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MAIO DE 1996 – lá se vão dez anos...

- SÃO LOUCOS: ISSO É NORMA LÁ PARA A SUIÇA!

- NÃO TEMOS LABORATÓRIOS CAPACITADOS!

- TEM QUE TER EXIGÊNCIAS MAIS PALIATIVAS PARA AS HIS!

- ESTÃO FAZENDO ESSA NORMA SÓ PARA ARRUMAR SERVIÇO PARA O IPT;

- ISSO É RESULTADO DO LOBBY DAS CONSTRUTORAS PAULISTAS;

- NÓS VAMOS MELAR ESSA NORMA!!!

- NOSSA ENTIDADE VAI FAZER TODOS OS ESFORÇOS PARA MELAR ESSA NORMA!!!!



outubro 2017

Dionyzio Klavdianos, presidente da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e 
Produtividade (Comat), da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), 
afirma ser possível notar que a entrada em vigor da norma está levando à 
obsolescência uma série de práticas antigas, produtos, fornecedores, construtores e 
até mesmo projetistas que não comungam com os novos tempos de maior exigência 
e rigor técnicos. 

De acordo com Maria Salette de Carvalho Weber, arquiteta e coordenadora-geral 
do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), do 
Ministério das Cidades, a norma de desempenho impactou muito o setor da 
construção civil ao adotar requisitos mínimos necessários para que os usuários de 
unidades habitacionais sejam atendidos nos diversos aspectos. “Essa norma 
mudou um paradigma que antes não tinha como foco o usuário final”.



Para Sergio Domingues, diretor da Tarjab, uma grande mudança aconteceu 
no setor de projetos – escritórios de arquitetura e engenharia. E não é só 
porque 83% dos 281 critérios da norma estão direta e exclusiva ou até 
tangencialmente atrelados ao projeto, mas também porque projetistas não 
tinham a visão de que eram responsáveis pelo desempenho final do 
produto, e atribuíam muito dessa responsabilidade a seus contratantes, que 
executam as obras

Na habitação popular, o desempenho no uso sempre foi bastante 
negligenciado. “As espessuras de pisos e paredes eram incapazes de absorver 
som e calor, ou isolar das baixas temperaturas”, lembra Fabio Villas Bôas, 
diretor técnico da Tecnisa. “Mesmo considerando custos, no caso de 
construtoras do porte da Tecnisa, que trabalham com o alto padrão, o 
impacto foi pequeno, e não passou de 2%”, afirma. “Quem não cumpria nada 
foi, ao contrário, bastante onerado com o advento da norma.”



“O cliente compra o imóvel da incorporadora e/ou 
construtora e, quando existe algo que o desconforta, é para 
ela que chega a reclamação. O que a NBR 15.575 faz é 
possibilitar que o consumidor reivindique do próprio 
projetista ou fornecedor, se for esse o caso, a falha de 
desempenho observada no produto. No entanto, temos que 
ter um arcabouço técnico de evidenciação de cumprimento 
dos critérios estabelecidos e, por isso, é tão importante que 
tudo seja descrito e documentado. Se algo for solicitado, fica 
mais fácil identificar quem fez o necessário, ou não. Esse 
método de registro, para atender aos anseios do consumidor, 
também deve ser visto como um grande impacto positivo da 
norma sobre o mercado da construção.”

Sergio Fernando Domingues, diretor técnico da Tarjab





MANUAL DO PROPRIETÁRIO

GUARDA-CORPOS

PISOS ACÚSTICOS

STEEL / WOOD FRAMING

IMPERMEABILIZAÇÕES

ARGAMASSAS DECORATIVAS

CAIXILHOS / JANELAS 





PROJETOS DE ARQUITETURA
• “este projeto atende aos critérios de habitabilidade e manutenibilidade....

• “projetos específicos de estruturas, instalações prediais e outras disciplinas devem atender à NBR 15575

• “há necessidade de consultorias específicas relativas ao desempenho térmico, acústico....

