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Resumo
O presente relatório surge como resultado da disciplina de
Estágio Obrigatório do curso de Arquitetura e Urbanismo do
Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). Durante o
primeiro semestre de 2020, o autor acompanhou através de
visitas semanais a obra da Arquiteta Rosecler Schneider,
supervisionadas pela mesma e pelo mestre de obras Odair. A
partir das visitas a campo no canteiro de obras do objeto de
estudo, foram realizados memoriais fotográficos e análises do
processo de execução da cobertura da residência e
mapeamento das instalações prediais. Desta forma o artigo
aprofunda-se nesse tema, descrevendo as atividades
observadas durante as visitas.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi executado durante o primeiro semestre do ano de 2020 na disciplina de
estágio em arquitetura e Urbanismo, através de visitas semanais e participação nas atividades de
construção da obra, de responsabilidade da arquiteta Rosecler Schneider, supervisionada pela
mesma. Neste período observou-se a construção da cobertura da residência, seguindo o modelo
de telhado shingle,
A metodologia utilizada consistiu em visitas de campo semanais ao canteiro de obras
com objetivo de estudo e participação no processo de execução do mesmo. As visitas eram
supervisionadas pela arquiteta e pelo mestre de obras responsável em questão. Em paralelo, foi
realizado diário semanal da obra.
1.1

APRESENTAÇÃO DA OBRA

A Obra escolhida foi a residência de Janete Caregnato, localizada na Rua Ipiranga, 421
no loteamento residencial Alta Vista na cidade de Nova Petrópolis. Trata-se de uma residência
unifamiliar, de 2 pavimentos com área de 324,86m², apresentando uma tipologia construtiva de
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concreto armado, vedações em alvenaria, o piso escolhido é o porcelanato nos banheiro, cozinha e
área de serviço, no restante será assoalho. Foi elaborado um telhado shingle como cobertura da
residência.
Na figura 02 apresenta a planta baixa do nível térreo, onde, há uma área de 95,21m². O
espaço oferece uma garagem para dois carros, um lavabo, um deposito, espaço para inserção de
um reservatório de 5.000lts e a escada que dá acesso ao 1° pavimento. Uma curiosidade deste
espaço é a laje armada no espaço da garagem, a qual garante a estrutura sem a necessidade de
uma viga transpassando a parte transversal do espaço.
Na figura 03 apresenta a planta baixa do 1 pavimento, onde ´há uma área de 229,95m².
O espaço oferece uma sala de estar, uma suíte, dois banheiros, dois dormitórios, uma sala de
jantar integrada com a cozinha e um espaço gourmet, na parte dos fundos será construída uma
banheira de hidromassagem.

Figura 01: perspectiva da residência
Fonte: Autor
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Figura 02: Planta do Térreo
Fonte: Autor
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Figura 03: Planta do 1° Pavimento
Fonte: Autor

Caxias do Sul – RS, de 28 de Setembro a 01 de Outubro de 2020

1048
VIII Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & VI Salão de Extensão

Figura 04: Planta de cobertura
Fonte: Autor

Figura 05: fachada da residência
Fonte: Autor
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Figura 06: fachada da residência
Fonte: Autor

2.

