chamados de não 

higroscópicos (FREITAS, 2012b).  

 

Podem ser considerados como mecanismos de fixação de umidade nestes materiais a 

adsorção, condensação e capilaridade. Na fase vapor a difusão e os movimentos convectivos 

condicionam o transporte de umidade, já para a fase líquida, os condicionantes são a 

gravidade e o gradiente de pressão (FREITAS; TORRES; GUIMARÃES, 2008). Moléculas 

na fase líquida ou vapor tem uma maior mobilidade quando comparadas às fases sólida e 

adsorvida, e desta forma o transporte de umidade nestas fases é maior (TRECHSEL; 

BOMBERG, 2009). 

 

É importante destacar que os transportes na fase líquida e vapor podem ocorrer ao mesmo 

tempo, e são dependentes das características dos materiais e condições climáticas 

(temperatura, umidade, precipitação, radiação solar e pressão do vento). Os fenômenos de 

transferência de calor e ar ainda devem ser considerados, pois ocorrem de forma simultânea 

ao transporte de umidade (FREITAS; PINTO, 1998). 

 

Dentre os agentes de degradação a umidade pode ser destacada como um dos mais 

importantes. Seus efeitos podem estar relacionados a diversos fenômenos, tais como: 
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corrosão eletroquímica dos metais, deteriorações químicas, gelo-degelo, manchamentos, 

mudanças de volume, crescimento de microorganismos, dentre outros. Para que os 

problemas relacionados à umidade ocorram, quatro fatores devem existir (STRAUBE, 

2002): 

 

 Fonte disponível de umidade; 

 Rota ou meios para que haja o fluxo; 

 Existência de uma força motriz; 

 Material ser suscetível aos danos. 

 

De acordo com Straube (2002) é praticamente impossível remover completamente estes 

quatro aspectos, e na prática é melhor lidar com dois ou mais deles para reduzir as 

possibilidades de se ter algum problema. 

 

A diferença de concentração de umidade é a primeira razão para haver transporte, e esta pode 

induzir algumas situações, como o transporte por diferença de forças capilares ou diferença 

de pressão de vapor. A Figura 3.1 traz os principais tipos de transporte de umidade, com suas 

origens, fases de ocorrência, tipo de processo de molhagem, armazenamento e secagem. 

 

Conforme observado na Figura 3.1 as principais fontes são: a precipitação, fontes 

canalizadas, solo, atividades e processos, ar e construção. Os processos envolvidos 

evidenciam a complexidade dos fenômenos que causam a origem, transporte e 

armazenamento de água nas edificações. Sobretudo no que se diz respeito ao transporte na 

molhagem e secagem, pode-se detalhar quatro principais processos relacionados: 

 

 Gravidade ou ação de pressões externas: ocorre pela indução da passagem de 

umidade verticalmente, pela ação conjunta da gravidade e pressões externas ou pela 

resultante da gravidade e forças capilares; 

 Sucção capilar: ação de forças capilares sobre a água no estado líquido, sendo esta a 

principal causa da umidade ascensional; 

 Difusão: é proporcional ao gradiente de concentração, ocorre quando não há 

continuidade dos líquidos, e a água se transfere por gradientes de pressão de vapor 
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existentes nos poros. Nessa situação a água também pode se mover devido à ação da 

temperatura, sendo o fluxo de calor e umidade interdependentes (HALL, 1977); 

 Convecção: ocorre quando o vapor de água é transportado com fluxo de ar. A 

extensão da convecção pode ser determinada pela diferença total de pressão, teor de 

umidade e espessura do elemento construtivo (FREITAS, 2012a). 

 

Figura 3.1 - Tipos de transporte por umidade em materiais de construção e seus 

componentes (adaptado de Straube, 2002) 

 

 

Os processos de molhagem, armazenamento, transporte e secagem abordados na Figura 3.1 

são detalhados nos próximos itens. 

 

3.2.1 Mecanismos que condicionam à transferência de umidade 

 

A grande maioria dos materiais utilizados na construção civil possui a capacidade de 

absorver ou perder umidade quando submetidos a ambientes com variações de umidade 

relativa. De maneira a condicionar o transporte fisicamente são três os mecanismos de 
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transferência de umidade: adsorção, condensação e capilaridade (FREITAS; TORRES; 

GUIMARÃES, 2008) 

 

A adsorção é condicionada principalmente pelas forças de van der Waals. Este tipo de 

ligação física faz com que as moléculas adsorvidas se mantenham fixas à superfície do 

substrato. O efeito é condicionado pela UR, a medida que aumenta de acordo com o 

crescimento desta, além disso pode-se citar a importância da temperatura, pressão parcial de 

vapor de água e superfície do sólido (TRECHSEL; BOMBERG, 2009). De acordo com 

Henriques (2011) para até cerca de 20% de UR a adsorção é feita em monocamadas, e a 

medida que se aumenta a umidade há a formação de multicamadas (20 e 40%). O processo 

inverso ao citado anteriormente pode ser chamado de dessorção, e este ocorre até o momento 

em que há o equilíbrio com a UR do ambiente, de forma que o material nunca estará 

completamente seco, a menos que seja submetido ao aquecimento em estufa. 

 

Com o progressivo aumento da umidade e após a fixação de uma camada de moléculas de 

água na superfície (Figura 3.2-a) ocorre simultaneamente o avanço da camada adsorvida, 

passando para multicamadas (Figura 3.2-b). Quando a pressão de vapor é igual a pressão de 

saturação, há ocorrência de condensações e o aparecimento de uma fase líquida (Figura 3.2-

c), e consequente formação do menisco (FERNANDES; PHILIPPI; PEDRINI, 1990), de 

acordo com a Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Processos de adsorção e condensação (adaptado de FREITAS; TORRES; 

GUIMARÃES, 2008) 

 

(a)                                           (b)                                          (c) 

 

A capilaridade tem início quando o material é colocado em contato com a água líquida, sendo 

diretamente proporcional a tensão superficial do líquido e ao ângulo de molhagem. Nos 

poros o gradiente de pressão capilar é estabelecido entre o líquido e o gás. 
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O coeficiente de capilaridade (Avalor) representa a capacidade do material absorver água 

líquida em função do tempo. O coeficiente (dado em g/dm².min1/2) é calculado considerando-

se o coeficiente angular da reta formada pela relação do aumento de massa (g/dm²) pela raiz 

quadrada do tempo (√𝑚𝑖𝑛). Para o caso das argamassas a norma utilizada deve ser a ABNT 

NBR 15259: 2005. 

 

A Figura 3.3 mostra a absorção de água por capilaridade para três argamassas distintas, 

denominadas de referência (REF), além de CaS 0,25% e CaS 1,00% que consideram a adição 

dos teores de 0,25% e 1,00% de estearato de cálcio (aditivo hidrofugante), respectivamente 

(SALOMÃO; BAUER, 2014).  

 

Figura 3.3 – Absorção de agua por capilaridade (SALOMÃO; BAUER, 2014) 

 

 

Pela Figura nota-se que as amostras de CaS 0,25% (azul) e CaS 1,00% (verde) tiveram 

redução na inclinação da reta quando comparadas com a argamassa REF (vermelha), e essa 

redução é mais acentuada quanto maior for a quantidade de aditivo hidrofugante. Na prática 

isso significa que a absorção capilar diminuiu a medida que foi adicionado um maior teor do 

estearato, e consequentemente houveram reduções nos coeficientes de capilaridade. 
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A Figura 3.4, mostra todos os mecanismos já mencionados (adosorção, condensação e 

capilaridade) representados graficamente pela curva armazenamento de umidade (curva 

higroscópica) para um material fictício. Na curva é possível observar-se a presença de dois 

domínios, denominados de higroscópico1 e capilar2 (hígrico). 

 

Figura 3.4 - Curva higroscópica (adaptado de WUFI, 2013) 

 

 

Estas curvas também chamadas de isotermas de equilíbrio, mostram a alteração do conteúdo 

de umidade quando o material avaliado está exposto a variação de UR, além de subsidiar 

estudos à respeito da estrutura porosa do material (SANTOS, 2006). Durante o processo de 

adsorção o material ganha umidade, e na dessorção ocorre o processo inverso, e histerese é 

caracterizada pelo maior teor de umidade apresentado durante a dessorção. 

 

A saturação capilar que corresponde à passagem do ponto de saturação livre (wf) e UR de 

100% só pode ser excedida com a aplicação de uma pressão externa, e remoção das bolhas 

de ar (KRUS, 1996). Após este ponto ocorre a região denominada de super-saturação cujo o 

máximo teor de umidade (wmax) é determinado pela porosidade do material e pode resultar, 

por exemplo, da condensação sob um gradiente de temperatura (WUFI, 2013). 

 

                                                 
1 Corresponde ao domínio onde a fixação de umidade ocorre por adsorção e posterior condensação capilar, 

onde a umidade é adsorvida do ambiente (FREITAS; TORRES; GUIMARÃES, 2008). 
2 O domínio capilar ou hígrico acontece quando o material é colocado em contato com água na fase líquida e 

o transporte ocorre por capilaridade (FREITAS; TORRES; GUIMARÃES, 2008). 



53 
 

3.2.2 Secagem 

 

Nas situações em que um material saturado está em um ambiente com temperatura e umidade 

constante, pode-se identificar três fases de secagem caracterizadas por diferentes velocidades 

de fluxo, conforme Figura 3.5 (FREITAS, 1992). 

 

Figura 3.5 – Curva de secagem (FREITAS, 1992) 

 

 

De acordo com este mesmo autor às fases se dividem da seguinte forma: 

  

 Primeira fase: durante esta fase as forças capilares ainda conseguem fazer com que a 

água líquida chegue até a superfície. O teor de umidade é constante no interior do 

material, caracterizando desta forma uma secagem uniforme; 

 Segunda fase: nesta etapa a secagem passa a ocorrer por difusão, e a frente úmida se 

desloca para o interior do material. O fluxo de água tende a diminuir cada vez mais, 

pelo aumento da camada seca; 

 Terceira fase: extremamente lenta e corresponde ao equilíbrio higroscópico. 

 

Para exemplificar o comportamento aqui descrito, pode-se associar a incidência de chuva 

nas fachadas das edificações. O tempo em que a superfície fica exposta à incidência deste 

agente influenciará na duração e troca das fases supracitadas. Além do mais, os ciclos de 

molhagem e secagem recebem influência da temperatura e umidade interior e exterior. 
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3.3 TRANSMISSÃO DE CALOR 

 

A diferença de temperatura entre duas regiões faz com que haja o fluxo de calor de uma para 

outra, sempre em sentido decrescente, ou seja, da região de maior para a de menor 

temperatura. Ao conjunto de fenômenos que caracterizam essa passagem dá-se o nome de 

transmissão de calor ou trocas térmicas (COSTA, 1974; RIVERO, 1985; FROTA; 

SCHIFFER. 2003). 

 

As trocas térmicas secas podem ocorrer de três formas diferentes, sendo condução, 

convecção ou radiação. Para o cálculo de consumo de energia nas edificações, geralmente 

considera-se o calor transferido puramente por condução. Porém, quando se tratam de 

materiais porosos (presença de água em diferentes fases), as paredes ficam submetidas a 

gradientes de temperatura e teores de umidade. E com isso a transferência de calor e umidade 

ocorrem simultaneamente, e de forma interdependente (MENDES, 1997). 

 

Na condução, a transmissão acontece devido ao contato molecular dos corpos. As moléculas 

se encontram em movimento vibratório, e por choque, as de maior temperatura cedem 

energia para às moléculas de menor temperatura. A condução obedece a lei de Fourier, onde 

o fluxo térmico é proporcional à superfície por onde o calor passa e ao gradiente de 

temperatura (COSTA, 1974). 

 

Já a convecção acontece quando os corpos estão em contato molecular, porém ao menos um 

é fluido. De acordo com Rivero (1985) este processo pode ser divido em duas fases, de forma 

que na primeira o calor é transmitido por condução. Já na segunda, a alteração sofrida pela 

temperatura do fluido modifica sua densidade, e o mesmo adquire movimento convectivo. 

Um exemplo para este tipo de transporte é o simples aquecimento de água, no qual a água 

quente tende a subir (menos densa) e a água fria segue em movimento para baixo (mais 

densa).  

 

As trocas de calor por radiação ocorrem através da capacidade dos corpos em emitir e 

absorver energia térmica (FROTA; SCHIFFER, 2003). Em decorrência da natureza 

eletromagnética da energia ocorre a transmissão sem a necessidade de um meio para 

propagação (podendo ocorrer mesmo no vácuo). Esta natureza é distribuída em diferentes 

comprimentos de onda e de acordo com Rivero (1985) cabem lembrar alguns princípios: 
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 Todo corpo que tem energia interna, transforma parte da mesma em energia radiante; 

 A troca de energia radiante entre corpos exige que o meio permita a passagem das 

radiações por eles emitidas, sendo o ar transparente a todos os comprimentos de onda; 

 A energia radiante absorvida se transforma em calor. 

 

Dessa forma, os corpos podem tanto transmitir (corpos translúcidos), refletir ou absorver a 

radiação térmica incidente. E a soma da reflexão (r), absorção (a) e a transmissão (τ) é 

igual a 100 % da radiação incidente, como pode ser visto pela Equação 3.1.  

 

 𝛼 +  𝜌 +  𝜏 = 1 (3.1) 

 

De acordo com Lamberts, Dutra e Pereira. (2004) os materiais de construção são seletivos à 

radiação de onda curta e a principal determinante desta característica é a cor superficial. Os 

materiais escuros absorvem mais radiação incidente quando comparados a materiais mais 

claros.  

 

Conforme observado na Figura 3.6, após a radiação ser absorvida por um material, este 

aquecerá e parte será reemitida para fora e a outra parte para o ambiente interno, sendo que 

para a quantidade de energia emitida por metro quadrado (W/m²) dá-se o nome de 

irradiância. A propriedade que governa a emissão dos corpos e que possibilita a comparação 

com o corpo negro, é a emissividade (e).  

 

Figura 3.6 – Trocas de calor (DORNELLES e RORIZ, 2007) 
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A ABNT NBR 15220-1: 2005 traz valores referência para absortância e emissividade de 

diversos materiais utilizados na construção civil, e alguns deles podem ser vistos na Tabela 

3.2. 

 

Tabela 3.2 – Valores de absortância e emissividade para diversos materiais e cores 

diferentes (ABNT NBR 15220-1: 2005) 

Tipo de superfície a e 

Chapa de alumínio (nova) 0,05 0,05 

Chapa de alumínio (oxidada) 0,15 0,12 

Chapa de aço galvanizada 

(nova) 
0,25 0,25 

Caiação nova 0,12/0,15 0,9 

Concreto aparente 0,65/0,80 0,85/0,95 

Telha de barro 0,75/0,80 0,85/0,95 

Tijolo aparente 0,65/0,80 0,85/0,95 

Reboco claro 0,30/0,50 0,85/0,95 

Revestimento asfáltico 0,85/0,98 0,90/0,98 

Vidro incolor 0,06/0,25 0,84 

Vidro colorido 0,40/0,80 0,84 

Vidro metalizado 0,35/0,80 0,15/0,84 

Pintura 

Branca 0,2 0,9 

Amarela 0,3 0,9 

Verde clara 0,4 0,9 

Alumínio 0,4 0,5 

Verde escura 0,7 0,9 

Vermelha Preta 0,74 0,9 

Preta 0,97 0,9 

 

As únicas referências normativas no Brasil para absortância e emissividade são às das 

normas ABNT NBR 15575: 2013 e ABNT NBR 15220-2: 2005, que estabelecem valores 

citados acima para alguns materiais e poucas cores, além de valores de absortância para cores 

genéricas como clara (0,3), média (0,5) e escura (0,7). 
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Ao comparar-se os diferentes materiais e cores é possível observar em relação à absortância 

que o menor valor apresentado é o da cor branca (0,2), e o maior é o da cor preta (0,97), bem 

como o do revestimento asfáltico (0,98). Porém Dornelles e Roriz (2007) mostraram que 

este parâmetro não depende apenas da cor, e a rugosidade do material também deve ser 

considerada.  

 

Já a emissividade também possui uma grande variação entre os materiais, sendo a menor 

apresentada pela chapa de alumínio nova (0,05) e a maior para revestimento asfáltico (0,98). 

Tanto para emissividade quanto para absortância devem ser considerados os comprimentos 

de onda incidentes, temperatura, distância e o material a ser caracterizado.  

 

A condutividade térmica é outra propriedade importante no que diz respeito ao transporte de 

calor, e representa a capacidade dos materiais em conduzir calor por unidade de tempo 

(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2004). 

 

Para os metais a condutividade é alta (20 – 700 W/m.K), pelo fato de os elétrons se 

movimentarem livremente. Já os materiais não metálicos não permitem o movimento de 

elétrons e a condutividade destes está entre 0,5 e 30 W/m.K. Os isolantes térmicos possuem 

baixa condutividade (~ 0,04 W/m.K), principalmente pela quantidade de ar incorporado na 

estrutura interna. (ORDENES; LAMBERTS; GÜTHS, 2008). Como exemplo dos três casos 

anteriores, podem-se citar o alumínio (230 W/m.K), o concreto (1,75 W/m.K) e o 

poliestireno expandido (0,04 W/m.K), respectivamente (ABNT NBR 15220-3, 2005). 

 

3.4 MODELAGEM DO COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO DOS 

EDIFÍCIOS 

 

Os problemas relacionados à umidade sempre demandaram grande interesse de estudo, 

porém nas últimas décadas o transporte de umidade tem se tornado objeto de estudos 

sistemáticos, principalmente no desenvolvimento da modelagem higrotérmica. Com o 

crescente aprimoramento da tecnologia centenas de programas computacionais têm sido 

desenvolvidos ou aprimorados, principalmente relacionados ao tema energia das edificações 

(DELGADO et al., 2010). 
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Os modelos relacionados à análise higrotérmica são conhecidos como Hygrothermal 

Analysis Methods (HAM), e a sigla deste método tem origem das palavras heat, air e 

moisture, ou seja, Métodos de análise higrotérmica (baseados em calor, ar e umidade). Os 

softwares de simulação higrotérmica são baseados em algum modelo numérico de 

discretização de espaço e tempo, sendo alguns deles: Método das Diferenças Finitas (MDF), 

Método dos Volumes Finitos (MVF), Método dos Elementos Finitos (FEM) e Método de 

fator resposta e função de transferência (RAMOS et al., 2007). 

 

A análise tem o objetivo de fornecer informações suficientes e apropriadas para a tomada de 

decisão, e três diferentes frentes podem ser identificadas como utilizadores desta ferramenta: 

avaliação, projeto e estudo (STRAUBE; BURNETT, 2001). De acordo com estes autores, 

as etapas pertinentes à essas três possibilidades podem ser observadas na Figura 3.7. 

 

Na análise da Figura 3.7 observa-se que após ser definida a metodologia adequada alguns 

aspectos tornam-se pontos chave tanto para o estudo, análise e projeto. De acordo com 

Straube e Burnett (2001) definir a geometria1 do ambiente em estudo, condições de 

contorno2 (interior e exterior) e propriedades higrotérmicas dos materiais, é essencial para 

que a análise seja bem estabelecida e limitada, e possam ser alcançados os objetivos para o 

qual esta se propôs.  

 

Ao mesmo tempo Freitas (2008) destaca que alguns materiais tem propriedades difíceis de 

se determinar, a introdução de interface de elementos pode não ser facilmente estabelecida 

e é simplificada, além de que o arquivo climático é específico, para aquela determinada 

condição. E isto mostra que, apesar de fornecer bons resultados as simulações devem ser 

usadas de maneira cautelosa, com definições de todas as condições iniciais adequadamente, 

além de validações. 

 

                                                 
1 Por geometria é caracterizada à estruturação das camadas dos sistemas estudados. Pode também ser chamada 

de configuração do elemento construtivo (FREITAS et al., 2012). 
2 São os fatores internos e externos que condicionam o comportamento higrotérmico, que devem ser 

previamente definidos (DIN EN 15026, 2007). 
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Figura 3.7 – Procedimento geral de análise e projeto higrotérmico (adaptado de Straube e 

Burnett, 2001) 

 

 

A norma DIN EN 15026:2007 estabelece alguns aspectos para calcular a transferência de 

calor e umidade, sob ação de regime transiente através da simulação higrotérmica. Ela 

reforça a necessidade de definição correta dos dados de entrada das simulações os quais se 

associam com os materiais e envolvente. As principais definições nesta etapa referem-se às 

características do sistema estudado, propriedades higrotérmicas dos materiais, condições de 

contorno e limitações de cálculo, de acordo com a Figura 3.8. Estas devem ser definidas de 

maneira criteriosa para que os resultados reflitam as verdadeiras condições encontradas em 

campo. 
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Figura 3.8 – Fluxograma resumo da simulação higrotérmica (adaptado da DIN EN 15026, 

2007; Jorne, 2010) 

 

 

Após à simulação, são apresentados os dados de saída, que referem-se ao comportamento 

dos materiais e cargas de fatores climáticos impostas à edificação (resposta em termos de 

calor e umidade). Além do mais, com os dados de saída pode-se associar ao desempenho 

energético das edificações, crescimento de fungos, relação dos comportamentos aos 

mecanismos de degradação (pós-processamento).  

