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RESUMO
O presente trabalho trata a questão da sistemática de avaliação técnica para
inovações tecnológicas na construção civil.
Inicialmente apresenta conceitos de desempenho - sua importância e aplicabilidade
na construção civil, bem como as exigências dos usuários e as condições de
exposição a que estão submetidas às edificações - elementos e componentes, assim
como requisitos e critérios mínimos de desempenho a serem atendidos pela
edificação. Mostra que é possível à habitação satisfazer a uma série de expectativas
dos usuários, reunindo qualidades mínimas necessárias para que sejam atendidas
as condições básicas de segurança, habitabilidade, higiene e saúde, durabilidade e
adequação ambiental.
Posteriormente apresenta a evolução da avaliação técnica para inovações
tecnológicas, desde o desenvolvimento das primeiras tentativas para definição dos
critérios técnicos de desempenho até a publicação do documento que serviu de
base para a Comissão de Estudos da ABNT, na elaboração do primeiro conjunto de
normas brasileiras de desempenho.
O trabalho aborda os conceitos básicos sobre qualidade, certificado, certificação e a
importância dos documentos de certificação como instrumento de qualidade na
indústria da construção civil. Apresenta a proposta para um Sistema Nacional de
Tecnologia da Habitação, que serve como subsídio para a criação de Programas de
Qualidade, assim como os objetivos, premissas e diretrizes conceituais do Sistema
Nacional de Aprovações Técnicas (SINAT).
Apresenta alguns modelos adotados de sistemáticas de avaliação técnica por países
membros da WFTAO, abrangendo as partes legal, sistemática utilizada, concessão
do documento, uso da marca da Organização e informações conceituais de
funcionamento organizacional sobre UEAtc, EOTA e WFTAO.
A conclusão do trabalho apresenta algumas sugestões de diretrizes para
funcionamento geral e operacionalização do sistema, a título de contribuição para a
homogeneização, transparência e credibilidade, ao modelo do sistema de avaliação
técnica brasileiro.

Palavras–chaves: avaliação técnica, concessão de documento, habitação, inovação
tecnológica.

ABSTRACT
Critical analysis of procedures for concession of Documents of Technical
Assessment
The current project deals with the subjects of the systematic of technical approval for
technological innovations in civil construction.
First of all, it introduces performance concepts – its importance and its application in
the building, as well as the users demands and exhibition conditions that the
constructions are submitted to – elements and components, as well as requirements
and minimum performance criteria to be assisted by edification. It shows that is
possible the habitation to assist lots of expectations, gathering minimum necessary
qualities so that basic safety conditions, house, hygiene and health, durability and
environmental adaptations may be assisted.
Afterwards, it introduces the evolution of technical approval for technological
innovations, from the development first attempting for performance technical criteria
definition to the document publication used as base for the elaboration of the premier
group of Standards Brazilian Performance by ABNT Commission.
The project deals with basic concepts about quality, certificate, certification and the
importance of certification documents as qualityinstruments in civil construction
industry. Also presents the proposal for a National System of Building Technology,
which can be used as a subsidy for the creation of Quality Programs, such as
objectives, premises and conceptual directives of the National System of Technicals
Assesments (SINAT).
It presents some models used in systematic of technical assesment by countries
members of WFTAO, embracing the legal parts, adopted systematic, document
emitted and the use of the Mark of Organization and operation and organization
conceptual information about UEATc, EOTA and WTFAO.
The project ending presents some suggestions about directives for general running
and operation system, in the quality of contribution for the homogeneity, transparency
and credibility, according to the model of Brazilian technical approval system.

Key words: technical assesment, concession documents, habitation, technological
innovations
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1

INTRODUÇÃO

O conceito sobre construção evoluiu. Principalmente na década de 90 as
edificações, particularmente aquelas destinadas à moradia, ganharam novas
tecnologias com base em experiências no setor habitacional popular. O déficit
habitacional e a intenção de produzir mais e com melhor qualidade, levaram
profissionais do setor da construção de todo país a desenvolverem e testarem
diferentes sistemas construtivos para casas e edifícios. Inúmeras soluções
tecnológicas passaram do projeto para o canteiro de obras, mas poucas realmente
se desenvolveram.
O fracasso no desenvolvimento de muitas destas soluções tecnológicas, geralmente,
está associado ao pouco domínio de conhecimento técnico por parte dos inovadores
sobre os sistemas gerados, causando, na maioria das vezes, problemas de fácil
resolução, em patologias problemáticas e de difícil solução. Estes problemas são
gerados, muitas vezes, por fatores como ausência, no projeto arquitetônico de um
simples detalhe construtivo essencial, ao desconhecimento das combinações dos
diversos produtos e técnicas construtivas utilizadas, ou ainda, à falta de controle de
qualidade nas matérias-primas, produtos e técnicas empregados.
Para ganhar confiabilidade e poder concorrer com os sistemas já existentes no
mercado, os novos investidores ou empresários de uma determinada tecnologia
precisam provar que seus sistemas construtivos podem ter baixo custo, boa
qualidade e serem adequados aos modelos de financiamento existentes no Brasil.
Entretanto, o proprietário da inovação nem sempre dispõe de informações técnicas
suficientes para analisar o sistema, seus elementos e componentes de forma a
identificar todas as exigências do usuário que os elementos e componentes do
sistema devem satisfazer, nem identificar as diversas condições de exposição a que
estará submetido o conjunto formado, de forma a que sua tecnologia atenda as
relações mínimas exigidas dos requisitos e dos critérios de desempenho.
A despeito da construção habitacional, em particular a de interesse social, sempre
ter incentivado o desenvolvimento de inovações, observa-se que mais recentemente
essas inovações ocorreram no mercado da construção de edifícios comerciais e
residenciais do setor imobiliário, e em menor escala, no setor da construção
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habitacional de interesse social, onde a produtividade decorrente da inovação seria
prioritária. As casas térreas unifamiliares, entretanto, ainda são construídas com
métodos mais artesanais, apresentam deficiências, do ponto de vista tecnológico e
produtivo, e os sistemas construtivos utilizados não se alteraram tanto quanto nos
edifícios multipisos.
A estabilização da economia e as modificações ocorridas no setor da construção
civil, devido a alguns fatores ligados à globalização, ao aumento do desenvolvimento
tecnológico, à velocidade de informações e à implantação, no setor, de sistemas de
gestão da qualidade, contribuem para o aumento da eficiência das técnicas
construtivas, principalmente, no mercado da construção do setor imobiliário. As
empresas construtoras, em função destes fatores, são obrigadas a buscarem
tecnologia para se manterem no mercado e, cada vez mais, buscam aumentar a
eficiência de seus processos de produção e, como conseqüência, a qualidade do
produto final.
Assim teve início um processo que gerou uma maior qualificação do setor, com
métodos e procedimentos padronizados, ou seja, construção sem desperdício, sem
retrabalho e, recentemente, com preocupação ambiental, passou a ser prioridade
para as construtoras. No passado, construir com desperdícios e retrabalhos não
constituía problemas, nem se pensava em competitividade e disputa no mercado da
construção.
Nos últimos dez anos as pesquisas no setor da construção civil indicam várias
melhorias tecnológicas, da alvenaria de blocos de concreto aos painéis préfabricados; das estruturas de concreto armado, moldadas in loco, às estruturas de
aço. Materiais como madeira e PVC ganham tecnologia, passando a integrar o setor
da construção habitacional. Porém, o que falta em toda inovação tecnológica é a
confiabilidade junto ao construtor e ao usuário, particularmente quando o assunto é
tecnologia com credibilidade no mercado da construção. Entretanto, para que esta
confiabilidade ocorra, é necessário que os sistemas construtivos inovadores sejam
avaliados tendo como base a segurança, a durabilidade dos elementos construtivos
e o conforto do usuário.
Para melhor compreensão da importância, principalmente para o usuário, do
desempenho e, conseqüentemente, da avaliação de desempenho, particularmente
frente à inovação tecnológica construtiva, esta autora apresenta, a seguir,
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resumidamente estes dois conceitos, deixando a parte conceitual mais detalhada,
para ser contemplada posteriormente, no tópico específico desta dissertação que
aborda o conceito do desempenho na construção civil.
Segundo Mitidieri, desempenho de um produto ou subsistema significa seu
comportamento em uso. Isto é caracterizado pelo fato de um produto apresentar
certas propriedades, cuja finalidade é cumprir a função para a qual foi especificada,
sob determinadas condições de exposição, influências ou ações atuantes, durante
sua vida útil.
A avaliação de desempenho, entretanto, procura prever o comportamento potencial
do conjunto de elementos ou subsistemas e instalações integrados de forma
coerente, como um todo, para atender a um programa de necessidades préestabelecido, considerando-se as exigências de uso e as condições de exposição da
construção, bem como o desempenho conjunto de materiais e componentes. Assim,
pode-se dizer da grande importância que a avaliação de desempenho tem para o
setor construtivo de um modo geral, principalmente para a construção habitacional
de interesse social, onde é possível evitar erros construtivos do passado e contribuir,
do ponto de vista tecnológico e produtivo, para corrigir deficiências apresentadas no
setor.
A

abordagem

sobre

desempenho

para

inovações

tecnológicas

desponta

conceitualmente no início do Século XX, mas, a sistemática de avaliação técnica
surge principalmente em função das conseqüências surgidas no pós-guerra1. Assim,
é importante compreender sua evolução histórica, com a finalidade de contextualizar
a presente dissertação e mostrar como o desenvolvimento de materiais, técnicas e
sistemas construtivos induziram a implantação mundial de sistemáticas de
avaliações técnicas.

1

MITIDIERI FILHO, C. V. Avaliação de desempenho de componentes e elementos
construtivos inovadores destinados a habitações: proposições específicas à avaliação do
desempenho estrutural. 1998. 197f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Escola Politécnica,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
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1.1

HISTÓRICO
DA
TECNOLÓGICAS

APROVAÇÃO

TÉCNICA

PARA

INOVAÇÕES

O tema aprovação técnica ou avaliação de desempenho de produtos, processos e
sistemas construtivos vem sendo discutido em muitos países, por grupos de
especialistas de várias instituições. Mas a concepção de aprovação técnica, como
um serviço independente para aceitação de novos materiais e métodos construtivos,
foi formada na França após a Segunda Guerra Mundial.2
De acordo com Mitidieri (1998), em função das conseqüências trazidas com a
Segunda Guerra Mundial, surge a necessidade da reconstrução dos países
atingidos pela guerra, em prazos relativamente curtos. Este acontecimento induz a
industrialização da construção civil, surgindo a necessidade de desenvolvimento de
novos materiais, técnicas e sistemas construtivos. No entanto, o aumento
significativo e progressivo da complexidade destas construções inovadoras, cria
dificuldades de domínio por parte dos agentes intervenientes, tornando crescente a
necessidade por informações e parâmetros sobre o desempenho e a adaptabilidade
destes novos produtos e respectivas técnicas construtivas, passando a depender do
envolvimento de um grande número de especialistas em diversas áreas
tecnológicas. Para esta industrialização também é necessária a criação de uma base
tecnológica que torne possível avaliar o desempenho destas novas soluções
construtivas e do controle da qualidade na produção das construções, pois algumas
soluções não cumprem os requisitos de qualidade, embora apresentem custos
iniciais relativamente baixos e prazos de execução reduzidos.
O autor informa ainda que na Grã Bretanha, após o período pós-guerra, teve início
um ousado programa de habitações pré-fabricadas, visando suprir um déficit da
ordem de quatro (4) milhões de habitações danificadas e destruídas com a guerra.
Este programa previa o emprego de componentes industrializados, como painéis
estruturais em concreto armado, para a construção rápida de edifícios cada vez mais
altos. Contudo, em função de problemas de ordem tecnológica e social, estas
construções não obtiveram os desempenhos esperados, trazendo prejuízos ao
governo britânico.

2

LANT, T. The thorny path to Agrément. Building Magazine, England: [S.E.:s.n.], p.59-69, May.
1987. /Xerocopiado/
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Segundo Lant (1987), a partir do início da década de 60, por uma iniciativa dos
arquitetos Britânicos da área privada, as indústrias de materiais construtivos vieram
a se interessar pelo assunto da aprovação técnica ou avaliação de desempenho.
Com este propósito, em 1963, Gerard Blachère3, responsável pela divulgação na
Europa do documento de aprovação técnica Francês (Avis Technique), foi convidado
a falar, em um encontro especial do Royal Institute of British Architects (RIBA), sobre
a repercussão deste tipo de documento. Após este encontro, fica estabelecido pelo
governo Britânico um sistema similar ao Francês, sob a égide de um conselho
independente, determinada pelo governo. Três anos mais tarde, este conselho
passa a ser diretamente responsável pelo desenvolvimento de métodos e ensaios
de avaliação e por algumas aprovações técnicas para concessão de documentos de
avaliação necessários aos fabricantes.
Raquel Becker cita, que na década de 60, em Israel, o Ministério da Construção e
Habitação iniciou a industrialização da construção, resultando em mais de dez
fábricas de concreto pré-moldado, mas com a redução da necessidade por
moradias, durante os anos 70 e 80, a industrialização não progrediu, causando o
fechamento de muitas destas fábricas.
Segundo a autora, até 1990 o mercado de construção Israelita servia a um país com
aproximadamente quatro (4) milhões de habitantes, considerado pequeno quando
comparado aos mercados de países desenvolvidos. O setor da construção Israelita,
composto por empresas públicas e privado, utilizava métodos construtivos
tradicionais (estrutura de concreto e alvenaria com bloco de concreto), atendendo a
uma demanda de 25 mil a 40 mil habitações por ano. Entretanto, mudanças radicais
na União Soviética, liberando as emigrações, causam, a partir 1990, um grande fluxo
de imigrações em Israel, elevando rapidamente a demanda por moradias. A
capacidade do mercado de construção interno não pode responder em curto prazo
as necessidades a novas moradias, o que obriga o Ministério da Construção e
Habitação divulgar uma chamada (na maioria dos países desenvolvidos) propondo
sistemas construtivos inovadores para edifícios residenciais muitifamiliares. Esta
demanda é por métodos construtivos rápidos, que possibilitem velocidade e baixos
custos na construção de edifícios, ao mesmo tempo, assegurando desempenho
3

Gerard Blachère, na época, diretor do Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB França).
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adequado às condições locais. No entanto, os regulamentos, normas e
especificações existentes, não são adequados para avaliações destes novos
sistemas construtivos, trazendo dificuldades às autoridades regulamentadoras, como
o Standards Institution of Israel, e aos departamentos de engenharia municipais para
aprovação das construções que utilizassem estes novos sistemas.
Assim, o Ministério solicita ao National Building Research Institute (NBRI) uma
investigação dos sistemas inovadores recentemente propostos para tornar possível
sua aceitação pelo Ministério e pelas municipalidades locais. A idéia é implantar um
processo de avaliação interativo, de forma a possibilitar aos empresários,
modificações rápidas dos métodos construtivos, se necessária e possível, até que
um desempenho adequado fique assegurado.
O procedimento adotado pelo NBRI tem muitas semelhanças com outros
procedimentos existentes em outros países, como por exemplo, o Avis Technique,
na França, e o Agrément, no Reino Unido e na África do Sul, sendo que o objetivo
principal do NBRI está centrado na avaliação de desempenho do sistema
construtivo, e não tanto no procedimento de concessão de documento de “avaliação
técnica”.4
Bayeux diz que no Brasil, o tema avaliações técnicas ou avaliações de desempenho
de sistemas construtivos alternativos vem sendo discutido desde o final da década
de 70 e início dos anos 80, por grupos de especialistas do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT), e nos últimos anos, por técnicos
de várias instituições brasileiras. Em 1982, com apoio inicial do Banco Nacional da
Habitação (BNH), atualmente extinto e parcialmente incorporado à Caixa Econômica
Federal (CAIXA), desenvolve-se um projeto que proporciona condições para uma
versão inicial dos critérios de desempenho para construções habitacionais. Em
trabalho realizado em 1995 com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), após os critérios originais terem sido aplicados na prática, em avaliações de
inúmeros sistemas construtivos inovadores, reunindo experiência, são possíveis a
revisão e atualização dos critérios de desempenho inicialmente propostos em 1982.
Esta revisão resulta, em 1998, na publicação do manual “Critérios mínimos de
desempenho para habitações de interesse social”, servindo de base para a
4

BECKER, R. (Assoc. Prof. in Civil Engineering). Implementation of the performance approach
in the investigation of innovative building systems. Israel: Haifa, [2003?] 16p. /Digitalizado/

7

Comissão de Estudos do CB 02, da ABNT, a CE-02:136. 01 “Desempenho de
Edificações”5, na elaboração da primeira norma técnica brasileira de desempenho
aplicada a edifícios habitacionais de até 5 pavimentos.6
Motta (1994) relata que o IPT, após os trabalhos de avaliação de desempenho
desenvolvidos no final da década de 1970 e início de 1980, começa a atuar de forma
sistematizada, em 1992, na certificação voluntária ou na emissão de documentos de
avaliação técnica de produtos, a Referência Técnica IPT. A exemplo de outros
institutos de pesquisas internacionais, o IPT há décadas faz estudos de avaliação
técnica, mantendo desde o início da década de 90, trabalhos de emissão de
certificado de aprovação técnica, voltados para produtos inovadores ou com lacunas
normativas. Para atender aos fabricantes de produtos, processos ou sistemas
construtivos inovadores, o IPT cria o documento de avaliação técnica, Referência
Técnica IPT (RT/IPT), um certificado da qualidade, que avalia o desempenho, o
processo de instalação, as condições de uso (durabilidade, estanqueidade, entre
outros) e faz inspeções sobre as condições de produção.
O autor diz que apesar de no Brasil não haver leis que impeçam a colocação de
produtos não aprovados no mercado, prefeituras, agentes financeiros promotores da
construção, secretarias e companhias de desenvolvimento habitacional confiam que
o desempenho do produto, usado de acordo com os termos prescritos no documento
Referência Técnica IPT, é satisfatório.7 Os detalhes da sistemática de avaliação para
a concessão do documento Referência Técnica IPT constam no tópico 4 desta
Dissertação.
Segundo

Motta

(1994),

visando

estabelecer

critérios

para

certificação

e

homologação de materiais, componentes e sistemas construtivos para habitações de
interesse social, foi firmado, com o governo Francês, um acordo de cooperação
científica e tecnológica para desenvolver projetos relativos a Referência Técnica IPT
e a Marca de Conformidade IPT. Com base em documentos recebidos e viagens ao
exterior, em particular à França, Espanha, Portugal, Austrália e Nova Zelândia, foi

