
Resumo 

O presente trabalho tem por objecto de estudo a zona opaca das fachadas quando constituídas por 

um pano simples em betão ou alvenaria revestido pelo exterior por elementos descontínuos e 

independentes.  

As soluções para este tipo de sistemas são diversas e normalmente o sistema não é comercializado 

como um todo. Por outro lado, a informação existente é relativa a uma parte do sistema e nem 

sempre faz referência à sua relação com os restantes elementos.  

Este estudo pretende contribuir para a visão destas soluções de fachada como um sistema completo. 

A informação técnica apresentada tem por objectivo possibilitar a selecção dos diferentes produtos, 

segundo a sua compatibilidade e o nível de qualidade pretendido, de modo a constituirem um sistema 

que satisfaça totalmente as exigências de desempenho.  

Desenvolve-se numa primeira fase a definição das exigências de desempenho a satisfazer pela zona 

opaca das fachadas. Após esta definição, os produtos existentes e aplicáveis ao sistema são 

classificados e caracterizados. Por último é apresentada a informação necessária à verificação das 

principais exigências de desempenho de modo a permitir uma selecção exigencial dos produtos 

constituintes segundo a situação concreta a que o sistema será sujeito.  

Abstract 

The present work, studies the opaque area of the façades when they are constituted by a simple 

concrete wall or masonry with cladding or another covering discontinuous and independent.  

The solutions for this type of construction systems are several, and normally they are not 

commercialized as a whole. On the other hand, the available information refers, very often, only to one 

part of the system and doesn't give any indication about its relation with the other elements.  

This work aims to contribute to overall approach of these solutions of façade as a complete system. 

The presented technical information wishes to allow the selection of the different products according to 

their compatibleness and the required level of quality so as to constitute a system that totally fulfils the 

performance requirements.  

At an initial phase, it develops the definition of the performance requirements to be satisfied by the 

opaque area of the façades. After this definition, all the available types of products are classified and 

characterized. At last, the necessary information is presented to testify the main performance 

requirements so as to allow a performance based selection of all constituent products according to the 

in service conditions.  