 

3.5 WUFI® PRO 5.3 - SOFTWARE DE SIMULAÇÃO HIGROTÉRMICA 

 

O WUFI® (Wärme Und Feuchte Instationär) traduzido para o português como transporte 

transiente de calor e umidade é um conjunto de softwares de simulação higrotérmica 

desenvolvidos pelo Instituto de Física das Construções de Fraunhofer na Alemanha 

(Fraunhofer Institute for Building Physics- IBP).  
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Com os softwares desenvolvidos pelo IBP é possível calcular-se o transporte transiente de 

calor e umidade em uma ou duas dimensões para sistemas multicamadas de edificações 

(WUFI, 2013). De acordo com Costa (1974) quando há variação da temperatura interna com 

o tempo, diz-se que o regime é transiente ou variável. Os softwares de simulação 

higrotérmica mais modernos utilizam este tipo de regime para caracterizar o comportamento 

higrotérmico dos edifícios, e este é o comportamento que acontece na realidade, devido às 

variações diárias de temperatura. 

 

Para esta dissertação foi utilizado o software WUFI® Pro 5.3, que utiliza um modelo 

unidirecional para os cálculos do transporte de umidade e calor, governado pelas Equações 

Diferenciais 3.2 e 3.3, respectivamente (KÜNZEL, 1995). As mesmas são resolvidas de 

forma iterativa por meio do método dos volumes finitos implícito e o modelo utilizado no 

software foi amplamente validado por estudos ligados aos desenvolvedores e outras 

entidades independentes (WUFI, 2013; COELHO e HENRIQUES, 2016). 

 

 𝜕𝑤

𝜕𝜑
 
𝜕𝜑

𝜕𝑡
=  ∇ (𝐷𝜑 ∇𝜑 +  𝛿𝑝 ∇ (𝜑 𝑝𝑠𝑎𝑡)) (3.2) 

 

 𝜕𝐻

𝜕𝑇
 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=  ∇ (𝜆 ∇Τ) +  ℎ𝑣 ∇ (𝛿𝑝 ∇ (𝜑 𝑝𝑠𝑎𝑡)) (3.3) 

 

Onde: 

 

w - Teor de água (kg/m3); 

φ - Umidade relativa (%); 

t – Tempo (s); 

Dφ - Coeficiente de transferência de água líquida (kg/m.s). 

δ p  - Permeabilidade ao vapor (kg/m.s.Pa); 

psat - Pressão de vapor de saturação (Pa); 

H – Entalpia (J/m3); 

T – Temperatura (Kelvin); 

λ - Condutibilidade térmica (W/m.K); 

hv - Calor latente com mudança de estado - evaporação (J/kg); 
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Em relação à Equação 3.2, o armazenamento de umidade é proporcional à derivada da curva 

de armazenamento de umidade (jw/jf). O lado direito da equação mostra as condições de 

transporte governadas pela diferença de fluxo líquido e de vapor de água. Já a Equação 3.3 

para fluxo de calor variável é obtida pela derivada da entalpia em função da temperatura no 

tempo (JORNE, 2010). É considerada a transferência de calor por condução, além das 

parcelas de radiação solar de onda curta e a noite para o resfriamento, a radiação de onda 

longa. As transferências por convecção não são consideradas (DELGADO et al., 2010). 

 

No contexto brasileiro Zanoni (2015) utilizou o WUFI® no estudo de diferentes sistemas de 

revestimentos argamassados em Brasília-DF. A autora aplicou o software em dois momentos 

distintos: na quantificação dos agentes climáticos e na verificação das respostas 

higrotérmicas dos sistemas. Pelas conclusões o software pode ser utilizado no Brasil, 

principalmente pela possibilidade de inserção de arquivos TMY disponibilizados por Roriz 

(2012), para uma extensa quantidade de cidades. 

 

Delgado et al. (2010) apresentaram uma extensa revisão dos quatorze softwares disponíveis 

para o público em geral. Estes utilizam diferentes modelos e propriedades para simulação do 

transporte de calor e umidade em uma ou mais dimensões. Observa-se pelo Quadro 3.2 que 

dentro deste levantamento o WUFI® destaca-se por ser um dos que apresentam mais 

propriedades analisadas e consideradas em seu modelo, sendo dez propriedades para os 

materiais e para condições de contorno.  

 

Quadro 3.2 - Principais softwares de análise higrotérmica e considerações dos modelos 

(DELGADO et al. 2010) 

Propriedades dos materiais 

Softwares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1D-HAM ✔  ✔ ✔ ✔ ✔       ✔  

Bsim 2000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔      ✔  ✔ 

DELPHIN 

5 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  ✔  ✔  

EMPTIED ✔  ✔ ✔  ✔  ✔     ✔  

GLASTA ✔  ✔ ✔  ✔ ✔        

hygIRC - 

1D 
✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔    ✔  

HAMLab ✔  ✔ ✔   ✔   ✔  ✔   

HAM-

Tools 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔   ✔  ✔  

IDA-ICE ✔  ✔ ✔ ✔ ✔      ✔ ✔  

MATCH ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔   ✔ ✔  ✔ 
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(Continuação) Quadro 3.2 - Principais softwares de análise higrotérmica e 

considerações dos modelos (DELGADO et al. 2010) 

Softwares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

MOIST ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔    ✔  

MOIST-

EXP 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  

UMIDUS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔        

WUFI ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔   
1 

 

Condições de contorno 

Softwares 
Externa Interna 

A B C D E F G H I J I II III IV 

1D-HAM ✔ ✔ ✔ ✔    ✔   ✔ ✔   

Bsim 2000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  

DELPHIN 

5 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔  

EMPTIED ✔ ✔ ✔        ✔ ✔ ✔  

GLASTA ✔ ✔  ✔    ✔   ✔    

hygIRC - 

1D 
✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

HAMLab ✔ ✔   ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔   

HAM-

Tools 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  

IDA-ICE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔   ✔ ✔   

MATCH ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  ✔ ✔   

MOIST ✔ ✔  ✔ ✔ ✔   ✔  ✔ ✔   

MOIST-

EXP 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

UMIDUS ✔ ✔  ✔ ✔ ✔     ✔ ✔   

WUFI ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔   
1 

Propriedades 

1 Densidade de massa A Temperatura 

2 Porosidade B Umidade relativa/ponto de orvalho/pressão de vapor/ 

concentração 

3 Calor específico C Pressão do ar 

4 Condutividade térmica D Radiação solar 

5 Curva higroscópica E Velocidade do vento 

6 Permeabilidade ao vapor 

de água 

F Direção do vento 

7 Difusão de vapor G Precipitação 

8 Pressão de sucção H Trocas por onda longa 

9 Difusividade líquida I Índice de nebulosidade 

10 Fator de resistência à 

difusão 

J Capacidade de evaporação 

11 Condutividade da água I Temperatura 

12 Capacidade higroscópica 

específica 

II Umidade relativa/ponto de orvalho/pressão de vapor/ 

concentração 

13 Permeabilidade ao ar III Pressão do ar 

14 Histerese da curva 

higroscópica 

IV Efeito chaminé* 

*Efeito proporcionado por aberturas que retiram o ar mais quente e promovem a ventilação (CHIARELLO, 

2006) 
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4 METODOLOGIA 

 

Como forma de se estudar degradação, muitas metodologias foram propostas, 

principalmente, com o âmbito de análise e previsão de vida útil. As mesmas têm o objetivo 

de mostrar ferramentas que venham auxiliar no estudo desta temática, além de serem 

adaptadas à aspectos regionais e particularidades (SILVA, 2014). Desta forma, a presente 

dissertação apresenta uma contribuição ao estudo da degradação dos edifícios associados à 

quantificação de agentes ligados ao clima, com a utilização do software WUFI® Pro 5.3 

como ferramenta para este estudo.  

 

É importante destacar, que o objetivo da dissertação não está relacionado à caracterização 

das propriedades higrotérmicas de forma extensiva, por não propor a comparação de 

diferentes materiais e como as mudanças impactam nas propriedades higrotérmicas. A 

simulação é utilizada como ferramenta para quantificar os agentes climáticos e avaliar suas 

influências na degradação das fachadas para a amostra estudada em Brasília-DF. 

 

A metodologia apresentada baseia-se na DIN EN 15026:2007 (descrita no item 3.4), ao 

associar os resultados da simulação à degradação dos edifícios na etapa de pós-

processamento. Conforme já descrito a mesma baseia-se nas etapas: entrada, processamento 

(simulação), saída e pós-processamento. A síntese das etapas e definições podem ser 

observadas na Figura 4.1, e nas descrições apresentadas nos itens 4.1 e 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Figura 4.1 - Metodologia adotada 

 

 

4.1 ETAPA 1: ENTRADAS E SAÍDAS DA SIMULAÇÃO HIGROTÉRMICA 

 

Na Etapa 1 estão dispostas as definições e saídas da simulação higrotérmica. As mesmas são 

definidas nos itens 4.1.1 e 4.1.2. 
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4.1.1 DADOS DE ENTRADA 

 

Os dados de entrada são os parâmetros necessários para realização da simulação 

higrotérmica e são definidos de acordo com o local de estudo. Estes se relacionam a definição 

dos materiais e propriedades, características da edificação, coeficientes de transferências à 

superfície, período de simulação, condições iniciais, além de clima interior e exterior. 

 

Nos próximos itens (4.1.1.1 a 4.1.1.9) são detalhados os dados inseridos no software WUFI® 

que considera os parâmetros citados anteriormente de acordo com a DIN EN 15026:2007. 

Os item 4.1.1.10 e 4.1.1.11 apresentam um estudo piloto para verificação das tendências dos 

resultados relacionados à temperatura e validação da simulação higrotérmica como 

ferramenta. 

 

4.1.1.1  Definição dos edificios 

 

Os edificios estudados nesta dissertação estão localizados em Brasília- Distrito Federal, que 

pelo plano urbanístico tem a limitação para construções de até seis pavimentos para áreas 

residenciais. As amostras possuem fachadas revestidas totalmente ou parcialmente com 

revestimento cerâmico, e foram estudados anteriormente por Silva (2014) e Souza (2016) 

com o intuito de quantificar a degradação. Desta forma, todos apresentaram algum tipo de 

anomalia, e consequentemente áreas degradadas.  

 

A escolha das amostras dentro do banco de dados estudado levou em consideração os 

edifícios que mais se aproximaram da tendência de degradação observada e delimitada nos 

estudos de Silva (2015) e Souza (2016). As amostras escolhidas permitiram uma 

caracterização por uma evolução de degradação consistente dentro das variações de idade 

do banco de dados. 

 

As características das amostras fazem com que suas tipologias sejam consideradas 

representativas para o caso em estudo, tendo em vista que o tipo de revestimento estudado é 

um dos mais utilizados na cidade (SILVA, 2014; NASCIMENTO et al., 2016). Todas as 

amostras podem ser observadas na Figura 4.2, bem como suas características podem ser 

vistas na Tabela 4.1. 
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Figura 4.2 – Edifícios que compõem as amostras de estudo 

 

 

Tabela 4.1 – Características dos edificios estudados 

Amostra 
Idade 

(anos) 

N° de 

pavimentos 

Área com 

revestimento 

cerâmico 

estudada (m²) 

A1 6 3 1671 

A2 9 6 3650 

A3 10 6 3533 

A4 17 6 302 

A5 32 6 2312 

A6 36 6 4157 

 

Nota-se pela Tabela 4.1 que as seis amostras apresentam idades entre 6 e 36 anos, e totalizam 

15625 m² de área de fachada com revestimento cerâmico. Além do mais, apenas o edificio 

A1 apresenta 3 pavimentos e os outros (A2, A3, A4, A5 e A6) apresentam 6 pavimentos.  
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4.1.1.2  Elemento construtivo 

 

Como elemento construtivo foi definido o sistema de revestimento cerâmico, visto que, esta 

é a característica das fachadas escolhidas para análise nesta dissertação. A composição das 

outras camadas da fachada adotada no WUFI® Pro 5.3 é mostrada na Figura 4.3, sendo que 

todos os componentes possuem as seguintes medidas:  

 

 Placa cerâmica- 0,5 cm (camada A); 

 Argamassa colante- 0,5 cm (camada B); 

 Argamassa de regularização externa (emboço)- 2,5 cm (camada C); 

 Bloco cerâmico- 9 cm (camada D); 

 Argamassa de revestimento interno- 3,0 cm (camada E); 

 

Além disso, foram utilizadas oito posições de monitoramento (representada pelas câmeras 

numeradas de 1 a 8 na Figura 4.3, onde é possível obter-se dados de temperatura e umidade 

do sistema adotado. 

 

Figura 4.3 - Corte esquemático das camadas do sistema construtivo adotado com posições 

de monitoramento utilizadas (adaptado de WUFI, 2013) 

 

 

4.1.1.3  Propriedades higrotérmicas dos materiais 

 

O banco de dados do WUFI® apresenta uma extensa gama de dados e propriedades de 

materiais e componentes de cosntrução, que não possuem exatamente as mesmas 
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características daqueles utilizados nesta dissertação, já que retratam condições típicas de 

outros países. 

 

Como a fachada de revestimento cerâmico é o caso de estudo, faz-se necessário caracterizar 

algumas propriedades referentes a seus componentes: placa cerâmica, rejunte, argamassa 

colante, argamassa de revestimento externo e interno, bem como bloco cerâmico. 

 

Para isso, os componentes das camadas do sistema estudado nesta dissertação foram 

ensaiados para se obter as seguintes propriedades, que são básicas para a simulação 

higrotérmica: 

 

 Massa específica aparente; 

 Porosidade; 

 Permeabilidade ao vapor de água para o cálculo do Fator de resistência à difusão de 

vapor de água; 

 Coeficiente de absorção de água ou coeficiente de capilaridade; 

 Curva higroscópica. 

 

Os métodos de ensaio são descritos no Relatório Interno do LEM-UnB (BAUER; 

NASCIMENTO; CASTRO, 2015). Os materiais utilizados, bem como os resultados obtidos 

e outras propriedades relevantes são detalhados no Apêndice A. 

 

Também foram utilizados os valores de propriedades térmicas (condutividade térmica - l e 

calor específico - c), além do teor de umidade de saturação livre (Wf) de materiais 

semelhantes do banco de dados do software para compor o sistema utilizado. 

 

Com os resultados dos ensaios citados anteriormente, acrescidos dos parâmetros de 

temperatura e Wf  (umidade de saturação livre) foi possível obter os propriedades 

higrotérmicas necessárias para a simulação. Todas as propriedades básicas utilizadas como 

dados de entrada podem ser observadas na Tabela 4.2 e as curvas higroscópicas estão 

dispostas na Figura 4.4. 

 



70 
 

Conforme observado na Figura A.1, com os valores de Wf e Wref (umidade do material à 

80% de UR do ambiente) o WUFI® calcula automaticamente dois coeficientes de 

transferência de água líquida, denominados de sucção (Dws)1 e de redistribuição (Dww)2. 

Estes resultados assim como as tabelas com todos os dados das curvas higroscópicas estão 

nas Figuras A.2, A.4, A.5 e A.6 e Tabelas A.1 a A.4 do Apêndice A. 

 

Tabela 4.2 – Propriedades higrotérmicas dos materiais 

 
Massa 

específica 

aparente 

Porosidade 
Calor 

Específico 

Condutivida

de térmica 

Fator de 

resistência 

à difusão 

de vapor 

de água 

Teor de 

umidade 

de 

referência 

Umidade 

de 

saturação 

livre 

Coeficiente 

de 

absorção 

de água 

Símbolo  r ξ c l µ Wref Wf Avalor 

Unidade kg/m³ m³/m³ J/kg.K W/m.K [-] kg/m³ kg/m³ kg/m².√𝑠 

Placa 

cerâmica 
1730 0,290 868 0,490 116* 1,4 192,0 0,001 

Argamassa 

colante 
1450 0,260 850 0,800 18 30,7 163,2 0,130 

Argamassa 

externa e 

interna 
1755 0,210 850 0,800 28 26,0 210,0 0,039 

Bloco 

cerâmico 
578 0,486 850 0,158 23 13,0 193,0 0,090 

*Valor resultante do ensaio de permeabilidade para o sistema composto de placa cerâmica e rejunte, conforme 

Apêndice A 

                                                 
1 Dws - traduz a absorção capilar, quando a superfície absorvente esta totalmente úmida. Sendo dominada pelos 

capilares maiores (WUFI, 2013). 
2 Dww – descreve a fase de secagem, onde há difusão da água adsorvida e já não há mais molhagem. Esta fase 

é dominada pelos capilares menores. Na prática os coeficientes traduzem-se na chuva molhando as fachadas, 

e após o momento desta onde há a secagem (WUFI, 2013). 
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Figura 4.4 - Curvas higroscópicas dos materiais 

 

 

4.1.1.4  Orientação, inclinação e altura das fachadas 

 

Neste item são definidos a orientação, inclinação e altura das fachadas, condicionantes para 

incidência dos agentes radiação e chuva dirigida, que são posteriormente detalhados. 

 

Para definição da orientação adotou-se a metodologia utilizada por Silva (2014), onde cada 

edifício teve suas orientações definidas por imagens obtidas através do Google Maps. Pela 

metodologia adotada as amostras podem ser agrupadas em quatro quadrantes definidos pelos 

azimutes, da seguinte forma: 

 

 Norte: compreendida entre os azimutes 315º e 44º; 

 Leste: compreendida entre os azimutes 45º e 134º; 

 Sul: compreendida entre os azimutes 135º e 224º; 

 Oeste: compreendida entre os azimutes 225º e 314º. 
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Pela Figura 4.5 é possível observar estes detalhes, que condicionam à adoção das orientações 

Norte, Sul, Leste e Oeste para todos os edifícios estudados. 

 

Figura 4.5 - Quadrantes Norte, Sul, Leste e Oeste (adaptado de Silva, 2014) 

 

 

Pela metodologia adotada as fachadas tiveram suas orientações dispostas de acordo com a 

Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Definição das orientações dos edifícios 

Amostra Fachadas Principais Empenas1 

A1 Leste/Oeste Norte/Sul 

A2 Norte/Sul Leste/Oeste 

A3 Norte/Sul Leste/Oeste 

A4 Norte/Sul Leste/Oeste 

A5 Norte/Sul Leste/Oeste 

A6 Norte/Sul Leste/Oeste 

 

A inclinação utilizada foi de 90º (dado de entrada no WUFI®), tendo em vista que o estudo 

foi feito apenas para as fachadas, e sendo este um dado importante para definição da chuva 

dirigida e cálculos de radiação. 

 

                                                 
1 Entende-se por empena como a parte lateral dos edifícios, que possui menores dimensões que as fachadas 

principais. 
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Conforme observado no item 4.1.1, e considerando uma altura média de 3 metros por 

pavimento, a amostra A1 possui 3 pavimentos e pilotis1 e altura aproximada de 12 metros. 

Já as outras amostras apresentam 6 pavimentos e pilotis, com altura aproximada de 21 

metros. 

 

4.1.1.5  Chuva dirigida 

 

Para chuva dirigida foi adotado o método WUFI® (abordado no item 2.3.5). Observa-se 

também que todos os edifícios possuem mais de dez metros, e desta forma esta foi a tipologia 

adotada para entrada no software.  

 

Para os edifícios A2, A3, A4, A5 e A6 foi adotado como altura representativa2 (10-20 m), já 

para o edifício A1 adotou-se a altura de 10 m. Estas alturas condicionam os valores dos 

coeficientes R2, como pode ser observado no item 2.3.5. Desta forma, para o Edificio A1 o 

coeficiente adotado foi de 0,05 e para os outros casos 0,1. 

 

4.1.1.6 Coeficientes de transferência à superfície 

 

Neste item são definidos e justificados os parâmetros referentes à transferência de superfície, 

tais como, resistência superficial externa (Rse) e interna (Rsi), absortância (α) e refletividade. 

 

O ar que está junto a superfície da parede atua como camada de ar estagnante. E desta forma, 

os fluxos de calor e umidade sofrem resistência a sua passagem, sendo esta definida como 

resistência térmica de superfície. A mesma varia de acordo com a emissividade, velocidade 

do ar sobre a superfície e temperaturas da superfície, do ar e superfícies próximas. O 

parâmetro resistência térmica superficial é o inverso da condutância térmica superficial 

(JORNE, 2010; ABNT NBR 15220-1, 2005) 

  

Para Rse e Rsi, são adotados os valores padrão do software de 0,0588 e 0,1250 m²K/W; 

respectivamente. De acordo com Jorne (2010) para a maioria dos casos é suficientes, e os 

                                                 
1 Área do térreo onde estão localizados os pilares de sustentação do edifício, e que apresenta espaço de livre 

circulação. 
2 Como altura representativa entende-se a faixa de altura em que a maior parte do edifício está inserida. Os 

valores são baseados nas faixas estabelecidas pelo software, que para edifícios altos (acima de 20 metros) 

considera as alturas de 0 a 10 metros, 10 a 20 metros e maior que 20 metros, conforme item 2.3.5. 
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mesmos são próximos aos valores adotados pela ABNT NBR 15220-1: 2005, que estabelece 

0,0400 m²K/W para Rse e 0,1300 m²K/W para Rsi. 

