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Resumo da apresentação

• Sistemas de cobertura – definição, constituição,
possibilidades.

• Desempenho de sistemas de cobertura – ABNT
NBR 15575 e ABNT NBR 15220.

• Contribuição da cobertura para o conforto térmico.
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Sistemas de cobertura

Sistema de cobertura (ABNT NBR 15575-5):

“Conjunto de elementos/componentes, dispostos no topo da construção,
com a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e
salubridade, proteger os demais sistemas da edificação habitacional ou
elementos e componentes da deterioração por agentes naturais, e
contribuir positivamente para o conforto termoacústico da edificação
habitacional”.

Sistemas de cobertura

Fonte: PINIFonte: PINI

Fonte: BERIBICA Arquitetura

Fonte: PINTEREST

Fonte: PINTEREST
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Sistemas de cobertura

Fonte: LP Brasil Fonte: PINTEREST

NBR 15575 –
Parte 5 – Requisitos 

para sistemas de 
coberturas

ABNT NBR 15575-5:
Edifícios habitacionais - Desempenho.
Parte 5: Requisitos para os sistemas 

de coberturas.
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Principais requisitos para sistemas de coberturas

Avaliação do sistema 
de cobertura

Requisito Critério Observação

Desempenho estrutural

Resistência e deformabilidade
Comportamento estático Aplicado à estrutura

Risco de arrancamento pelo vento -

Montagem e manutenção
Cargas concentradas Aplicado à estrutura

Cargas concentradas em coberturas acessíveis Coberturas acessíveis

Solicitações dinâmicas
Impacto de corpo  mole em coberturas acessíveis Coberturas acessíveis
Impacto de corpo  duro em coberturas acessíveis Coberturas acessíveis

Solicitações em forros Peças fixadas em forros Aplicado a forros
Granizo e cargas acidentais Resistência ao impacto -

Segurança contra 
incêndio

Reação ao fogo
Face interna -
Face externa -

Resistência ao fogo Resistência ao fogo Aplicado à estrutura

Segurança no uso e 
operação

Integridade Risco de deslizamento de componentes Componentes fixos

Manutenção e operação

Guarda-corpo de coberturas acessíveis Coberturas acessíveis
Platibandas Não existe

Trabalho em coberturas inclinadas Superior a 30%
Caminhamento de pessoas -

Aterramento Coberturas metálicas

Estanqueidade Salubridade

Impermeabilidade -
Estanqueidade -

Estanqueidade das aberturas de ventilação -
Captação e escoamento de águas -

Estanqueidade para sistema de cobertura impermeabilizado Impermeabilizados
Desempenho térmico Isolação térmica Transmitância -

Desempenho acústico
Isolamento acústico a sons aéreos Isolamento acústico em campo -

Ruído de impacto em coberturas acessíveis - Coberturas acessíveis
Desempenho lumínico ABNT NBR 15215 (partes 1 a 4) - Não se aplica

Durabilidade e
manutenabilidade

Vida útil de projeto
Vida útil -

Estabilidade da cor -
Manual de uso, operação e manutenção -

Saúde, higiene e 
qualidade do ar

Parte 1 desta norma - Requisitos gerais

Funcionalidade e 
acessibilidade

Permitir a instalação, manutenção e 
desinstalação de dispositivos e equipamentos

- Referente ao projeto

Conforto tátil, visual e 
antropodinâmico

Parte 1 desta norma - Requisitos gerais

Adequação ambiental Seção 18 da parte 1 desta norma - Requisitos gerais

Desempenho estrutural
Segurança contra incêndio

Segurança no uso e operação
Estanqueidade

Desempenho térmico
Desempenho acústico
Desempenho lumínico

Durabilidade e manutenabilidade
Saúde, higiene e qualidade do ar
Funcionalidade e acessibilidade

Conforto tátil, visual e antropodinâmico
Adequação ambiental

• Resistência e deformabilidade
• Risco de arrancamento sob ação do vento

Cargas de ventoCargas de vento

Desempenho estrutural
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Desempenho estrutural

Método de ensaio da ABNT NBR 15575-5: 
Anexo L – Verificação da resistência ao vento.

L = distância entre terças

• Submeter um trecho representativo do
telhado a impactos de corpo duro,
simulando a ação de granizo, pedras
lançadas por crianças e outros.

• Não deve apresentar qualquer tipo de
ruptura, fissura, traspassamentos ou
qualquer outro tipo de avaria que impliquem
em perda de estanqueidade à água.

• Esfera (65,6 ± 2 g; Φ = 25,4mm),
abandonada em queda livre de 1,5 m (1 J)
na posição mais desfavorável do telhado.