• algumas empresas já estão desenvolvendo, além de outros, o 
projeto de produção da estrutura

PROJETOS DE ESTRUTURA
• “este projeto foi desenvolvido para atender VUP = 50 anos

• “NBR 6118: projeto de estrutura deve passar por processo de ATP





PROJETOS DE PRÉDIOS COMERCIAIS
• Os projetos devem ser desenvolvidos 

em atendimento a todos os critérios 
aplicáveis da norma NBR 15575! 

CRECHES, ESCOLAS, HOSPITAIS etc

TENDÊNCIA



NBR 15575 – NECESSIDADES DE REVISÃO

1. Deixar mais claro que a norma não se aplica a hotéis, motéis, albergues e 
pousadas;

2. Aplicável sim a apart-hotéis, lofts e flats;

3. Elucidar que a norma se aplica a projetos executivos e não aos projetos legais

4. Elucidar melhor que VUP não é prazo de garantia;

5. Explicar melhor que áreas dos cômodos e dimensões dos móveis são apenas 
recomendações, não sendo portanto obrigatórias;

6. Sob os pontos de vista das dimensões, iluminamento etc estabelecer exigências 
diferenciadas para banheiros sociais, lavabos e banheiros de serviço;



NBR 15575 – NECESSIDADES DE REVISÃO

7. Necessidade de introduzir critério relativo ao risco de condensação de umidade no 
interior de coberturas ou divisórias multicamada, tipo sanduiche etc;

8. Necessidade de rever ou introduzir critérios mais objetivos relativamente ao 
descolamento de revestimentos e à durabilidade dos acabamentos de fachadas;

9. Rever limites de flechas para elementos de apoio de divisórias, esclarecendo que os 
limites referem-se à parcela que se desenvolve após a instalação da carga da 
divisória;

10. Rever limite de deslocamento no topo do edifício: NBR 15575-4 estipula H/500 ou 
no máximo 3cm. NBR 6118 estipula apenas H/500, o que está correto. Manter 3cm 
apenas para prédios de até 5 pavimentos;



NBR 15575 – NECESSIDADES DE REVISÃO

11. Rever critério relativo ao ruído urbano, estabelecendo valores precisos para as 
três classes atualmente consideradas;

12. Rediscutir valores estabelecidos para a isolação sonora de divisórias entre 
dormitórios de aptos distintos, com eventual redução de 1 ou 2dB nas exigências;

13. Introduzir valores de isolação acústica para divisórias de dormitórios dentro do 
mesmo apartamento;

14. Desempenho térmico: método de análise simplificado deve apresentar um limite 
para o caso de áreas envidraçadas;

15. Rever critério de impactos de corpo duro em pisos, onde as solicitações de 
serviço são praticamente idênticas àquelas do estado de ruína;



NBR 15575 – NECESSIDADES DE REVISÃO

16. Estender critério de ruído de impacto em pisos para salas de visita, estar e jantar, 
mesmo que se admitam valores pouco mais reduzidos

17. Isolação ao som aéreo de pisos: estender a exigência para todo o pavimento;

18. Relativamente ao coeficiente de atrito, Parte 3 indica sacada coberta como “área 
molhável”. Critério 9.1.1 diz que é requerido coeficiente de atrito ≥ 0,4 para “áreas 
molhadas, rampas....e terraços”;

19. Apresentar definições para terraço, varanda, sacada, alpendre e áreas de estar;

20. Iluminamento: para ambientes em “L” norma precisa definir onde devem ser feitas 
as medições;

21. Mudanças internas de layout: norma deve definir que nova destinação deve 
atender aos critérios aplicáveis às respectivas destinações;



NBR 15575 – NECESSIDADES DE REVISÃO

22. Necessidade de introduzir critério relativo à segurança / ações sobre bancadas 
de pia, lavatórios e outros (sugestão 800N sem danos, 1.200N sem ruptura ou 
tombamento);

23. Nível mínimo de iluminância: deve ou não ser exigido para salas íntimas, closets 
e antecâmaras;

24. Incluir exigências de infiltração de ar para ambientes climatizados;

25. Incluir exigências de estanqueidade à água para terraços envidraçados (antes ou 
após a concessão do “Habite-se”)

26. Discutir critério sobre possibilidade de fixar esquadrias com PU expandido, 
levando em conta riscos de intrusão, ocorrência de incêndio e outras.



MUITO
OBRIGADO