 

O parâmetro α é definido pelo software como absorção (radiação de onda curta), também 

chamado de absortância e representa a taxa de radiação absorvida pela superfície. Este valor 

tem como uma das dependentes a cor, e os valores aqui utilizados foram obtidos no trabalho 

de Dornelles e Roriz (2007). Para os edifícios estudados, os valores de α podem ser 

observados na Tabela 4.4, de acordo com suas respectivas orientações. 

 

Tabela 4.4 – Valores de absortância para os edificios estudados por orientação 

Edifício Absortância (α) 

A1 0,401 (Norte, Sul, Leste e Oeste) 

A2 0,622 (Norte, Sul, Leste e Oeste) 

A3 0,486 (Norte, Sul, Leste e Oeste) 

A4 0,707 (Norte, Sul, Leste e Oeste) 

A5 0,445 (Norte, Sul, Leste e Oeste) 

A6 0,404 (Norte e Sul), 0,712 (Leste) e 0,434 (Oeste) 

 

A refletividade do solo adotada é o valor padrão instituído pelo software (0,2), e esta 

representa a quantidade de radiação proveniente da atmosfera que é refletida para o edifício. 

 

4.1.1.7  Condições iniciais (Elementos de contorno) 

 

O período de simulação foi de três anos, onde foi verificada a redução da umidade inicial ao 

longo do tempo. A umidade inicial corresponde à umidade de construção, e ao utilizá-la 

(80% de UR) notou-se que no terceiro ano houve estabilização. O valor de 80% para UR foi 

utilizado conforme especificado pela ANSI/ASHRAE (2009), que estabelece esta como 

condição de projeto para materiais de construção. 

 

A ANSI/ASHRAE 160: 2009 também especifica a condição inicial para temperatura de 

20ºC, que é representativa para Brasília, visto que, pelo arquivo climático de Roriz (2012), 

observa-se uma temperatura média de 21,1ºC. 
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4.1.1.8  Clima 

 

Nesta etapa são definidos tanto o clima exterior, quanto o interior. Para o primeiro caso foi 

utilizado o arquivo Typical Meteorological Year (TMY) elaborado por Roriz (2012) com 

base na medição da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

em Brasília-DF entre os anos de 2000 e 2010.  

 

O arquivo TMY é composto por uma seleção dos meses sem extremos de temperaturas, e 

desta forma o ano representativo obtido contém meses de diferentes anos (ZANONI, 2015). 

Ele é composto por dados climáticos horários para um ano, totalizando 8760 dados. Uma 

síntese da análise do clima encontrado no arquivo TMY para Brasília pode ser visto na 

Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Síntese do arquivo climático adotado para Brasília (adaptado de WUFI, 2013) 

 

 

Observa-se pelo arquivo que a incidência de irradiância ocorre em maior quantidade para 

orientação Norte, seguida pelas orientações Leste, Oeste e Sul. Em relação à chuva dirigida 

observa-se a mesma sequência, apresentando um total de 1093 mm/ano para todas as 
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fachadas. O Índice de chuva dirigida1 anual é de 2,69 m²/s, e classificado como exposição 

protegida2.  

 

As temperaturas máxima, mínima e média do ar, foram de 32,7 °C; 11,2 °C e 21,1 ºC; e a 

umidade relativa apresentou valores de 97%, 17% e 66%; para máxima, mínima e média. 

De acordo com Braga (2005) e Garrocho (2005) o clima de Brasília pode ser classificado 

como tropical de altitude, e pela classificação de Köppen podem ser identificadas duas 

estações bem distintas, sendo uma quente-úmida (outubro a março) e seca (abril a setembro). 

Desta forma, justificam-se os valores máximos e mínimos apresentados, que tem grande 

diferença quando comparados entre si. 

 

Para obtenção do clima interior, foi utilizada a norma DIN EN 15026: 2007, que estabelece 

as equações para serem usadas nos cálculos de transferência de calor e umidade em regime 

não estacionário. Ela estabelece uma simplificação para temperatura e umidade interiores 

em função das exteriores, conforme Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 - Dependência da temperatura e umidade internas em relação à temperatura 

externa (WUFI, 2013) 

 
(a)                                                                (b) 

 

Observa-se pela Figura 4.9-a que para até 10°C de temperatura exterior é adotada a 

temperatura interior de 20°C e entre 10 °C e 20°C os valores de temperatura interior variam 

em uma reta de inclinação constante. Quando às temperaturas exteriores superam os 20°C a 

temperatura interior adotada será sempre de 25°C.  

                                                 
1 O índice de chuva dirigida (ICD) representa o grau de exposição do local à chuva dirigida. É calculado pelo 

produto da precipitação e velocidade do vento, e foi proposto por Lacy em 1962 (FREITAS, 2011). 
2 Classificação de acordo com Chand e Bhargava (2002), que estabelece ICD ≤ 3 para protegido, além de outros 

três níveis de classificação (Moderado, Alto e Severo). 
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Pela Figura 4.9-b observa-se que a umidade de 30% é adotada quanto à temperatura exterior 

atinge valores de até -10°C, e entre -10°C e 20°C os valores de umidade são adotados de 

acordo com a reta de inclinação constante. A partir de 20°C de temperatura exterior a 

umidade interior adotada é constante (60%).  

 

4.1.1.9  Síntese dos parâmetros de entrada 

 

De acordo com os dados apresentados nos itens anteriores foi elaborado o Quadro 4.1, que 

sintetiza os parâmetros de entrada para a simulação higrotérmica. Todos os valores de 

entrada adotados no software podem ser observados nas Figuras B.1 à B.8 no Apêndice B. 

 

Quadro 4.1 – Parâmetros de entrada para simulação 

Parâmetro de entrada Símbolo Valor Unidade 
1  

Elemento Construtivo 

Revestimento cerâmico - 0,005 m 

Argamassa colante - 0,05 m 

Argamassa de revestimento 

externo 
- 0,025 m 

Bloco cerâmico - 0,09 m 

Argamassa de revestimento interno - 0,03 m 

Orientação, Inclinação, altura e chuva dirigida 

Orientações 
Norte, Sul, Leste e 

Oeste 
- - 

Inclinação (i) 90 ° 

Altura (h) 0-10 ou 10-20 m 

Chuva dirigida - Método WUFI® Rwdr - L/m²h 
1  

Coeficiente de transferência à superfície 

Resistência superficial externa Rse  0,0588 m²K/W 

Valor de sd1 Sd - m 

Absortância α 
De acordo com 

a fachada 
% 

Refletividade do solo r 20 % 

Fator de redução de chuva dirigida Fr 70 % 

Resistência superficial interna Rsi 0,125 m²K/W 

Valor de sd Sd - m 

1  

                                                 
1 Espessura da camada de ar de difusão equivalente (m). Representa à camada de ar em repouso com a mesma 

resistência à difusão de vapor de um elemento de espessura e (FREITAS; PINTO, 1998). Geralmente é utilizada 

para representar camadas muito finas como pinturas ou retardadores de vapor. 
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(Continuação) Quadro 4.1 - Parâmetros de entrada para simulação 

Condições de iniciais (contorno) 

Umidade inicial - 80 % 

Temperatura inicial - 20 °C 

Período de simulação 3 anos com utilização do último ano 
1  

Clima 

Clima exterior Arquivo climático TMY (RORIZ, 2012) 

Clima interior De acordo com a DIN EN 15026: 2007 

 

4.1.1.10 Estudo Piloto 

 

Para avaliar os materiais utilizados foi feito um estudo piloto das temperaturas de fachadas 

empregando-se a termografia de infravermelho. A técnica é capaz de converter a energia 

térmica da faixa infravermelha do espectro eletromagnético emitida pelos objetos para uma 

imagem visível, também chamado de termogramas. A vantagem e justificativa para sua 

utilização é o fornecimento de uma avaliação de forma não destrutiva da amostra, por meio 

de uma verificação à distância sem muitas preocupações em relação à logística e acesso à 

fachada (BAUER et al., 2015). 

 

É importante ressaltar a importância da correção dos parâmetros utilizados na termografia 

(emissividade, temperatura refletida e distância do objeto de estudo). Além do mais, as 

inspeções dever ser acompanhadas por um termografista para evitar erros de reflexão e 

posiciomanento, bem como para que as análises sejam feitas adequadamente. Caso esta seja 

executada incorretamente os resultados podem ser completamente divergentes dos reais, o 

que altera significativamente a análise.  

 

O objetivo do estudo piloto é avaliar os resultados da simulação higrotérmica, por meio da 

comparação da temperatura obtida no software WUFI® Pro 5.3 com as temperaturas dos 

termogramas para verificação de tendências e validação da ferramenta. Para isto, foram 

utilizados dois edifícios com seis pavimentos e revestimento cerâmico com características 

similares aos estudados nesta dissertação, porém que não fazem parte da amostra. Os 

mesmos são denominados de Edifício A (Figura 4.8-a) e Edifício B (Figura 4.8-b), e as 

avaliações foram feitas nas orientações Norte, Sul, Leste e Oeste. 
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Além dos aspectos citados anteriormente, os edifícios foram escolhidos em função da cor do 

revestimento, que com a presença de cores claras e escuras na mesma fachada propicia 

comparações entre diferentes absortâncias. As cores observadas foram: branco e cinza 

(Edifício A), além de marrom claro e escuro (Edifício B). 

 

Figura 4.8 – Edifício A (a) e Edifício B (b) (GOOGLE MAPS, 2016) 

 

 

Os termogramas foram obtidos em dois momentos distintos do dia, um pela manhã (entre 8h 

e 11h) e outro pela tarde (entre 15h e 17h), nos dias 01/03/2016 e 05/04/2016. As áreas 

monitoradas foram sempre as mesmas e em todas as imagens foram corrigidos os valores de 

temperatura refletida e emissividade, conforme metodologia adotada da ASTM E1862-97 

(2010) e ASTM 1933-99 (1999), que são utilizadas em diversos trabalhos, tais como os de 

Bauer et al. (2016) e FREITAS et al. (2014). Foi considerada a distância média de 20 metros 

entre o posicionamento da câmera e a fachada estudada, que também foi corrigida nos 

termogramas. 

 

Algumas das áreas monitoradas podem ser observadas nos termogramas das Figuras 4.9-a a 

4.9-d e 4.10-a a 4.10-d. As Figuras 4.9-a a 4.9-d são do Edifício A nas orientações Norte, 

Sul, Leste e Oeste; respectivamente. Já as Figuras 4.10-a (Norte), 4.10-b (Sul), 4.10-c (Leste) 

e 4.10-d (Oeste) são do Edifício B. Ao todo foram obtidos 82 termogramas para comparação 

com os resultados de simulação higrotérmica, onde a temperatura considerada na 

termografia foi a média obtida nas áreas de estudo. O critério de seleção das áreas de estudo 

priorizou a escolha de regiões que correspondem ao sistema construtivo estudado, e evitou 

regiões que correspondem à elementos estruturais. 
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Figura 4.9 – Termogramas do Edifício A 

 

 

Figura 4.10 – Termogramas do Edifício B 
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Para a simulação higrotérmica foi considerada a mesma tipologia do sistema de revestimento 

cerâmico adotada no item 4.1.1.2 (Figura 4.3). Os dados de entrada também foram os 

mesmos já abordados nesta metodologia, com exceção da absortância, que também foi 

utilizada de Dornelles e Roriz (2007), porém em função dos edifícios estudados nesta etapa. 

Os valores utilizados são mostrados na Tabela 4.5.  

 

Tabela 4.5 - Valores de absortância utilizados para os Edifícios A e B (DORNELLES e 

RORIZ, 2007) 

Edifício A Edifício B 

Cor Norte Sul Leste Oeste Cor Norte Sul Leste Oeste 

Branco 0,282 0,282 0,282 0,282 Marrom claro - 0,527 0,527 - 

Cinza 0,712 0,712 0,712 0,712 Marrom escuro 0,635 0,635 0,635 0,635 

          Cinza - - - 0,712 

 

Os dados utilizados foram dos mesmos dias das medições termográficas (01/03/2016 e 

05/04/2016), para a comparação dos resultados dos termogramas com a simulação 

higrotérmica. Além do mais, as horas de obtenção das imagens foram arredondadas para a 

hora inteira mais próxima, e esta consideração foi feita pelo fato de que a simulação fornece 

dados horários. Outro dado importante utilizado foi a temperatura externa (Te) também 

obtida na simulação higrotérmica 

 

 

4.1.1.11  Resultados e conclusões do estudo piloto 

 

Os resultados podem ser observados nas Figuras C.1 a C.8 e Tabelas C.1 a C.8 do Apêndice 

C, onde foram comparadas a temperatura superficial (Tsup) e temperatura externa (Te) obtidas 

na simulação com a temperatura superficial (Tsup) obtida na termografia. Os dados para 

obtenção das curvas de Te estão dispostos na Tabela C.9, também no Apêndice C. Os valores 

de Te  médios obtidos pela simulação foram 20,6°C e 22,4°C para os dias 01/03 e 05/04, 

respectivamente. 

 

A Figura 4.11 ilustra a forma em que os dados foram apresentados, onde as linhas contínuas 

representam as temperaturas obtidas na simulação e os pontos vermelhos as temperaturas da 

termografia. 
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Figura 4.11 - Disposição dos dados de temperatura obtidos na simulação (Tsup e Te) 

comparados com a temperatura superficial (Tsup) obtida pela termografía por 

infravermelho. Fachada Leste do Edifício A – (a) e (b) cor branca, (c) e (d) cor cinza 

 

 

Por uma análise geral das Figuras dispostas no Apêndice C nota-se uma tendência de 

comportamento em relação às diferentes absortâncias e orientações, mesmo as imagens 

termográficas tendo sido obtidas em dias relativamente próximos. Da mesma forma, 

observa-se que os valores em sua grande maioria ficaram próximos quando comparados os 

termogramas e a simulação, sendo que a média de diferença para todos os valores foi de 

4,4°C (resultados das Tabelas C.1 a C.8). 

 

Mesmo nos casos onde os valores não ficaram próximos, nota-se uma tendência de mesmo 

comportamento das curvas (Figuras C.1-b, C.1-d, C.3-c, C.5-b, C.7-a, C.7-c e C.8-d), que 

tendem a ficar pouco afastados dos valores obtidos nas simulações e tiveram temperaturas 

diferentes em mais de 10°C.  

 

A constatação de similaridade nos comportamentos pode ser confirmada, quando são 

observados os valores máximos e mínimos extraídos do Anexo C, e mostrados na Tabela 

4.6. 
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Tabela 4.6 - Valores máximos e mínimos obtidos na simulação e termogramas 

Edificio Orientação 
Máximo Mínimo 

Termografia Simulação Absortância Termografia Simulação Absortância 

Edifício 

A 

Norte 39,9 40,9 0,712 20,7 24,1 0,282 

Sul 28,6 31,6 0,712 22,1 23,0 0,282 

Leste 36,5 41,9 0,712 22,7 26,2 0,282 

Oeste 45,8 46,0 0,712 19,6 23,6 0,282 

Edifício 

B 

Norte 50,8 39,1 0,635 24,6 29,9 0,635 

Sul 30,6 30,8 0,635 22,8 27,4 0,635/0,527 

Leste 42,2 39,8 0,635 25,1 27,0 0,527 

Oeste 48,3 38,3 0,635/0,712 23,2 28,2 0,712/0,635 

 

Para orientação Norte, o Edifício A (Figura C.1) obteve valores máximos na região de cor 

cinza (absortância de 0,712) de 39,9°C e 40,9°C, para o termograma e simulação, 

respectivamente. Já os valores mínimos foram de 20,7°C obtido no termograma e 24,1°C 

para simulação, sendo ambos obtidos para a região de cor branca (absortância de 0,282). Já 

no Edifício B o valor máximo medido em campo foi de 50,8°C e 39,1°C para simulação, 

cuja diferença pode ser explicada pela alta insolação ocorrida no dia da medição 

termográfica, tendo em vista que sua absortância é de 0,635 (Figura C.5). 

 

Na orientação Sul as temperaturas são menores do que para a Norte, sendo as máximas 

obtidas para o Edifício A (Figura C.2) de 28,6°C (termograma) e 31,6°C (simulação), para 

a região de absortância 0,712 (cinza). Os valores mínimos de 22,1°C e 23,0°C foram os 

menores observados dentre todos os casos, considerando a absortância de 0,282. Já o 

Edifício B (Figura C.6) tendeu a apresentar valores máximos próximos ao Edifício A, porém 

mínimos maiores (22,8°C e 27,4°C), tendo em vista suas absortâncias de 0,635 e 0,527. 

 

A orientação Oeste foi a que apresentou temperaturas que tenderam a ser poucos menores 

que a orientação Norte quando observado o Edifício B (Figura C.8). Em relação ao Edifício 

A, de acordo com a Figura C.4 esta foi a fachada que apresentou o maior valor para 

simulação (46°C para absortância de 0,712). Quando é feita a comparação dos máximos com 

a orientação Leste, observa-se que esta tende a ter temperaturas menores que a fachada 

Oeste. A exceção ocorreu para a simulação do Edifício B (Figura C.7) que para Leste 

apresentou a temperatura máxima de 39,8°C, enquanto que para Oeste foi de 38,3°C.  

 

Com os comportamentos aqui descritos, nota-se que a simulação foi capaz de distinguir as 

diferentes orientações e regiões de acordo com suas absortâncias. A comparação mostrou 
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ainda que as curvas tem a mesma tendência tanto para simulação quanto para os 

termogramas, mesmo com a diferença média de 4,4°C em relação aos valores observados. É 

evidente que as diferenças existem pelo fato que a simulação utiliza-se de um arquivo 

climático que não representou a exata condição do local no dia da medição termográfica. 

Porém, as diferenças constatadas e similaridades nos comportamentos mostram a 

potencialidade da mesma, e que os parâmetros adotados para o presente trabalho são capazes 

de tratar o problema proposto e viabilizar a utilização da ferramenta, mesmo com as 

simplificações do modelo. 

 

Os resultados aqui obtidos, permitem observar a potencialidade da utilização da simulação 

higrotérmica como forma de avaliar o melhor momento das inspeções termográficas. Estas 

potencialidades já foram apontadas por Freitas, Freitas e Barreira (2014) além de Bauer, 

Pavón e Oliveira (2016) que utilizaram desta ferramenta na comparação com os 

termogramas em revestimentos argamassados. 

 

4.1.2 DADOS DE SAÍDA E INTENSIDADE DE AÇÃO DOS AGENTES 

CLIMÁTICOS 

 

Os dados de saída da simulação higrotérmica, também devem estar de acordo com a DIN 

EN 15026: 2007, que estabelece os seguintes resultados: 

 

 Distribuições dos fluxos de temperatura e calor, com variações temporais; 

 Conteúdo de umidade, umidade relativa, distribuições de fluxos de umidade, também 

considerando variações temporais. 

 

No âmbito desta dissertação são usados como dados de saída os itens citados acima, bem 

como a distribuição de chuva dirigida e radiação global com o objetivo de traduzir estas 

incidências como agentes de degradação para as fachadas em estudo, conforme item 4.2. 

 

É importante destacar, que relacionado às variáveis climáticas (radiação, chuva dirigida, 

temperatura exterior e umidade relativa exterior) são obtidos 8760 dados horários para cada 

uma. Já nos estudos de temperatura e umidade nas camadas, são obtidos 8760 dados por 

edifício, totalizando 52560 dados horários. Os dados obtidos são referentes ao arquivo 
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climático utilizado, que além de fornecer os dados de variáveis climáticas possibilita os 

cálculos das respostas do elemento construtivo em termos de temperatura e umidade. 

 

4.2 ETAPA 2: PÓS-PROCESSAMENTO 

 

Esta etapa relaciona-se a interpretação dos resultados apresentados como saída da simulação 

higrotérmica, onde são analisados os seguintes dados: 

 

 Chuva dirigida: incidência para alturas de 0 a 10 metros para o Edifício A1 e 10 a 20 

metros para os demais casos; 

 Umidade nos pontos estabelecidos nas camadas do sistema: apenas para um edifício, 

tendo em vista que esta variável não sofre mudanças significativas para outros casos, 

pois o sistema construtivo é o mesmo; 

 Radiação: valor global que incide sobre todas as fachadas; 

 Temperatura superficial, amplitude térmica diária e choque térmico (correspondente 

à variações abruptas de temperatura): referentes à todos os edifícios. 