5
6

7

COMITÊ BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - COBRACON. <http://www.cobracon.org.br/>
BAYEUX, P. Referência técnica IPT – Passaporte da qualidade. Revista Téchne, São Paulo:
Editora PINI, n. 46, p. 27-30, mai./jun. 2000.
MOTTA, C. F. A. da. Ainda um longo caminho a percorrer. In: INTERNATIONAL SEMINAR
IMPORTANCE OF TECHNICAL APPROVAL IN THE CIVIL CONSTRUCTION QUALITY
DEVELOPMENT, 1994, São Paulo, SP. Anais...,São Paulo: IPT/ITQC, 1994. p. 1-7.
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avaliado o potencial para a certificação voluntária de produtos, processos e sistemas
na construção civil brasileira, tendendo a crescer progressivamente com o
incremento das relações do Mercosul.
Vários documentos pertencentes a Motta (1994?), relatam que como primeiro passo
para introdução no Brasil dos documentos de certificação, Marca de Conformidade
IPT, e de avaliação técnica, Referência Técnica IPT (RT/IPT), o IPT realiza em 1994,
no Guarujá, São Paulo, um Seminário Internacional, onde se aborda a importância
das aprovações técnicas para o desenvolvimento da qualidade na construção civil.
Este encontro conta com a presença de 22 representantes de Institutos de
pesquisas da Europa, Américas do Norte e do Sul, Oriente Médio, África, Ásia e
Oceania, onde o processo de certificação já estava consolidado há vários anos.
Neste evento, o IPT abre um debate sobre a criação de um fórum internacional,
ficando sob sua responsabilidade a secretaria provisória e a coordenação técnica,
até o evento seguinte que seria realizado na França.
No encontro realizado em Paris em 1995, decidiu-se a criação da World Federation
of Technical Assesment Organizations (WFTAO) e aprovou-se a primeira versão de
sua Missão, a ser efetivamente iniciada durante o 3º encontro, previsto para 1996 na
África do Sul. Também se decidiu que a secretaria provisória passaria a ser
responsabilidade do CSTB (França).
No encontro preparatório em Washington, de 5 a 7 de dezembro de 1996,
estabeleceu-se a versão final da proposta da Missão da WFTAO, bem como dos
demais itens do Estatuto.8
Ruiz (1996) conta que a unificação econômica na Europa e a entrada súbita e
intensa dos processos de certificação, os países se depararam com grandes
problemas para compatibilizar normas técnicas e critérios para a certificação de
produtos.
Na Europa, a exemplo da problemática brasileira, os fabricantes que atuavam em
grandes mercados, quando da necessidade de certificarem seus produtos em países
diferentes, muitas vezes deparavam com problemas da disposição de critérios de
avaliação diferentes para a certificação, colocando em evidência, para muitos
países, a insuficiência de normas e procedimentos. Assim, para solucionar esta
8

_____. Memórias do Centro de Certificação Técnica. São Paulo: IPT, [1994?]. /Xerocopiado/
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problemática e observando a tendência de aglutinação de organismos certificadores
em

associações,

estabeleceram-se

procedimentos

comuns,

de

forma

a

homogeneizar os processo de certificação e/ou homologação, passando as
organizações avaliadoras européias a integrarem a Union Européene pour
L’Agrement Technique dans la Construction (UEAtc) e a European Organisation for
Technical Approvals (EOTA).9/
1.2

JUSTIFICATIVAS

Para Mitidieri, Thomaz e Vittorino (2002), nos últimos anos os critérios aplicados
para avaliações de novos produtos, processos ou sistemas para construção
habitacional e as respectivas metodologias adotadas na avaliação de desempenho,
foram bastante heterogêneos nas diversas regiões do país, variando em função da
instituição, do laboratório ou mesmo do programa de incentivo à utilização de
inovações tecnológicas conduzido pelo Estado.
Os diferentes critérios adotados e a ausência de uma sistemática de avaliação
técnica unificada causam dificuldades para análise e financiamento de novos
produtos, processos ou sistemas do mercado da construção, impedindo o
crescimento tecnológico do setor construtivo e permitindo muitas vezes, que o
mesmo produto seja avaliado por mais de uma instituição e de forma diferente,
causando divergências sobre as metodologias aplicadas, gerando assim, dúvidas
quanto ao desempenho real do produto, processo ou sistema. Mais grave que as
contradições metodológicas existentes é a especificação de produtos ou sistemas
sem análises sistematizadas, onde podem ser identificadas eventuais falhas de
concepção, evitando-se, assim, problemas patológicos, fato comum ocorrido com
alguns componentes e sistemas construtivos.10
Mitidieri (1998) narra que no passado, nem sempre havia referências normativas
para produtos, processos ou sistemas inovadores que permitissem um julgamento
de sua aptidão ao uso, possibilitando, muitas vezes, que os próprios usuários
fossem os agentes de experimentação destas alternativas tecnológicas.
9

10

RUIZ, J.C. Certificação Européia – luzes e sombras. Revista Téchne. São Paulo: Editora PINI, n.
24, p. 34-5, set./out. 1996.
MITIDIERI FILHO, C. V.; ROCHA, A. L.;THOMAZ, E.; VITTORINO, F.; Sistema de avaliação
técnica de novos produtos e sistemas para a construção de habitações: uma proposta para o
Brasil. Revista Téchne. São Paulo: Editora PINI, n. 69, p. 49-53, dez. 2002.
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É de conhecimento geral que o emprego de alternativas tecnológicas, sem o devido
desenvolvimento

e

avaliação,

acaba

apresentando

problemas

patológicos,

comprometendo aspectos de segurança, habitabilidade e durabilidade das
habitações. Estes problemas gerados, quando em escala menor, recaem sobre os
próprios usuários, trazendo despesas com serviços de recuperação, mas se estes
problemas são mais abrangentes, envolvendo a sociedade como um todo, ocorre um
desperdício muito grande de recursos materiais e humanos, além da utilização de
recursos financeiros que poderiam ser melhor aproveitados.(1)
Assim, os agentes financeiros e promotores da habitação no Brasil, após
enfrentarem muitos processos jurídicos, e sob o peso da responsabilidade da gestão
de recursos públicos, assumem praticamente a definição sobre qual tecnologia
poderá ser utilizada, principalmente em conjuntos habitacionais. Para eliminar as
grandes catástrofes do passado, embora ainda recaia sobre os agentes financeiros
boa parte dos riscos, estes agentes procuram apoio no meio acadêmico e
tecnológico.
Os atuais processos de homologação, avaliação ou aprovação são insuficientes
para convencerem a sociedade técnica e os agentes financeiros. Há um vazio
institucional que está sendo preenchido por diversas entidades, entretanto,
procedimentos diferenciados entre agentes financeiros de um mesmo Estado ou por
um mesmo agente financeiro entre Estados diferentes, vêm causando transtornos ao
setor produtivo. Sendo o Brasil um país sócio-econômico e climático muito
diversificado, é obvio que as diferenças regionais devem ser respeitadas, entretanto
o que ocorre são as muitas divergências de opinião sobre os critérios de análises a
serem adotados. Estes critérios devem ser homogeneizados no meio técnicocientífico para que haja consenso entre pesquisadores e serem considerados
adequadamente pelos órgãos públicos.11
Mitidieri (2000) esclarece que para sanar os problemas anteriormente mencionados,
a exemplo de outros países, foi proposto pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República (SEDU) e pelo Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-h) um projeto para implantação do
11

ZIGMANTAS, L. G. de M. Novas regras para avaliação técnica. Normas de desempenho e
consenso entre pesquisadores também são necessárias. Revista Téchne. São Paulo: Editora
PINI, n. 69, p. 50-1, dez 2002.
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Sistema Nacional de Aprovações Técnicas (SINAT), Projeto 11 do PBQP-H,
contemplando Aprovações Técnicas, Qualidade de Laboratórios (infra-estrutura
laboratorial) e Aperfeiçoamento da Normalização Técnica (elaboração e adequação
de normas técnicas brasileiras).12
No Brasil, o PBQP-H pretende reunir a nível nacional toda cadeia produtiva, ou seja,
reunir os contratantes ou agentes financeiros, tanto os públicos (secretarias de obras
e de habitação, Cohabs, entre outros) quanto os privados (construtoras, projetistas,
fabricantes de materiais e componentes, empreiteiros e agentes técnicos), e ainda
consultorias, institutos de pesquisas, universidades e laboratórios. O programa tem
ainda o intuito de melhorar a capacitação das empresas fornecedoras da cadeia
produtiva, evitando prejuízos ao consumidor final.
Implantado em 1998, visando inicialmente edificações habitacionais, o PBQP-H
surgiu da parceria entre o setor público e o privado, objetivando a melhoria do
sistema de gestão da qualidade e produtividade, tendo como foco o aumento da
competitividade e lucratividade no setor da construção e modernização das
empresas da cadeia produtiva.13
O PBQP-h possui 12 projetos. Um dos projetos é o SINAT (Sistema Nacional de
Aprovações Técnicas), que será responsável pela avaliação e aprovação técnicas de
produtos, processos ou sistemas inovadores ou não totalmente normalizados, de
âmbito e validade nacionais.
Com o exposto, este trabalho justifica-se como um meio de consolidar a
harmonização da base técnica para avaliação de produtos e das diretrizes para
concessão de Aprovações Técnicas. De remover barreiras internas do mercado
nacional e, na integração com Mercosul, barreiras externas para exportação e
importação. De evitar fracassos do passado, que comprometeram a imagem
industrializada da construção habitacional e desperdícios de recursos financeiros
públicos. E finalmente o de fazer atender o “Código do Consumidor” no sentido de
induzir documentos de Aprovação Técnica e co-responsabilidade do agente
promotor e financeiro.
12

13

MITIDIERI FILHO, C. V. Estágio 3 – Aprovações Técnicas, Qualidade de Laboratórios e
Aperfeiçoamento da Normalização Técnica. São Paulo:IPT, 2000. 33p. (Relatório de viagem à
França).
CARVALHO, K. Certificação – Reação em cadeia. Revista Téchne. São Paulo: Editora PINI, n.
68, p. 30-4, nov 2002.
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1.3

OBJETIVOS

Esta dissertação tem como objetivo central fazer análise crítica de procedimentos de
concessão de documentos de avaliação técnica, de produtos, processos e sistemas
inovadores, comentando os pontos mais relevantes dos modelos apresentados.
Com a finalidade de atender ao objetivo central proposto neste trabalho,
estabeleceram-se alguns objetivos específicos, a saber:
a) Por ser a base do documento de avaliação técnica, conceituar o
desempenho na construção civil, bem como caracterizar as exigências do
usuário, considerando as realidades sociais, econômicas e industriais do
país, contempladas no projeto de norma 02.136.01.001, por estar em
discussão e ser o documento mais atual disponível;
b) Descrever algumas das sistemáticas de avaliação técnica adotadas por
Organizações de Aprovações Técnicas, membros da WFTAO; e
c) Apresentar, analisar e verificar as condicionantes nacionais e regionais,
adequando a metodologia para a avaliação técnica de novos produtos.
1.4

MÉTODO DE TRABALHO

O desenvolvimento deste trabalho teve quatro etapas
Æ Levantamento de informações: nesta etapa realizou-se uma revisão
bibliográfica com o objetivo de reunir informações sobre o tema. Efetuou-se
um levantamento das Organizações de Aprovações Técnicas, membros da
World Federation of Technical Assessment Organizations – WFTAO,
objetivando uma abrangência mundial.
Æ Escolha

das

Organizações

de

Aprovações

Técnicas:

esta

etapa

compreendeu a escolha das Organizações de Aprovações Técnicas, sendo
escolhidas Organizações de Aprovações Técnicas por Continentes, sendo
duas da Europa, uma da África, uma da América do Sul e uma da Ásia.
Æ Obtenção de informações: para a definição das Organizações participantes
deste trabalho, foram enviadas correspondências, em forma de correio
eletrônico, para cada um dos coordenadores das Organizações membros da
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WFTAO, contendo informações sobre esta autora, este trabalho e
finalmente, solicitando destes coordenadores documentos e explicações
sobre a Sistemática, Concessão do Documento de Avaliação Técnica e Uso
da Marca da Organização. Dentre as Organizações contatadas na Europa,
apenas o CSTB, França, e o BBA, Reino Unido, forneceram os documentos
solicitados. Nenhuma das contatadas nos Estados Unidos, CERF e NES,
bem como a do Canadá, CCMC, responderam. As Organizações situadas na
Austrália, CSIRO, e Nova Zelândia, Branz, bem como a Organização da
África do Sul, ASA, foram muito solícitas, enviando os assuntos requeridos
sobre a pesquisa. Ambas as Organizações situadas na Ásia responderam.
Entretanto, a de Israel, NBRI, o fez primeiro, e embora os documentos
estivessem em hebraico, o responsável pela área de aprovações técnicas
enviou um documento de sua autoria em Inglês, contendo muitas
explicações sobre o tema deste trabalho. Finalmente, foi escolhido o Brasil,
IPT, por ser a única Organização do Continente Sul Americano a ser
membro do WFTAO e, adotar uma sistemática de avaliação técnica para
concessão de Documento de Avaliação Técnica, a Referência Técnica
RT/IPT. Buscando levantar dados sobre o funcionamento das organizações
WFTAO, UEAtc e EOTA, também foram realizadas pesquisas nos
respectivos sítios. Finalmente, na parte nacional, levantaram-se as
condicionantes nacionais e regionais para as sistemáticas de avaliações
técnicas adotadas, bem como informações sobre toda sua evolução.
Æ Traduções, análise comparativa e considerações finais: nesta etapa todos os
documentos adquiridos foram traduzidos e analisados, apresentando-se o
modelo de Sistemática adotado por cada Organização da revisão
bibliográfica e, posteriormente, estabelecendo-se um paralelo entre os dados
coletados, com a finalidade de analisar os critérios mais relevantes adotados
e que podem ser adequados à metodologia brasileira.
1.5

ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO

Para cumprir os objetivos propostos, esta dissertação está estruturada em cinco
capítulos, sendo este o relativo à Introdução, que contém um breve histórico da
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avaliação técnica para inovações tecnológicas, a justificativa do tema, os objetivos e
a metodologia utilizada.
O Capítulo 2 apresenta o conceito de desempenho, sua importância e aplicabilidade
no processo construtivo, mostrando que a habitação deve satisfazer a uma série de
expectativas dos seus usuários, reunindo qualidades mínimas necessárias para que
sejam atendidas condições básicas de segurança, habitabilidade, higiene e saúde,
durabilidade e adequação ambiental. Apresenta também as exigências dos usuários
e as condições de exposição a que estão submetidas as edificações, seus
elementos e componentes, assim como requisitos e critérios mínimos de
desempenho a serem atendidos pela edificação e que servem como referência para
o julgamento da aptidão ao uso das inovações tecnológicas propostas.
O Capítulo 3 trata da evolução da avaliação técnica de produtos e sistemas
construtivos alternativos, desde o desenvolvimento das primeiras tentativas para
definição dos critérios técnicos de desempenho, que norteassem as aprovações e
financiamentos das construções de interesse social no país, até a publicação do
documento que serviu de base para a Comissão de Estudos da ABNT, na
elaboração do primeiro conjunto de normas brasileiras de desempenho. Aborda
também conceitos básicos sobre qualidade, certificado, certificação e a importância
dos documentos de homologação como instrumento de qualidade na indústria da
construção civil. Apresenta a proposta para um Sistema Nacional de Tecnologia da
Habitação, que serviu como subsídio para a criação dos Programas Qualihab e
PBQP-habitat, assim como os objetivos, premissas e diretrizes conceituais do
Sistema Nacional de Aprovações Técnicas (SINAT) e Projeto do PBQP-habitat.
No Capitulo 4 são apresentados alguns modelos existentes de sistemáticas de
avaliação técnica adotadas por países membros da WFTAO. Os modelos abordam a
parte legal, a sistemática adotada focando a base de avaliação, se descentralizada
ou centralizada. Apresenta a concessão do documento propriamente dita, a
documentação necessária exigida por cada Organização e o uso da marca da
Organização. Também será apresentada informação conceitual de funcionamento
organizacional sobre UEAtc, EOTA e WFTAO.
O Capítulo 5 é reservado às conclusões deste trabalho, que pretende expor o atual
modelo proposto para funcionamento do SINAT, comparando-o com uma outra
proposta apresentada no Capítulo 3, comentar alguns pontos sobre as propostas
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estudadas, sugerindo para contribuição na homogeneização, transparência e
credibilidade das avaliações técnicas, diretrizes para funcionamento geral e
operacionalização do sistema. Também estão contempladas, neste capítulo, as
análises críticas de procedimentos de concessão de documentos de avaliação
técnica, apresentados no Capítulo 4.
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2

CONCEITO DE DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Complexos mecanismos sócio-econômicos e culturais, entre eles o crescimento
vegetativo, a migração rural, os mercados de trabalho, a distribuição de renda, o
desenvolvimento industrial, a importação de tecnologias, além de outros,
proporcionam uma crescente demanda por habitações nas cidades brasileiras.14
A exemplo da Europa do pós-guerra, onde houve a necessidade de reconstrução
rápida de inúmeras cidades, aliada a carências econômicas, também há no Brasil
uma grande necessidade de construção de habitações de interesse social visando
suprir o déficit habitacional.15
Souza (1988) diz que esta necessidade de números cada vez maiores de habitações
incentiva o desenvolvimento de novos produtos, processos, componentes e sistemas
construtivos visando buscar alternativas aos produtos e processos, considerados
tradicionais, até então utilizados na construção civil. As profundas mudanças
verificadas em relação aos padrões tradicionais de construção, com as diversas
inovações tecnológicas que surgem no mercado construtivo, originam uma
importante questão: a de como avaliar estas inovações propostas, de acordo com
as necessidades de uso das edificações brasileiras.
Produtos e métodos construtivos considerados tradicionais não podem servir como
referência para o julgamento da aptidão ao uso das inovações tecnológicas
propostas, se consideradas as finalidades da edificação, variedades de ações
devidas a fenômenos de origem natural e à própria utilização da edificação, a região
climática da sua construção, além de outros fatores. Para esta avaliação, a
habitação e suas partes devem ser caracterizadas como um produto de qualidade,
apresentar desempenhos globais mínimo, cuja função é satisfazer as exigências ou
necessidades do usuário e apresentar certas propriedades que a capacitem a
cumprir sua função, quando submetida a determinadas influências durante sua vida