Desempenho estrutural

• Ação de granizo e outras cargas acidentais
• Resistência ao impacto
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Segurança contra incêndio

• Reação ao fogo dos materiais de acabamento
constituintes da cobertura: avaliação das faces interna e
externa:

• dificultar a propagação de chamas no ambiente de origem do
incêndio;

• não criar impedimento visual que dificulte a fuga dos ocupantes em
situações de incêndio.

• Resistência ao fogo do sistema de cobertura:
relativa somente à estrutura e não às telhas.

Método de ensaio da ABNT NBR 15575-5
Corpo de bombeiros dos principais Estados brasileiros .

Segurança contra incêndio

Estruturais e de 
compartimentação – colapso, 
estanqueidade e isolamento: 

fuga, segurança para 
combate e minimização dos 

danos
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Segurança contra incêndio

Capacidade de sofrer e sustentar a ignição, propagar 
chamas, desenvolver calor e produzir fumaça.

Reação ao fogo da face interna

Índice de propagação de chama (Ip) 

ABNT NBR 9442

Densidade óptica de fumaça (Dm) 

ASTM E662

Ip ≤75;  Ip ≤25 para cozinhas ≤450 **

Combustibilidade (ISO 1182)

Incombustível Combustível

ΔT ≤ 30°C

Δm ≤ 50%

tf ≤ 10s

Classe I

ΔT > 30°C

Δm > 50%

tf > 10s

Classe II A ou III A

Seguir para os demais ensaios
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Reação ao fogo da face interna

• Procedimentos de ensaio

Reação ao fogo da face externa

Índice de propagação de chama (Ip) 

ABNT NBR 9442

Ip ≤75

Combustibilidade (ISO 1182)

Incombustível Combustível

ΔT ≤ 30°C

Δm ≤ 50%

tf ≤ 10s

Classe I

ΔT > 30°C

Δm > 50%

tf > 10s

Classe II ou III

Seguir para Índice de Propagação

Classe
Índice de Propagação 
de chamas médio (IP)

A 0 a 25

B 26 a 75

C 76 a 150

D 151 a 400

E Superior a 400
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Reação ao fogo da face externa

• Procedimentos de ensaio
• Método europeu de telhado para a face externa na instalação real = 15º

• ENV 1187 – Test  methods for external fire exposure to roofs. 

Segurança no uso e na operação

• Caminhamento de pessoas sobre o telhado

• O telhado deve propiciar o caminhamento de pessoas, em operações de
montagem ou instalação, suportando carga vertical concentrada maior ou
igual a 1,2kN nas posições indicadas em projeto, sem apresentar ruptura,
fissuras, deslizamentos ou outras falhas.

• O projeto deve delimitar as posições dos componentes dos telhados que
não possuem resistência mecânica suficiente para o caminhamento de
pessoas e indicar a forma das pessoas deslocarem-se sobre os telhados.

 

Procedimento 
de ensaio
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Estanqueidade

• O telhado deve ser estanque à água de chuva (câmara com vazão e
pressões de vento controladas), evitar a formação de umidade e evitar
a proliferação de insetos e microrganismos.

• Fatores climáticos:
• Índices pluviométricos da região
• Característica das chuvas (chuvas fortes x garoas prolongadas)
• Umidade relativa do ar
• Direção predominante dos ventos
• Pressão do vento (velocidade das rajadas)

Impermeabilidade

• ABNT NBR 15575-5 faz referência à Norma Brasileira de telha de
fibrocimento

DIRETRIZ SINAT 007 – Anexo 6
Verificação da 

impermeabilidade e 
lixiviação

(Norma Européia)
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Choque térmico

10 ciclos sucessivos de exposição ao calor e
resfriamento:

• 1 hora com temperatura superficial 80 ± 3 °C

• Resfriamentos com jatos d’água até 20 ± 5 °C

ABNT NBR 15575-4: Requisitos para os Sistemas de Vedações 
Verticais Internas e Externas – SVVIE – Anexo E

Ciclos de aquecimento e 
resfriamento

Desempenho acústico

• Valores mínimos da diferença padronizada de nível ponderada,
D2m,nT,w, da fachada + cobertura de dormitório

Classe de

ruído
Localização da habitação

D2m,nT,w

[dB]

I Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso 
de quaisquer naturezas.

≥20

II Habitação localizada em áreas sujeitas a situações 

de ruído não enquadráveis nas classes I e III 
≥25

III Habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e 
de outras naturezas, desde que  conforme a legislação.

≥30

Nota 1: Para fachada + cobertura de salas, cozinhas, lavanderias e banheiros, não  há 
exigências específicas.

Nota 2: Em regiões de aeroportos, estádios, locais de eventos esportivos, rodovias e 
ferrovias há necessidade de estudos específicos.
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Desempenho térmico

• Isolação térmica da cobertura

• Apresentar transmitância térmica e absortância à radiação solar
que proporcionem um desempenho térmico da cobertura
apropriado para cada zona bioclimática.