 

A quantificação destes resultados e interpretação levou em consideração a avaliação de 

diferentes períodos do ano, para verificação de suas influencias separadamente. A 

intensidade dos agentes climáticos foi verificada analisando-se os mesmos separadamente e 

em conjunto. 

 

Posteriormente à quantificação e interpretação, é feita a relação entre a intensidade dos 

agentes climáticos levantados com a degradação das fachadas, cujo os resultados utilizados 

foram obtidos por Souza (2016). Estas avaliações permitem chegar-se a proposição adotada 

pela DIN EN 15026: 2007, que considera a relação com a degradação como um dos pontos 

à serem avaliados na etapa de pós-processamento. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste item são apresentados os resultados, que posteriormente serão discutidos 

considerando-se três principais aspectos: 

 

 Quantificação dos agentes provenientes do clima; 

 Valores obtidos para quantificação da degradação (FGDA); 

 Relação da incidência dos agentes com a degradação das fachadas. 

 

Primeiramente são analisados os resultados de chuva dirigida e sua influência na umidade 

do sistema, por meio de estudos dos perfis de umidade para os dias mais chuvosos. 

Posteriormente são analisados os agentes radiação e temperatura. Em relação à temperatura, 

são apresentados os resultados de temperatura superficial, gradiente de temperatura e choque 

térmico diários. 

 

As análises consideraram a sazonalidade do clima de Brasília-DF, que é bem definido entre 

os períodos seco e chuvoso. A forte diferença entre os períodos do clima também foi 

observada por ZANONI (2015), e o estudo foi feito desta forma para que as diferentes 

influências dos períodos seco e chuvoso na degradação sejam avaliadas. 

 

5.1 CHUVA DIRIGIDA 

 

A chuva dirigida apresenta dois resultados distintos relacionados às alturas e orientações. 

Em relação às alturas a variação ocorre entre 0 a 10 metros (para o Edifício A1), e 10 a 20 

metros que refere-se aos outros edifícios. Conforme apresentado no item 2.3.5, o que difere 

as duas alturas é a multiplicação do coeficiente R2, que para o primeiro caso é de 0,05 e para 

o segundo 0,1. Desta forma, os resultados da maior altura apresentam-se duplicados em 

relação à menor. 

 

A Tabela 5.1, bem como as Figuras 5.1 e 5.2, representam os valores de incidência mensal 

de chuva dirigida sobre as orientações Norte, Sul, Leste e Oeste; de forma à considerar as 

duas alturas mencionadas anteriormente.  
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Tabela 5.1 – Chuva dirigida (L/m²) obtida na simulação com somatórios mensal e anual 

para as alturas de 0 a 10 metros e 10 a 20 metros 

 

Mês 
Norte  

0-10 m 

Norte 

10-20 m 

Sul      

0-10 m   

Sul     

10-20 m  

Leste    

0-10 m 

Leste    

10-20 m 

Oeste  

0-10 m 

Oeste  

10-20 m 

P
er

ío
d

o
 c

h
u

v
o
so

 Jan 
1,99 

(2,8%) 

3,97 

(2,8%) 

2,62 

(7,0%) 

5,25 

(7,0%) 

1,36 

(3,0%) 

2,71 

(3,0%) 

2,12 

(4,7%) 

4,24 

(4,7%) 

Fev 
6,32 

(8,8%) 

12,63 

(8,8%) 

1,55 

(4,1%) 

3,10 

(4,1%) 

2,71 

(5,9%) 

5,41 

(5,9%) 

4,65 

(10,3%) 

9,30 

(10,3%) 

Mar 
13,09 

(18,3%) 

26,19 

(18,3%) 

1,88 

(5,0%) 

3,77 

(5,0%) 

6,72 

(14,7%) 

13,44 

(14,7% 

3,74 

(8,3%) 

7,48 

(8,3%) 

P
er

ío
d

o
 s

ec
o
 

Abr 
7,60 

(10,6%) 

15,20 

(10,6%) 

3,99 

(10,7%) 

7,98 

(10,7%) 

6,34 

(13,9%) 

12,67 

(13,9%) 

2,78 

(6,2%) 

5,56 

(6,2%) 

Mai 
0,29 

(0,4%) 

0,58 

(0,4%) 

3,34 

(8,9%) 

6,67 

(8,9%) 

0,82 

(1,8%) 

1,64 

(1,8%) 

0,39 

0,9%) 

0,78 

(0,9%) 

Jun 
- 

(0,0%) 

- 

(0,0%) 

- 

(0,0%) 

- 

(0,0%) 

- 

(0,0%) 

- 

(0,0%) 

- 

(0,0%) 

- 

(0,0%) 

Jul 
- 

(0,00%) 

- 

(0,0%) 

2,23 

(6,0%) 

4,47 

(6,0%) 

2,08 

(4,6%) 

4,17 

(4,6%) 

- 

(0,0%) 

- 

(0,0%) 

Ago 
0,40 

(0,6%) 

0,81 

(0,6%) 

4,64 

(12,4%) 

9,28 

(12,4%) 

6,69 

(14,6%) 

13,38 

(14,6%) 

0,16 

(0,4%) 

0,32 

(0,4%) 

Set 
0,61 

(0,9%) 

1,22 

(0,9%) 

5,12 

(13,7%) 

10,24 

(13,7%) 

1,05 

(2,3%) 

2,10 

(2,3%) 

1,67 

(3,7%) 

3,34 

(3,7%) 

P
er

ío
d

o
 c

h
u

v
o
so

 Out 
7,12 

(10,0%) 

14,25 

(10,0%) 

7,75 

(20,7%) 

15,50 

(20,7%) 

9,04 

(19,8%) 

18,07 

(19,8%) 

5,05 

(11,2%) 

10,10 

(11,2%) 

Nov 
17,80 

(24,9%) 

35,60 

(24,9%) 

2,59 

(6,9%) 

5,19 

(6,9%) 

3,21 

(7,0%) 

6,42 

(7,0%) 

13,77 

(30,6%) 

27,55 

(30,6%) 

Dez 
16,29 

(22,8%) 

32,57 

(22,8%) 

1,67 

(4,5%) 

3,34 

(4,5%) 

5,70 

(12,5%) 

11,39 

(12,5%) 

10,60 

(23,6%) 

21,20 

(23,6%) 

Total 

Chuvoso 

62,61 

(87,5%) 

125,22 

(87,5%) 

18,07 

(48,3%) 

36,14 

(48,3%) 

28,72 

(62,8%) 

57,44 

(62,8%) 

39,94 

(88,9%) 

79,88 

(88,9%) 

Total 

Seco 

8,91 

(12,5%) 

17,81 

(12,5%) 

19,32 

(51,7%) 

38,64 

(51,7%) 

16,98 

(37,2%) 

33,96 

(37,2%) 

5,01 

(11,1%) 

10,01 

(11,1%) 

Anual 
71,51 

(35,8%) 

143,03 

(35,8%) 

37,39 

(18,7%) 

74,79 

(18,7%) 

45,70 

(22,9%) 

91,40 

(22,9%) 

44,94 

(22,5%) 

89,89 

(22,5%) 
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Figura 5.1 – Chuva dirigida mensal para altura de 0-10 metros (L/m²) 

 

 

Figura 5.2 - Chuva dirigida mensal para altura de 10-20 metros (L/m²) 

 

 

Pela Tabela 5.1 e Figuras 5.1 e 5.2 é possível identificar dois períodos bem distintos, um 

caracterizado como seco que ocorre de abril a setembro (em destaque na Tabela 5.1), e outro 

denominado de chuvoso (outubro a março). Esta divisão adotada por Zanoni (2015) permite 

o estudo dos dois períodos distintos, porém com intervalos de tempo iguais.  
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Os meses mais chuvosos são os meses de novembro e dezembro, sobretudo para as 

orientações Norte e Oeste. Em relação ao total anual na altura de 10 a 20 metros, para todas 

as orientações as incidências representaram 8,9% (35,57 L/m²) e 8,2% (32,57 L/m²) para a 

orientação Norte. Além de 6,9% (27,55 L/m²) e 5,3% (21,20 L/m²) para a orientação Oeste, 

considerando os meses de novembro e dezembro; respetivamente. Na altura de 0 a 10 metros 

é observada a mesma tendência de incidência, embora os valores sejam reduzidos pela 

metade.  

 

De acordo com Zanoni (2015), que avaliou a série do INMET de 2001 a 2013, para o período 

chuvoso o vento é predominante na direção Noroeste. Já para o período seco a 

predominância ocorre na orientação Leste, que refletiu diretamente nos resultados 

encontrados, visto que, as maiores incidências de chuva dirigida para este período foram as 

orientações Sul e Leste. As mesmas receberam à incidência de 38,64 L/m² e 33,96 L/m² para 

altura de 10 a 20 metros, e metade destes valores para altura de 0 a 10 metros, pelo critério 

de calculo da chuva adotado na simulação. 

 

De acordo com a Tabela 5.1 para ambas as alturas a incidência total anual (%) em ordem 

decrescente foi: Norte (35,8%), Leste (22,9%), Oeste (22,5%) e Sul (18,7%). Ainda 

relacionado as porcentagens de ocorrência em relação ao total anual, nota-se que no período 

seco a orientação Sul é a que mais recebe chuva dirigida (9,7%), seguida pelas orientações 

Leste (8,5%), Norte (4,5%) e Oeste (2,5%). Já para o período chuvoso a incidência ocorreu 

para as orientações Norte (31,4%), Oeste (20%), Leste (14,4%) e Sul (9,1%).  

 

Porém, cabe aqui ressaltar a diferença de incidência entre os dois períodos, que para a altura 

de 10 a 20 metros no período seco e chuvoso foram de 100,43 L/m² e 298,67 L/m², quando 

consideradas as somas de todas orientações. Já para a altura de 0 a 10 metros estes valores 

são reduzidos pela metade. Nota-se desta forma, que o período chuvoso representa uma 

incidência total aproximadamente 3 vezes maior que no período seco. 

 

As fachadas recebem juntas 25% de toda a chuva dirigida no período seco, enquanto que os 

outros 75% incidem no período chuvoso. Zanoni (2015) identificou para as normais 
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climatológicas1, considerando a série de 2001 a 2013, que o período chuvoso (outubro, 

novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março) corresponde a 85,15% de precipitação 

horizontal. Já os meses do período seco representam 14,85% da precipitação em superfície 

horizontal. 

 

5.2 UMIDADE NOS MATERIAIS 

 

A influência imediata da chuva dirigida causa a presença de umidade nos materiais, e para 

avaliar esta influência foram selecionados os dias que possuíam as horas mais chuvosas de 

cada orientação. Desta forma, a análise foi feita para um único edifício (A4), com 

observações da umidade nas camadas do sistema. O objetivo desta etapa foi analisar o 

comportamento do sistema de revestimento cerâmico em relação à umidade proveniente da 

chuva dirigida. 

 

A umidade foi observada em termos de umidade relativa (%) no material, bem como teor de 

umidade das camadas (kg/m³) e do sistema como um todo (kg/m²), sendo todos estes dados 

de saída da simulação. 

 

A umidade relativa (UR) para este caso é definida como a UR do ar presente nos poros dos 

materiais. A condição do poro corresponde à uma determinada UR de equilíbrio, tendo em 

vista sua exposição à UR do ar (WUFI, 2013). Já os resultados de teor de umidade são dados 

em kg/m³, e desta forma suas respostas representam a massa de água (kg) presente em 1 m³ 

do volume de material analisado. No teor total do sistema a representação é dada em termos 

da massa de água (kg) em 1 m² de área do sistema. 

 

Conforme abordado na metodologia, foram posicionados oito pontos de monitorização no 

sistema de revestimento cerâmico (Figura 4.3 do item 4.1.2) para avaliação da umidade e 

análises posteriores. 

 

Para que sejam analisados os valores obtidos no sistema de revestimento cerâmico adotado 

neste trabalho, foi utilizado um outro sistema comparativo (revestimento argamassado). Para 

                                                 
1 As normais climatológicas podem ser definidas como a média de um dado do clima durante um período de 

30 anos. O período de 30 anos é usado por ser longo o suficiente para filtragem de valores anormais, e curto o 

suficiente para mostrar tendências do clima (WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, 2016) 
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efeitos de diferenciação os sistemas de revestimento cerâmico e argamassados foram 

denominados de A e B, respectivamente. O sistema B é composto de uma camada de 

argamassa externa de 3 cm de espessura, bloco cerâmico de 9 cm de espessura e argamassa 

interna de 3 cm de espessura (totalizando 14 cm). Esta tem diferença de apenas 0,5 cm do 

sistema A, excluindo-se então apenas a camada da placa cerâmica.  

 

É importante destacar que a composição do sistema B utilizou os mesmos materiais já 

adotados anteriormente, e as camadas de argamassa interna e externa (ambas com 3 cm de 

espessura), bem como o bloco cerâmico (9 cm de espessura) possuem as mesmas 

propriedades higrotérmicas das camadas utilizadas no sistema A. 

 

O sistema B pode ser observado na Figura 5.3, onde foram adotadas sete posições de 

monitoramento. Os dois casos foram simulados considerando-se o edifício de maior 

absortância (A4), onde foi utilizado o valor de 0,707. 

 

Figura 5.3 – Corte esquemático do sistema B (revestimento argamassado) com suas 

respectivas espesuras em metros (adaptado de WUFI, 2013) 

 

 

Os sistemas foram avaliados no horário com a maior chuva do ano para cada orientação 

estudada (Norte, Sul, Leste e Oeste), que foi variável de acordo com cada caso, conforme 

Tabela 5.2. Os resultados variáveis permitiram uma análise em diferentes condições, o que 

possibilita a observação da sensibilidade do sistema adotado. 
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Tabela 5.2 - Dia e hora de maior chuva para às orientações Norte, Sul, Leste e Oeste 

Orientação Dia Hora UR externa (%) Chuva dirigida (L/m²) 

Norte 24/fev 17h00 70 5,78 

Sul 05/out 20h00 88 13,14 

Leste 05/out 20h00 88 12,69 

Oeste 01/jan 20h00 97 4,23 

 

Os resultados são mostrados graficamente pelas Figuras 5.4 e 5.5, e nas Tabelas 5.3 e 5.4. 

 

Figura 5.4 – Perfil de UR (%) para o sistema A 

 

 

Tabela 5.3 – UR (%) das posições de monitorização nas fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste 

para o sistema A 

Fachada 1 2 3 4 5 6 7 8 

Norte 98,8 56,5 51,7 54,4 57,0 59,6 59,7 55,1 

Sul 99,1 58,5 53,8 56,4 56,5 58,3 59,1 58,2 

Leste 99,1 56,3 51,0 53,9 55,3 57,9 58,4 58,0 

Oeste 99,7 69,9 66,6 59,8 58,9 59,5 60,3 59,1 
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Figura 5.5 – Perfil de UR (%) para o sistema B 

 

 

Tabela 5.4 - UR (%) das posições de monitorização nas fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste 

para o sistema B 

Fachada 1 2 3 4 5 6 7 

Norte 100,0 92,2 87,5 86,6 85,7 81,1 55,1 

Sul 100,0 88,6 81,8 81,5 80,6 72,9 58,7 

Leste 100,0 88,3 80,7 80,9 80,4 72,6 58,6 

Oeste 100,0 93,6 90,0 88,1 84,4 78,9 60,5 

 

Em relação ao sistema A (Figura 5.4) e o sistema B é possível observar-se que no ponto de 

monitorização 1 a UR aparece em 100% ou em valores bem próximos devido à chuva 

dirigida que atinge esta camada. Porém os dois sistemas passam a apresentar diferenças já 

no segundo ponto de monitorização. No ponto 2 para o sistema A nota-se uma clara 

diminuição da UR até cerca de 60% para as orienações Norte, Sul e Leste. A excessão ocorre 

para orientação Oeste, que no dia da chuva apresentou UR exterior de 97%, que condicionou 

uma UR interna um pouco mais alta que as demais (69,9%), mesmo não sendo a maior chuva 

dirigida observada (4,23 L/m²). 

 

Já no caso do sistema B não ocorre a mesma redução proporcionada pela placa cerâmica, e 

a UR mesmo apresentando uma leve redução mantem-se alta em todo o sistema. A 

estabilização ocorre apenas na última camada, que passa a apresentar UR em equilíbrio com 

a UR do ambiente interno (cerca de 60%). Igualmente ao primeiro caso, nota-se uma pequena 
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elevação de UR para a fachada Oeste, também devido à UR externa de 97%. Sendo que esta 

fachada apresentou as umidades de 93,6% externamente e 60,5% internamente. O contrário 

disto aconteceu no sistema A, que tende à atingir valores próximos à 60% logo após a 

primeira camada (placa cerâmica), de acordo com a Figura 5.4 e Tabela 5.3. 

 

A redução de umidade também é evidenciada quando são comparados os valores de teor de 

umidade nas camadas dos dois sistemas, tanto para os materiais individualmente (kg/m³) 

como para o sistema como um todo (kg/m²). Os resultados para estas variáveis podem ser 

vistos nas Tabelas 5.5 e 5.6. 

 

Tabela 5.5 – Teor de umidade no sistema A 

  Teor de umidade na camada (kg/m³) 

Teor de 

umidade 

total (kg/m²) 

Orientação Arg. Colante Emboço 
Bloco 

cerâmico 

Arg. 

Interna 
Sistema 

Norte 16,5 15,0 7,0 15,9 1,7 

Sul  17,3 15,2 6,9 15,7 1,7 

Leste 16,4 14,8 6,7 15,6 1,6 

Oeste 23,3 17,7 7,4 16,2 1,8 

 

Tabela 5.6 – Teor de umidade no sistema B 

  
Teor de umidade na camada 

(kg/m³) 

Teor de 

umidade 

total (kg/m²) 

Orientação Arg. Externa 
Bloco 

cerâmico 

Arg. 

Interna 
Sistema 

Norte 113,6 47,4 26,3 8,5 

Sul  94,6 20,2 22,2 5,3 

Leste 93,4 17,0 22,1 5,0 

Oeste 138,0 57,9 25,2 10,1 

 

Há uma clara redução do teor de umidade no sistema A em comparação ao B. Os teores de 

umidade da camada de argamassa externa nas fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste foram de 

113,6 kg/m³; 94,6 kg/m³; 93,4 kg/m³ e 138,0 kg/m³; respectivamente. Enquanto que os teores 

nas camadas de argamassa colante e emboço foram de 16,5 kg/m³ e 15,0 kg/m³ para fachada 

Norte; 17,3 kg/m³ e 15,2 kg/m³ para fachada Sul; 16,4 kg/m³ e 14,8 kg/m³ para fachada Leste 
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e 23,3 kg/m³ e 17,7 kg/m³ para fachada Oeste. Estes valores também revelaram a influência 

da UR externa, tendo em vista os maiores teores apresentados pela fachada Oeste.  

 

Os maiores teores apresentados pela argamassa colante em relação à argamassa de emboço 

mostram que sua posição mais externa influenciou nos resultados. Além do mais, embora 

com pouca diferença a porosidade desta camada também pode ter exercido influência, visto 

que, a argamassa colante possui porosidade de 0,26 m³/m³, contra 0,21 m³/m³ para a 

argamassa de emboço. 

 

Os blocos cerâmicos e argamassa interna também apresentaram redução no teor de umidade. 

Para os blocos o sistema B, apresentou teores de: 47,4 kg/m³; 20,2 kg/m³; 22,1 kg/m³ e 25,2 

kg/m³ para às fachadas, Norte, Sul, Leste e Oeste; respectivamente. Já no sistema A os 

valores destas mesmas fachadas foram reduzidos para: 7,0 kg/m³; 6,9 kg/m³; 6,7 kg/m³; e 

6,4 kg/m³. Estes valores representaram uma redução média do teor de 75% quando 

comparados os sistemas. 

 

As camadas de argamassa interna do sistema B apresentaram teores de 26,3 kg/m³ (Norte); 

22,2 kg/m³ (Sul); 22,1 kg/m³ (Leste) e 25,2 kg/m³ (Oeste). O sistema A apresentou uma 

redução média de 34% do teor de umidade. Os teores apresentados para este sistema foram: 

15,9 kg/m³ (Norte); 15,7 kg/m³ (Sul); 15,6 kg/m³ (Leste) e 16,2 kg/m³ (Oeste). 

 

O teor de umidade total do sistema (kg/m²) apresentou uma redução média de 75% no 

sistema A em relação ao B. Nas orientações Norte, Sul, Leste e Oeste os teores variaram em 

8,5 kg/m²; 5,3 kg/m²; 5,0 kg/m² e 10,1 kg/m² para o sistema de revestimento argamassado. 

Já no sistema de revestimento cerâmico às mesmas orientações apresentaram valores de 1,7 

kg/m²; 1,7 kg/m²; 1,6 kg/m² e 1,8 kg/m².  