APLICAÇÃO DA TELHA SHINGLE

Na construção civil ainda se utiliza em grande volume alguns métodos tradicionais de
construção, sendo que atualmente temos a nossa disposição uma imensidão de opções, em
especifico para este relatório, no caso as tipologias construtivas de coberturas. A escolha de
uma boa telha, e execução de uma cobertura, é de grande valor para a obra, tornando - se
responsável por garantir a estanqueidade das residências além de proporcionar beleza para a
construção. Tipo de telhado é definido, principalmente, pelo estilo da edificação a ser
construída, tendo origem da composição escolhida pelo arquiteto em conjunto com seu cliente.
Em obras mais clássicas e tradicionais, a telha cerâmica com a cobertura inclinada é a mais
popular, torna-se uma cobertura mais pesada exigindo uma estrutura mais robusta para sustentar
as telhas
Como opção de cobertura para a presente obra, foi oferecida a telhas shingle. Este
produto é popularmente conhecido como “plaquinha encaixada” é muito utilizada nas
residências Americanas e europeias, sua ascensão aqui no brasil ainda é recente, não muito
popular no Brasil, porém com um aumento pela procura da mesma. Conforme as informações
das equipes fornecedoras deste tipo de telha, existem inúmeras vantagens que é proporcionado
para a execução de sua cobertura, tanto na parte de vedações, estrutura e estética. Conforme
(ESPAÇO SMART, 2020)
O sistema é composto por estrutura metálica ou de madeira, contraventada por placas OSB,
que servem de base para a aplicação da Subcobertura e da Telha Shingle. A Subcobertura
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protege e garante a estanqueidade da cobertura. A Telha Shingle pode ser aplicada em
qualquer sistema construtivo. Outra vantagem é utilizar o Sistema de Cobertura Shingle
comforro em Drywall e isolamento térmico em vez do tradicional sistema com laje em
concreto. Essa alternativa, além de trazer uma grande economia, proporciona melhor
desempenho térmico e acústico, uma cobertura 100% estanque e com beleza incomparável.

As principais vantagens desta tipologia construtiva:
•

Desempenho: Possui excepcional resistência mecânica

•

Leveza: Quatro vezes mais leve que outras telhas

•

Durabilidade: Adequada para qualquer clima

•

Versatilidade: Permite execução de telhados curvos;

•

Garantia: 25 anos

•

Resistência a Vento: Resiste a ventos de até 209km/h*

•

Não prolifera algas: Proteção AR

O telhado é formado pelas telhas shingle, lona de vedação, chapas de OSB, ripas, caibros
e terças, que descarregam sobre as tesouras. Conforme figura 7

Figura 07: sistema de construção do telhado shingle, conforme estrutura da residência steel frame
Fonte: https://espacosmart.com.br/produtos/telhados-shingle/

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATTO GROSSO. Estruturas de madeira segundo
ótica da (NBR7190/1997) descreve as dimensões aproximadas das estruturas básica de uma
trama convencional:
•

Ripas: As ripas são as peças que recebem as telhas. Geralmente têm seção de

1,5 cm x 5,0 cm ou de 1,0 cm x 5,0 cm. O espaçamento entre as ripas, normalmente
denominado “galga”, depende do tipo e tamanho das telhas usadas, motivo pelo
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qual se utiliza um gabarito, construído na obra, para fixar as telhas nos caibros.
Para o cálculo do madeiramento é usual adotar 35 cm para o espaçamento entre
ripas.
As ripas, de espessura 1,5 cm ou 1,0 cm, suportam bem as cargas usuais de um
telhado, entretanto não suportam o peso de um homem. Alguns profissionais têm
dado mais atenção ao lado social, procurando evitar acidentes durante a
construção, e têm utilizado ripões (2,5 cm x 5,0 cm) no lugar de ripas. 9
•

Caibros: Os caibros servem de apoio às ripas, geralmente têm seção de 5,0

cm x 6,0 cm ou 6,0 cm x 6,0 cm. O espaçamento dos caibros depende do tipo de
telhas usado e da resistência das ripas, varia entre 40 e 60 cm, sendo comum utilizar
50 cm, sem qualquer cálculo.
•

Terças: As terças são vigas que recebem o carregamento dos caibros e o

descarrega nas estruturas principais do telhado (tesouras, no caso mais comum).
As terças, geralmente, têm a seção de 6,0 cm x 12,0 cm ou 6,0 cm x 16,0 cm. O
espaçamento entre terças depende, basicamente do tipo de telha utilizada e da
resistência dos caibros, gira em torno de 1,50 m nos tramas dos telhados para telhas
cerâmicas e varia com o tamanho da telha, nos tramas dos telhados para telhas de
fibrocimento. As terças também funcionam como travamentos, reduzindo o
comprimento de flambagem do banzo superior da estrutura principal do telhado
(tesoura, no caso mais comum), motivo pelo qual a ligação entre a terça e esta
estrutura deve ser bastante resistente.