14
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COMITÊ BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - COBRACON. CE-02:136.01.001
Desempenho de edifícios de até cinco pavimentos - parte 1: Requisitos gerais. Disponível
em: <http://www.cobracon.org.br/desempenho/>. Acesso em: 24 agosto 2005.
KISS, P. Qualidade - A versão 1.0 da habitação. Revista Téchne. São Paulo: Editora PINI, n. 36,
p. 24-7, set./out. 1998.
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útil.16 Daí surge à necessidade de estabelecer regras claras e objetivas de
desempenho para habitações, visando vincular a qualidade requerida tecnicamente
à oferta de moradias.(14)
Lugez (1994) considera que as características específicas da indústria da construção
civil, como uma atividade do setor econômico, geram impactos na economia e no
fator humano, tornando-se de fácil compreensão a necessidade das avaliações de
desempenho.
O autor classifica as edificações como “protótipos” pelo fato de utilizarem sempre
combinações diferentes de muitos produtos e técnicas construtivas. Estes produtos e
técnicas construtivas interagem e o comportamento da construção deve ser
analisado como o comportamento de um sistema formado pelas combinações
particulares

deles,

o

que

torna,

qualquer

análise

deste

comportamento

particularmente difícil de ser feita, pelo fato dos fatores envolvidos (contextos
climático e regional, contexto local, humano ou outros fatores relacionados ao uso
da edificação, etc.) freqüentemente diferirem de uma edificação para outra. Devido à
variedade de combinações de produtos e técnicas utilizadas na edificação, às várias
ações nela exercidas e às diferentes condições de construção, acabam
transformando a qualidade estatística esperada como admissível, em medíocre ou
pobre.
Ainda de acordo com Lugez, técnicas e produtos construtivos têm características
muito específicas, porque além de representarem uma parte importante da atividade
econômica, são caracterizados por uma faixa muito ampla de tipos, processos
construtivos, além de outras características, que satisfazem indiretamente as
necessidades do usuário, através do papel que representam nos trabalhos da
construção, variando consideravelmente de uma edificação para outra. Assim, estas
técnicas e produtos oferecem uma ampla faixa de características de desempenho; e
devido à variedade de técnicas e produtos e as amplas características de
desempenho, o profissional da construção (projetista e/ou contratante) encontra
dificuldades para uma escolha racional, considerando-se que no mercado há uma
enorme quantidade de informações técnicas e comerciais disponíveis, mas de difícil
16

SOUZA, R. de. Avaliação de desempenho aplicada a novos componentes e sistemas construtivos
para habitação. In: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO. Tecnologia de edificações. Pub. 1785. São Paulo: Editora Pini, 1988. p. 529-532.
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gerenciamento, fornecendo freqüentemente pouca informação quanto a real aptidão
ao uso.
As decisões de compra de um determinado produto ou decisões de uso de uma
determinada técnica construtiva não são tomadas pelo cliente ou usuário final, mas
por pessoas que não estão envolvidas no uso ou no acompanhamento da
construção. O cliente apenas tem a rara oportunidade de escolher “sua construção”
segundo as regras da competitividade. Muito freqüentemente o usuário ou
comprador de um imóvel tem que escolher a partir da disponibilidade do mercado,
não pelas qualidades técnicas ou comportamento previsto destes imóveis, mas por
razões muito diferentes como, local, facilidades urbanas, aparência, etc. Isto significa
que o comprador não satisfeito com o imóvel adquirido, raramente vende sua
propriedade para comprar uma outra (diferente do que acontece com automóveis,
bens de consumo, etc.), onde é fácil a troca por outro tipo ou marca. Daí a
importância e a necessidade das avaliações de desempenho, criar subsídios
técnicos confiáveis para fornecer aos projetistas e construtoras, que especificam
produtos e definem técnicas construtivas, informações seguras para orientá-los em
suas escolhas, contemplando também o proprietário do imóvel.17
Desempenho,

que

significa

“um
18

possibilidades de atuação...”

conjunto

de

características

ou

de

na língua Portuguesa, pode ser entendido como

resultado do equilíbrio dinâmico estabelecido entre um produto e o meio onde este
se encontra.
De acordo com Mitidieri (1998), enquanto as normas brasileiras empregadas na
construção de edifícios visam enfocar as condições gerais e específicas que um
determinado produto deve atender na sua totalidade, a avaliação de desempenho
apresenta uma abordagem experimental, menos empírica, caracterizando de forma
precisa a que (uso) deve atender a habitação e suas partes e quais os métodos de
avaliação a serem utilizados. Procura prever, com base em análises e resultados de
ensaios que simulam condições normais de exposição, o comportamento potencial

17

18

LUGEZ J. Agrement in the building sector in France. In: INTERNATIONAL SEMINAR
IMPORTANCE OF TECHNICAL APPROVAL IN THE CIVIL CONSTRUCTION QUALITY
DEVELOPMENT, 1994, São Paulo, SP. Anais..., São Paulo: IPT/ITQC, 1994. p. 65-77.
FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário básico da língua Portuguesa Folha / Aurélio. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, out. 1994 – fev 1995. p. 209.

19

da edificação, considerando seus elementos e instalações, avaliando se o
comportamento apresentado satisfaz às exigências do usuário.
O autor considera que os elementos da edificação, como estrutura, cobertura, piso,
divisória entre habitações, fachadas, divisórias internas e instalações possuem
determinadas propriedades e características que influem no modo como eles
reagem às condições de exposição. Como o resultado do desempenho de um
produto é o equilíbrio dinâmico que se estabelece entre ele e o meio à sua volta, o
equilíbrio de uma edificação só ocorre com a habitação em uso, independentemente
dos materiais constituintes e do processo de produção.
Para o autor este equilíbrio dinâmico só ocorre na prática, com a edificação em uso
e sob determinadas condições de exposição, para estimar o desempenho potencial
de uma edificação quando em utilização normal é possível fazer a avaliação do
desempenho provável do produto, componente, elemento ou subsistema, em
função da análise dos resultados obtidos ou a partir de combinações dos métodos
de avaliação:
9 análise de projeto;
9 ensaios e medidas em laboratórios ou em protótipos de propriedades definidas e
mensuráveis, tanto das partes da edificação como do sistema construtivo;
9 modelos matemáticos ou físico-matemáticos que simulam o comportamento da
edificação, onde se tenta reproduzir as condições de exposição, as propriedades
dos materiais e componentes constituintes e o provável comportamento com
base experimental anterior;
9 julgamento técnico, com base no conhecimento científico e experiência
acumulada de especialistas;
9 inspeções em protótipos, usinas, fábricas ou modelos construídos e já habitados.
Um aspecto extremamente importante na definição dos métodos de avaliação diz
respeito à reprodução dos métodos de ensaios, principalmente quando sua
finalidade é avaliar se um determinado produto atende aos requisitos e critérios de
desempenho.(1)
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A terminologia empregada neste trabalho, para os conceitos básicos de usuário,
exigências do usuário, desempenho e exigências de desempenho (requisitos e
critérios) é a mesma adotada no projeto de norma 02.136.01.001.(14)
•

Usuário – pessoa que ocupa a edificação habitacional;

•

Exigências do usuário – relação de exigências de caráter humano expressas
de forma qualitativa em relação ao comportamento em uso da edificação
habitacional;

•

Desempenho – comportamento (de um produto) em uso;

•

Exigências (requisitos e critérios) de desempenho – exigências do usuário
expressas em termos do desempenho de um produto.

Com a finalidade de satisfazer as exigências do usuário, a habitação, quando
submetida a determinadas condições de exposição, deve atender a requisitos
(condições qualitativas) e a critérios (condições quantitativas) de desempenho.
Portanto, a avaliação de desempenho tem por base requisitos e critérios de
desempenho, e métodos de avaliação que permitem verificar se a habitação e seus
elementos, sob determinadas condições de exposição, atendem as exigências do
usuário.
A aplicação do conceito de desempenho no processo construtivo possibilita a
identificação mais precisa das exigências humanas, e conseqüentemente, dos
requisitos e critérios de desempenho.(1) (16) 19
Definida na própria constituição federal como um dos direitos do cidadão, a
habitação deve satisfazer a uma série de expectativas dos seus usuários, reunindo
qualidades mínimas necessárias para que sejam atendidas condições básicas de:
Ö Segurança, que envolve prevenção de colapso estrutural, riscos de início e
propagação de incêndio, choques elétricos, segurança no uso e operação;
Ö Habitabilidade, que abrange estanqueidade à água, conforto térmico e acústico,
níveis de iluminação, dimensões e funcionalidade dos espaços;

19

MITIDIERI FILHO, C. V.; SOUZA, R. de. Avaliação de desempenho de sistemas construtivos
destinados à habitação popular. Conceituação e metodologia. In: INSTITUTO DE PESQUISAS
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Tecnologia de edificações. Pub. 1785. São
Paulo: Pini, 1988. p. 139-142.
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Ö Higiene e saúde, que estão relacionadas a riscos de ferimentos e proliferação
de microorganismos;
Ö Durabilidade, que está condicionada à cultura da manutenção e preservação do
imóvel e de suas partes ao longo da vida útil, visando à conservação do
desempenho; e
Ö Adequação ambiental, com a utilização racional de produtos e redução de
poluentes.(14)
Na avaliação de desempenho procura-se prever o comportamento potencial do
conjunto de elementos ou subsistemas e instalações integrados de forma harmônica,
formando um todo, para atender a um programa de necessidades pré-estabelecido,
considerando-se as exigências de uso e as condições de exposição da construção,
bem como o desempenho conjunto de materiais e componentes.
Conceitualmente, são admitidas neste trabalho as definições a seguir apresentadas:
•

Elemento ou subsistema – geralmente constituído por um conjunto de
componentes e (ou) materiais, correspondente a partes complexas da
edificação (fachadas, cobertura, estrutura, divisórias internas, etc.), que tem a
finalidade de cumprir várias funções e, ao mesmo tempo, atender as exigências
dos usuários.

•

Instalações – subsistemas pertencentes à construção cuja função é atender
exigências orgânicas e funcionais dos usuários (instalações de água, luz, gás,
esgotos, etc.);

•

Material – matéria-prima ou produto transformado, cuja função é determinada
apenas no momento de sua aplicação na construção (aglomerantes,
agregados, madeira serrada, etc.); e

•

Componente – produto manufaturado, com forma definida e destinado a servir
a função ou funções específicas (porta, telha, componente de alvenaria etc.).(1)
(19)

A Figura 1 apresenta, de forma resumida, a metodologia básica adotada na
avaliação de desempenho da habitação, seus elementos e componentes.(16)
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FIGURA 1:Resumo da metodologia básica adotada na avaliação de
desempenho, seus elementos e componentes

2.1

EXIGÊNCIAS DO USUÁRIO

Em Mitidieri (1998), considerando o uso habitacional, são várias as abordagens das
exigências do usuário. Merecendo atenção especial àquelas entendidas como
exigência de caráter humano (fisiológico, psicológico, sociológico e econômico),
expressa de forma qualitativa às condições de segurança e saúde do homem, ao
seu conforto e à satisfação de suas preocupações provenientes das possibilidades e
limitações de recursos financeiros próprios e das necessidades da edificação
conservar sua durabilidade, a fim de que esta cumpra sua função.
Este trabalho adota o projeto de norma 02.136.01.001(14), por estar em discussão e
ser o documento mais atual, sobre o assunto, disponível no país. Considerando as
realidades sociais, econômicas e industriais do país. O projeto de norma
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mencionado estabelece como exigências do usuário a serem consideradas para o
caso de edifícios:
Ö Segurança
Segurança estrutural;
Segurança contra o fogo; e
Segurança no uso e operações.
Ö Habitabilidade
Estanqueidade;
Conforto higrotérmico;
Conforto acústico;
Conforto lumínico;
Saúde, higiene e qualidade do ar;
Funcionalidade e acessibilidade; e
Conforto tátil.
Ö Sustentabilidade ambiental
Durabilidade;
Manutenibilidade; e
Impacto ambiental.
A Tabela 1 apresenta um comparativo das exigências do usuário estabelecidas no
projeto de norma 02.136.01.001(14) e na ISO 6241-1984 (E)20 a serem consideradas
para edifícios.

20

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Performance standards in
building – principles for their preparation and factors to be considered – ISO 6241-1984 (E).
London, 1984.

TABELA 1: Exigências do usuário estabelecidas no projeto de norma 02.136.01.001 e na ISO 6241 – 1984 (E)
Projeto de norma 02.136.01.001
•

•
•

Exigência de estanqueidade

Exigência de estanqueidade
- Estanqueidade a água (chuva, limpeza do ambiente, potável,

chuva e umidade do solo); e

vazamentos, etc);

- Estanqueidade a fontes de umidade internas à edificação (água utilizada

- Estanqueidade ao ar e gases; e

na operação e manutenção do imóvel).

- Estanqueidade a neve e a poeira.

Exigência de conforto térmico

•

Exigência de conforto higrotérmico

- Condições de conforto térmico no verão e no inverno.

- Controle da temperatura, velocidade e umidade relativa do ar, radiação

Exigência de conforto acústico

térmica (limitação da variação do clima); e

- Isolação acústica de vedações externas e entre ambientes; e

- Controle de condensação.
•

Exigência atmosférica

Exigência de conforto lumínico

- Ventilação; e

- Conveniente iluminação natural; e

- Controle de odores.

- Condições internas satisfatórias para iluminação artificial.
•

•

- Estanqueidade a fontes de umidade externas à edificação (água de

- Ruídos por impactos (privacidade e conforto acústico).
•

Norma ISO 6241-1984 (E)

•

Exigência de conforto acústico

Exigência de saúde, higiene e qualidade do ar

- Controle dos níveis de ruído externos e internos (continuo ou

- Cuidar para a não proliferação de microorganismos (fungos, baterias,

intermitente); e

etc.);

- Isolação acústica.

- Limitações de poluentes na atmosfera interna à habitação;

•

Exigência de conforto visual

- Proteger para não permitir contaminações através das instalações

- Iluminação natural e artificial (estabilidade, claridade e controle da

prediais (não liberação de organismos patogênicos para o interior da

transparência);

edificação ou gases do sistema de esgoto); e

- Luz solar (insolação);
- Possibilidade de blecaute;
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Projeto de norma 02.136.01.001

•

•

- Proteger para não permitir contaminações da água potável (reservatórios,

- Aspectos de espaços e superfícies (cor, textura, regularização, etc); e

tubulações e aparelhos).

- Contato visual interno e externo (barreiras para privacidade, liberdade de

Exigência de funcionalidade e acessibilidade

distorção ótica).

- Apresentar dimensões mínimas e organização funcional dos espaços •

Exigência de conforto tátil

compatíveis com as necessidades humanas;

- Propriedades da superfície (rugosidade, umidade, temperatura, liberdade

- Adequação das instalações prediais (pressão e vazão de água nos

de flexibilidade ou elasticidade de descargas de eletricidade estática).

aparelhos, volumes de descarga, pressão e vazão de gás, número de •

Exigência de conforto antropodinâmico

tomadas, localização de tomadas e interruptores, número e tipo de

- Controle de acelerações e vibrações totais do corpo (passageiro e

torneiras, capacidade de escoamento, etc.);

contínuo);

- Adequação para portadores de deficiências físicas;

- Conforto em áreas ventiladas;

- Capacidade de suporte a cargas suspensas (equipamentos e objetos); e

- Facilidade de movimento (declive de rampas, lance de escadarias); e

- Possibilitar ampliação da unidade habitacional.

- Permitir manobras (operações de portas, janelas, controles de

Exigência de conforto tátil e antropodinâmico

equipamentos).

- Conforto tátil e adaptação ergonômica;

•

Norma ISO 6241-1984 (E)

•

Exigência de higiene

- Adequação antropodinâmico de dispositivos de manobra; e

- Facilidades para cuidados corporais;

- Desempenho antropodinâmico de pisos (deformações ou vibrações).

- Abastecimento de água;

Exigência de durabilidade e manutenibilidade

- Eliminação de materiais usados; e

- Vida útil da construção e de suas partes (intervenções periódicas de

- Limitação de emissão de contaminantes.

manutenção e conservação); e
- Limpeza e manutenção.

•

Exigência de segurança com espaços para usos específicos
- Número, tamanho, geometria, subdivisão e inter-relação de espaços;
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Projeto de norma 02.136.01.001
•

Norma ISO 6241-1984 (E)

Exigência de impacto ambiental

- Serviços e equipamentos; e

- Projeto e implantação de empreendimentos de forma a minimizar as

- Funcionalidade e flexibilidade.

alterações no ambiente;

•

Exigência de durabilidade

- Seleção e consumo de materiais;

-Conservação do desempenho ao longo do tempo para manutenções

- Consumo de água e deposição de esgotos no uso e ocupação da

regulares.

habitação; e
- Consumo de energia no uso da habitação.

•

Exigências econômicas
- Custos iniciais, de manutenção e reposição durante o uso.

Fonte: SOUZA, 1988, p. 529-532
PROJETO DE NORMA CE 02.136.01.001 DESEMPENHO DE EDIFÍCIOS DE ATÉ CINCO PAVIMENTOS - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS, 2002.
NORMA ISO 6241-1984 (E)

26

27

Mitidieri (1998) distingue, além das exigências do usuário, estabelecidas no projeto
de norma apresentadas na Tabela 1, mais dois tipos:
9 aquelas de caráter mais absoluto, como segurança estrutural; e
9 aquelas de caráter relativo, onde é possível estabelecer uma escala de
satisfação associada ao seu custo, como conforto e durabilidade.
O autor considera que as exigências do usuário, sob o enfoque do desempenho
estrutural e não apenas da segurança estrutural, é mais abrangente, por englobar
requisitos de caráter absoluto, essenciais ou eliminatórios, que envolvem a
segurança, e requisitos de caráter classificatório, relativos às condições de
utilização.
Ressalta ainda que o conceito de exigência do usuário é bastante relativo se
comparadas às variações entre países ou limitações e peculiaridades de cada região
ou população dentro de um mesmo país para determinar o produto habitação. Este
produto deve considerar que as exigências de caráter humano dependem de fatores
como, nível cultural, percepção e possibilidade de cada individuo para satisfazer
suas necessidades, e que as exigências para os indivíduos de uma região
socialmente mais desenvolvida são diferentes para aqueles de região menos
desenvolvida.
2.2

CONDIÇÕES DE EXPOSIÇÃO A QUE ESTÃO
EDIFICAÇÃO, SEUS ELEMENTOS E COMPONENTES

SUBMETIDOS

A

As condições de exposição que atuam sobre uma edificação de uso habitacional
caracterizam-se pelo conjunto de influências ou ações atuantes sobre a edificação,
incluindo cargas gravitacionais, ações externas e das próprias ações resultantes da
ocupação, durante o período de tempo que compreende a vida útil de projeto, a vida
útil residual e uma sobrevida, onde passa a existir a possibilidade de que os níveis
de segurança comecem a ser perigosamente afetado.
Para edificações de uso habitacional as ações atuantes são variadas, caracterizadas
pelos esforços solicitantes decorrentes de cargas permanentes e acidentais, que
podem estar relacionadas a fenômenos de origem natural (ventos, chuvas, radiação
solar, variação de temperatura e umidade, além de outros), recalques de fundações
e provir do uso da edificação (sobrecargas de utilização, impactos decorrentes do
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uso, focos de incêndio, etc.), dando origem a movimentações no conjunto.(1) (14) (16)
(19)

Os principais agentes atuantes para o desempenho da edificação e suas partes
constituintes podem ser apresentados, de acordo com sua origem e natureza, como
os seguintes:
•

Agentes de origem externa
9 Agentes atmosféricos; e
9 Agentes provenientes do solo.