 

Estes resultados mostram uma variação bem menos significativa do revestimento cerâmico 

em relação às mudanças do clima para o caso de Brasília-DF. Todos os resultados, 

diferentemente do sistema argamassado tiveram pequenas variações. A maior estanqueidade 

à água apresentada pelo revestimento cerâmico mostra que em termos conceituais a chuva 

dirigida não é o principal agente que influencia na degradação deste sistema, embora possa 

exercer influência na estética da fachada, principalmente pela incidência de manchamentos. 
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É importante destacar que os valores de umidade não consideram presenças de anomalias, 

que poderiam permitir a entrada de água e alterar significativamente estes resultados. 

 

Desta forma, levando em consideração a menor sensibilidade em relação às variações de 

umidade, nos próximos itens o enfoque dos resultados apresentados foi em relação à 

temperatura e aspectos correlatos. 

 

5.3 RADIAÇÃO 

 

De forma a utilizar o mesmo tipo de análise e critérios em relação à chuva dirigida, em um 

primeiro momento a radiação foi analisada no âmbito global, e posteriormente para os 

períodos seco e chuvoso.  

 

Os resultados fornecidos pela simulação são apresentados na forma de irradiância solar 

global. É importante destacar que este valor é composto pelas parcelas direta, difusa e 

refletida. A Figura 5.6 mostra os valores acumulados mensais de irradiância solar global 

(W/m²) recebidos por cada orientação (Norte, Sul, Leste e Oeste) para o período de um ano, 

considerando o arquivo climático TMY. Estes mesmos valores também são apresentados na 

forma na Tabela D.1 do Apêndice D. 

 

Figura 5.6 - Irradiância solar mensal acumulada (W/m²) 
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Nota-se que durante o período seco (abril a setembro) a fachada Norte é a que mais recebe 

incidência da radiação solar. Já durante quase todo o período chuvoso (outubro a março) a 

fachada Sul recebe maior incidência que a fachada Norte, porém ainda não mais que as 

fachadas Leste e Oeste, que apresentam comportamento bem similar.  

 

De acordo com a Tabela D.1 do Apêndice D, quando os valores acumulados são somados a 

fachada Norte mostra-se como a orientação mais crítica. A mesma recebe o equivalente a 

29,1% do total para todas as fachadas, seguida pelas orientações Leste (26,3%), Oeste 

(26,2%) e Sul (18,4%). 

 

A Tabela 5.2 apresenta os valores máximos, mínimos e médios de irradiância solar diários 

(W/m².dia) para as quatro orientações. 

 

Tabela 5.7 – Valores máximos, mínimos e médios de irradiância solar para os períodos 

seco e chuvoso (W/m².dia) 

Orientação 
Média 

anual 

Máxima 

seco 

Mínima 

seco 

Média 

seco 

Máxima 

chuvoso 

Mínima 

chuvoso 

Média 

chuvoso 

Norte 2782 4595 770 3582 3231 829 1977 

Sul 1753 1853 736 1466 3065 830 2042 

Leste 2514 3267 754 2435 3825 843 2594 

Oeste 2497 3824 752 2532 3628 858 2462 

 

É possível observar que em relação à média anual, o maior valor apresentado ocorreu para a 

orientação Norte (2782 W/m².dia). As menores incidências ocorreram para Leste (2514 

W/m².dia), Oeste (2497 W/m².dia), e Sul (1753 W/m².dia). 

 

No período seco a orientação que apresentou os valores mais críticos também foi a Norte. O 

valor máximo obtido foi de 4595 W/m².dia, além de mínimo e médio de 770 W/m² e 3582 

W/m².dia. A fachada Oeste apresentou valor máximo de 3824 Wm².dia e média de 2532 

W/m².dia. As orientações Leste e Sul apresentaram os menores valores (entre máximos, 

mínimos e médios).  

 

No período chuvoso, mesmo com a posição diferenciada do sol a orientação Sul ainda não é 

a que tem incidência máxima. A mesma apresentou os menores valores entre todas às 

orientações (máxima- 3065 W/m².dia, mínima – 829 W/m².dia e média – 1977 W/m².dia). 
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Neste período os maiores valores foram apresentados pela orientação Leste, que teve o valor 

máximo de 3825 W/m².dia, média de 2594 W/m².dia e mínima de 843 W/m².dia. Os valores 

intermediários são apresentados pelas orientações Oeste e Norte, que tiveram irradiância 

máxima de 3628 W/m².dia e 3231 W/m².dia. 

 

Para que se possa efetuar o estudo mais aprofundado dos períodos seco e chuvoso, os dados 

foram dispostos em histogramas por orientação e período, e os mesmos podem ser 

observados no Apêndice D (Figuras D.1 a D.4). Os dados foram plotados com auxílio do 

software STATISTICA 8.0 (STATISOFT. INC, 2007). Com este tipo de estudo é possível 

identificar a faixa de maior ocorrência, e estender a análise para além de máximos, mínimos 

e médios. 

 

A Tabela 5.8 mostra uma síntese com as faixas de maior ocorrência considerando os dois 

períodos analisados, onde os valores exibidos referem-se ao somatório diário de irradiância 

solar.  

 

Tabela 5.8 – Intervalos de maior ocorrência para irradiância solar global (W/m²) para os 

períodos seco e chuvoso de um ano climático 

Orientação Período Intervalo de maior ocorrência Média % de ocorrência 

Norte 

Anual 1727-2205 1727 33 

Seco 4118-4596 4357 36 

Chuvoso 2031-2331 2181 40 

Sul 

Anual 1319-1610 1465 38 

Seco 1295-1434 1365 31 

Chuvoso 1669-1949 1809 25 

Leste 

Anual 2290-2674 2482 25 

Seco 2326-2640 2483 34 

Chuvoso 3080-3452 3266 24 

Oeste 

Anual 2289-2673 2481 35 

Seco 2289-2673 2481 47 

Chuvoso 2937-3283 3110 23 

 

Pela Tabela 5.8 nota-se que em relação ao período anual as maiores ocorrências médias 

foram para as orientações Leste (2482 W/m²) e Oeste (2481 W/m²), seguidas por Norte (1727 

W/m²) e Sul (1465 W/m²). Estes valores representaram ocorrências de 25,0%, 35,0%, 33,0% 

e 38,0% para as orientações Leste, Oeste, Norte e Sul; respectivamente. 
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Embora para o valor anual a fachada Norte represente um intervalo relativamente baixo, 

observa-se que para o período seco esta é a que apresenta o maior valor médio (4357 W/m²), 

que representaram 36,0% deste período. A mesma foi seguida neste período pelas 

orientações Leste (2483 W/m², 34,0%), Oeste (2481 Wh/m², 47,0%), e Sul (1365 W/m², 

31,0%). 

 

No período chuvoso a orientação Leste apresentou o valor médio de maior ocorrêncida de 

3266 Wh/m², que representaram 24,0%. Já as outras orientações foram: Oeste (3110 W/m², 

23,0%), Norte (2181 W/m², 40,0%) e Sul (1809 W/m², 25,0%). 

 

Em relação aos valores máximos obtidos, a fachada Norte apresentou 4596 W/m², seguida 

pelas fachadas Oeste (3825 W/m²), Leste (3825 W/m²) e Sul (3066 W/m²). No período seco 

o máximo para a fachada Norte foi de 4596 W/m², enquanto que para as fachadas Oeste, 

Leste e Sul os valores foram de 3825 W/m², 3268 W/m² e 1853 W/m², respectivamente. Já 

para o período chuvoso os máximos obtidos foram: Leste (3825 W/m²), Oeste (3629 W/m²), 

Norte (3231 W/m²) e Sul (3066 W/m²). 

 

5.4 TEMPERATURA 

 

Para caracterização do agente temperatura, primeiramente utilizou-se dos valores médios, 

máximos e mínimos apresentados pela superfície para os seis edifícios e quatro orientações 

estudadas (Tabela 5.9). Os valores médios foram apresentados para os períodos anual, seco 

e chuvoso; e os máximos e mínimos apenas para os períodos seco e chuvoso. 

 

Observa-se que conforme esperado os resultados obtiveram a mesma tendência da radiação, 

tendo em vista que a temperatura depende desta variável, bem como da temperatura do ar 

exterior. 
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Tabela 5.9 – Temperaturas máxima, mínima e média (°C) nos períodos seco e chuvoso 

para os seis edificios estudados 

Edifício Orientação 
Média 

anual 

Máxima 

seco 

Mínima 

seco 

Média 

seco 

Máxima 

chuvoso 

Mínima 

chuvoso 

Média 

chuvoso 

A1 

Norte 23,8 35,8 16,3 23,5 40,8 12,4 24,2 

Sul 22,9 35,8 16,3 23,6 35,4 12,4 22,2 

Leste 23,6 38,4 16,3 24,1 38,8 12,4 23,1 

Oeste 23,6 43,0 16,3 24,0 41,4 12,4 23,2 

A2 

Norte 25,2 40,1 16,3 24,4 48,1 12,5 26,0 

Sul 23,8 39,3 16,3 24,6 38,0 12,4 23,0 

Leste 24,9 44,9 16,0 25,4 44,0 12,4 24,3 

Oeste 24,8 50,6 16,3 25,1 46,9 12,5 24,5 

A3 

Norte 24,4 37,2 16,3 23,8 43,6 12,4 24,9 

Sul 23,3 37,1 16,3 24,0 36,4 12,4 22,5 

Leste 24,1 40,9 16,0 24,6 40,8 12,4 23,6 

Oeste 24,1 45,9 16,3 24,4 43,5 12,4 23,7 

A4 

Norte 25,7 42,0 16,3 24,8 50,9 12,5 26,6 

Sul 24,1 40,6 16,3 25,0 39,0 12,5 23,2 

Leste 25,3 47,4 16,0 25,9 46,0 12,5 24,8 

Oeste 25,3 53,5 16,3 25,6 49,4 12,5 25,0 

A5 

Norte 24,1 36,5 16,3 23,7 42,3 12,4 24,5 

Sul 23,1 36,5 16,3 23,8 35,9 12,4 22,4 

Leste 23,9 39,7 16,0 24,4 39,8 12,4 23,4 

Oeste 23,8 44,5 16,3 24,2 42,5 12,4 23,5 

A6 

Norte 24,1 36,4 16,3 23,6 42,1 12,4 24,5 

Sul 23,1 36,4 16,3 23,8 35,9 12,4 22,4 

Leste 25,4 47,6 16,0 25,9 46,1 12,5 24,8 

Oeste 23,8 44,1 16,3 24,1 42,2 12,4 23,4 

 

Os valores médios anuais não apresentaram elevada dispersão, mesmo considerando às 

diferentes absortâncias. O menor valor observado foi de 22,9°C para fachada Sul do edifício 

A1 (menor absortância-0,401) e o maior valor foi de 25,7°C que ocorreu para fachada Norte 

do edifício A4 (absortância de 0,707). De maneira geral, houve um pequeno aumento para 

diferentes orientações, sendo à ordem decrescente observada: Norte, Leste, Oeste e Sul. Esta 

tendência não foi observada no Edifício A6, que apresentou a ordem: Leste (25,4°C), Norte 

(24,1°C), Oeste (23,8°C) e Sul (23,1°C). Valores estes condicionados pelas absortâncias de 

0,712 (Leste), 0,404 (Norte e Sul) e 0,434 (Oeste). 

 

Os valores máximos encontrados tiveram grande variação. O valor máximo obtido ocorreu 

no período seco para a fachada Oeste do edifício A4 (53,5°C), que é a que possui maior 
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absortância considerando esta orientação (0,707). Com exceção do Edifício A6, todos os 

outros apresentaram a temperatura máxima para a fachada Oeste também no período seco. 

A diferença deste caso aconteceu para o edifício A6, pois a fachada Leste possui absortância 

de 0,712; enquanto que a Oeste teve absortância adotada de 0,434, que refletiram nos valores 

máximos de 47,6°C e 44,1°C, respectivamente, ambos no período seco. 

 

Já os valores mínimos apresentados foram bastante próximos para todas as fachadas, que 

apresentaram temperaturas 12,4°C e 12,5°C. Para todos os casos, esta temperatura ocorreu 

às 6h da manhã do dia 21/06, que também foi o horário que apresentou a menor temperatura 

do ar exterior do arquivo climático. Esta constatação reforça mais uma vez a dependência 

dos resultados em relação à temperatura exterior, bem como da radiação, já observada 

anteriormente. 

 

Considerando a diferença observada nos períodos seco e chuvoso, optou-se também por 

fazer as análises mensalmente, de forma a se comparar os valores médios mensais de cada 

edifício por orientação. Estes resultados podem ser vistos na Figura 5.4, assim como, nas 

Tabelas E.1 e E.2 do Apêndice E. 

 

Figura 5.7 - Temperaturas médias mensais (°C) para as fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste 

dos seis edificios estudados 
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Assim como na análise anterior, para as quatro fachadas é possível se identificar os períodos 

seco e chuvoso. As fachadas Norte e Sul apresentaram comportamentos opostos, devido à 

trajetória solar, onde à fachada Norte tende a apresentar maiores valores no período seco e a 

fachada Sul no chuvoso. Os valores máximos de irradiância solar (observados no item 5.3 e 

Apêndice D) para estas duas orientações foram de 4596 W/m² (Norte) e 3066 W/m² (Sul), 

que ocorreram nos períodos seco e chuvoso, respectivamente. Já as fachadas Leste e Oeste 

apresentaram comportamentos semelhantes assim como a irradiância solar também discutida 

no item 5.3. 

  

Nesta análise também fica evidente a influência da absortância, visto que, todas as fachadas 

tiveram os edifícios ordenados em relação à temperatura média de acordo com esta variável. 

Para fachada Norte e Sul, a ordem foi: A4 (0,707), A2 (0,622), A3 (0,486), A5 (0,445), A6 

(0,404) e A1 (0,401). Na fachada Leste às mesmas decresceram na ordem: A6 (0,712), A4 

(0,707), A2 (0,622), A3 (0,486), A5 (0,445), A6 (0,404) e A1 (0,401); e para Oeste: A4 

(0,707), A2 (0,622), A3 (0,486), A5 (0,445), A6 (0,434) e A1 (0,401). Para todos os casos 

os edifícios A1, A3, A5 e A6; tiveram comportamentos próximos, que foram condicionados 

pelas absortâncias próximas de 0,400 para os mesmos. 

 

Os resultados deste item mostraram que a temperatura superficial tem forte dependência da 

radiação solar (condicionada pelo local de estudo e orientação), bem como da absortância 

utilizada nos materiais. Mesmo com a diferença de altura apresentada pelo Edifício A1 em 

relação aos outros edifícios, pode-se concluir que esta não foi uma variável que influenciou 

nos resultados da simulação, pois os valores apresentaram a mesma ordem de grandeza. Há 

de se destacar também uma limitação ao modelo imposto, que não considera sombreamento 

de edifícios vizinhos devido às diferentes posições do sol durante o dia e ano, ocorrências 

estas não computadas nas simulações.  

 

5.4.1 A influência da amplitude térmica 

 

A amplitude térmica diária (∆T) foi obtida considerando-se a diferença do maior e o menor 

valor de temperatura alcançados diariamente (Equação 5.1). Desta forma, são obtidos 365 

dados por ano, que para as 4 orientações e 6 edifícios estudados totalizam 8760 resultados.  
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 ∆T = 𝑇𝑚á𝑥𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 – 𝑇𝑚í𝑛𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 (5.1) 

 

Onde, 

 

∆T, é a amplitude térmica diária (°C); 

𝑇𝑚á𝑥𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 é a temperatura máxima ocorrida no dia analisado (°C); 

𝑇𝑚í𝑛𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 é a temperura mínima diária ocorrida no dia analisado (°C). 

 

A Tabela 5.10 traz os valores máximos, mínimos e médios de ∆T por edifício e orientação. 

Estes resultados têm à mesma tendência de ordenação em relação às absortâncias das 

temperaturas exteriores, visto que são obtidos das mesmas. 

 

Tabela 5.10 – Valores de ∆T máximos, mínimos e médios (°C) para os seis edifícios 

estudados nos períodos seco e chuvoso 

Edifício Orientação 
Média 

anual 

Máxima 

seco 

Mínima 

seco 

Média 

seco 

Máxima 

chuvoso 

Mínima 

chuvoso 

Média 

chuvoso 

A1 

Norte 15,1 23,9 3,6 18,3 17,2 4,6 11,8 

Sul 11,8 15,5 3,4 11,8 16,4 4,5 11,7 

Leste 13,6 19,1 3,5 13,9 19,4 4,6 13,4 

Oeste 16,0 22,5 3,4 17,1 25,2 4,5 14,9 

A2 

Norte 19,5 31,0 5,0 24,2 22,2 5,8 14,7 

Sul 14,2 17,4 4,8 13,8 19,9 5,8 14,6 

Leste 18,3 24,8 5,0 18,6 25,7 5,6 17,9 

Oeste 20,8 29,4 4,8 22,1 32,8 5,8 19,6 

A3 

Norte 16,7 26,7 4,1 20,6 19,2 5,1 12,9 

Sul 12,7 16,2 4,1 12,6 17,7 5,0 12,8 

Leste 15,4 21,3 4,1 15,7 21,8 4,8 15,1 

Oeste 17,9 25,1 4,1 19,0 28,1 5,0 16,7 

A4 

Norte 21,2 33,8 5,6 26,4 24 6,3 15,9 

Sul 15,2 18,3 5,3 14,6 21,2 6,3 15,7 

Leste 20,0 27,0 5,5 20,4 28,2 6,1 19,7 

Oeste 22,7 32,1 5,3 24,0 35,7 6,2 21,3 

A5 

Norte 15,9 25,4 3,9 19,5 18,3 4,8 12,4 

Sul 12,3 15,9 3,8 12,2 17,1 4,8 12,3 

Leste 14,6 20,3 3,8 14,9 20,7 4,6 14,3 

Oeste 17,0 23,8 3,8 18,1 26,7 4,8 15,9 

A6 

Norte 15,8 25,2 3,8 19,3 18,1 4,8 12,3 

Sul 12,2 15,8 3,8 12,2 17 4,7 12,2 

Leste 20,1 27,1 5,5 20,5 28,4 6,1 19,8 

Oeste 16,8 23,5 3,8 17,9 26,3 4,7 15,6 



104 
 

Nota-se pela Tabela 5.10 que os valores de ∆T máximos obtidas para os períodos seco 

ocorrem para às fachadas Norte. Já no período chuvoso, às máximas ocorrem para fachada 

Oeste. Para ambos os casos às exceções ocorrem para o Edifício A6, onde a fachada Leste 

apresentou os valores máximos.  

 

Os valores de ∆T mínimos apresentam pouca variação, inclusive quando comparados os 

períodos seco e chuvoso. Os valores médios observados de 4,3°C para o período seco e 5,2°C 

para o chuvoso, confirmam esta constatação. 

 

A comparação das médias entre os períodos seco e chuvoso, revela uma grande diferença de 

∆T, sobretudo para a orientação Norte. Para o Edifício A4 (maior absortância da orientação 

Norte- 0,707), por exemplo, à diferença chega a 10,5°C. A comparação dos dois períodos 

revelam médias superiores no período seco para às orientações Norte, Oeste e Leste. 

 

Os mesmos resultados utilizados para compor a tabela anterior foram dispostos em 

histogramas (Figuras E.1 a E.6) no Apêndice E. Os histogramas, assim como para radiação 

foram elaborados com o software STATISTICA 8.0 (STATISOFT. INC, 2007). A Tabela 

5.11 mostra uma síntese dos histogramas apresentados, de forma, a detalhar os intervalos de 

maior ocorrência.  

 

Nota-se, que da mesma forma que nos casos anteriores os valores foram condicionados pela 

variável absortância, e desta forma sua organização foi feita sequencialmente considerando 

a mesma. As exceções ocorreram para as amostras A2-Norte e A4-Sul, que não tiveram o 

valor aumentado, porém pela distribuição dos histogramas observa-se que duas classes 

apresentaram porcentagens de ocorrências bastante próximas. Para o primeiro e segundo 

caso as classes representadas pelos intervalos de 14,8 a 18,0°C e 15,2 a 17,2°C tiveram este 

comportamento. 
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Tabela 5.11 – Síntese dos histogramas de ∆T diário (°C) para um ano 

Edifício Absortância Orientação 

Intervalo de 

∆t de maior 

ocorrência 

(°C)  

Média 

(°C) 
Ocorrências (%) 

A1 0,401 

Norte 

11,2 - 13,8 12,5 24% 

A6 0,411 11,8 - 14,5 13,2 24% 

A5 0,445 12,0 - 14,7 13,4 24% 

A3 0,486 12,6 - 15,4 14,0 24% 

A2 0,622 11,5 - 14,8 13,2 20% 

A4 0,707 12,7 - 16,2 14,5 23% 

A1 0,401 

Sul 

11,5 - 13,2 12,4 36% 

A6 0,44 12,1 - 13,7 12,9 40% 

A5 0,445 12,1 - 13,8 13,0 35% 

A3 0,486 12,6 - 14,3 13,5 35% 

A2 0,622 14,2 - 16,1 15,2 35% 

A4 0,707 13,3 - 15,2 14,3 35% 

A1 0,401 

Leste 

13,4 - 15,4 14,4 35% 

A5 0,445 14,4 - 16,5 15,5 35% 

A3 0,486 15,2 - 17,4 16,3 33% 

A2 0,622 17,9 - 20,5 19,2 34% 

A4 0,707 19,7 - 22,5 21,1 34% 

A6 0,712 19,8 - 22,7 21,3 33% 

A1 0,401 

Oeste 

17,0 - 19,8 18,4 34% 

A6 0,434 17,9 – 20,7 19,3 33% 

A5 0,445 18,1 - 21,0 19,6 34% 

A3 0,486 19,1 - 22,1 20,6 35% 

A2 0,622 22,3 - 25,8 24,1 35% 

A4 0,707 24,3 - 28,1 26,2 35% 

 

A fachada Oeste foi a que teve os maiores valores nos intervalos considerados, de forma que 

os mesmos variaram de 17,0 a 28,1°C, com uma média de 34% de ocorrências para estas 

classes. O edifício com o maior valor de ∆T médio apresentado foi o edifício A4 (26,2°C), 

e este apresenta absortância de 0,707. Já o menor intervalo para orientação Oeste ocorreu 

para o edifício A1 (valor médio de 18,4°C), que tem absortância de 0,401. 