Para análise de algumas características desta tipologia, segue tabela com descrição de
medidas, rendimentos e garantias:
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2.1

TRAMA OU ARMAÇÂO

A trama ou armação normalmente é constituído pelas peças que recebem as telhas, quer
sejam elas de cerâmica, fibrocimento, aluminizada, galvanizada ou outras. Esta trama é fixada
sobre as tesouras.
2.1.1

TRAMA PARA ESTRUTURA DA TELHA SHINGLE

A trama para composição de um telhado shingle, tem como base o sistema
convencional, porém, sendo ela grampeada na estrutura, faz se necessário a utilização de uma
chapa de OSB, para tornar os vazios causados pelas grelhas, base solidas para receberem a
fixação das peças, além de uma lona especifica que garante a estanqueidade da cobertura e a
ventilação da parte do madeiramento contraventado.
2.2

NORMA DE DESEMPENHO NBR 15575

A norma de desempenho de edificações, é um documento que estabelece regras para
garantir o conforto e a segurança de qualquer imóvel residencial unifamiliar ou multifamiliar.
A norma foi elaborada por especialistas da construção com ampla participação de outros
profissionais da classe. Tal norma estabelece um nível mínimo de desempenho para a
edificações, estando inclusos os projetos em suas demais ramificações desde estruturais,
coberturas, vedações verticais internas e externas. Um ponto muito importante, abrangido na
norma é a vida útil de equipamentos e projeto, VU e VUP.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: Norma de
Desempenho. 2013. Acesso em 31 de Mai de 2020, descreve:
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•

Vida Útil (VU)

“Período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas, elementos e componentes
se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos
considerando: 1- o atendimento dos níveis de desempenho previstos na NBR 15.575,
e 2- a periodicidade e a correta execução dos processos de manutenção
especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção”.
•

Vida Útil de Projeto (VUP)

“Período de tempo estimado para o qual um edifício e/ou seus sistemas, elementos
e componentes são projetados a fim de atender às atividades para as quais foram
projetados e construídos considerando: 1- o atendimento dos níveis de desempenho
previstos na NBR 15.575, e 2- a periodicidade e a correta execução dos processos
de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção”.

A Norma apresenta um conjunto de tabelas com os períodos de vida útil de cada âmbito
conforme a tabela a seguir:

Tabela 5 dos critérios práticos conforme NBR15575:
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: Norma de Desempenho. 2013.
Acesso em 31 de Mai de 2020

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: Norma de
Desempenho. 2013. Acesso em 31 de Mai de 2020, no tópico quinto de análise da Norma de
Desempenho encontramos um exemplo de VUP aplicada conforme as bases da mesma:

Caxias do Sul – RS, de 28 de Setembro a 01 de Outubro de 2020

1054
VIII Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & VI Salão de Extensão

Caxias do Sul – RS, de 28 de Setembro a 01 de Outubro de 2020

1055
VIII Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & VI Salão de Extensão

Tabela 6 dos critérios práticos conforme NBR15575:
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: Norma de Desempenho. 2013.
Acesso em 31 de Mai de 2020