•

Agentes de origem interna
9 Impostos pela ocupação;e
9 Conseqüentes da concepção do projeto.

•

Agentes de natureza
9 Mecânicas;
9 Eletromagnéticas;
9 Térmicas;
9 Químicas; e
9 Biológicas.

Para cada uma das exigências do usuário a ser satisfeitas, as condições de
exposição são caracterizadas por um conjunto de ações atuantes. Para a
quantificação dessas ações, que pode assumir diversos níveis de dificuldade, tomase por base a normalização existente, resultados de experiências acumuladas,
levantamentos das características do meio físico e da própria utilização da
edificação.(1) (16) (20)
A Tabela 2, construída a partir da norma ISO 6241(20), apresenta os principais
agentes, quanto a sua natureza e origem, atuantes sobre uma edificação.

TABELA 2: Agentes importantes para o desempenho da edificação
Origem
Natureza
Agentes mecânicos
Gravitacional

Ações externas
Atmosféricas

Solo

Ações internas
Impostos pela ocupação
Devidos à concepção

Sobrecarga de utilização
Cargas de neve e de água de Pressão do solo e de água
chuva
Esforços de manobras
Forças
e
deformações Pressão pela formação de Escorregamento, recalques
impostas
gelo, dilatações térmica e
higroscópica
Impactos interiores, abrasão
Energia cinética
Vento,
granizo,
impactos Sismos
externos, tempestade de areia
Ruídos e vibrações internas
Ruídos externos
Vibrações e ruídos
Tráfego
e
vibrações
de
maquinário
Agentes eletromagnéticos
Radiação
Radiação solar e nuclear
Radiação nuclear
Lâmpada, radiação nuclear
Eletricidade
Raios
Correntes parasitas
Magnetismo
Agentes térmicos
Agentes químicos
Água e solventes
Oxidantes
Redutores
Ácidos
Bases

Aquecimento, congelamento, Aquecimento, congelamento
choque térmico

Campos magnéticos
Calor emitido, cigarro

Cargas permanentes
Retrações, fluência, força e
deformações impostas
Impactos de corpo mole
Pingadeira, gotejamento
Ruídos
e
edificação

vibrações

da

Painel radiante
Eletricidade estática, correntes
de distribuição
Campos magnéticos
Aquecimento, fogo

de
lavagem, Água de distribuição, águas
e Água
condensações,
detergentes, servidas, infiltrações
álcool
Potenciais
eletroquímicos
eletroquímicos Desinfetantes e alvejantes
Oxigênio, ozônio, óxidos de Potenciais
positivos
positivos
nitrogênio
Agentes combustíveis, amônia Agentes combustíveis
Sulfetos
Potenciais
eletroquímicos
Vinagre, ácido cítrico, ácido negativos
Ácido
sulfúrico,
ácido
carbônico,
ácidos carbônico
Ácido carbônico, dejetos de Ácido
Soda cáustica, hidróxido de carbônico
relativos a húmus
pássaros e ácido sulfúrico
potássio, hidróxido de amônia Soda cáustica, cimentos
Cales
superficial
Umidade do ar, condensação, Águas
subterrânea
precipitação
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Origem

Ações externas

Natureza

Atmosféricas

Sais

Névoa marinha

Materiais Inertes
Agentes biológicos
Vegetais e microbianos

Poeira
Bactérias, sementes

Animais
Insetos, pássaros
Fonte: SOUZA, 1988, p. 529-532

Solo
Nitratos, fosfatos,
sulfatos
Calcário, sílica

Ações internas
Impostos pela ocupação
Devidos à concepção
Cloreto de sódio
cloratos,
Cloreto de cálcio, sulfatos,
Gorduras, óleos, tintas, poeira gesso
Gordura, óleos, poeira

Bactérias, bolor, cogumelos, Bactérias, plantas domésticas
raízes
Animais domésticos
Roedores, térmitas21, vermes

PROJETO DE NORMA CE 02.136.01.001 DESEMPENHO DE EDIFÍCIOS DE ATÉ CINCO PAVIMENTOS - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS, 2005.
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Térmita ou térmite, cupim
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2.3

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE DESEMPENHO, MÉTODOS DE
AVALIAÇÃO E NÍVEIS MINÍMOS DE DESEMPENHO A SEREM
ATENDIDOS

Para Mitidieri (1998) o conjunto formado pelos elementos e componentes do edifício,
quando submetido às condições de exposição e a partir da função específica a que
se destina, considerando-se também as exigências do usuário, deve satisfazer a
determinados requisitos de desempenho, sendo estes expressos de forma
qualitativa.
Elaborada a lista de requisitos de desempenho, de forma qualitativa, os critérios de
desempenho são expressos de forma quantitativa, em função das condições de
exposição que o edifício, seus elementos e componentes estão submetidos. Diz-se
então que os critérios de desempenho expressam quantitativamente os requisitos de
desempenho, mas nem sempre é possível uma quantificação.
A definição dos critérios de desempenho tem que partir, em primeiro lugar da
identificação das exigências humanas a serem satisfeitas; em segundo lugar é
necessário identificar as condições de exposição, considerando condições
decorrentes do uso ou naturais, decorrendo daí os critérios de desempenho a serem
fixados.
Segundo o mesmo autor, considerando-se que os produtos, quando submetidos a
certas ações, devem apresentar qualidade, os requisitos e critérios de desempenho
traduzem as exigências de caráter humano para as regras de qualidade. Estas
regras de qualidade são expressas em níveis de segurança, habitabilidade e
durabilidade, que podem ser verificados de modo analítico, através de ensaios e
medidas, através de inspeções em protótipos, em fábricas e através de julgamento
técnico.
A comprovação de que o produto destinado à construção civil atende às regras de
qualidade, independentemente de sua natureza, forma e procedência, constitui a
base metodológica para avaliações técnicas de aptidão ao uso para novos materiais,
componentes, elementos e sistemas construtivos.(1) (14) (15)
Conforme previsto no projeto de norma 02.136.01.001(14), para os diferentes
elementos e partes da construção, em função das necessidades básicas de
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segurança, saúde, higiene e economia, são estabelecidos níveis de desempenho,
devendo o nível “M” (mínimo) ser obrigatoriamente atendido. No entanto, se
consideradas as diferentes associações possíveis de qualidade dos produtos,
implicando inclusive em diferentes relações custo/benefício, também foram
estabelecidos os níveis “I” (intermediário) e “S” (superior), para desempenhos
excedentes às necessidades mínimas.
Em sua tese de doutorado Mitidieri cita CIB (1982, apud MITIDIERI FILHO, 1998,
p.57)22, de forma resumida, as seguintes formas de seleção ou estabelecimento de
critérios de desempenho.
I. Seleção subjetiva, com base na experiência, conhecimento e julgamento de um ou
vários especialistas.
II. Seleção com base em métodos de ensaios disponíveis, já aplicados no campo da
construção, sendo os resultados selecionados e analisados por um grupo de
especialistas, ou quando são estabelecidos os níveis de desempenho do produto.
III. Seleção com base na análise funcional do produto, definindo-se suas principais
funções e listando-se os critérios de desempenho, que são então selecionados
dentre a variedade de opções existentes. Para a seleção dos critérios de
desempenho são utilizados os métodos apontados em I. ou II.
IV. Seleção com base no comportamento do produto em uso, onde são investigadas
falhas ocorridas e experiências acumuladas. Este tipo é limitado quando se trata de
produtos inovadores, por não existir experiência acumulada.
V. Seleção com base na pesquisa sistemática em campo das exigências do usuário,
de modo a transformar estas exigências em critérios de desempenho.
Tanto em Mitidieri e Souza (1988) como em Mitidieri (1998), com a definição dos
requisitos e critérios a serem atendidos pelo edifício, seus elementos e
componentes, é necessária a uniformização dos métodos de avaliação para verificar
o atendimento a estes requisitos e critérios.

22

CONCEIL INTERNATIONAL DU BÂTIMENT. Working with the performance approach in
building. Rotterdam, 1982 (publication nº 64).
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Para cada critério de desempenho há um método de avaliação associado a:
9 medidas de propriedades definidas e mensuráveis dos componentes e
elementos da edificação a partir de ensaios de caracterização;
9 ensaios de desempenho e medidas onde é possível reproduzir as condições de
exposição de forma simplificada e padronizada;
9 cálculos, onde se adota um modelo teórico de comportamento da edificação, e
analiticamente, a partir de certas propriedades dos materiais e componentes
constituintes, e também das condições de exposição, é estimado o
comportamento e verificado se este atende aos requisitos e critérios
estabelecidos; e
9 julgamento técnico, com base nos projetos, no conhecimento de especialistas e
em experiências acumuladas e, através de inspeções em protótipos.
A importância na definição dos métodos de avaliação é relativa à reprodução dos
métodos de ensaios, de extrema importância quando se trata de análise de
viabilidade de utilização de um produto.(1) (16)
A seguir são comentadas, do ponto de vista tecnológico, as exigências do usuário
que são consideradas nas avaliações de desempenho, como: desempenho
estrutural, segurança contra incêndio, estanqueidade, desempenho térmico,
desempenho acústico, durabilidade e manutenibilidade.
Î EXIGÊNCIA DE DESEMPENHO ESTRUTURAL
Os requisitos e critérios de desempenho do edifício, de seus elementos e
componentes devem ser estabelecidos de forma a garantir que estes elementos e
componentes da habitação não atinjam o estado limites último e de serviço ou de
utilização. O estado limite último corresponde ao estado crítico onde a estrutura ou
elemento estrutural não mais satisfaz os critérios de desempenho com relação à
ruptura, deformação excessiva ou perda de estabilização. A partir deste ponto ocorre
o rebaixamento dos níveis de segurança, com risco de colapso desta estrutura ou
deste elemento estrutural.
O estado limite de serviço ou de utilização corresponde ao estado a partir do
qual, a estrutura ou elemento estrutural, deixa de satisfazer a funcionalidade e a
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utilização e/ou pode comprometer sua durabilidade; em geral, configura-se pela
presença

deformações

excessivas,

estados

avançados

de

fissuração

que

ultrapassem os limites aceitáveis para utilização da estrutura ou elemento
estrutural.23
Segundo Mitidieri (1998), o edifício, sob as diversas condições de exposição, como
por exemplo, ação do peso próprio, sobrecargas de utilização, atuações do vento,
além de outras, deve atender as exigências de caráter humano, tais como:
9 nenhuma de suas partes deve ruir ou ter o funcionamento prejudicado;
9 quando submetido a choques e vibrações, cujo risco seja razoavelmente
previsível, a edificação não deve apresentar perigo aos usuários;
9 sob a ação de impactos decorrentes de sua utilização normal, a segurança dos
usuários deve estar sempre garantida;
9 as deformações dos elementos do edifício não devem provocar sensação de
insegurança aos usuários; e
9 as eventuais deformações dos elementos do edifício não devem prejudicar a
manobra de partes móveis, como esquadrias, nem o funcionamento das
instalações, etc.(1)
O desempenho estrutural responde pelos requisitos de segurança estrutural:
(estabilidade e resistência estrutural), deformações, fissuração e ocorrência de
outras falhas.
As exigências do usuário são estabelecidas em caráter geral, sendo que para os
requisitos de desempenho é feita a identificação dos fatores que intervêm no
desempenho estrutural, para os quais serão propostos critérios de desempenho para
os elementos constituintes da habitação, a saber:
A. Para solicitações resultantes do peso próprio, cargas estáticas de ocupação,
ação do vento e outras cargas acidentais, devem ser considerados os requisitos
relativos a:

23

COMITÊ BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - COBRACON. CE-02:136.01.001
Desempenho de edifícios de até cinco pavimentos – parte 2: Estrutura. Disponível em:
<http://www.cobracon.org.br/desempenho/>. Acesso em: 24 agosto 2005.
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Estabilidade e resistência estrutural – especifica que a estrutura e demais
elementos com função estrutural, sob ação das cargas permanentes e acidentais
(sobrecargas de utilização, vento), não devem apresentar:
 ruptura, instabilidade ou tombamento, quando considerada a estrutura como
um todo ou qualquer um de seus componentes isolados;
 disposições estruturais cuja falência de elemento isolado desencadeie
processo de colapso progressivo; e
 deformações e defeitos acima das tolerâncias especificadas em norma.
Se consideradas combinações possíveis de carregamento, este requisito
especifica ainda, que a estrutura e demais elementos estruturais devem
apresentar um nível satisfatório de segurança contra ruína (estado limite último).
Estados de fissuração, deformações e ocorrência de outras falhas –
especifica que considerando carregamentos característicos (cargas verticais e
cargas

impostas

por

recalques

das

fundações)

e

cargas

acidentais

características (cargas horizontais), não deverão:
 sofrer fissuras, escamações, delaminações ou qualquer outro tipo de dano
nos componentes horizontais ou ligeiramente inclinados; e
 afetar componentes, instalações e acabamentos acoplados ao componente
ou elemento em análise.
B. Sob a ação de impactos (de corpo mole e de corpo duro) os elementos e
componentes da edificação não devem:
 sofrer ruptura ou instabilidade (impactos de segurança), quando aplicadas
energias de impacto previstas;
 sofrer fissuras, escamações, delaminações ou qualquer outro tipo de dano ou
sob ação dos impactos de utilização, observando-se os limites de
deformações instantâneas e residuais previstos;
 provocar nenhum dano a componentes, instalações e acabamentos
acoplados ao componente ou elemento em análise, de acordo com as
energias de impacto previstas; e
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 sofrer ruptura ou traspassamento sob a ação dos impactos de segurança
previstos.
C. Sob a ação de cargas de ocupação em peças suspensas, sustentação de redes
de dormir (opcional), interação entre paredes e esquadrias, e cargas
concentradas em pisos:
 as paredes internas e externas da habitação, com ou sem função estrutural:
9

devem resistir a uma carga vertical excêntrica, determinada em norma,
sem que ocorram destacamento dos fixadores, rupturas, fissuras ou
escamações nas regiões de transmissão da carga ou qualquer dano fora
da região de aplicação da carga, em qualquer face da parede;

9

devem resistir a uma força de arrancamento, determinada em norma,
aplicada em ângulo de 60° com a parede, sem que ocorra arrancamento
dos fixadores, rupturas, fissuras ou escamações nas regiões de
transmissão de carga ou qualquer outro dano fora da região de aplicação
da carga;

9

não devem apresentar danos como ruptura, fissurações, destacamentos
no encontro e cisalhamento nas regiões de solidarização do marco,
destacamento em juntas entre painéis, etc., quando as portas acopladas
às paredes forem submetidas a um determinado número de fechamentos
bruscos previstos em normas;

9

não deverá ocorrer deslocamento ou arrancamento do marco, nem
ruptura ou perda de estabilidade da parede, sob a ação de um impacto
de corpo mole, com determinada energia prevista em norma, aplicada no
centro geométrico da folha de porta; e

9

sob ação de três cargas concentradas, cada uma com a mesma
intensidade e determinada em norma, o piso não deve apresentar
ruptura, fissuração, estilhaçamento ou qualquer outro dano.

A importância das características de deformação de elementos, fissuração e demais
falhas a serem consideradas no desempenho estrutural, é devida ao fato destas
características poderem comprometer outras exigências como as de estanqueidade
à água e durabilidade.

37

Os métodos de avaliação para verificação do atendimento aos requisitos e critérios
de desempenho estrutural incluem:
9 a análise do projeto estrutural, acompanhado da realização de cálculos
estruturais, a partir de um modelo matemático e das propriedades dos materiais
e componentes constituintes dos elementos; e
9 a realização de ensaios físicos e mecânicos tanto em laboratórios quanto em
campo, em protótipos, componentes e elementos.
O desempenho estrutural deve condizer com a natureza da avaliação de
desempenho, onde o esqueleto estrutural do edifício e seus fechamentos verticais
não deverão no decorrer de sua vida útil entrar em ruína, nem apresentar falhas que
possam prejudicar a durabilidade da construção ou os níveis de satisfação exigidos
pelos usuários, tais como, conforto, higiene, segurança psicológica, estanqueidade e
outros.(1) (14) (16) (19) 24
Î EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Em caso de incêndio, o objetivo da exigência de segurança contra incêndio é
salvaguardar vidas humanas. Assim, deve-se pensar em minimizar os riscos
relacionados ao crescimento do incêndio a partir do foco e a gravidade que este
pode alcançar, sendo necessário estabelecer critérios relativos aos materiais
empregados e aos elementos construtivos estruturais e de vedação. A propagação
do incêndio entre unidades adjacentes, por representar sempre incêndios de
grandes proporções, levando a prejuízos materiais, além do grande perigo à vida
humana, é um risco que deve ser necessariamente controlado.
Diz-se então, que a segurança ao fogo, nas edificações, tem a limitação do risco de
início e de propagação do incêndio como metas e, conseqüentemente, a garantia da
segurança do usuário.
O estabelecimento dos requisitos e critérios de desempenho de segurança contra
incêndio

está

relacionado

com

a

seqüência

das

possíveis

etapas

no

desenvolvimento do incêndio na habitação, ou seja, início, crescimento no ambiente
24
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de origem, propagação para ambientes contíguos à unidade de origem, combate ao
fogo, evacuação da edificação, propagação para edificações adjacentes, ruína
parcial ou total da edificação.
O projeto de norma 02.136.01.001(14), classifica as exigências relativas à segurança
contra incêndio em baixa probabilidade de início de incêndio, alta probabilidade de
sobrevivência dos usuários e reduzida extensão de danos à propriedade e à
vizinhança adjacente ao local de origem do incêndio. E para atender às exigências
de segurança contra incêndio a edificação deve ser projetada e construída de forma
a atender os requisitos de desempenho mencionados a seguir:
•

Princípios de incêndio;

•

Inflamação generalizada;

•

Propagação para outras unidades habitacionais;

•

Propagação para edifícios adjacentes;

•

Fuga em situação de incêndio;

•

Combate e resgate de vítimas.