 

A fachada Leste apresentou intervalos intermediários, com valores máximos entre 19,8 e 

22,7°C para o edifício A6 (absortância- 0,712). As ocorrências representaram valores médios 

de 34% e o menor valor médio ocorreu para a amostra A1 (14,4°C) de absorbância 0,401. 
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Tanto para as fachadas Norte e Sul, os maiores valores ocorreram para o Edifício A4, e os 

menores para o Edifício A1, de absortâncias 0,707 e 0,401; respectivamente. 

 

Com os resultados apresentados é possível notar que as distribuições apresentaram as 

mesmas configurações quando comparadas as mesmas orientações. Além do mais, foi 

possível constatar novamente a grande influência da absortãncia e radiação, que assim como 

no caso da temperatura externa condicionaram totalmente os resultados. 

 

5.4.2 Choque térmico 

 

Ainda relacionado à variação diária da temperatura optou-se por quantificar o choque 

térmico nas fachadas, considerando as orientações Norte, Leste, Oeste e Sul para os seis 

edifícios estudados. O ∆t anteriormente avaliado, considera a variação de temperatura 

durante todo o dia, já o choque térmico refere-se às variações abruptas, que são 

caracterizadas como uma das principais causas dos descolamentos cerâmicos (SARAIVA, 

2009; MOSCOSO, 2013). Nesta dissertação a variação de temperatura por choque térmico 

é referida como ∆Tct. 

 

Para a quantificação foi considerada a mesma metodologia utilizada por Zanoni (2015), onde 

foram verificadas as variações de ∆Tct nos intervalos de tempo de 1 e 2 horas. Os dois casos 

são calculados utilizando-se às Equações 5.2 e 5.3 onde foi considerada a faixa ∆Tct ≥ |8|. 

As variações podem ser tanto de aquecimento e resfriamento, tendo em vista que os valores 

são quantificados em módulo. 

 

 ∆Tct1= 𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1 (5.2) 

  

∆Tct2= 𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−2 

 

(5.3) 

 

Onde, 

 

∆Tct1 e ∆Tct2 representam o choque térmico para 1 e 2 horas (°C); 

∆tn é a temperatura ocorrida na hora n (°C); 

tn-1 e tn-2 são às temperaturas ocorridas nas primeira e segunda hora anteriores a hora n (°C). 



107 
 

As Figuras 5.8 e 5.9 mostram a quantificação para ∆Tct ≥ |8| para 1 e 2 horas, 

respectivamente. 

 

Figura 5.8 - Valores de ∆Tct1 ≥ |8| (°C) 

 

 

Figura 5.9 - Valores de ∆Tct2 ≥ |8| (°C) 
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Analisando a Figura 5.8 (∆Tct1 ≥ |8|) é possível notar que as maiores variações ocorreram 

para o Edifício A4 (3,3%), na orientação Oeste, que também é àquela que possui a maior 

absortância (0,707). Estes valores estão próximos às ocorrências máximas de 3,5% para 

fachada Oeste obtidas por Zanoni (2015) para superfícies de argamassa, que mostra que a 

absortância é um parâmetro determinante para temperatura superficial dos revestimentos, 

mesmo com materiais completamente diferentes.  

 

A fachada Leste também se destacou para os mesmos Edifícios A4 e A6 mencionados 

anteriormente, e ambas tiveram ocorrências de 3%. As fachadas Norte e Sul tiveram 

ocorrências pouco significativas, sendo que o maior valor foi apresentado para a fachada 

Norte (2,1%) do Edifício A4. 

 

Para ∆Tct2 ≥ |8| (Figura 5.9) as maiores ocorrências foram para à orientação Norte dos 

edifícios A4 e A2 (absortâncias de 0,707 e 0,622), que tiveram frequências de 12% e 9,7%, 

respectivamente. As orientações Oeste e Leste mostram a mesma tendência da Figura 5.8. 

Para ocorrências maiores que 8 °C em duas horas, estas orientações nos Edifícios A4 e A6 

apresentaram percentuais de ocorrência de cerca de 9%.  

 

Mesmo considerando um maior intervalo de tempo, a orientação Sul apresentou percentuais 

baixos de ocorrência, sendo o maior valor apresentado de 2,4% para o Edifício A2 que possui 

a maior absortância para esta fachada (0,622). 

 

Além do mais, optou-se por investigar o período das ocorrências estudadas. Para isto foram 

consideradas às frequências de ∆Tct2 ≥ |8| (maiores percentuais), separadas por período seco 

e chuvoso para todas as fachadas estudadas. O resultado pode ser visto na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.12 – Valores de ∆Tct2 ≥ |8| nos períodos seco e chuvoso 

Edifícios 
Seco Chuvoso 

Norte Sul Leste Oeste Norte Sul Leste Oeste 

A1 97% 0% 59% 56% 3% 100% 41% 44% 

A2 90% 11% 51% 54% 10% 89% 49% 46% 

A3 94% 7% 56% 53% 6% 93% 44% 47% 

A4 87% 12% 51% 53% 13% 88% 49% 47% 

A5 96% 5% 58% 56% 4% 95% 42% 44% 

A6 96% 0% 51% 56% 4% 100% 49% 44% 

Média 93% 6% 54% 55% 7% 94% 46% 45% 
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Por esta quantificação fica mais uma vez evidente o efeito da radiação sobre as fachadas. Os 

resultados médios mostraram que para o período seco as fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste 

apresentam ocorrências de variação abrupta de 8°C de 93%, 6%, 54% e 55%. Nesta época a 

radiação predomina sobre a fachada Norte, e há um equilíbrio entre as fachadas Leste e 

Oeste, conforme já constatado no item 5.3.  

 

No período chuvoso as ocorrências médias foram de 7% (Norte), 94% (Sul), 46% (Leste), e 

45% (Oeste). Estes valores também são explicados pela predominância da radiação na 

orientação Sul, e da mesma forma observa-se o equilíbrio em relação às orientações Leste e 

Oeste. 

 

Todos os resultados mostrados anteriormente referem-se à intensidade climática sobre os 

edifícios. As análises de temperatura evidenciaram o efeito do clima, de forma a caracterizar 

de maneira bem distinta as fachadas estudadas. Desta forma, no próximo capítulo foi 

abordada a relação de incidência destes agentes com a degradação dos edifícios já estudados 

por Souza (2016). 
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6 RELAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA DOS AGENTES 

CLIMÁTICOS E A DEGRADAÇÃO 

 

O enfoque do trabalho esta relacionado à quantificação dos agentes climáticos e seus efeitos 

sobre à degradação das fachadas, embora tenha sido feito um levantamento das propriedades 

higrotérmicas. Em relação aos resultados já abordados, foram quantificados os agentes 

radiação, chuva dirigida e temperatura. Uma síntese global dos mesmos mostra que em 

relação à radiação e chuva dirigida, a ordem de incidência dos agentes é: Norte, Leste, Oeste 

e Sul. A Figura 6.1 relaciona os resultados finais de radiação e chuva dirigida em percentuais, 

já apresentados nos itens 5.1 e 5.3. Tanto para chuva dirigida quanto para a radiação cada 

percentual é calculado em relação ao total recebido para todas às fachadas. 

 

Em relação à incidência de chuva dirigida os percentuais apresentados foram: Norte (35,8%), 

Leste (22,9%), Oeste (22,5%) e Sul (18,7%). Já para radiação a incidência em porcentagem 

decrescente foi: Norte (29,1%), Leste (26,3%), Oeste (26,2%) e Sul (18,4%). 

 

Figura 6.1 – Percentuais de incidência anuais de chuva drigida e radiação global por 

orientação (%) 

 

 

As diferenças de incidência para as quatro orientações nos períodos seco e chuvoso também 

se mostraram bastante evidentes. As Tabelas 6.1 a 6.4 trazem uma síntese destes valores, 
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com as incidências totais mensais de chuva dirigida (L/m²) e valores médios mensais de 

irradiância solar (W/m²).  

 

A incidência de chuva dirigida é apresentada para às alturas de 0 a 10 metros (referente ao 

Edifício A3) e de 10 a 20 metros (outros edifícios). O comportamento diferenciado das 

fachadas pode ser bem observado, principalmente entre os períodos seco e chuvoso. 

Conforme já abordado no item 5.1 no período chuvoso as maiores ocorrências incidem sobre 

as fachadas Norte e Oeste e no seco sobre as orientações Sul e Leste (menor quantidade). 

 

As mudanças de trajetória do sol podem ser confirmadas pelos valores de irradiância 

apresentados. No período seco a predominância ocorre para as fachadas de orientação Norte 

(Tabela 6.1), já no período chuvoso essa predominância se inverte e ocorre para fachada Sul 

(embora com médias menores). As orientações Leste e Oeste mantiveram valores médios 

sem variações significativas como nas orientações Norte e Sul, e isso ocorreu devido ao fato 

destas fachadas receberem sol pela manhã (Leste) e tarde (Oeste) durante todo o ano. 

  

Todos os valores de irradiância também condicionam diretamente os resultados de 

temperatura, conforme já abordado no item 5.4 e nas Tabelas 6.1 à 6.4. Nestas tabelas são 

apresentados os resultados de temperaturas e ∆T médios mensais para todas as fachadas. 

Nota-se que de maneira geral os valores superiores (representados pela cor vermelha) destas 

variáveis para orientação Norte ocorreram para o período seco, e em relação à orientação 

Sul aconteceu o inverso, com os máximos no período chuvoso. As outras faixas denominadas 

de intermediária e inferior são representadas pelas cores amarela e verde. 

 

A orientação Leste apresentou as maiores médias (cor vermelha) no período chuvoso, tanto 

para temperatura quanto para ∆T. Em relação à orientação Oeste para ∆T os maiores valores 

médios aconteceram no período seco, porém menos severos que na orientação Norte. Já para 

os valores de temperatura média não houve uma tendência bem definida de distribuições 

agrupadas. 

 

Em relação aos valores máximos de temperatura abordados no item 5.4 também houve 

grande influência do período do ano. Ficou evidente que as máximas para temperatura e ∆T 

foram apresentados no período seco, o que caracteriza este período como muito mais severo 
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em relação ao chuvoso. No geral, os valores máximos alternaram-se entre às fachadas Oeste 

e Norte. As orientações Leste e Sul apresentaram valores menores, porém é importante 

destacar que a Leste apresentou-se bem equilibrada em relação à Oeste, tanto em relação à 

temperatura quanto ao ∆T. 

 

A representação global aqui apresentada também permitiu identificar os edifícios de acordo 

com suas diferentes absortâncias. Quando comparados os edifícios A1 (α=0,401) e A4 

(α=0,707), que correspondem à menor e maior absortâncias, nota-se que apesar de 

possuírem as mesmas tendências de comportamento, as temperaturas e os valores de ∆T são 

completamente diferentes. Em relação à orientação Norte, onde são apresentados os valores 

médios máximos, observa-se que para temperatura e ∆T os valores apresentados foram 

20,8°C e 25,1°C para o Edifício A1, além de 30,3°C e 27,4°C para o Edifício A4. 

 

.
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Tabela 6.1 – Cenário global para orientação Norte – chuva dirigida mensal (L/m²), irradiância solar média mensal (W/m²), ∆T médio mensal 

(°C) e temperatura média mensal (°C) 

 

 

Tabela 6.2 - Cenário global para orientação Sul – chuva dirigida mensal (L/m²), irradiância solar média mensal (W/m²), ∆T médio mensal (°C) e 

temperatura média mensal (°C) 
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Tabela 6.3 - Cenário global para orientação Leste – chuva dirigida mensal (L/m²), irradiância solar média mensal (W/m²), ∆T médio mensal (°C) 

e temperatura média mensal (°C) 

 

 

Tabela 6.4 - Cenário global para orientação Oeste – chuva dirigida mensal (L/m²), irradiância solar média mensal (W/m²), ∆T médio mensal (°C) 

e temperatura média mensal (°C) 
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Com o objetivo de relacionar os resultados apresentados com à degradação, são apresentados 

na Figura 6.2 os valores de FGDA obtidos por Souza (2016) e as tendências de degradação 

para as amostras de seu estudo. Os seis edifícios estudados nesta dissertação apresentam seus 

valores de FGDA destacados na figura, e relacionado à estes casos, são apontados 92 valores 

para às quatro orientações (Norte, Sul, Leste e Oeste). Os resultados completos também 

podem ser observados na Tabela F.1 do Apêndice F. 

 

Figura 6.2 – Valores de FGDA obtidos por Souza (2016) com os valores das amostras 

estudadas em destaque 

 

 

As linhas de tendência polinomiais apresentadas referem-se ao universo de amostras global, 

já estudados por Souza (2016). A ordem decrescente de degradação foi: Norte, Oeste, Leste 

e Sul.  

 

Os resultados de degradação tiveram a mesma tendência dos resultados de temperatura 

superficial e ∆T. Conforme observado nos resultados apresentados anteriormente e nos itens 

5.4 e 5.4.1 os valores referentes à temperatura e ∆T foram mais críticos para às orientações 

Norte e Oeste. Para mesma absortância, as médias anuais de temperatura e ∆T ocorreram 
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para orientação Norte e as máximas para fachadas voltadas a Oeste, sendo ambas mais 

críticas no período seco. As orientações Leste e Sul apresentaram menores valores 

(temperatura e ∆T), da mesma forma que foram menos degradadas. 

 

Sobretudo nas idades mais avançadas, as orientações Norte e Oeste apresentaram-se como 

as mais degradadas, e pela apresentação de tendências similares entre às temperaturas 

superficiais e ∆T com o FGDA as análises foram focadas nestes parâmetros. Como os valores 

mais críticos são apresentados pelas fachadas Norte e Oeste no período seco, atribui-se então 

este período como o maior responsável pelo grau de degradação apresentado pelos edifícios. 

 

6.1 ÍNDICE DE INCIDÊNCIA DA TEMPERATURA 

 

Com o objetivo de caracterizar à incidência do clima sobre os edifícios foi elaborado um 

índice de incidência da temperatura (Iit). A elaboração do Iit levou em consideração a 

representação de forma ponderada dos efeitos dos ciclos (frequências) e valores alcançados 

de temperaturas no sistema. 

 

De acordo com Haagenrud (2004), a temperatura pode ser um bom parâmetro para expressar 

a severidade (gravidade) dos fatores climáticos. Desta forma, subsidiado também pelos 

estudos apresentados, o índice foi elaborado utilizando os valores de ∆T. A escolha deste 

parâmetro foi baseada na sua capacidade de representar as mudanças devido aos ciclos de 

variação climática (item 5.4.1 e capítulo 6). O aumento e resfriamento da temperatura 

superfícial devido às variações dos períodos, mostrou que o período seco foi responsável 

pelas maiores incidências, enquanto que o chuvoso pelas menores.  

 

Conforme já constatado nos estudos de Silva (2014) e Souza (2016), as anomalias de 

descolamento cerâmico e fissuração são as maiores ocorrências no caso de Brasília-DF. De 

acordo com Thomaz (1989), Saraiva (1998) e Fiorito (2009), tais anomalias apresentam 

como principais causas às variações térmicas, que são capazes de causar deformações nos 

sistemas de revestimento e estruturas. Outra grande causa, já abordada neste trabalho são os 

esforços por fadiga, que também ocorrem em consequência das variações térmicas, e causam 

anomalias nos revestimentos de fachada. Souza (2016) também constatou que as regiões 
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mais degradadas em Brasília-DF são às transições de pavimentos, além dos topos e paredes 

contínuas. 

 

Para elaboração do índice, a faixa de variação da amplitude de temperatura foi dividida em 

quatro intervalos iguais. No conjunto de edifícios analisados, o ∆T máximo encontrado foi 

de 35,6°C e o mínimo de 3,4°C. Desta forma, para serem utilizados intervalos iguais, os 

mesmos foram divididos nas seguintes faixas: 3,4 – 11,5°C; 11,5 – 19,6°C; 19,6 – 27,7°C e 

27,7 – 35,8°C. O Iit é calculado de acordo com Equação 6.1. 

 

 
Iit =  Σ (

∆Tmédio . fn

ftotal
) (6.1) 

 

Onde, 

 

Iit é o índice de intensidade da temperatura (°C);  

∆Tmédio é a amplitude de temperatura média da faixa de ocorrência (°C); 

fn é a frequência de ocorrência da faixa n de ∆T (n=4); 

ftotal é a frequência de todas às ocorrências das quatro faixas de estudo (ftotal=365). 

 

O índice foi elaborado para às quatro orientações (Norte, Sul, Leste e Oeste) dos seis 

edifícios estudados (A1, A2, A3, A4, A5 e A6). Desta forma, o mesmo é composto 365 

dados de ∆T por orientação, que totalizam 1460 por edifício e 8760 para todos os casos. 

 

Para representar à incidência total de cada edifício optou-se também por estabelecer o Índice 

de incidência de temperatura total (IitTotal), que é calculado multiplicando-se os resultados de 

Iit pela idade de cada edifício, de acordo com a Equação 6.2. 

 

 
IitTotal =  i . Iit = i. [Σ (

∆Tmédio . fn

ftotal
)] (6.2) 

 

Onde, 

 

IitTotal é o índice de intensidade total da temperatura; 
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i é a idade do Edifício An. 

 

Os resultados do Iit e IitTotal dos seis edifícios estudados podem ser vistos nas Tabela 6.5 para 

às orientações Norte, Sul, Leste e Oeste. Além disso, todas às ocorrências e quantificações 

realizadas estão dispostas nas Tabelas F.2 a F.5 no Apêndice F. 

 

Tabela 6.5 - Valores de Iit e IitTotal para os seis edificios estudados 

Edifício Índice Norte Sul Leste Oeste 

A1 
Iit 15,3 12,2 13,9 15,6 

IitTotal 91,8 73,2 83,5 93,4 

A2 
Iit 19,5 14,9 18,5 20,8 

IitTotal 175,7 133,9 166,9 186,9 

A3 
Iit 17,2 13,6 14,8 18,3 

IitTotal 171,6 135,6 148,3 183,0 

A4 
Iit 21,3 15,3 20,5 22,3 

IitTotal 361,3 260,4 348,4 379,4 

A5 
Iit 16,4 13,1 14,3 16,8 

IitTotal 525,8 418,4 457,5 538,6 

A6 
Iit 16,2 13,1 20,5 16,5 

IitTotal 584,3 469,9 739,5 594,7 

 

Nota-se que pelo fator multiplicador da idade, os índices vão crescendo à medida que se 

aumenta a mesma. Sendo desta forma os maiores índices observados para o Edifício A6 (36 

anos) e os menores para o Edifício A1 (6 anos).  

 

Além disso, pela composição do índice com o ∆T os resultados são influenciados também 

pela radiação e absortância. Em relação à radiação, há influência é confirmada pelo fato de 

que o índice é composto por valores de ∆T (influenciado pela radiação, conforme item 5.4.1 

e capítulo 6). Em relação à absortância, quando comparados os edifícios A2 e A3, que 

possuem idades de 9 e 10 anos, além de absortâncias de 0,622 e 0,486; respectivamente. 

Mesmo o Edifício A3 sendo um ano mais antigo que o A2, a variável absortância exerceu 

influência nos valores de IitTotal.  

 

Os índices são classificados na incidência Oeste, Norte, Leste e Sul; para os edifícios onde 

a absortância adotada foi a mesma para todas às fachadas (A1, A2, A3, A4 e A5). Em relação 

ao Edifício A6, a ordem decrescente do índice foi: Leste, Oeste, Norte e Sul. 
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6.2 RELAÇÃO DO ÍNDICE (IitTotal) E A DEGRADAÇÃO DAS FACHADAS 

 

Neste item foi verificada a relação entre a quantificação do índice de incidência de 

temperatura (ação) e a quantificação da degradação (resposta). 