Uma peculiaridade desta construção e relação ao método de construção do telhado
shingle, foi a utilização de laje de concreto, não necessitando de um isolamento termo acústico
para a cobertura, tornando o espaço interno da residência agradável. Como o concreto é mais
pesado e denso que um foro, a transmitância térmica para a residência diminui, além de não ter
insolação na laje.
Em contrapartida, a parte interna do telhado, tornou-se muito quente, como as telhas
shingle tem uma coloração escura, capta a maior parte da energia solar, (levando em
consideração que não podemos utilizar a manta de alumínio como isolante, pois impede o
respiro da estrutura de madeira), aquecendo o átrio da estrutura, novamente levando em análise
o método tradicional, alguns oitões da residência, localizados na parte mediana da cobertura,
foram construídos em concreto armado, impedindo a criação do beiral ventilado, o que seria
comum para esta tipologia construtiva, assim comprometendo a parte da ventilação do
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ambiente, tornando este átrio uma estufa. Como solução foram inseridas em pontos estratégicos,
janelas com venezianas para a circulação de ar no telhado, refrigerando o espaço.
Como fechamento da cumeeira é instalada uma placa especial, com um calço de base
em forma de “sanfona”, ele permite que o ar quente localizado no interior do telhado, aquele
onde a circulação de ar criada pela veneziana não surte efeito, consiga achar uma saída. O ar
quente sendo ele mais leve, sobe e se dissipa por esta “sanfona” criada pelos calços, estes
também grampeados. Assim agindo em conjunto com as venezianas para a diminuição da
temperatura no interior da cobertura.
Na figura 12 temos um digrama explicativo do sistema de resfriamento do telhado
através da circulação de vento ocasionada pelas venezianas.
O presente telhado atende a Norma NBR 15575, na ótica de VUP e na estanqueidade
do mesmo. O tempo de vida útil de projeto exigido pela NBR15575, garante 20 anos para a
cobertura, sendo que, em 50% do período estipulado ela não apresentar nenhum dano
considerável, se adotara como atendida a VUP, conforme ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: Norma de Desempenho. 2013. Acesso em 31 de Mai de
2020:
Decorridos 50% dos prazos de VUP sem histórico de necessidade de intervenções
significativas, a VUP será considerada atendida.

bolsão de
ar quente

bolsão de ar
quente

bolsão de ar
quente

bolsão de
ar quente

Circulação de ar
Bolsão de ar
Venezianas
Cumeeira ventilada
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Figura 12: Planta de cobertura
Fonte: Autor
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Figura 08,09,10,11,12 ,13: detalhe construtivo das tesouras do telhado e contraventamento
Figura 14: detalhe da criação das venezianas para a ventilação do telhado; Figura 15,16: telha Shingle; Figura
17: detalhe da instalação do e construção do telhado shingle; Figura 18,19: Chapa de OSB utilizada como base
para grampear as telhas shingle; Figura 25: detalhe da lona de impermeabilização do telhado.
Figura 20,21,22: reboco com traço de 1:2:8; Figura 23: beiral rebocado 24,25: detalhe da cumieira do telhado:
26: abertura do telhado, com fechamento em veneziana para circulação de ar no telhado.
Fonte: Autor

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação em obra para a formação acadêmica e profissional para o estudante de
arquitetura e urbanismo é de suma importância, pois se torna muito prático, criando vivência e
experiência para o participante, agregando muita bagagem e ganho de conhecimento.
Com a elaboração deste relatório, foi evidenciada a importância da análise, resultante
no desenvolvimento do trabalho. Tendo em vista a tarefa executada ao longo das visitas,
facilidades foram encontradas e dificuldades durante a elaboração relatório, por se tratar de um
artigo muito extenso e complexo.
A construção do telhado shingle, mostrou-se uma opção com vantagens na parte
estrutural por sua leveza, estanqueidade, estética e durabilidade, em contraponto as dificuldades
devido a instalação em uma base incomum para este método. As lajes de concreto acabaram
interferindo na agilidade do processo de construção, forçando uma solução de imediato,
envolvendo questões de engenharia de processos e otimização.
A escolha desta tipologia construtiva para telhados foi interessante, pois o isolamento
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térmico melhorou em relação a transmitância térmica para a residência, o telhado tornou-se
mais leve, a estanqueidade com a subcobertura agregou em qualidade exponencialmente, por
outro lado a ventilação do átrio do telhado foi dificultada, pois além de não terem o beiral
ventilado, que era um dos principais meios de resfriamento, a cor da telha em questão é
extremamente escura, a qual absorve toda a energia de radiação solar, tornando nossa cobertura
uma estufa.
Como resposta as venezianas conseguem criar um fluxo de ar considerável, mesmo que
em alguns pontos do telhado não consiga abranger, fazendo assim a ventilação do local, em
conjunto com as cumeeiras ventiladas. Além de compatibilizar a parte arquitetônica e
harmonizando a estética da residência em conjunto a seu partido inicial e o programa da obra.
Portanto, a experiência de elaborar o relatório e estagiar na obra foi válida, dando a
chance de aprofundar o conhecimento e complemento para a formação acadêmica.
6.
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