É de fundamental importância, para a especificação de produtos e sistemas
construtivos em uma edificação, o conhecimento prévio das características físicas
dos elementos construtivos. Isto porque a origem de um foco de incêndio está mais
freqüentemente associada aos materiais empregados na edificação, embora
componentes combustíveis dos elementos construtivos também possam ser
responsáveis. As chamas, à medida que se espalham sobre a superfície dos objetos
ignizados, expõem os materiais que constituem os elementos da edificação a uma
situação de incêndio, podendo contribuir, dependendo das suas características
físicas, expressivamente para sustentar a combustão, propagação das chamas,
desenvolvimento de calor, fumaça e gases nocivos. Esta contribuição se dará de
acordo com a característica de reação ao fogo de cada material.
Os elementos construtivos devem apresentar uma determinada resistência ao fogo
que mantenha sua estabilidade ou impeça a passagem do fogo de um ambiente
para outro (isolação térmica, estanqueidade a gases quentes e chamas, resistência
mecânica e estabilidade).
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Através de ensaios de resistência ao fogo, onde amostras representativas de
elementos construtivos são submetidas a uma elevação padronizada de temperatura
em função do tempo, constituindo uma simplificação das condições encontradas em
incêndios, é possível reproduzir a fase de inflamação generalizada.
No entanto, durante a ocorrência do incêndio, ocorrerão no ambiente variações
importantes em fatores como duração, temperatura média dos gases e fluxo de calor
médio que penetra nos elementos construtivos durante a fase de inflamação
generalizada, que definem o dano do incêndio sobre os elementos construtivos.
Cuidado especial deve ser considerado nas instalações elétricas, no que diz respeito
à proteção, materiais e detalhes adotados, visando prevenir o risco de ignição dos
materiais. Nas instalações de gás, nos sistemas que utilizam componentes vazados
(blocos, painéis alveolares para paredes e lajes) deve-se atentar para prevenir
confinamento de gás nos vazios dos componentes, assim como no interior de shafts
ou de outros elementos.
Aspectos construtivos relacionados com a propagação da fumaça, como aberturas
ou frestas nos elementos verticais de vedação (paredes internas ou entre
habitações) e nos elementos horizontais de vedação (forros e coberturas) devem ser
considerados. Ainda em relação à propagação da fumaça, devem ser instaladas
portas entre todos os cômodos da habitação, com a função de compartimentação.
Com relação à propagação do incêndio entre habitações adjacentes, os aspectos
construtivos devem restringir a possibilidade da passagem do fogo através de
junções entre paredes comuns às unidades e os elementos que formam o piso, o
forro, a cobertura ou as fachadas. Neste sentido exigem-se maiores espaços entre
unidades e septos resistentes ao fogo entre unidades contíguas.
O projeto e construção de uma edificação devem garantir que os ocupantes da
habitação tenham facilidade para alcançarem o exterior, prevendo a existência de
rotas de fuga que favoreçam a saída, criando caminhos alternativos, com saídas
através de portas entre ambientes e portas e janelas para o exterior.
No que se refere à implantação de uma edificação, o aspecto mais importante da
segurança ao fogo é o distanciamento entre fachadas de edificações distintas,
evitando a ocorrência de conflagrações. Neste sentido devem-se estabelecer
distâncias seguras de separação entre habitações, para evitar que as fachadas

40

vizinhas, das edificações consideradas, não atinjam intensidades críticas de
radiação.
Finalmente, é fundamental garantir que a edificação possua comunicação e acesso
aos serviços de combate a incêndios através de telefones, alarme de incêndio e
possuam caminhos de acesso para os veículos de combate a incêndios.
Os métodos de avaliação quanto à segurança ao fogo abrangem propostas de
ensaios de resistência ao fogo para pisos, coberturas, paredes internas e externas.
Os de reação ao fogo visam os materiais de acabamento superficial dos elementos,
envolvendo ensaios para determinação da incombustibilidade, da propagação
superficial de chama, da densidade ótica de fumaça, da toxidade e do calor
potencial. Na graduação destes critérios são consideradas características distintas
para definirem o risco de incêndio dos elementos; caso as características de um
elemento, reação ao fogo, por exemplo, seja considerado um fator mais crítico em
relação a outro elemento, o elemento considerado mais crítico deve estar submetido
e exigências mais rigorosas.(1) (14) (19) 25
Î EXIGÊNCIA DE ESTANQUEIDADE
A exigência de estanqueidade à água está diretamente associada com a
durabilidade da edificação, considerando-se que é através da umidade que se
desencadeiam diversos processos degenerativos, como fissuras (movimentações
higroscópicas), desagregações, lixiviações, corrosão de metais, apodrecimento de
madeiras e outros.
Considerando-se o desempenho térmico, a estanqueidade à água também
apresenta um papel importante, em função de verificar-se o aumento de
condutibilidade térmica de forma diretamente proporcional ao aumento do teor de
umidade dos materiais de construção.
Para a saúde dos usuários, a estanqueidade à água é de fundamental importância,
pois evita que a umidade venha a propiciar o desenvolvimento de doenças.

25

BERTO, A. F. Segurança ao fogo. In: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Critérios mínimos de desempenho para habitações térreas de
interesse social. Texto para discussão. São Paulo: Mandarim. p. 18-24.

41

Para atender às exigências de estanqueidade a edificação deve ser projetada e
construída de forma a atender os requisitos de desempenho relacionados a seguir:
•

Fontes de umidade externas à edificação (fundações, fachadas, lajes
descobertas e coberturas);

•

Fontes de umidade internas à edificação (divisórias internas, pisos e telhados).

Quanto a estanqueidade à água, os requisitos e critérios visam à prevenção, nos
elementos da edificação, de infiltrações da água proveniente das chuvas, da
passagem de umidade do solo e de água utilizada na operação e manutenção do
imóvel, em condições normais de uso.
Considerando-se as regiões brasileiras e a diversidade climática existente, o
território brasileiro, de acordo com as condições de exposição da edificação, foi
dividido em seis regiões com a finalidade de verificar a estanqueidade à água de
chuva. Com base em dados sobre índices pluviométricos e velocidade de vento,
definidos para as diferentes regiões, os requisitos e critérios de desempenho a
estanqueidade à água visam definir condições necessárias para garantir salubridade
do ambiente e durabilidade das habitações.
Os requisitos e critérios de desempenho fixados quanto a estanqueidade ao ar
visam limitar a permeabilidade ao ar das fachadas e coberturas, de modo a permitir
que as exigências de conforto térmico sejam satisfeitas, em condições críticas de
inverno. Estes critérios aplicam-se às regiões em que ocorrem condições de inverno
consideradas críticas e têm caráter regional.
Os métodos de avaliação quanto a estanqueidade incluem a realização de ensaios
de permeabilidade ao ar, estanqueidade à água de paredes externas (cuja principal
preocupação são as janelas e esquadrias), pisos laváveis, coberturas constituídas
por lajes, de telhados e permeabilidade à água em fachadas e divisórias internas. A
análise do projeto visa verificar o atendimento de disposições construtivas,
especialmente no que se refere às juntas entre componentes ou entre elementos,
declividades e condições que garantam a estanqueidade da água, barreiras à ação
da água, entre outros, garantindo a estanqueidade dos elementos requerida pelos
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critérios. A inspeção em protótipos, quando possível, fornece elemento indispensável
para coleta de subsídios complementares para a realização da avaliação.(1) (14) (19) 26
Î EXIGÊNCIA DE DESEMPENHO TÉRMICO
A avaliação do desempenho térmico objetiva verificar se as condições do ambiente
são satisfatórias quanto ao conforto térmico proporcionado aos usuários da
habitação. Para esta análise, considera-se não somente o comportamento térmico
de elementos de vedação isoladamente, mas a resposta global da edificação, por
meio de cálculos, utilizando-se softwares de simulação do comportamento térmico
ou por medições in loco.
Devido à diversidade do clima brasileiro, para melhor caracterizar as condições de
exposição na avaliação do conforto térmico (dias típicos de inverno e de verão) das
edificações, deve-se considerar a região de implantação da construção, onde o
território brasileiro é representado por zonas climáticas de referência, em um total de
oito, representando o Zoneamento Bioclimático do país. Esse zoneamento foi
definido estatisticamente a partir dos valores que o conjunto de variáveis climáticas
(temperatura do ar, umidade relativa e radiação solar) assume nos meses mais frio e
mais quente do ano.
A avaliação da adequação da habitação a estas oito diferentes Zonas Bioclimáticas
é feita através dos procedimentos:
 Simplificado,

verificação

do

atendimento

aos

requisitos

e

critérios

estabelecidos para fachadas e cobertura;
 Simulado, verificação do atendimento aos requisitos e critérios por meio da
simulação computacional do desempenho térmico da edificação; e
 Medição in loco, verificação do atendimento aos requisitos e critérios através
da realização de medições em edificações ou protótipos construídos.
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Considerando-se que o desempenho térmico depende do comportamento interativo
dos elementos fachada, cobertura e piso, a edificação deve atender às condições:
→ de conforto no verão;
→ de conforto no inverno.
O processo de avaliação do desempenho térmico passa pelas etapas de
caracterização das exigências humanas de conforto térmico, das condições típicas
de exposição ao clima, da edificação e sua ocupação, do comportamento térmico da
edificação e de avaliação do desempenho térmico da edificação.
Para caracterizar as exigências humanas de conforto térmico consideram-se valores
ou intervalos de valores inter-relacionados das variáveis temperatura do ar, umidade
relativa e velocidade do ar, temperatura radiante média e orientada do ambiente.
Estes valores são fixados em função das características do ocupante, fornecidas
pela sua taxa metabólica e pelo índice de resistência térmica da sua vestimenta,
devendo apresentar condições satisfatórias de conforto térmico.
Para caracterização das condições típicas de exposição da edificação ao clima são
considerados os valores horários da temperatura, da umidade relativa do ar e da
radiação solar global, assim como a velocidade média e direção de ventos
predominantes nos chamados ‘dias típicos de projeto’, para os períodos de verão e
inverno. Estes dias são caracterizados em função de freqüências de ocorrência,
representando níveis de exigência na avaliação.
A caracterização climática é obtida considerando-se os dados meteorológicos do
local considerado, envolvendo as características peculiares do microclima local.
Para caracterização da edificação e de sua ocupação, identifica-se os ambientes
típicos, efetuando-se, para cada ambiente, o levantamento das informações relativas
às condições de ocupação e relativas aos materiais, componentes e elementos
(características térmicas).
A partir da resposta da edificação a uma determinada condição de exposição (verão
e inverno), verifica-se o nível de atendimento das necessidades do usuário,
classificando-se o desempenho da habitação. Esta metodologia define três níveis (A,
B e C) de desempenho térmico no verão e no inverno:
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Nível A – as condições internas de conforto térmico são satisfatórias durante todo o
dia;
Nível B – as condições de conforto térmico são aceitáveis, ou seja, a temperatura
interna do ambiente é menor que a temperatura externa, considerando-se
o verão;
Nível C – as condições de conforto térmico são inaceitáveis, ou seja, a temperatura
do ar no interior do ambiente é superior à temperatura externa do ar, considerandose mais uma vez o verão como exemplo.
A partir desta metodologia que define os níveis A, B e C de desempenho térmico no
verão e no inverno, chega-se aos critérios de avaliação de desempenho térmico para
condições de verão onde estão determinados os níveis de desempenho e os
respectivos valores limites de temperatura do ar no verão, como também os critérios
de avaliação do desempenho térmico para condições de inverno, considerando-se
as Zonas bioclimáticas do país.
•

Conforto térmico no verão - no dia típico de verão, as condições térmicas no
interior da edificação devem ser melhores ou iguais às do ambiente externo, à
sombra, de acordo com os critérios de avaliação de desempenho térmico para
condições de verão apresentados na Tabela 3.
TABELA 3: Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de
verão
Nível
Limites de temperatura do ar no verão
de desempenho
M
- Valor máximo diário da temperatura do ar interior < valor máximo diário da
temperatura do ar exterior (zonas 1 a 8)
I
- Valor máximo diário da temperatura do ar interior < 29°C (zonas 1 a 7)
- Valor máximo diário da temperatura do ar interior < 28°C (zona 8)
S
- Valor máximo diário da temperatura do ar interior < 27°C (zonas 1 a 7)
- Valor máximo diário da temperatura do ar interior < 26°C (zona 8)
Zonas bioclimáticas de acordo com o projeto de norma 02:135. 07-003:1998 – Parte 3

Fonte: ABNT, CE-02:136. 01.001:2002. Desempenho de edifícios de até cinco
pavimentos: Requisitos gerais

•

Conforto térmico no inverno - no dia típico de inverno, o ambiente interno da
edificação deve atender os valores mínimos diários da temperatura do ar
interior de recintos de permanência prolongada, como por exemplo, salas e
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dormitórios, no dia típico de inverno, não devendo ser menores que os
apresentados na Tabela 4.
TABELA 4: Critério de avaliação de desempenho térmico para condições
de inverno
Nível
de
desempenho
M

Critério
Zonas bioclimáticas 1 a 51

Zonas bioclimáticas 6, 7 e 8

Valor mínimo diário da temperatura do ar
interior > 12oC
Nestas zonas, este critério não
Valor
mínimo
diário da temperatura do ar
I
precisa ser verificado.
interior > 15oC
Valor mínimo diário da temperatura do ar
S
interior > 17oC
1)
Nas zonas 1 e 2 o critério deve ser verificado considerando-se fonte interna de calor de 1000W.
Zonas bioclimáticas de acordo com o projeto de norma 02:135.07-003:1998 – Parte 3

Fonte: ABNT, CE-02:136. 01.001:2002. Desempenho de edifícios de até cinco
pavimentos: Requisitos gerais

Os métodos de avaliação visam determinar propriedades térmicas (condutibilidade
térmica, calor específico, massa específica e resistência térmica) através de ensaios
em novos materiais e componentes. Os métodos de cálculo permitem, a partir das
medidas determinadas em laboratório e das características do projeto, estimar as
respostas térmicas da edificação e seus elementos, verificando assim, o
atendimento aos requisitos e critérios de desempenho para as várias zonas
bioclimáticas do país. A avaliação pode ser feita através de medições de
temperaturas em protótipos ou, com os recursos de informática, a avaliação pode
ser feita através de softwares específicos.(1) (14) (15) (19) 27
Î EXIGÊNCIA DE DESEMPENHO ACÚSTICO
O desempenho acústico compreende tanto o isolamento sonoro aos ruídos externos,
proporcionados por fachadas e cobertura, quanto o isolamento sonoro resultante das
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paredes e tetos entre habitações adjacentes. Para que as exigências do usuário,
quanto ao conforto acústico, sejam atendidas a edificação deve atender aos
requisitos:
•

isolação acústica de vedações externas;

•

isolação acústica entre ambientes; e

•

ruídos de impactos.

Os critérios referentes aos ruídos externos devem ser definidos para o conjunto de
elementos integrantes da envoltória da habitação.
A habitação deve apresentar adequado isolamento sonoro de seus ambientes
internos, no que se refere aos ruídos externos. Os elementos e componentes das
edificações devem ser projetados, construídos e montados de forma a apresentarem
isolamento acústico adequado quanto ao ruído interno produzido entre ambientes
adjacentes,

incluindo

ruídos

provenientes

de

habitações

contíguas

e

de

equipamentos hidráulicos, a fim de que sejam satisfeitas as exigências mínimas do
usuário relativas à privacidade e necessidade de silêncio para repouso noturno e
para descanso e lazer da família.
Os métodos de avaliação consistem em ensaios realizados, de medição simplificada
do isolamento sonoro bruto proporcionado por paredes internas e pelo conjunto
fachadas e cobertura, em protótipos da habitação, em ensaios realizados em
laboratório e em análise de projeto.(i) (14) (15) (18) 28
Î EXIGÊNCIA DE DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE
Para avaliar a durabilidade da edificação, mais que nas demais exigências de
desempenho, vários aspectos de difícil determinação são envolvidos, já que os
fatores de degradação atuantes durante a vida útil da edificação variam de um
produto para outro e se alteram ao longo do tempo. Escolher quais fatores e em que
intensidade eles serão considerados exige um grande conhecimento dos materiais
empregados. Considera-se então, que os produtos utilizados na construção estão
expostos a combinações de agentes, cuja influência não são, em geral, igual à soma
28
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das influências da exposição destes agentes separadamente. Estas combinações
variam de situações, podendo se alterar com o tempo, o que torna difícil entendê-las
completamente.
Não seria realista, nem economicamente viável realizar todos os ensaios que
contemplariam às variantes de combinações identificadas. Assim, os critérios
relativos à durabilidade não prescrevem a vida útil do edifício, apenas fornecem
indicações do comportamento de suas partes ao longo do tempo, permitindo a
identificação de componentes que possam vir a ser repostos ou que devam ser
submetidos à manutenção periódica.
Para este propósito, os elementos, componentes e instalações das edificações, sob
condições normais de utilização e sempre que submetidos a intervenções periódicas
de manutenção e conservação, devem manter sua capacidade funcional durante
toda a vida útil prevista no projeto, da construção e suas partes.
Outro fator importante é que os elementos, componentes e instalações das
edificações habitacionais devem facilitar os procedimentos de limpeza e
manutenção, garantindo, sempre que possível, o acesso para limpeza e
manutenção de todas as partes expostas de componentes ou elementos, como
pisos, caixilhos, telhados, componentes das instalações de águas pluviais e outros,
sem prejuízo à segurança ou a postura ergonômica.
Os requisitos e critérios de desempenho visam limitar o nível de degradação de
materiais e componentes, quando submetidos a ensaios que aceleram a ação dos
agentes agressivos atuantes sobre o edifício. Devem impedir a utilização conjunta de
materiais incompatíveis físico-quimicamente e de detalhes construtivos que possam
contribuir para a diminuição da vida útil do edifício e seus elementos.
Considerando as dificuldades intrínsecas de estimar-se a durabilidade de produtos,
sujeitos a diferentes níveis de exposição, a diferentes agentes e a diferentes
processos degenerativos, são realizados ensaios acelerados em materiais e
componentes, simulando a ação do calor, umidade, radiação ultravioleta,
intempéries, agentes de limpeza, atmosferas poluidoras, agentes biológicos, água e
abrasão. A análise de projeto e a inspeção em protótipo são ferramentas
indispensáveis, devendo identificar incompatibilidades de materiais e detalhes
construtivos que possam afetar a durabilidade.
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Considerando-se que o custo global de um empreendimento compreende a soma do
custo inicial acrescido do custo estimado para manutenções e operações em um
determinado período, as metodologias mais recentes adotam análises para
determinar os custos com manutenção ao longo do tempo, de modo a prever o custo
global da solução construtiva em um determinado período, tendo por base a
durabilidades de seus elementos e componentes, em um determinado período de
tempo.(1) (14) (15) (19) 29
Este capítulo aborda o conceito de desempenho para produtos, componentes e
elementos construtivo inovadores empregados na Indústria da Construção Civil,
considerando seu comportamento em uso. A aplicação deste conceito de
desempenho no processo da construção tem o potencial de produzir habitações,
principalmente as de interesse social, com melhor qualidade, haja vista a
possibilidades de identificação mais precisa das exigências humanas e, como
conseqüência, dos requisitos e critérios de desempenho.
Apresentou-se a metodologia básica aplicada na avaliação de desempenho de
soluções inovadoras para habitações, identificando-se os requisitos e critérios para
cada uma das exigências do usuário, consideradas essenciais, e seus respectivos
métodos de avaliação.
Estes conceitos são importantes para o emprego de inovações tecnológicas,
estando diretamente relacionados ao tema Sistemática de Avaliação e Concessão
de Documentos de Avaliação Técnica, que tem em uma de suas diretrizes a
avaliação do produto, processo ou sistema construtivo o conceito de desempenho.
O Capítulo 3 apresenta a evolução e a aplicação prática desta sistemática de
avaliação no Brasil, alguns conceitos no campo da qualidade e no processo de
homologação ou avaliação de desempenho de novos produtos, processos e
sistemas. Apresenta também a proposta inicial que serviu como subsídio técnico
para implementação do PBQP-h e a proposição inicial para o SINAT.