 

Como cada fachada apresenta mais de um valor de FGDA, devido ao critério amostral 

adotado por Souza (2016), optou-se por representar cada uma com o valor da média de todos 

os resultados de FGDA das respectivas fachadas. Este critério foi utilizado, para que a 

comparação pudesse ser feita, visto que, os resultados de IitTotal são obtidos individualmente 

para cada fachada.  

 

Os resultados completos são mostrados na Tabela F.6 do Apêndice F. A Figura 6.3 mostra a 

relação linear destes dois índices, de forma análoga a proposição das funções dose-resposta 

propostas pela ISO 15586-2 (2012), em que a dose é representada pelo agente temperatura 

(IitTotal) e a resposta é dada em termos de degradação das fachadas (FGDA). 

 

Figura 6.3 – Relação entre IitTotal e FGDA 

 

 

Nota-se que a dispersão dos resultados tende a aumentar de acordo com a idade, que pode 

ser observado pelo afastamento dos pontos de cada edifício. O ponto que apresentou a maior 
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dispersão em relação aos resultados apresentados ocorreu para o Edifício A5 para orientação 

Oeste, que apresentou FGDA médio de 0,162 e IitTotal de 538,6. Os edifícios de maior idade 

(A5 e A6) apresentam resultados com dispersões mais elevadas. Souza (2016) apontou que 

este fato pode ocorrer devido ao efeito cumulativo dos agentes climáticos. 

 

As fachadas de orientações Sul apresentaram-se menos degradadas para os Edifícios A2, A3 

e A6. As fachadas de orientações Norte e Oeste do Edifício A5 apresentaram maiores valores 

de IitTotal e FGDA, em relação à fachada Sul do Edifício A6, mesmo com a diferença de idade 

de 4 anos. Este fato também aconteceu quando comparados os Edificios A3 e A2, o que 

comprova que além da absortância e idade os índices também foram sensíveis às variações 

de orientação que condicionam degradações diferenciadas. 

 

Por último, optou-se também por fazer o estudo da curva de FGDA geral. A mesma considera 

todos os valores de FGDA obtidos e faz uma relação da degradação dos edifícios de maneira 

global. Desta forma, foi feita a média de todos os valores de FGDA obtidos para cada edifício, 

que foram relacionados com as médias do IitTotal nas orientações Norte, Sul, Leste e Oeste. 

Estes resultados permitem o estabelecimento de um valor global (Tabela 6.6) por edifício, 

tanto para o FGDA quando para o IitTotal. 

 

Tabela 6.6 – Valores de IitTotal e FGDA médios 

Edifício IitTotal médio FGDA médio 

A1 85,5 0,2% 

A2 165,9 1,9% 

A3 159,7 1,1% 

A4 260,6 2,4% 

A5 485,3 7,7% 

A6 597,5 7,2% 

 

A relação desses resultados pode ser observada na Figura 6.4. Nota-se que a mesma 

apresenta um alto valor de R² (0,92), que indica que o modelo é capaz de representar os 

valores utilizados. Tal resultado, mesmo que composto das médias reforça a influência dos 

agentes climáticos sobre a degradação dos edifícios. 
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Cabe aqui reforçar que os resultados apontados referem-se aos casos específicos que foram 

estudados nessa dissertação, porém, estes mostram-se como estudos pioneiros que podem 

servir de base para estudos posteriores. 

 

Figura 6.4 - Relação de FGDA e IitTotal globais 

 

 

É importante destacar que as relações não foram feitas de forma qualitativa ou pontual, mas 

sim quantitativamente; o que mostra suas relevâncias. É obvio que existem outros 

responsáveis pela degradação das fachadas, tais como falhas de execução, de projeto ou até 

mesmo ações pontuais. Porém, os resultados evidenciam que a degradação está altamente 

relacionada com os agentes climáticos, visto que, a mesma varia de acordo com a orientação 

e regiões de estudo. 

 

A ABNT NBR 15575-1: 2013 especifica o período de vida útil de projeto (VUP) mínimo, 

intermediário e superior, tanto para revestimentos aderidos quanto para as vedações verticais 

externas. Os valores mínimos especificados são de 20 anos e 40 anos, para cada um dos 

casos, respectivamente. Com o objetivo de se obter valores referenciais do índice utilizado, 

foram relacionados os valores da curva de FGDA geral, também já utilizados por Souza 

(2016) com os valores de IitTotal. A Figura 6.5 mostra os valores de FGDA obtidos para o 

estudo 
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Figura 6.5 – Valores referencia de FGDA para comparação com o IitTotal (adaptado de 

Souza, 2016) 

 

 

Com estes valores é possível encontrar o IitTotal equivalente, conforme observado na Figura 

6.6. Sendo que os valores obtidos podem ser observados na Figura 6.6 bem como na Tabela 

6.7. 

 

Figura 6.6 - Valores referenciais para IitTotal, 20 e 40 anos 
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Tabela 6.7 – FGDA e IitTotal para 20 e 40 anos de VUP 

Idade (anos) FGDA IitTotal 

20 0,0279 195,8 

40 0,0827 579,7 

 

O intuito de estabelecer estes valores é de utilizá-los como referências para o caso dos 

edifícios de Brasília-DF. De forma que, um edifício que atinja 20 anos e possua FGDA < 

0,0279 e IitTotal < 195,8 tem condição considerada como adequada. Se o edifício possuir 

valores acima destes limites estabelecidos como referências, estratégias de reparo e 

manutenção deverão ser tomadas.  

 

Outra forma de utilizar os resultados é pelo caminho inverso ao indicado para se obter os 

índices. Pode-se simular os edifícios em um software de simulação higrotérmica ainda na 

fase de projeto, para obter um valor de Iic com n anos. Com o valor obtido é possível saber 

em que condição de degradação este se encontrará no ano n desejado, e consequentemente 

estabelecer às devidas estratégias de manutenção antecipadamente. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo são apresentadas as considerações e conclusões relacionados a esta 

dissertação, que teve como enfoque a avaliação da ação dos principais agentes climáticos e 

suas relações com a degradação de fachadas em Brasília-DF. Dentro deste contexto, o 

capítulo foi dividido em quatro partes, à saber: considerações sobre o método adotado, 

conclusões dos resultados obtidos na amostra estudada, conclusões da aplicação da 

simulação para o estudo de vida útil e sugestões para trabalhos futuros. 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO ADOTADO 

 

Mediante ao que foi exposto nesta dissertação, algumas considerações são feitas no sentido 

de avaliar a funcionalidade do método, limitações e alguns pontos onde se deve dar especial 

atenção: 

 

 Muitos materiais comumente utilizados no Brasil não possuem parâmetros 

higrotérmicos ensaiados, e para proceder-se com a simulação os dados devem ser 

medidos e avaliados. Neste trabalho, os parâmetros ensaiados foram considerados 

adequados; 

 O arquivo climático utilizado na simulação deve ser criteriosamente selecionado, 

pois caso não seja, as respostas podem ser completamente diferentes das condições 

reais. Para o caso do arquivo utilizado neste trabalho, Zanoni (2015) concluiu que o 

mesmo é representativo para Brasília-DF; 

 Quanto ao arquivo climático, o mesmo não considera períodos extremos tais como 

meses mais chuvosos ou muito secos. Na realidade esta carga climática é imposta 

aos edifícios e consequentemente são inerentes à degradação dos mesmos, e esta 

acaba por ser uma limitação do modelo adotado; 

 A medição da degradação é complexa, tendo em vista a dificuldade de se estabelecer 

um critério para mensuração, que em muitos casos acaba por ser subjetivo. Além do 

mais, destaca-se às variações implícitas do processo construtivo e o pouco 

entendimento do comportamento dos materiais e componentes de uma edificação, 

que dificultam ainda mais a mensuração. Na realidade brasileira a maioria dos 
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projetos são elaborados de maneira genérica, e não consideram a verdadeira ação que 

o edifício irá receber, que pode acarretar em altos níveis de degradação no futuro; 

 Para que o processo de degradação seja bem caracterizado, é necessário que uma 

extensa quantidade de edifícios de diferentes idades sejam avaliados. Apesar de não 

existir um edifício igual ao outro, as amostras devem ser criteriosamente escolhidas, 

de maneira à considerar edifícios com características semelhantes. Nesse sentido 

Brasília mostra-se como um bom campo de estudo, visto que os edifícios residenciais 

possuem tipologias similares devido ao plano urbanístico da cidade. 

 

7.2 CONCLUSÕES DOS RESULTADOS OBTIDOS NA AMOSTRA ESTUDADA 

 

O estudo diferenciado para os períodos seco e chuvoso permitiu avaliar de forma eficiente 

às respostas dos mesmos. Os resultados revelaram a presença de dois períodos bastante 

distintos em Brasília, sendo um de abril a setembro (seco) e outro de outubro a março 

(chuvoso). Em relação à chuva dirigida e radiação solar para os períodos seco e chuvoso 

houveram variações significativas, que condicionaram diferentes respostas em relação às 

fachadas. 

 

Para chuva dirigida, no período chuvoso a ordem decrescente de incidência foi: Norte, Oeste, 

Leste e Sul; já para o período seco a incidência respectivamente foi classificada em: Sul, 

Leste, Oeste e Norte. É importante destacar que no período seco às fachadas receberam o 

equivalente a 25% de toda chuva anual, enquanto que no chuvoso à incidência foi de 75%. 

Mesmo com a grande variação apresentada a umidade do sistema mostrou-se bastante 

estável. A comparação feita com um sistema de revestimento argamassado, confirmou a 

menor sensibilidade do sistema de revestimento cerâmico a variações de UR do ar. 

 

Em relação à radiação às fachadas mais críticas foram Norte (29,1%), Leste (26,3%), Oeste 

(26,2%) e Sul (18,4%). Os valores máximos ocorreram para as fachadas Norte e Oeste no 

período seco, que evidencia as maiores incidências para este período e condicionou os 

resultados de temperaturas para essas fachadas. 

 

A sazonalidade do clima mostrou-se como um fator determinante na degradação das 

fachadas. As respostas de temperatura, amplitude térmica (∆T) e choque térmico (∆Tct) 
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mostraram que as incidências mais críticas também ocorreram para as orientações Norte e 

Oeste, que são as mais degradadas. Pelos resultados apresentados atribui-se então ao período 

seco a maior responsabilidade pela degradação. A absortância foi um parâmetro 

determinante dos materiais, visto que, houveram diferenças significativas entre os resultados 

de temperatura, ∆T e ∆Tct.  No geral, os maiores valores ocorreram para o Edifício A4 

(α=0,707) e os menores para o Edifício A1 (α=0,401), que apresentaram a maior e menor 

absortância respectivamente. 

 

Os resultados de FGDA apresentados tiveram a mesma tendência que os valores de ∆T, e 

esta variável da temperatura foi considerada adequada para representar a degradação das 

fachadas. Em relação às idades mais avançadas, a ordem de degradação das fachadas foi: 

Norte, Oeste, Leste e Sul. As análises foram feitas em função da temperatura, visto que a 

umidade apresentou poucas variações. Os valores de ∆T mostraram sensibilidade em relação 

à sazonalidade, bem como as diferentes orientações e absortâncias.  

 

Devido a representatividade dos resultados de ∆T em relação à degradação, estes foram 

utilizados para compor um índice inicial denominado de índice de intensidade da 

temperatura (Iit). Os resultados de Iit multiplicados pelas idades das edificações foram 

relacionados com os valores de FGDA obtidos por Souza (2016), o que mostrou que este foi 

um parâmetro adequado para relacionar à degradação das fachadas aos agentes climáticos, 

condicionados pelas diferentes orientações e propriedades.  

 

A simulação higrotérmica mostrou-se como uma ferramenta útil para quantificação dos 

agentes climáticos de maneira rápida e eficaz. A ampla base de dados de arquivos climáticos 

elaborados por Roriz (2012) permite que outros estudos possam ser feitos para cidades 

brasileiras. Além do mais, os resultados obtidos nesta dissertação mostram a potencialidade 

da simulação na análise de respostas do edifício, não somente relacionada ao conforto e 

desempenho energético mas também à degradação. 
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7.3 CONCLUSÕES DA APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO PARA O ESTUDO DE 

VIDA ÚTIL 

 

A simulação permitiu o estabelecimento de valores referenciais do índice proposto de acordo 

com a idade das edificações localizadas em Brasília. Os resultados mostraram que um 

edifício que atinja 20 anos e possua FGDA < 0,0279 e IitTotal < 195,8 é considerado como 

adequado. Estes resultados são importantes no sentido de estabelecerem-se padrões 

referênciais para VUP, com o objetivo de se suprir deficiências normativas que tem apenas 

as idades limites de VU especificadas, levando em consideração critérios que muitas das 

vezes são subjetivos. 

 

Para 40 anos os resultados obtidos foram 0,0827 para FGDA e 579,7 para IitTotal. Tanto os 

resultados de 20 quanto de 40 anos podem ser usados para definições de estratégias de 

manutenção, ainda na fase de projeto. Estes respostas permitem que a ferramenta seja 

utilizada em estudos de mensuração da degradação em campo, levantamentos de patologia 

das fachadas, estudos de manutenção e outros; por meio da quantificação dos agentes ou 

associação do índice no estudo da vida útil. Por fim, cabe destacar que os resultados obtidos 

referem-se as amostras de estudo desta dissertação, porém podem ser utilizados como pontos 

iniciais de analise para estudos posteriores. 

 

7.4 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Em relação as pesquisas para trabalhos futuros propõem-se os seguintes aspectos: 

 

 Obter parâmetros higrotérmicos referenciais para outros sistemas construtivos 

tipicamente brasileiros, tais como revestimentos argamassados com pintura, que 

também são bastante comuns para o caso de Brasília-DF; 

 Analisar a incidência de agentes climáticos para sistemas de revestimento com 

pintura externa e relacionar os resultados com a degradação dos mesmos; 

 Avaliar o comportamento higrotérmico de forma mais extensiva, para verificação de 

problemas de suscetibilidade à anomalias por umidade e temperatura; 

 Aplicar a metodologia proposta em outras cidades brasileiras; 
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 Comparar mais resultados de termografia com a simulação higrotérmica, de forma a 

obter os termogramas para todo o ciclo diário. Desta forma, pode-se verificar a 

viabilidade de utilização da simulação como ferramenta para definição do melhor 

momento para obter as imagens térmicas; 

 Evoluir os estudos do índice de intensidade climática proposto neste trabalho; 

 Em relação ao índice quantificador de degradação (FGD), estudar outras idades 

intermediárias e mais avançadas, com o objetivo da melhor caracterização da curva 

de degradação, e consequentemente evolução nos estudos de relação com a 

incidência dos agentes climáticos; 

 Verificar as tendências de degradação e resultados higrotérmicos para edifícios mais 

altos do que os estudados nesta dissertação. 
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APÊNDICE A – PARÂMETROS DE ENTRADA DA SIMULAÇÃO 

HIGROTÉRMICA E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Neste apêndice são apresentados os resultados utilizados para composição das curvas 

higroscópicas, que refletem a variação do teor de umidade dos materiais em relação à 

mudança da UR do ambiente. Além destes resultados são apresentados os coeficientes Dww 

e Dws calculados automaticamente pelo software com utilização dos valores de Wref e Wf, 

que também são dados de entrada das simulações higrotérmicas. A Figura A.1 mostra um 

exemplo do local de inserção dos valores de umidade e coeficientes gerados 

automaticamente pelo WUFI®. 

 

Figura A.1 – Inserção dos teores de umidade Wref e Wf para calculo dos coeficientes Dww 

e Dws 

 

 

Nos itens subsequentes outras propriedades relevantes e as citadas anteriormente são 

apresentadas para todos os materais utilizados na composição do sistema. 
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1. Placa cerâmica 

 

 Absorção de água: 1,8% 

 

Tabela A.1 - Dados da curva higroscópica placa cerâmica 

Umidade 

relativa 

(%) 

Teor de 

umidade 

(Kg/m³) 

0,000 0,00 

0,140 0,14 

0,560 0,97 

0,710 1,25 

0,800 1,44 

0,870 1,63 

0,895 2,72 

0,920 6,66 

1,000 192,00 

 

Figura A.2 - Propriedades higrotérmicas da placa cerâmica 

 

 

Em relação a primeira camada do sistema, composta pela placa cerâmica, foi realizado o 

ensaio de permeabilidade ao vapor de água (BAUER; CASTRO; NASCIMENTO, 2016). 

DWS (m²/s) DWW (m²/s)

Teor de umidade (kg/m³) DWS (m²/s) DWW (m²/s)

1,44 1,00E-13 1,00E-13

192 1,00E-10 1,00E-11

8,0                  

0,0002             

Teor de umidade de referência (w80)

Teor de umidade de saturação livre

Condutividade térmica complementar dependente da umidade (W/mK)

Condutividade térmica complementar dependente da temperatura (W/mK)
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Os resultados mostraram que o fator de resistência à difusão (µ) tende ao infinito quando é 

utilizada apenas a placa. Este resultado também é mostrado na ISO 10456 (2007), e ocorre 

devido à superfície vitrificada que é praticamente impermeável. 

 

Quando aplicada como sistema de revestimento a placa cerâmica é empregada com o rejunte 

utilizado nas juntas de assentamento, que tem função de dissipar tensões de tração e 

compressão que são induzidas durante os ciclos de molhagem e secagem dos materiais. 

Desta forma, no ensaio de permeabilidade ao vapor optou-se por utilizar um sistema 

composto pela placa cerâmica e rejunte, e o mesmo foi executado e ensaiado considerando-

se uma camada de rejunte de 0,5 cm; conforme Figura A.2 (BAUER; CASTRO; 

NASCIMENTO, 2016).  A área de placa cerâmica foi 73,5 cm², enquanto que para o rejunte 

a área de contato foi 5 cm², que resultou em uma área de 6,8% do corpo de prova. Como 

resultado do ensaio obteve-se µ =116. 

 

Figura A.3 - Sistema composto de placa cerámica e rejunte (a) para o ensaio de 

permeabilidade ao vapor de água (b).  

 

 

O rejunte utilizado é recomendado para uso em ambientes internos e externos de pisos ou 

paredes. Por recomendação do fabricante deve ser adicionado 275 ml de água para 1 kg de 

massa seca do material. 