• O desempenho térmico pode ser avaliado pelos seguintes
procedimentos possíveis de análise:

• Procedimento Simplificado → se reprovado;

• Procedimento de Simulação → se reprovado;

• Procedimento de Medição em Obra.

Desempenho térmico

• Propriedades térmicas da cobertura

Refletância à radiação solar:

• ANSI/ASHRAE 74 – Procedimentos e 
emissividade

• ASTM  C1371/JIS A 1423

Montagem do ensaio de refletância
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Desempenho térmico

Cidades representativas 
para cada uma das zonas 

bioclimáticas

Zona 
Bioclimática

Cidade representativa

Zona 1 Curitiba/PR

Zona 2 Ibirité/MG

Zona 3 Florianópolis/SC

Zona 4 Brasília/DF

Zona 5
Governador 

Valadares/MG

Zona 6 Goiânia/GO

Zona 7 Teresina/PI

Zona 8 Belém/PA

Desempenho térmico

Fonte: PINTEREST

Fonte: ABNT NBR 15220-3
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Desempenho térmico

• Procedimento Simplificado

Critério – Transmitância térmica: valores máximos admissíveis para a
transmitância térmica (U) das coberturas, considerando fluxo térmico
descendente, em função das zonas bioclimáticas.

Transmitância térmica  (U) (W/m²K)

Zonas 1 e 2 Zonas 3 a 6 Zonas 7 e 8 

U ≤ 2,30
 ≤ 0,6       > 0,6  ≤ 0,4       > 0,4

U ≤ 2,3 U ≤ 1,5 U ≤ 2,3 FV  U ≤ 1,5 FV

 é absorbância à radiação solar da superfície externa da cobertura.
NOTA O fator de ventilação (FV) é estabelecido na ABNT NBR 15220-2.

ABNT NBR 15220-2: Desempenho térmico de edificações – Parte 2: Métodos de 
cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do 

fator de calor solar de elementos e componentes de edificações.

Desempenho térmico

• Procedimento Simplificado

1º: Determinação em ensaio laboratorial das propriedades do
componente:

• condutividade térmica

• absortância à radiação solar

2º: Cálculo da Resistência Térmica do componente.

3º: Cálculo da Transmitância Térmica (U) do telhado, levando em
consideração a ventilação da câmara de ar (ático) e a emissividade
da superfície de ar, e as condições de verão e inverno.
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Desempenho térmico

• Procedimento de Simulação

• Adoção de software Energy-Plus, a partir dos dados do projeto da edificação
• Descrição dos seguintes dados de entrada para a simulação computacional

Dados de entrada Descrição

Caracterização dos 
componentes 

Absortância à radiação solar das superfícies expostas (α) e condutividade 
térmica  cálculo da transmitância térmica

Caracterização da 
edificação e da sua 

ocupação

Número de ocupantes, período de ocupação, equipamentos e processos no 
interior da edificação, características térmicas dos materiais e componentes da 

edificação

Caracterização das 
condições de 

exposição ao clima

Identificação de dias típicos para os períodos de verão e inverno para cada uma 
das 8 zonas bioclimáticas existentes no Brasil

Áreas de ventilação
Vãos livres calculados considerando: a altura do ático e a ventilação lateral, 

bem como o tamanho e modelo de caixilho a ser adotado na edificação

Orientação da unidade 
habitacional

Existência de paredes expostas e obstrução por elementos externos

Taxa de ventilação do 
ambiente

Quantidades de renovação de ar e sombreamentos

Durabilidade e manutenção

• Exposição de protótipos em diferentes cidades
brasileiras:

• Criticidades relativas à temperatura elevada,
umidade relativa alta, lixiviação, abrasão;

• Cidades selecionadas:
• Belém
• Porto Alegre/São Leopoldo
• São Paulo
• São Sebastião (praia)
• Pirassununga (rural).
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Durabilidade e manutenção

Charpy em 3 Idades

Dispositivo para medir a 
temperatura e velocidade de 

vento 
(28,9 ºC e 2,2 m/s)

Durabilidade e manutenabilidade

• Vida útil de projeto

• Manter a capacidade funcional e as características estéticas, ambas
compatíveis com o envelhecimento natural dos materiais, durante a vida
útil de projeto de acordo com a ABNT NBR 15575-1 (Anexo C), se
submetidos a intervenções periódicas de manutenção e conservação.

Parte de 
Edificação

Exemplos
VUP (anos)

Mínimo Superior

Cobertura

Estrutura da cobertura e coletores de águas 
pluviais embutidos

≥ 20 ≥ 30

Telhamento ≥ 13 ≥ 20

Calhas de beiral e coletores de águas pluviais 
aparentes, subcoberturas facilmente 

substituíveis
≥ 4 ≥ 6

Rufos, calhas internas e demais complementos 
(de ventilação, iluminação, vedação)

≥ 8 ≥ 12