29

HACHICH, V. C. F.; JOHN, V. M.; KAJIMOTO, Z. P.; OHBA, M.; SOUZA, L. A. A. de; THOMAZ, E.
Durabilidade. In: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Critérios mínimos de desempenho para habitações térreas de interesse social. Texto para
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3

EVOLUÇÃO E SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NO BRASIL

A situação brasileira do déficit habitacional fez surgir no país, como uma tentativa
para solucionar o problema, a construção de grandes conjuntos habitacionais, o
auxílio e orientação às comunidades na produção de suas próprias habitações em
regime de mutirão, e ainda a construção de moradias por métodos tradicionalmente
conhecidos, estimulando a implementação de sistemas construtivos inovadores,
industrializados ou racionalizados, com maior ou menor agregação de inovações
tecnológicas.
Pressupõe-se que as Inovações tecnológicas são conseqüências do progresso
científico e tecnológico aliado às crescentes exigências humanas de ordem social e
econômica, visando o aproveitamento otimizado de recursos humanos e materiais
disponíveis, substituindo-se, com ganhos de produtividade e vantagens econômicas,
produtos e métodos construtivos tradicionais sem redução da qualidade final.
Observa-se, entretanto, que os esforços para combater o déficit habitacional, através
da construção de grandes conjuntos habitacionais, apesar dos resultados positivos
alcançados em relação à redução de prazos e de custos e, ganhos de produtividade,
não contemplam, como deveria, a questão da qualidade, em especial quando
utilizados produtos e sistemas construtivos inovadores, constituindo um entrave para
as soluções da quantidade de habitações, uma vez que a produção de moradias de
baixa qualidade implica em reposição destas habitações em pouco tempo,
permanecendo a problemática da quantidade.30
3.1

EVOLUÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTOS E SISTEMAS
CONSTRUTIVOS INOVADORES

Em meados da década de 70, por ocasião da reorientação de sua política
habitacional para usuários de baixa renda, o extinto BNH, através da construção de
grandes conjuntos habitacionais, procura incentivar a introdução de inovações
tecnológicas, lançando canteiros experimentais de diferentes sistemas construtivos

30

CAVANI, G. de R. O certificado de homologação como instrumento para controle da
qualidade de produtos e sistemas construtivos inovadores. 1989. 74f. Dissertação (Mestrado
em Engenharia Civil) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo.
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alternativos, podendo-se citar como exemplos, Narandiba na Bahia, e o Conjunto
Habitacional de Itaquera em São Paulo, onde estão construídos, financiados pelo
Governo Federal, diversos protótipos, distribuídos pelas várias unidades de um
mesmo conjunto habitacional, servindo de grande laboratório para estas novas
tecnologias.
Entretanto, por falta de procedimentos rigorosos de avaliação técnica, após uma
série de modelos construídos e vendidos, estas alternativas construtivas apresentam
diversos problemas de desempenho, gerando inclusive demandas judiciais para os
agentes promotores e financeiros, pela co-responsabilidade destes na qualidade
final da habitação.
A aplicação do conceito de desempenho no processo da construção passa a contar
com o apoio do Governo Federal, em uma primeira tentativa para definir critérios
técnicos de desempenho que norteassem as aprovações e financiamentos de
construções de interesse social. Assim, no início dos anos 1980, o IPT, com base na
normalização internacional ISO – DP 6241, que define 14 exigências de
desempenho para habitações, estabelece a primeira versão brasileira de critérios
para avaliação de desempenho de soluções inovadoras para habitações térreas
unifamiliares, passando a aplicá-los, na prática, em avaliações técnicas de inúmeros
sistemas construtivos.
Outras experiências para difundir novas tecnologias em conjuntos habitacionais
surgem e são realizadas por Companhias de Habitação, citando-se o Jardim São
Paulo em Guaianazes, em 1982 e o Canteiro do Projeto Modelar da Cohab São
Paulo em Heliópolis e em Itapecerica, em 1987 e 1988, ambos em São Paulo, onde
são empregadas alternativas tecnológicas para construção de edifícios habitacionais
com vários pavimentos, em Heliópolis, e unidades habitacionais térreas, no Jardim
São Paulo e Itapecerica. Onze protótipos de casas térreas, do Jardim São Paulo,
Guaianazes, são alvo da primeira aplicação sistemática dos critérios de desempenho
elaborados em 1982, pelo IPT.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU) tenta implementar, em 1990, a construção industrializada. Entretanto, a falta
de instrumentos tecnológicos, como normas e procedimentos para avaliação e
controle adequado de produtos, inibe o emprego dos sistemas construtivos com
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componentes e elementos industrializados, restringindo o programa a estruturas préfabricadas de concreto para edifícios não habitacionais.
Em 1993, é criado o Programa de difusão de tecnologia para construção de baixo
custo (PROTECH), vinculado ao Governo Federal, prevendo como uma de suas
cinco linhas de ação a criação das Vilas Tecnológicas e respectivas Ruas das
Tecnologias, tendo como objetivo avaliar estas tecnologias. Estes novos canteiros
experimentais são implantados em cidades dos Estados de Minas Gerais, Paraná,
Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, Rio de
Janeiro e Amazonas. Outra iniciativa tecnológica que pode ser citada neste trabalho
é a implantação, a partir de 1994, do Projeto Cingapura, da Prefeitura Municipal de
São Paulo.
Os critérios de desempenho inicialmente propostos pelo IPT para avaliação de
desempenho não são adotados integralmente nos programas habitacionais
brasileiros, verificando-se heterogeneidade tanto na aplicação dos critérios de
desempenho quanto em outras metodologias desenvolvidas e adotadas por outras
instituições participantes do PROTECH e, como conseqüência, algumas das
inovações tecnológicas, dentro de um mesmo programa habitacional, acabam não
sendo devidamente avaliadas, sendo que outras têm suas análises distorcidas e
nem todos os produtos empregados são avaliados adequadamente, apresentando
precocemente problemas patológicos, comprometendo aspectos como segurança,
habitabilidade e durabilidade das habitações.
Passado praticamente 15 anos, surge à necessidade da formulação de novos
critérios de desempenho, ou reformulação dos critérios iniciais, que norteasse o país
na avaliação de sistemas construtivos. Para este propósito, em 1995, o IPT, com o
apoio da FINEP, conclui um novo conjunto de Normas Mínimas de Desempenho,
que tem por base os critérios de desempenho inicialmente formulados e
sistematicamente revisados ao longo dos anos.(1) (15) 31
Com a experiência adquirida nas avaliações técnicas de inúmeros sistemas
construtivos e com base no novo conjunto de Normas formulado em 1995, o IPT
publica, em 1998, o manual “Critérios Mínimos de Desempenho para Habitações de
Interesse Social”, disponibilizando-o para discussão em âmbito nacional, no PBQP31

SAYEGH, S. Revolução industrial. Revista Téchne, São Paulo: Editora PINI, n. 69, p. 44-8, dez.
2002.
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habitat. Este documento serve de base, em 2002, para a Comissão de Estudos do
CB 02, da ABNT, na elaboração do primeiro conjunto de normas brasileiras de
desempenho, 02:136: Desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos.(5)
3.2

HOMOLOGAÇÃO - UM INSTRUMENTO PARA A
QUALIDADE NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

MELHORIA

DA

A indústria da construção civil, uma das mais importantes no Brasil, devido às
modificações econômicas ocorridas mundialmente, vem sofrendo diversas pressões
e transformações que incluem os aspectos produtivo e econômico, abertura do
mercado nacional, privatizações de empresas estatais, concessão de serviços
públicos, lei de licitações, concorrência do setor da construção e redução de preços
estabelecidos no mercado. Neste mercado cada vez mais exigente e competitivo, a
busca pela sobrevivência vem exigindo desta indústria uma organização com foco
na produtividade e na qualidade. Assim, as empresas da cadeia construtiva
necessitam produzir, projetar e construir pensando em reduzir custos, sabendo que
é prioritário orientar o trabalho para as questões da produtividade e da qualidade.32
Estudos realizados sobre a incidência de manifestações patológicas ocorridas nas
construções, bem como o não cumprimento de todos os requisitos e critérios
mínimos

de

desempenho

desejáveis,

apontam

como

principais

fatores

determinantes à ausência de um Programa de Controle da Qualidade, englobando
todas as atividades e etapas do processo de produção da construção. Este processo
abrange quatro etapas, consideradas relativamente curtas, tais como a de
planejamento, a de projeto, a de fabricação de materiais e componentes e a de
execução de processos e de serviços. Após a conclusão do produto, segue-se uma
etapa final de longa duração, relativa ao uso, onde estão envolvidas atividades de
operação e manutenção dos produtos gerados. A qualidade obtida nas quatro
etapas de produção da construção, bem como dos serviços de operação e

32

PRADO FILHO, H. R. do. Falando de qualidade – Dá para Construir com qualidade no Brasil?
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manutenção, durante o uso, influencia muito no nível de desempenho e satisfação
proporcionado pela construção aos usuários.33
O projeto da obra é a base principal na elaboração de qualquer empreendimento
imobiliário. Dentro do conceito de qualidade, o projeto tem seu peso ampliado, se
considerado que muitas das falhas construtivas encontradas em uma edificação
podem estar associadas a deficiências ou insuficiências nos projetos. É durante sua
elaboração que o produto sofre adequações referentes à facilidade de produção e à
satisfação das exigências do usuário, além do estabelecimento, direta e
indiretamente, de fatores que determinam custos, prazos e qualidade final da
construção. Por outro lado, o conceito de qualidade nas etapas referentes à
especificação adequada do que se deseja, à produção, de modo a atender ao
especificado, à inspeção, para verificar se o produto está conforme ao especificado e
o acompanhamento do uso ou aplicação, para eventuais correções, traduz a
fidelidade de ajuste do produto final ao projetado.
Indústrias de outros setores da economia há muito utilizam controles em matériasprimas, produtos, processos e serviços, além de informações sobre uso e
manutenção dos seus produtos, como é o caso da indústria automobilística. E a
base desta filosofia traduz-se em requalificação profissional, novas técnicas e
métodos executivos, redução de desperdícios e tentativas de eliminar o retrabalho.
No entanto, a indústria da construção civil apresenta características próprias que a
tornam menos ágil que as demais indústrias, na aplicação e aproveitamento das
técnicas de controle de qualidade.
O maior problema do segmento construtivo está no fato desta indústria apresentar
particularidades que criam obstáculos no uso de um maior número de máquinas e
equipamentos nos canteiros de obras, apresentando características, tais como,
caráter não-homogêneo e não-seriado de produção, pelo simples fato do produto ser
feito sob encomenda; a intervenção de fatores climáticos no processo construtivo, o
período de produção ou construção relativamente demorado; a complexa rede de
interferências dos participantes, incluindo usuários, clientes, projetistas, agentes
financeiros e promotores; uma ampla segmentação da produção em etapas ou
33
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fases, imprimindo um dinamismo centrado no princípio de sucessão e não de
simultaneidade; o parcelamento de responsabilidades entre as várias empresas,
com a subcontratação de serviços especializados; a significativa mobilidade da força
de trabalho; a grande variabilidade no setor, tanto em relação aos produtos finais
como nos processos de produção, e finalmente, seu caráter semi-artesanal no
processo de produção.(30) (32) (33)
Apesar das características atípicas mencionadas, esta indústria é extremamente
dinâmica, uma vez que a industrialização de produtos, processos e sistemas
construtivos vem sendo cada vez mais crescente, enquanto que o domínio da
tecnologia, para quem a utiliza, não acompanha este crescimento na mesma
proporção.
Isto significa que as informações técnicas resultantes destas industrializações
precisam ser repassadas ao meio técnico, usuários ou clientes e, uma forma do
detentor da inovação tecnológica repassar informações sobre técnicas de execução
ou instalação em obra, formas de comercialização, cuidados necessários para com o
produto, limitações de uso, manutenções, dados sobre desempenho, etc., de forma
sistemática e correta, é demonstrar, com responsabilidade, a qualidade do produto,
processo ou sistema construtivo, tanto em momentos circunstanciais quanto ao
longo do tempo, de modo objetivo, claro e contínuo. Esta diferenciação no mercado
aumenta as possibilidades de comercialização do produto, inserindo-o no mercado
competitivo da construção, ainda mais se considerado a abertura do mercado da
construção brasileira a produtos externos.(32)
Um instrumento existente tanto para elevação de qualidade do produto, quanto para
garantia da defesa do consumidor, além de facilitar a colocação de produtos
brasileiros no exterior, é a Certificação de Conformidade de materiais e
componentes utilizados na construção civil, que tanto pode ser compulsória, para
alguns produtos, como voluntária. O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (CONMETRO) adota as definições básicas:
•

Certificação de Conformidade é o ato de atestar, através de um certificado ou
de uma marca, a conformidade de um produto com normas ou especificações
técnicas, realizada por agente independente, desvinculado do fabricante e
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obedecendo a regulamentos próprios do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO);
•

Certificado de Conformidade é o documento que atesta a Certificação de
Conformidade de um produto com normas ou especificações técnicas,
obedecendo aos regulamentos próprios do SINMETRO; e

•

Marca de Conformidade é o símbolo que atesta a Certificação de
Conformidade de um produto com Normas Brasileiras específicas, e que sua
fabricação esteja sob um controle contínuo do fabricante, obedecendo aos
regulamentos próprios do SINMETRO.