 

2. Argamassa colante Tipo ACIII 

 

Recomendada pelo fabricante para assentamento de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, 

pedras decorativas, em áreas internas e externas, pisos e paredes. 
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 Materiais: Massa seca (2500 g) e água (565 g) 

 Espalhamento (ABNT NBR 13276: 2005): 212 mm; 

 Penetração de cone (ASTM C780-96): 74,7 mm; 

 Resistência à compressão (ABNT NBR 13279: 2005): 9,1 MPa (Classificação P6 

de acordo com a ABNT NBR 13281: 2005); 

 Resistência à tração na flexão (ABNT NBR 13279: 2005): 2,8 MPa (Classificação 

R4 de acordo com a ABNT NBR 13281: 2005); 

 

Tabela A.2 - Dados da curva higroscópica para argamassa colante 

Umidade 

relativa 

(%) 

Teor de 

umidade 

(Kg/m³) 

0,000 0,00 

0,166 4,40 

0,309 9,46 

0,600 19,19 

0,800 30,70 

0,884 39,38 

0,923 46,32 

0,942 82,54 

0,951 90,97 

1,000 163,15 

 

Figura A.4 - Propriedades higrotérmicas da argamassa colante 

 

 

DWS (m²/s) DWW (m²/s)

Teor de umidade (kg/m³) DWS (m²/s) DWW (m²/s)

30,7 8,90E-09 8,90E-09

Teor de umidade de saturação livre 1,63E+02 2,40E-06 2,40E-07

0,0002             Condutividade térmica complementar dependente da temperatura  (W/mK)

Teor de umidade de referência (w80)
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3. Argamassa externa e interna 

 

Argamassa mista de cimento, cal e areia com traço: 

 

Tabela A.3 – Traço da argamassa utilizada 

Traço em massa  

(cimento: cal: areia:água) 

Traço em volume  

(cimento: cal: areia:água) 

1:0,17: 6: 1,22 1:0,26:7,05:3,79 

 

 Penetração de cone (ASTM C780-96): 54 mm; 

 Água/materiais secos (%): 17% 

 Resistência à compressão (ABNT NBR 13279: 2005): 15 MPa (Classificação P6 de 

acordo com a ABNT NBR 13281: 2005); 

 Resistência à tração na flexão (ABNT NBR 13279: 2005): 4,4 MPa (Classificação 

R6 de acordo com a ABNT NBR 13281: 2005); 

 

Tabela A.4 - Dados da curva higroscópica argamassa externa e interna 

Umidade 

relativa 

(%) 

Teor de 

umidade 

(Kg/m³) 

0,000 0,00 

0.20 6,49 

0,287 11,41 

0,590 15,71 

0,741 24,36 

0,800 26,00 

0,810 26,68 

0,869 37,78 

0,918 81,69 

0,937 132,16 

1,000 210,00 
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Figura A.5 – Propriedades higrotérmicas da argamassa externa e interna 

 

 

4. Bloco cerâmico de oito furos (9cmx19cmx19cm) 

 

Tabela A.5 – Dados da curva higroscópica para bloco cerâmico 

Umidade 

relativa 

(%) 

Teor de 

umidade 

(Kg/m³) 

0,000 0,00 

0,140 5,44 

0,560 6,70 

0,710 9,91 

0,800 13,00 

0,870 48,96 

0,895 74,78 

1,000 193,00 

 

DWS (m²/s) DWW (m²/s)

Teor de umidade (kg/m³) DWS (m²/s) DWW (m²/s)

26,0 3,10E-10 3,10E-10

210,0 1,30E-07 1,30E-08

8,0                  

0,0002             

Teor de umidade de referência (w80)

Teor de umidade de saturação livre

Condutividade térmica complementar dependente da umidade  (W/mK)

Condutividade térmica complementar dependente da temperatura  (W/mK)
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Figura A.6 – Propriedades higrotérmicas do bloco cerâmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWS (m²/s) DWW (m²/s)

Teor de umidade (kg/m³) DWS (m²/s) DWW (m²/s)

13,0 1,30E-09 1,30E-09

193,0 8,30E-07 8,30E-08

8,0                  

0,0002             

Teor de umidade de referência (w80)

Teor de umidade de saturação livre

Condutividade térmica complementar dependente da umidade  (W/mK)

Condutividade térmica complementar dependente da temperatura  (W/mK)
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APÊNDICE B – ENTRADAS NO SOFTWARE DE SIMULAÇÃO 

WUFI® PRO 5.3 

 

Figura B.1 - Definição do elemento construtivo e posições de monitoramento 

 

 

Figura B.2 - Definição da orientação, inclinação, altura e chuva dirigida 
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Figura B.3 - Definição dos coeficientes de transferencia à superfície 

 

 

Figura B.4 - Definição das condições iniciais para simulação 
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Figura B.5 - Definição do período de simulação 

 

 

Figura B.6 - Definição das condições de cálculo 
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Figura B.7 - Definição do clima exterior 

 

 

Figura B.8 - Definição do clima interior 
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APÊNDICE C - RESULTADOS DO ESTUDO PILOTO 

 

Figura C.1 - Gráficos com temperaturas da simulação higrotérmica e termografía para 

fachada Norte do Edifício A (°C) - (a) e (b) branco, (c) e (d) cinza 

 

 

Tabela C.1 - Dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía para fachada 

Norte do Edifício A (°C) 

Branco - Absortância (0,282) 

Data Hora Termografia Simulação Diferença 

1-mar 9:00 22,4 25,7 3,3 

1-mar 15:00 23,5 27,4 3,9 

5-abr 8:00 20,7 24,1 3,4 

5-abr 10:00 23,3 29,0 5,7 

5-abr 11:00 24,2 31,1 6,9 

5-abr 15:00 33,3 31,7 1,6 

5-abr 16:00 32,7 29,4 3,3 

Cinza - Absortância (0,712) 

1-mar 9:00 23,5 30,6 7,1 

1-mar 15:00 27,8 31,5 3,7 

5-abr 8:00 22,4 28,7 6,3 

5-abr 10:00 24,7 37,6 12,9 

5-abr 11:00 26,9 40,9 14,0 

5-abr 15:00 39,5 39,3 0,2 

5-abr 16:00 39,9 33,7 6,2 
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Figura C.2 - Gráficos com dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía 

para fachada Sul do Edifício A (°C)- (a) e (b) branco, (c) e (d) cinza 

 

 

Tabela C.2 - Dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía para fachada 

Sul do Edifício A (°C) 

Branco - Absortância (0,282) 

Data Hora Termografia Simulação Diferença 

1-mar 9:00 23,5 25,3 1,8 

1-mar 10:00 23,6 26,5 2,9 

1-mar 15:00 26,6 27,2 0,6 

5-abr 8:00 23,3 23,0 0,3 

5-abr 9:00 22,1 24,7 2,6 

5-abr 11:00 24,0 27,3 3,3 

5-abr 15:00 24,8 28,5 3,7 

Cinza - Absortância (0,712) 

1-mar 9:00 24,6 29,5 4,9 

1-mar 10:00 25,3 31,5 6,2 

1-mar 15:00 28,6 31,1 2,5 

5-abr 8:00 23,9 25,9 2,0 

5-abr 9:00 22,1 28,5 6,4 

5-abr 11:00 25,7 31,6 5,9 

5-abr 15:00 26,3 31,5 5,2 
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Figura C.3 - Gráficos com dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía 

para fachada Leste do Edifício A (°C) – (a) e (b) branco, (c) e (d) cinza 

 

 

Tabela C.3 - Dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía para fachada 

Leste do Edifício A (°C) 

Branco - Absortância (0,282) 

Data Hora Termografia Simulação Diferença 

1-mar 9:00 22,7 30,2 7,5 

1-mar 15:00 25,9 27,5 1,6 

5-abr 8:00 25,0 26,2 1,2 

5-abr 10:00 29,5 30,4 0,9 

5-abr 11:00 28,4 30,5 2,1 

5-abr 15:00 26,9 28,9 2,0 

5-abr 16:00 25,8 28,1 2,3 

Cinza - Absortância (0,712) 

1-mar 9:00 27,4 41,9 14,5 

1-mar 15:00 29,4 31,8 2,4 

5-abr 8:00 30,9 34,4 3,5 

5-abr 10:00 36,5 41,2 4,7 

5-abr 11:00 35,0 39,4 4,4 

5-abr 15:00 30,0 32,2 2,2 

5-abr 16:00 28,4 30,5 2,1 
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Figura C.4 - Gráficos com dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía 

para fachada Oeste do Edifício A (°C) - (a) e (b) branco, (c) e (d) cinza 

 

 

Tabela C.4 - Dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía para fachada 

Oeste do Edifício A (°C) 

Branco - Absortância (0,282) 

Data Hora Termografia Simulação Diferença 

1-mar 8:00 23,6 23,6 0,0 

1-mar 16:00 25,7 26,3 0,6 

5-abr 9:00 19,6 24,9 5,3 

5-abr 10:00 22,3 26,2 3,9 

5-abr 11:00 26,6 27,6 1,0 

5-abr 16:00 32,7 30,5 2,2 

5-abr 17:00 36,0 30,5 5,5 

Cinza - Absortância (0,712) 

1-mar 8:00 25,5 27,0 1,5 

1-mar 16:00 30,3 29,6 0,7 

5-abr 9:00 28,1 28,9 0,8 

5-abr 10:00 25,7 30,5 4,8 

5-abr 16:00 32,7 36,5 3,8 

5-abr 11:00 26,6 32,0 5,4 

5-abr 15:00 45,8 46,0 0,2 
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Figura C.5 - Gráficos com dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía 

para fachada Norte do Edifício B (°C) – (a) e (b) marrom escuro 

 

 

Tabela C.5 - Dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía para fachada 

Norte do Edifício B (°C) 

Marrom escuro -Absortância (0,635) 

Data Hora Termografia Simulação Diferença 

1-mar 15:00 32,3 30,8 1,5 

5-abr 9:00 24,6 32,2 7,6 

5-abr 10:00 28,4 36,0 7,6 

5-abr 11:00 32,0 39,1 7,1 

5-abr 16:00 50,5 32,9 17,6 

5-abr 17:00 50,8 29,9 20,9 
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Figura C.6 - Gráficos com dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía 

para fachada Sul do Edifício B (°C) – (a) marrom claro, (b) e (c) marrom escuro 

 

 

Tabela C.6 - Dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía para fachada 

Sul do Edifício B (°C) 

Marrom claro -Absortância (0,527) 

Data Hora Termografia Simulação Diferença 

1-mar 9:00 24,9 27,7 2,8 

1-mar 10:00 23,7 29,4 5,7 

1-mar 16:00 28,7 27,4 1,3 

Marrom escuro -Absortância (0,635) 

1-mar 9:00 25,4 28,8 3,4 

1-mar 10:00 26,6 30,6 4,0 

1-mar 16:00 30,6 28,0 2,6 

5-abr 9:00 22,8 27,8 5,0 

5-abr 10:00 24,9 29,3 4,4 

5-abr 11:00 26,0 30,8 4,8 

5-abr 16:00 30,3 29,6 0,7 

5-abr 17:00 30,1 27,0 3,1 
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Figura C.7 - Gráficos com dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía 

para fachada Leste do Edifício B (°C) - (a) e (b) marrom claro, (c) e (d) marrom escuro 

 

 

Tabela C.7 - Dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía para fachada 

Leste do Edifício B (°C) 

Marrom claro -Absortância (0,527) 

Data Hora Termografia Simulação Diferença 

1-mar 9:00 25,1 36,9 11,8 

1-mar 10:00 32,6 36,9 4,3 

1-mar 16:00 29,4 27,7 1,7 

5-abr 9:00 34,8 34,9 0,1 

5-abr 10:00 38,5 36,6 1,9 

5-abr 11:00 37,8 35,6 2,2 

5-abr 17:00 31,7 27,0 4,7 

Marrom escuro -Absortância (0,635) 

1-mar 9:00 25,2 39,8 14,6 

1-mar 10:00 36,5 39,7 3,2 

1-mar 16:00 32,0 28,4 3,6 

5-abr 9:00 38,3 37,5 0,8 

5-abr 10:00 42,2 39,3 2,9 

5-abr 11:00 41,3 37,8 3,5 

5-abr 17:00 34,1 27,3 6,8 
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Figura C.8 - Gráficos com dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía 

para fachada Oeste do Edifício B (°C) - (a) e (b) cinza, (c) e (d) marrom escuro 

 

 

Tabela C.8 - Dados de temperaturas da simulação higrotérmica e termografía para fachada 

Oeste do Edifício B (°C) 

Cinza - Absortância (0,712) 

Data Hora Termografia Simulação Diferença 

1-mar 9:00 25,0 29,5 4,5 

1-mar 16:00 30,0 29,6 0,4 

5-abr 9:00 23,2 28,9 5,7 

5-abr 10:00 25,1 30,5 5,4 

5-abr 11:00 27,4 32,0 4,6 

5-abr 16:00 42,2 36,5 5,7 

5-abr 17:00 43,9 38,3 5,6 

Marrom escuro -Absortância (0,635) 

1-mar 9:00 26,0 28,8 2,8 

1-mar 16:00 32,3 29,0 3,3 

5-abr 9:00 24,9 28,2 3,3 

5-abr 10:00 27,2 29,7 2,5 

5-abr 11:00 29,3 31,2 1,9 

5-abr 16:00 45,4 35,4 10,0 

5-abr 17:00 48,3 36,9 11,4 
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Tabela C.9 – Temperatura externa (Te) para días 01/03 e 05/04 (°C) 

Hora 01/mar 05/abr 

0:00 18,3 18,8 

1:00 18,1 18,4 

2:00 17,3 18,6 

3:00 17,8 18,5 

4:00 17 18,1 

5:00 17,4 18 

6:00 18,1 19,2 

7:00 20,9 20,6 

8:00 22,5 21,8 

9:00 23,7 23,3 

10:00 24 24,4 

11:00 24,2 26 

12:00 24,1 26,2 

13:00 23,4 26,5 

14:00 24,6 27,7 

15:00 25,2 27,4 

16:00 24 26,7 

17:00 20,3 24,8 

18:00 19,4 23,8 

19:00 20 22,9 

20:00 20 21,7 

21:00 18,2 21,7 

22:00 17,5 21,1 

23:00 17,4 21,2 
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APÊNDICE D - RESULTADOS DE RADIAÇÃO 

  

Tabela D.1 - Valores de irradiância mensais e anual das fachadas Norte, Sul, Leste e Oeste 

(W/m²) 

Meses Norte Sul Leste Oeste 

Janeiro 63933 79756 94319 87894 

Fevereiro 58599 58262 84242 76701 

Março 70067 52387 75474 71884 

Abril 102299 48033 80178 84418 

Maio 109011 43219 71598 68567 

Junho 126820 39324 69108 69648 

Julho 123630 42604 72229 72924 

Agosto 114808 46167 77179 90899 

Setembro 78917 48910 75323 76926 

Outubro 56749 52088 74125 71369 

Novembro 53537 59618 70026 67265 

Dezembro 56948 69583 73988 72946 

Total 1015317 639950 917790 911440 

Total (%) 29,1% 18,4% 26,3% 26,2% 

 

Figura D.1 - Histogramas de irradiância para fachada Norte durante o ano (a), período seco 

(b) e chuvoso (c) (W/m²) 
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Figura D.2 - Histogramas de irradiância para fachada Sul durante o ano (a), período seco 

(b) e chuvoso (c) (W/m²) 

 

 

Figura D.3 - Histogramas de irradiância para fachada Leste durante o ano (a), período seco 

(b) e chuvoso (c) (W/m²) 
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Figura D.4 - Histogramas de irradiância para fachada Oeste durante o ano (a), período seco 

(b) e chuvoso (c) (W/m²) 
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APÊNDICE E - RESULTADOS DE TEMPERATURA 

 

Tabela E.1 - Temperaturas médias mensais para os edifícios A1 a A3 (°C) 

Edifício A1 A2 A3 

Orientação Norte Sul Leste Oeste Norte Sul Leste Oeste Norte Sul Leste Oeste 

Jan 24,1 24,6 25,0 24,8 25,1 25,9 26,5 26,2 24,5 25,1 25,6 25,4 

Fev 24,5 24,5 25,3 25,0 25,5 25,5 26,8 26,4 24,8 24,9 25,9 25,6 

Mar 23,3 22,9 23,5 23,5 24,4 23,7 24,7 24,6 23,7 23,2 23,9 23,9 

Abr 25,1 23,5 24,4 24,5 26,8 24,2 25,7 25,9 25,7 23,7 24,9 25,1 

Mai 24,3 22,3 23,2 23,1 26,0 23,0 24,3 24,2 25,0 22,6 23,6 23,5 

Jun 23,7 21,1 22,0 22,0 25,8 21,7 23,1 23,2 24,5 21,3 22,4 22,4 

Jul 23,9 21,6 22,4 22,4 25,9 22,2 23,6 23,6 24,7 21,8 22,9 22,9 

Ago 23,4 21,3 22,2 22,7 25,2 22,1 23,5 24,1 24,1 21,6 22,7 23,2 

Set 24,7 23,8 24,6 24,6 26,0 24,6 25,8 25,9 25,2 24,1 25,0 25,1 

Out 23,1 23,0 23,6 23,5 24,0 23,8 24,8 24,6 23,4 23,3 24,0 23,9 

Nov 22,8 23,1 23,4 23,2 23,6 24,0 24,6 24,2 23,1 23,4 23,8 23,5 

Dez 23,3 23,8 23,9 23,8 24,1 24,9 25,1 24,9 23,6 24,2 24,4 24,2 

 

Tabela E.2 - Temperaturas médias mensais para os edifícios A4 a A6 (°C) 

Edifício A4 A5 A6 

Orientação Norte Sul Leste Oeste Norte Sul Leste Oeste Norte Sul Leste Oeste 

Jan 25,5 26,4 27,1 26,8 24,3 24,9 25,3 25,1 24,3 24,8 27,2 25,0 

Fev 25,9 25,9 27,4 26,9 24,6 24,7 25,6 25,3 24,6 24,6 27,5 25,2 

Mar 24,8 24,0 25,1 25,0 23,5 23,0 23,7 23,7 23,5 23,0 25,1 23,6 

Abr 27,4 24,5 26,2 26,5 25,4 23,6 24,6 24,8 25,4 23,6 26,3 24,7 

Mai 26,7 23,3 24,8 24,6 24,6 22,5 23,4 23,3 24,6 22,4 24,8 23,2 

Jun 26,7 22,0 23,6 23,6 24,1 21,2 22,2 22,2 24,1 21,2 23,6 22,2 

Jul 26,7 22,5 24,0 24,1 24,3 21,7 22,7 22,7 24,3 21,7 24,1 22,6 

Ago 25,9 22,4 23,9 24,7 23,7 21,5 22,5 23,0 23,7 21,5 24,0 22,9 

Set 26,5 24,9 26,3 26,4 24,9 23,9 24,8 24,9 24,9 23,9 26,3 24,8 

Out 24,3 24,1 25,2 25,1 23,2 23,1 23,8 23,7 23,2 23,1 25,2 23,7 

Nov 24,0 24,4 25,0 24,6 22,9 23,2 23,6 23,3 22,9 23,2 25,0 23,3 

Dez 24,5 25,3 25,6 25,4 23,4 24,0 24,2 24,0 23,4 24,0 25,6 23,9 
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Figura E.1 - Histogramas de ∆T (°C) para o Edifício A1 – (a) Norte, (b) Sul, (c) Leste, (d) 

Oeste  

 

 

Figura E.2 - Histogramas de ∆T (°C) para o Edifício A2 – (a) Norte, (b) Sul, (c) Leste, (d) 

Oeste  
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Figura E.3 - Histogramas de ∆T (°C) para o Edifício A3 – (a) Norte, (b) Sul, (c) Leste, (d) 

Oeste  

 

 

Figura E.4 - Histogramas de ∆T (°C) para o Edifício A4 – (a) Norte, (b) Sul, (c) Leste, (d) 

Oeste  
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Figura E.5 - Histogramas de ∆T (°C) para o Edifício A5 – (a) Norte, (b) Sul, (c) Leste, (d) 

Oeste  

 

  

Figura E.6 - Histogramas de ∆T (°C) para o Edifício A6 – (a) Norte, (b) Sul, (c) Leste, (d) 

Oeste 
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APÊNDICE F – RELAÇÃO DO Iit COM A DEGRADAÇÃO DAS 

FACHADAS 

 

Tabela F.1 - Valores de FGDA para os edifícios estudados 

Edifício Norte Sul Leste Oeste 

A1 0,41% 0,86% 0,22% 0,18% 

A1     0,00% 0,10% 

A1     0,12% 0,31% 

A1     0,09% 0,01% 

A1       0,05% 

A2 2,74% 1,11% 2,44% 5,59% 

A2 1,67% 1,62%     

A2 1,24% 1,46%     

A2 1,32% 1,52%     

A2 1,15% 1,87%     

A2   1,19%     

A3 0,98% 0,47% 1,71% 1,28% 

A3 2,19% 0,44%     

A3 0,52% 1,20%     

A3 1,95% 1,02%     

A3 0,91%       

A3 0,98%       

A3 1,00%       

A4   1,43%     

A4   3,14%     

A4   1,65%     

A5 3,80% 5,37% 2,90% 16,16% 

A5 3,98% 2,14%     

A5 5,78% 5,85%     

A5 2,87% 11,54%     

A5 7,43% 5,60%     

A5 11,43% 6,26%     

A5 3,95% 11,03%     

A5 18,74% 11,62%     

A5 14,63% 9,62%     

A5   3,51%     

A5   1,59%     

A5   11,58%     
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(Continuação) Tabela F.1 – Valores de FGDA para os edifícios estudados 

Edifício Norte Sul Leste Oeste 

A6 14,96% 4,16% 5,74% 1,84% 

A6 2,44% 8,41% 6,84% 6,75% 

A6 4,26% 9,36% 6,20% 12,24% 

A6 3,33% 4,59% 11,91% 19,06% 

A6 2,39% 2,63% 6,47%   

A6 6,03% 2,46%     

A6 6,63% 2,28%     

A6 3,23% 1,57%     

A6 15,95%       

A6 16,53%       

A6 7,09%       

A6 14,55%       

 

Tabela F.2 - Quantificação das faixas de ∆T (°C) para composição do Iit para fachada 

Norte  

 

 

Tabela F.3 - Quantificação das faixas de ∆T (°C) para composição do Iit para fachada Sul  
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Tabela F.4 - Quantificação das faixas de ∆T (°C) para composição do Iit para fachada Leste  

 

 

Tabela F.5 - Quantificação das faixas de ∆T (°C) para composição do Iit para fachada 

Oeste  
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Tabela F.6 - Resultados de FGDA e IitTotal 

Orientação Edifício FGDA Iit 

Norte 

A1 0,41%     91,8  

A2 1,62%   175,7  

A3 1,22%   171,6  

A4 -   361,3  

A5 8,07%   525,8  

A6 8,12%   584,3  

Sul 

A1 0,86%     73,2  

A2 1,46%   133,9  

A3 0,78%   135,6  

A4 2,08%   260,4  

A5 7,14%   418,4  

A6 4,43%   469,9  

Leste 

A1 0,11%     83,5  

A2 2,44%   166,9  

A3 1,71%   148,3  

A4 -   348,4  

A5 2,90%   457,5  

A6 7,43%   739,5  

Oeste 

A1 0,13%     93,4  

A2 5,59%   186,9  

A3 1,28%   183,0  

A4     379,4  

A5 16,16%   538,6  

A6 9,97%   594,7  

 