O Certificado de Conformidade pode ser emitido, atestando a conformidade do
produto a Normas Brasileiras, a normas internacionais e a especificações contratuais
ou dados específicos declarados, tendo validade restrita apenas aos produtos ou
lotes efetivamente ensaiados, enquanto a Marca de Conformidade atesta a
conformidade de um produto com as Normas Brasileiras, acompanhando todos os
produtos de uma linha de produção sob controle da qualidade.
Entretanto, considerando-se uma edificação e o conceito de qualidade, a abordagem
correta da questão de qualidade da edificação deve partir do próprio conceito de
qualidade, ou seja, verificando se a edificação como um todo e suas partes
individualmente, satisfazem as exigências dos usuários nas condições de uso para a
qual foi prevista. Assim, é preciso caracterizar de forma precisa o quê deve atender
a habitação e quais os métodos a serem utilizados em sua avaliação. Mas esse é o
conceito de desempenho, aplicável não apenas à habitação e suas partes, mas a
qualquer produto, o que possibilita a implantação de um sistema de controle de
qualidade para produtos ou sistemas construtivos inovadores, sem normalização
prescritiva disponível, com base em Certificados de Homologação, que têm como
base técnica o conjunto dos requisitos e critérios de desempenho, regras de
qualidade e métodos de avaliação estabelecidos para cada família de produtos em
particular.(30) 34
A homologação pode ser entendida como um processo de certificação de inovações
tecnológicas para a construção civil, tendo como pressuposição básica demonstrar a
34
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qualidade do produto através da integração harmônica e quase total entre o controle
de produção e o controle de recebimento, sendo que neste caso, o controle de
recebimento é praticamente automático, considerando-se que o controle contínuo de
produção é verificado e inspecionado por empresa ou instituição independente.
Todo este processo, pela diversidade e complexidade de produtos empregados em
uma construção, principalmente tratando-se de sistemas construtivos inovadores,
tornaria inviável para construtores, principalmente as de médio e pequeno quadro de
pessoal, controlar a qualidade destes produtos, já que para isto teria que absorver
um elevado número de técnicos com formações e especializações profissionais
diferentes. Porém, esta equipe de profissionais especializados faz parte de
organizações de controle ou entidades certificadoras e avaliadoras que atendem a
diversos clientes e produtos, e que por isto podem transmitir as experiências e
capacitações acumuladas neste tipo de serviço.
A avaliação de um produto, processo ou sistema construtivo inovador para a
concessão de um Documento de Homologação, é voluntário, e consisti em um
estudo rigoroso dos requisitos e critérios de desempenho com relação à segurança,
a habitabilidade e durabilidade da construção como um todo e com relação à
utilização racional da mão-de-obra e das matérias-primas, com a finalidade de definir
seu emprego de forma mais precisa. A aptidão ao uso é determinada em função das
condições de exposição de uma região geográfica, cujas características, de acordo
com o caso, podem vir apresentadas no documento de homologação ou outro
documento técnico de avaliação correspondente.
Além disso, avaliações de requisitos e critérios mínimos de desempenho de difícil
determinação, como a durabilidade de um novo produto, por não se conhecer,
muitas vezes, a forma como se degrada, e considerando-se que a durabilidade é um
requisito essencial na questão de qualidade das habitações, determinando a
satisfação das exigências de ordem econômica, a avaliação técnica realizada com
vistas à obtenção do Documento de Homologação apresenta um juízo técnico de
especialistas envolvidos no atual estágio de conhecimentos científico e tecnológico.
Do ponto de vista do usuário potencial, a homologação representa a caracterização
e a avaliação de um produto, processo ou sistema construtivo inovador, incluindo
análise de suas características através de ensaios, verificação das condições de
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emprego, definição do campo de aplicação, verificação das condições de aplicação
e de montagem e o julgamento de seu comportamento em obras já realizadas.
Do ponto de vista do fabricante ou representante da inovação tecnológica, a
homologação permite o conhecimento das características e aplicações desta
inovação, fornecendo subsídios para um aperfeiçoamento técnico e muitas vezes de
produção.
Um documento de homologação tem como objetivo comprovar a qualidade do
produto, trazendo informações técnicas para orientar o usuário sobre campos de
aplicação, condições de aplicação e montagem, formas de execução ou instalação,
cuidados necessários para com o produto, limitações de uso, dados sobre seu
desempenho, etc.
Na França, a homologação ou aprovação técnica de produtos existe desde 1945,
sendo estabelecida através de Decreto Ministerial, visando atender à demanda de
construção em decorrência da Segunda Guerra Mundial, quando foram aplicados,
pela necessidade de reconstrução do país, produtos e sistemas construtivos
inovadores.
Dentre as instituições de avaliação ou aprovação técnica membros da WFTAO,
contempladas nesta dissertação, pode-se citar como exemplos de documentos de
homologação ou concessão de documentos de avaliação o Avis Téchnique, na
França, concedido pelo CSTB, o Agrément Certificate, no Reino Unido, concedido
pelo BBA, o Appraisal Agreement, na Austrália, concedido pelo CSIRO, o Standard
Mark, em Israel, concedido pelo NBRI, o Agrément Certificate, na África do Sul,
concedido pelo ASA, o CCMS Evaluation, no Canadá, concedido pelo NRC-CCMC,
além de outros.
Os modelos de sistemáticas de certificação variam de um país para outro, podendo
ser conduzidos de várias formas, dependendo das necessidades e realidade sócioeconômica de cada país. A International Organization for Standardization (ISO)
identifica oito modelos diferentes para um sistema de certificação. Cada modelo
assegura, em um grau diferente de confiança, que um determinado produto está
conforme a uma norma.
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No Brasil, a exemplo de instituições de aprovações técnicas como o CSTB na
França, o IPT adota o modelo 5 da International Organization for Standardization35,
colocando à disposição do mercado a avaliação de inovações tecnológicas para a
construção civil, através da sistemática de concessão do documento de avaliação
técnica REFERÊNCIA TÉCNICA RT/IPT.(1) (30) (32) (33) (34)
3.3

PROPOSTA PARA
HABITAÇÃO

SISTEMA

NACIONAL

DE

TECNOLOGIA

DA

A problemática brasileira de qualidade e quantidade de habitações de interesse
social para resolver o déficit habitacional, aliada à heterogeneidade metodológica e à
própria sistemática de avaliação de desempenho de inovações tecnológicas em
conjuntos habitacionais, abre caminho para as necessidades de implementação a
nível nacional de uma sistemática de homologação ou de aprovações técnicas de
produtos inovadores e da elaboração de normas brasileiras de desempenho.
Como primeiro passo para o desenvolvimento de um “Sistema Nacional de
Tecnologia da Habitação”, é firmado, no início da década de 90, o Convênio
Nº 891/GM/90 entre a União Federal, através do Ministério da Ação Social, e o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT), retificado
por dois Termos Aditivos assinados respectivamente em 15/05/91 e 28/06/91,
conforme Processo Nº 28.000 – 010631 – 90 – 95.
Na etapa 1 do Plano de Trabalho integrante do referido Convênio, o IPT apresenta o
Relatório IPT Nº 29.085, em março de 1991, à Secretaria Nacional da Habitação,
contendo basicamente:
•

os objetivos gerais do trabalho, proposição pelo IPT de um programa que
fornecesse suporte técnico aos programas habitacionais;

•

proposição preliminar para o referido Sistema, que seria submetido à
apreciação de diversas instituições de pesquisa e de ensino; e

35
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fabricante.
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•

levantamentos preliminares sobre a capacitação tecnológica existente, através
do encaminhamento de formulários a instituições brasileiras, para obtenção de
dados relativos à capacitação laboratorial, número de técnicos, etc.

Após a entrega do relatório parcial IPT Nº 29.085 com os dados relativos a Etapa 1,
inicia-se a Etapa 2 do Plano de Trabalho do referido convênio, compreendendo as
atividades:
•

mapeamento e análise dos dados registrados nos formulários “levantamentos”,
preenchidos pelas instituições e encaminhados ao IPT;

•

visitas técnicas a institutos de pesquisas e universidades de vários Estados
brasileiros; e

•

complementação da proposta para implantação do “Sistema Nacional de
Tecnologia”.

3.3.1 MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS REGISTRADOS NOS
FORMULÁRIOS
“LEVANTAMENTOS”,
PREENCHIDOS
PELAS
INSTITUIÇÕES E ENCAMINHADOS AO IPT
Os resultados das atividades obtidos nas Etapas 1 e 2, assim como as proposições
para prosseguimento dos trabalhos estão apresentadas a seguir:
1) Instituições que manifestaram interesse em participar do “Sistema Nacional
de Tecnologia da Habitação” – para esta atividade encaminhou-se formulários
“levantamentos” às instituições. Como resultado, algumas das instituições
comunicam não atuar diretamente no campo habitação/construção civil, nos moldes
do programa proposto; mais da metade dos formulários emitidos é encaminhado ao
IPT, onde todas as instituições de maior porte manifestam predisposição em
participar do sistema proposto. Entretanto são registradas ausências de algumas
instituições importantes, além de outras, que não estão inclusas no relatório final.
Para a compilação dos dados obtidos dos formulários, cada instituição é cadastrada
com uma sigla alfabética e tratada de duas formas distintas: base de dados com
informações sobre capacitação laboratorial e base de dados com informações
gerais.
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2) Base de dados “capacitação laboratorial” – incluíam informações sobre
natureza dos laboratórios em funcionamento (materiais de construção, solos, etc.),
tempo de funcionamento, área útil, número de técnicos de nível médio, etc. Estas
informações foram tratadas em conjunto com os dados gerais de cada instituição
(departamentos, principais trabalhos realizados, etc.).
Sob o aspecto específico da capacitação para execução de ensaios, considerandose tipo do produto, natureza do ensaio e equipamentos necessários, o programa
elaborado objetiva: relacionar os ensaios que cada instituição pesquisada estaria
apta a executar; relacionar os equipamentos não disponíveis e seus respectivos
valores de aquisição e, através da criação de uma pontuação técnica para
capacitação laboratorial, obter uma idéia quantitativa da capacitação laboratorial de
cada instituição.
O sistema idealizado de pontuação técnica dos ensaios procurou considerar o peso
relativo de cada produto/grupo de ensaios dentro da construção civil (ênfase para
habitações de interesse social e infra-estrutura), considerando-se subjetivamente
consumo de materiais na construção, seus custos diretos, facilidades e custos de
reposição/manutenção, implicações quanto à segurança dos usuários, padrões de
qualidade verificados no mercado, etc.
Para um determinado produto considerou-se ainda a importância relativa entre seus
diferentes ensaios de caracterização/controle de qualidade, atribuindo-se notas de 1
a 5 para os diferentes ensaios. Para atribuição do número de pontos técnicos de
cada ensaio, considerou-se também ponderar o número de ensaios passíveis de
serem executados para cada grupo, haja vista que este número pode variar e que
para caracterizar um produto são necessários em média 8,2 ensaios. Da fórmula
adotada para definição do número de pontos técnicos de cada ensaio, obteve-se
uma tabela de pontuação técnica dos ensaios por produto.
Considerando-se as informações registradas nos formulários preenchidos pelas
diferentes instituições, a base de dados “capacitação laboratorial” é alimentada,
obtendo-se a pontuação técnica para cada uma das instituições, um dos fatores
orientativos para a indicação dos centros técnicos primários, onde as instituições são
agrupadas por regiões técnicas.

61

O processo teria início com a criação de dez destes centros, distribuídos nas dez
Regiões Geográficas do Sistema Nacional de Tecnologia em Habitação, conforme
apresentadas na Tabela 5.
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TABELA 5: Regiões Geográficas do Sistema Nacional de Tecnologia em Habitação
REGIÃO 1
REGIÃO II

REGIÃO III
REGIÃO IV

REGIÃO V

Acre
Rondônia
Amazonas
Roraima

REGIÃO VI

Pará
Amapá
Ceará
Maranhão
Piauí

REGIÃO VIII

Pernambuco
Alagoas
Paraíba
Rio Grande do Norte

REGIÃO X

Bahia
Sergipe
Minas Gerais
Goiás
Tocantins
Distrito Federal
Rio de Janeiro
Espírito Santo
São Paulo
Paraná
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

REGIÃO VII

REGIÃO IX

Fonte: Subsídios para o desenvolvimento de um “Sistema Nacional de Tecnologia da
Habitação”. São Paulo, 1991. 60 p. (IPT - Relatório Técnico, 29.758).

Com relação aos investimentos em equipamentos (relações benefício/custo), a base
de dados “capacitação laboratorial” é ainda alimentada com preços estimados dos
equipamentos necessários à realização dos diversos ensaios, sendo possível
conhecer,

para

cada

instituição,

a

relação

de

necessidades

de

equipamentos/investimentos requeridos. O documento ressalta que os valores de
investimentos apresentados no relatório serviram apenas como orientação, sendo
necessária a confirmação das informações encaminhadas, já que os preços
apresentados foram simplesmente estimados ou com base em aquisições efetuadas
pelo IPT.
3) Base de dados “informações gerais” – compreende todos os demais dados
referentes às instituições (diretoria, laboratórios em funcionamento, sistemas de
tratamento

de

informações,

etc.)

e

a

seu

corpo

técnico

(relação

de

professores/pesquisadores, títulos acadêmicos, área de especialização, etc.).
Com o programa desenvolvido através do Menu Principal, acessa-se os Menus
Secundários:

Instituições,

Laboratórios,

Sistemas

de

Informações,

Teses/Projetos/Publicações, Profissionais, Etiquetas e Fim.
O Menu “Instituições” fornece dois tipos de relatórios: o Relatório “Perfil da
Instituição”, obtendo-se dados detalhados de uma instituição específica e, o
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Relatório “Instituições Cadastradas”, que é uma espécie de “Lista Telefônica” das
instituições cadastradas no Sistema.
Já o Menu “Laboratórios”, por exemplo, torna possível a obtenção de relatórios
contendo todos os laboratórios cadastrados no Sistema Nacional da Tecnologia;
todos os laboratórios de uma instituição específica ou de uma determinada Região,
de um determinado Estado ou Município ou todos os laboratórios de uma mesma
modalidade (cerâmica, concreto, etc.), independentemente de sua localização e da
instituição pertencente.
Os dados referentes ao Menu “Sistemas de Informação” visam identificar os
recursos empregados pelas instituições na aquisição, tratamento e recuperação de
dados, facilitando o acesso e o intercâmbio técnico entre as instituições, sendo
abordadas informações do tipo: Razão Social da instituição; localização (região,
estado, município); aplicativo na recuperação de informações; acesso à rede
internacional de informações BITNET (correio eletrônico); acesso à banco de dados
nacionais e internacionais.
Com a parte do trabalho Menu “Teses/Projetos/Publicações” a pretensão é iniciar a
estruturação de um banco de dados sobre habitação/construção civil, considerando
os diversos trabalhos (relatórios, projetos, publicações, teses) produzidos no país. A
implementação deste banco de dados facilita o acesso à bibliografia, a identificação
de grupos de pesquisa nas diversas instituições nacionais, o intercâmbio de
informações técnicas entre pesquisadores, etc.
O Menu “Profissionais” permite a obtenção de dois tipos de relatórios: um Relatório
“Mini-currículo”, com dados gerais sobre o profissional pesquisado, como, formação
profissional, especialização técnica, título acadêmico, etc. e, um Relatório “Bolsa de
profissionais”, que possibilita a listagem dos profissionais de uma instituição, região
ou estado, ou a listagem dos profissionais de uma mesma formação e/ou
especialização técnica, etc.
No Menu “Etiquetas”, é possível a emissão automática de etiquetas para envio de
correspondências (mala direta).
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3.3.2 VISITAS TÉCNICAS A INSTITUTOS DE PESQUISAS E UNIVERSIDADES
DE VÁRIOS ESTADOS BRASILEIROS
Foram efetuadas visitas técnicas a 23 institutos de pesquisas e universidades em
dezesseis Estados brasileiros. Os objetivos básicos destas visitas, onde se manteve
contato com mais de 100 técnicos destas diferentes instituições, foram:
 estabelecer, por amostragem, um diagnóstico geral dos problemas das
instituições

de

ensino

e

pesquisas

que

se

ocupavam

com

habitação/construção civil;
 esclarecer os objetivos do “Sistema Nacional de Tecnologia da Habitação” e o
papel das diferentes instituições;
 discutir a proposição preliminar desenvolvida pelo IPT e enviada com
antecedência para as instituições visitadas, colhendo-se subsídios para
organização/implantação do sistema;
 ratificar/complementar

informações

que

constavam

dos

questionários

respondidos pelas instituições visitadas (corpo técnico, equipamentos, etc.);
 conhecer as instalações laboratoriais das instituições (organização, estado
dos equipamentos, etc.);
 conhecer detalhes técnicos e operacionais das instituições (organização
administrativa, principais linhas de atuação, trabalhos desenvolvidos, etc.); e
 colher sugestões para continuidade do trabalho.
Ao final das visitas técnicas são preparados relatórios correspondentes a cada
instituição. Destacando-se como pontos importantes:
a) Em função de inúmeras outras iniciativas do Governo Federal terem ficado
apenas na retórica, a iniciativa da SNH é recebida, no geral, com um misto de
expectativa e descrença; também se revela algum receio de que o Sistema
proposto venha a ser manobrado por “lobistas” com favorecimentos,
“clientelismo”, indevida aplicação de recursos públicos, etc.
b) Sobre o tema habitação/construção civil, as instituições públicas de pesquisa
e ensino, no geral, mostraram-se bastante debilitadas ao nível de pessoal,
com quadros de pesquisadores muito reduzidos e/ou desmotivados; os baixos
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salários praticados (reclamações gerais), causam a evasão de pessoal
qualificado e/ou prestação de consultorias particulares, estando praticamente
“institucionalizado” em todo país. No geral, há carência também de técnicos
de nível médio e falta de treinamento para esses profissionais.
c) Algumas instituições públicas adotam um sistema alternativo de Centro
Tecnológico para prestação de serviços, através do qual parte das receitas
obtidas com trabalhos técnicos é repassada para os pesquisadores; este
sistema, garante a manutenção de quadros funcionais, maior motivação dos
pesquisadores,

realização

de

trabalhos,

interação

com

os

setores

demandatários de tecnologia e, em última instância, o próprio fortalecimento
da instituição.
d) As instituições visitadas encontram-se, em geral, bem equipadas para ensaios
de solos e, sobretudo, concreto; há uma acentuada insuficiência e/ou
obsoletismo de equipamentos destinados a ensaios de materiais e
componentes, sendo raríssimas as instituições que possuem capacitação
para ensaios de desempenho.
e) De modo geral, pouquíssimas instituições adotam processos sistemáticos de
aferição de equipamentos, não se dispondo como regra, de laboratórios de
metrologia suficientemente equipados; algumas instituições dispõem de
padrões secundários, em geral fornecidos pelo próprio IPT.
f) Existem pouquíssimos laboratórios credenciados pelo INMETRO na área de
componentes e materiais de construção civil, configurando-se três situações
distintas que justificam esta situação:
-

não há interesse no credenciamento (laboratórios de universidades, por
exemplo, muito mais voltados para atividades didáticas e de pesquisa);

-

não há necessidade de credenciamento (a prestação de serviços pelos
laboratórios pode ocorrer independentemente do fato de ser ou não
credenciado); e

-

houve interesse e/ou necessidade, mas os processos de credenciamento
adotados pelo INMETRO são excessivamente rigorosos e/ou burocráticos
(“processos suíços” para “laboratórios brasileiros”).
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g) Há algumas iniciativas interessantes de programas interlaboratoriais,
envolvendo fabricantes , laboratórios públicos e privados, como, por exemplo,
cimento, durabilidade da madeira e condutibilidade térmica.
h) Em geral, existe pouquíssima interação entre as instituições visitadas e os
setores produtivos (construtores, fabricantes de materiais, etc), problema
particularmente realçado nas universidades (onde como regra, os laboratórios
são idealizados para atividades didáticas); entretanto, algumas instituições já
estão tomando iniciativas neste sentido.
i) Como regra geral, empresas e órgãos públicos (secretarias de obras,
companhias de habitação, companhias de saneamento, etc) praticamente não
solicitam serviços aos institutos de pesquisas e universidades.
j) O direcionamento de recursos para pesquisas provenientes de agências de
fomento (CNPq, FINEP, etc), é, em geral, pequena e muito burocratizada.
k) Há pouco intercâmbio/cooperação técnica entre as instituições brasileiras e
suas congêneres do exterior. Este distanciamento ocorre também entre as
próprias instituições locais, mesmo quando localizadas extremamente
próximas; havendo algumas exceções que merecem ser citadas como,
NUTEC/UFCE, CIENTEC/UFRGS/UFSC, UFRN e UFPB na área de conforto
térmico.
l) Dentro das universidades observa-se, em geral, pouca integração (e às vezes
até mesmo uma compartimentação estanqueizada) entre seus diversos
departamentos de Engenharia Civil, Química, Geologia, etc., problema
particularmente importante entre as áreas de engenharia civil e arquitetura;
neste particular, a organização técnica administrativa de algumas instituições
parece contribuir de forma negativa (engenharia agregada a uma “Faculdade
de Tecnologia” ou “Centro Tecnológico”, arquitetura agregada à “Faculdade
de Ciências Humanas”).
m) Algumas instituições criaram mecanismos (programas, núcleos, etc.) para
integração matricial de trabalhos em torno dos temas “habitação” e
“construção civil”.
n) Praticamente todas as instituições estão tentando informatizar suas atividades
técnicas e administrativas, resvalando no mesmo problema, em geral,
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insuficiência de equipamentos, além da pouca divulgação e intercâmbio de
softwares desenvolvidos nas instituições.
o) As bibliotecas, no geral, necessitam de literatura técnica (assinaturas de
revistas, publicações, teses) e normalmente não dispõem de sistemas
informatizados de aquisição e recuperação de informações; a maioria das
instituições não está conectada a banco de dados internacionais, nem a
sistema de correio eletrônico.
p) Praticamente nenhuma das instituições visitadas possui um acervo de normas
técnicas adequado, mesmo ao nível de ABNT/INMETRO, tanto em termos de
quantidades como em termos de atualizações de normas.36
Analisando os pontos considerados importantes à época da realização das visitas
técnicas aos institutos de pesquisas e universidades, esta autora conclui, que muitos
dos problemas apresentados continuam existindo. Os pesquisadores das instituições
de pesquisa continuam com seus salários defasados em relação ao mercado de
trabalho externo e a canalização de recursos para pesquisas através de agências de
fomento continuam muito burocratizadas. Ainda existe pouco intercâmbio /
cooperação técnica entre as instituições brasileiras e suas congêneres do exterior,
pelos poucos trabalhos apresentados em Congressos Internacionais por falta de
apoio financeiro do Governo.
3.3.3 COMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA
“SISTEMA NACIONAL DE TECNOLOGIA”

PARA

IMPLANTAÇÃO

DO

Das sugestões recebidas das diferentes instituições, chegou-se à proposição
preliminar para o sistema de tecnologia, que recebe algumas modificações, inclusive
quanto ao aspecto do agrupamento de Estados nas diferentes regiões. São também
inseridas proposições para a “estrutura operacional” e para a “implementação do
sistema”.
Sob o ponto de vista da escolha dos Centros Técnicos Primários, diversas
instituições solicitam que o IPT faça uma pré-indicação à Secretaria Nacional da
Habitacional responsável pela indicação definitiva dos centros tecnológicos que
36

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT. Subsídios
para o desenvolvimento de um “Sistema Nacional de Tecnologia da Habitação”. São Paulo,
1991. 60p. (IPT - Relatório Técnico, 29.758).
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assumirão este papel no sistema. Assim sendo, tomando por base a análise dos
questionários recebidos, efetuadas durante as visitas técnicas, o IPT faz as préindicações constantes da Tabela 6.
Cabe ressaltar que em algumas regiões, como na Região 7 e na Região 8, a préindicação é uma tarefa difícil, devido aos motivos a seguir apresentados:


Região 7, onde praticamente tanto a Escola de Engenharia da UFMG como a
Fundação Centro Tecnológico de MG – CETEC reúnem condições para
assumirem o papel de Centro Técnico Primário. Preterindo-se a segunda em
função da insuficiência de apoio do Governo de Minas Gerais àquela
instituição, nas áreas de habitação/construção civil;



Região 8, onde a COPPE/UFRJ encontra-se muitíssima bem aparelhada, suas
atividades estão direcionadas muito mais às áreas de estrutura e solos,
enquanto que o INT, com vasta tradição na área de materiais e componentes,
conta com pouquíssimos técnicos na área.

Nos dois casos citados, assim como em muitos outros, sugeriram-se a atuação
integrada das instituições, complementando-se recursos humanos de uma instituição
com recursos materiais de outra.
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TABELA 6: Regiões Geográficas do Sistema Nacional de Tecnologia em Habitação
Centro Técnico Primário Pré-indicado
Região
Estados
1
Acre
Rondônia
2
Amazonas
Roraima
3
Pará
Amapá
4
Maranhão
Piauí
Ceará
5
R. Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
6
Sergipe
Bahia
7
Minas Gerais
Goiás
Distrito Federal
Tocantins
8
Rio de Janeiro
Espírito Santo
9
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
São Paulo
Paraná
10
Santa Catarina
R. Grande do Sul

Pré-indicação para “Centro Técnico Primário”
Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA37
Universidade Federal do Pará – UFPA
Depto de Engenharia
Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial – NUTEC
Fundação Instituto Tecnológico de Pernambuco - ITEP

Centro de Pesquisas e Desenvolvimento - CEPED
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG/Escola de Engenharia

Instituto Nacional de Tecnologia - INT38
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT

CIENTEC – Fundação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Fonte: Subsídios para o desenvolvimento de um “Sistema Nacional de Tecnologia da
Habitação”. São Paulo, 1991. 60 p. (IPT - Relatório Técnico, 29.758).

3.3.4 SISTEMA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA HABITAÇÃO
3.3.4.1

OBJETIVOS DO SISTEMA

O Sistema Nacional de Tecnologia da Habitação proposto apresenta como objetivos
principais:
Î proporcionar ao consumidor final a melhoria da qualidade das habitações, com o
mínimo da relação custo/benefício;
Î estimular o desenvolvimento de tecnologias e a utilização racional de matériasprimas e produtos destinados à construção habitacional;
37

38

Só atuavam com madeira, sendo necessário implantação de laboratório de materiais/formação de
equipe técnica.
Necessitando completa recapacitação de pessoal na área habitação/construção Civil.
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Î elevar os padrões de produtividade e qualidade dos setores industriais
envolvidos, desestimulando-se a comercialização de produtos de qualidade
inaceitável;
Î identificar e divulgar produtos de qualidade adequada para usos determinados,
considerando-se tanto a introdução de materiais e processo inovadores, quanto
de materiais e processo tradicionais;
Î proporcionar aos agentes do sistema habitacional, mecanismos objetivos de
avaliação de tecnologias, análise de projetos, controle da qualidade de produtos,
fiscalização e recebimento de obras;
Î ampliar e enriquecer o quadro de especificações a serem absorvidas pelas
estruturas técnicas de projeto e consultoria, processos e sistema de construção,
criando ao mesmo tempo mecanismos para a proposição, atualização e efetiva
utilização de normas técnicas; e
Î fortalecer o suporte tecnológico, constituído por instituições de pesquisas,
universidades e laboratórios públicos ou privados, estabelecendo-se uma base
sólida para a implementação de futuros programas de certificação de
conformidade e de homologação de produtos destinados à construção
habitacional.
3.3.4.2

CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA

A constituição do Sistema previa a criação de uma Secretaria Nacional da
Habitação, que seria o órgão coordenador e executivo; um Centro Técnico de
Referência (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A.);
Centros Técnicos Primários, distribuídos por regiões geográficas do sistema e
constituídos, preferencialmente, por institutos de pesquisas e universidades,
vinculados direta ou indiretamente ao poder público federal ou estadual, conforme
apresentados na Tabela 5, Centros Técnicos Secundários formados por institutos e
universidades públicos ou privados, fundações e/ou laboratórios privados e
independentes (não vinculados a construtoras, a indústrias de materiais e
componentes, etc.); e participantes de agentes promotores e financeiros, indústrias
de materiais e componentes, escritórios de projetos e consultorias, construtoras,
seguradoras, etc.
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Inicialmente, considerou-se desejável a existência de um Centro Técnico Primário
em cada Estado brasileiro. Em função da capacitação obtida, julgou-se adequado
iniciar o processo com dez Centros Primários, distribuídos nas dez Regiões
Geográficas do Sistema.
3.3.4.3

ESTRUTURA OPERACIONAL / ORGANIZACIONAL

As diversas Instituições, formadas por centros primários, centros secundários e
laboratórios independentes, cada uma delas com sua própria estrutura de recursos
materiais e humanos e ações tecnológicas coordenadas pela Secretaria Nacional da
Habitação (SNH), seriam as responsáveis pela operação do Sistema Nacional de
Tecnologia da Habitação. Entretanto, para que os pretendidos resultados fossem
alcançados, as diferentes instituições deveriam promover, sempre que necessário,
adaptações em suas estruturas de forma a atenderem os requisitos técnicos e
operacionais do sistema.
O desenvolvimento dos trabalhos, orientação e fiscalização, ficariam sob a
responsabilidade de um Conselho de Orientação e Fiscalização, constituído por vinte
membros, com representantes em cada um dos Ministérios da Economia PBQP
(presidente), da Justiça INMETRO (Secretário) e PROCON; representantes da
Secretaria Nacional da Habitação; representante da Secretaria da Ciência e
Tecnologia / Agências de Fomento; representantes da industria de materiais e
componentes; representantes da industria da construção (SINDUSCON, ABCP,
etc.); representante da ABNT; representante de empresas de projetos e consultorias;
representante da CAIXA; representante de agentes promotores de habitação;
representante de Associações de Mutuários; representante do Centro Técnico de
Referência e, representantes dos centros técnicos primários, secundários e
laboratórios independentes (de preferência, um representante para cada uma das
regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste).
Este Conselho, que esporadicamente poderia convidar outras pessoas a
participarem dos trabalhos, teria como principais funções:
•

analisar a problemática geral da qualidade / produtividade da habitação no
Brasil, considerando inclusive as peculiaridades regionais;
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•

avaliar o suporte tecnológico disponível nas diferentes regiões brasileiras,
auxiliando a SNH no estabelecimento de metas e estratégias para reforço da
capacitação tecnológica;

•

aprovar, com emendas ou retificações, os planos de ação tecnológica
propostos pela SNH, incluindo o referente à priorização e destinação dos
investimentos;

•

acompanhar todos os trabalhos em desenvolvimento, comparando metas e
resultados obtidos, propondo mudanças e redirecionamentos;

•

incentivar e aprovar a divulgação do sistema / difusão de conhecimentos, nas
suas diferentes modalidades (seminários, publicações, etc.); e

•

aprovar as prestações de contas da SNH, englobando não apenas os recursos
orçamentários, como recursos provenientes de outras fontes (convênio com
agências de fomento, cooperação técnica estrangeira ou internacional, etc.).

O Centro de Referência daria assessoria técnica a SNH na execução dos trabalhos,
além de prestar assistência direta aos Centros Técnicos Primários, conforme
organograma apresentado na Figura 2. A pretensão deste Sistema seria estabelecer
uma “ponte técnica” entre a coordenação/conselho do sistema e os Centros
Técnicos Primários, e destes aos Centros Secundários, Laboratórios e todos os
demais participantes.

Secretaria Nacional da Habitação
Ministério da Ação Social
(secretaria executiva)

Centro Técnico de

Conselho de
Orientação e
Fiscalização

Centro Primário
Região II

Centro Primário
Região I

Centros
Secundários

Referência

Laboratórios
Independentes

Centros
Secundários

Laboratórios
Independentes

Centro Primário
Região X

Centros
Secundários

Laboratórios
Independentes

Legenda:
coordenação técnica e administrativa
assessoria técnica, nos dois sentidos

FIGURA 2: Organograma do Sistema Nacional de Tecnologia da Habitação
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3.3.4.4

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

A implementação deste Sistema Nacional seria gradativa, em ordem cronológica,
considerando-se os diversos aspectos administrativos, técnicos e operacionais, as
diversas instâncias e com previsões para os passos:
•

Secretaria Nacional da Habitação;

•

Conselho de Orientação e Fiscalização;

•

Centro de Referência e Centros Técnicos Primários; e

•

Centros Técnicos Secundários e Laboratórios Independentes.

Secretaria Nacional da Habitação
Suas atribuições seriam:


oficializar o sistema, com ampla divulgação;



proferir junto aos Ministérios da Economia (PBQP-H) e da Justiça (INMETRO) a
indicação de representantes para presidir e secretariar o Conselho de
Orientação, respectivamente;



compor, em consenso com representantes dos Ministérios da Economia e da
Justiça, o Conselho de Orientação e Fiscalização;



definir as Regiões Geográficas do Sistema e indicar o Centro Técnico de
Referência, ambos oficialmente, e os Centros Técnicos Primários;



elaborar

planejamento

estratégico

para

implementação

do

sistema,

submetendo-o à apreciação do Conselho de Orientação e Fiscalização,
liberando

recursos

e/ou

adquirindo

equipamentos

para

recapacitação

laboratorial das instituições do sistema, de acordo com o plano de
investimentos e prioridades previamente aprovado pelo Conselho;


fornecer recursos para o início operacional do sistema (fundo orçamentário,
convênios com agências de fomento nacionais e estrangeiras, etc.);



estabelecer convênios com o Centro Técnico de Referência e os Centros
Técnicos Primários, visando à sustentação dos trabalhos destas instituições
dentro do sistema pelo período mínimo de dois anos;
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implementar bases de dados atualizados sobre a atual capacitação brasileira
no campo da habitação/construção civil, assim como estabelecer programas de
Controle de Qualidade e Retrocontrole, juntamente e em conjunto com o Centro
de Referência e Centros Técnicos Primários respectivamente, submetendo o
Controle de Qualidade à apreciação do Conselho de Orientação e Fiscalização;



dotar todas as instituições tecnológicas participantes do sistema de um
conjunto básico de softwares e documentos técnicos (publicações, teses e
normas técnicas atualizadas), com a assessoria do Centro de Referência e dos
Centros Técnicos Primários; e em conjunto com estes, elaborando critérios
técnicos, administrativos e operacionais para o cadastramento dos Centros
Secundários e dos Laboratórios Independentes;



cadastrar Centros Técnicos Secundários e Laboratórios Independentes
indicados pelos Centros Técnicos Primários;



estabelecer, junto ao INMETRO, mecanismos simplificados de credenciamento
de laboratórios de ensaios de materiais e componentes, como também
implementar, em conjunto com o mesmo, Centro de Referência e Centros
Técnicos Primários, programas interlaboratoriais de rastreabilidade e aferição
metrológicas;



em conjunto com o Ministério da Economia, baixar instruções para os agentes
promotores e financeiros visando o efetivo atendimento da normalização
técnica e dos programas de qualidade em empreendimentos custeados total ou
parcialmente pelo Governo Federal;



elaborar, em conjunto com o Centro de Referência, os Centros Primários, a
ABNT, e o INMETRO, um plano nacional de revisão / complementação de
normas técnicas relacionadas à construção civil, submetendo à aprovação do
Conselho de Orientação e Fiscalização, a implementação deste plano
(prioridades, recursos, etc.);



implementar, em conjunto com os Centros Técnicos, Laboratórios, Ministérios
da Economia (PBQP) e Justiça (PROCON / INMETRO), ABNT, industria da
construção civil e indústrias de materiais e componentes, programas de
avaliação técnica e certificação de conformidade, previamente aprovados pelo
Conselho de Orientação e Fiscalização;
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contratar junto a instituições de pesquisas, com recursos próprios e/ou
convênios com agências de fomento, projetos tecnológicos previamente
aprovados pelo Conselho de Orientação e Fiscalização, dando preferência para
trabalhos multidisciplinares e/ou interinstitucionais;



estabelecer uma política editorial visando à publicação de trabalhos sobre
habitação/construção civil (teses e projetos);



ativar convênios visando o acesso, a princípio dos Centros Técnicos Primários,
a base de dados estrangeiras ou internacionais;



implementar programas de treinamentos de técnicos de nível médio e de nível
superior, em institutos e universidades brasileiras;



ativar convênios com institutos e universidades do exterior, visando
implementar programas de treinamento para técnicos de nível superior, dando
prioridade aos temas: desempenho, qualidade/produtividade/gerenciamento,
industrialização da construção, informatização, modernização dos processos de
produção de materiais e componentes, planejamento urbano;



incentivar, dentro das universidades e institutos de pesquisa, a formação de
“Núcleos” ou “Programas” voltados para o estudo multidisciplinar da
habitação/construção civil; e



implementar, em qualquer fase dos trabalhos, integração de todos os setores
envolvidos (particularmente os setores produtivos), realização de seminários
técnicos e divulgação das medidas/trabalhos em andamento, visando máxima
transparência do sistema.

Conselho de Orientação e Fiscalização
Atribuições do Conselho de Orientação e Fiscalização.


ser constituído por membros que detenham máxima credibilidade e
representatividade junto aos setores envolvidos e a opinião pública,
preocupando-se inclusive com a representação regional;



ser responsável pelo estabelecimento de estatuto e de regimento internos;
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ratificar as indicações da SNH quanto as regiões geográficas do Sistema de
Tecnologia da Habitação, Centro Técnico de Referência e Centros Técnicos
Primários;



aprovar, com emendas ou modificações, o planejamento estratégico para
implementação do sistema e os demais planos de ação tecnológica propostos
pela SNH (recapacitação laboratorial, convênios com instituições, etc.),
incluindo seus orçamentos; e



acompanhar todos os trabalhos, analisando seus resultados técnicos e as
prestações de contas por parte da SNH.

Centro de Referência e Centros Técnicos Primários
Atribuições do Centro de Referência e dos Centros Técnicos Primários.


firmar convênio de assistência técnica com a SNH, assessorando-a inicialmente
na preparação de documentos e planos para implementação do Sistema
Nacional de Tecnologia da Habitação;



definir, em colaboração com o INMETRO, todos os critérios técnicos,
administrativos e operacionais necessários ao cadastramento pela SNH de
Centros Técnicos Secundários e Laboratórios independentes (instalações,
equipamentos, capacitação de técnicos, controles operacionais, aferições
metrológicas, padronização de certificados e laudos, etc.);



promover, em suas respectivas regiões, amplo levantamento dos centros de
tecnologias/laboratórios em operação, divulgando o sistema e providenciando
os trabalhos para cadastrar o maior número possível de instituições junto a
SNH;



às instituições aprovadas, remeter a documentação pertinente (formulários
“capacitação laboratorial”, etc) a SNH e ao Centro de Referência, no sentido de
alimentar/atualizar

as

bases

de

dados

(“capacitação

laboratorial”

e

“informações gerais”), redistribuindo cópias atualizadas destas bases para
todas as instituições participantes do sistema;


preparar listagem de documentos técnicos sobre habitação/construção civil,
incluindo softwares, publicações, teses e normas atualizadas ABNT /
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INMETRO, de forma a orientar a formação de uma biblioteca básica em cada
instituição;


elaborar, com base nos levantamentos já realizados e na avaliação qualitativa
dos equipamentos disponíveis nas diferentes instituições, propostas de
investimento em equipamentos destinados a ensaios tradicionais de materiais e
componentes, submetendo-as à apreciação da SNH e do Conselho;



adequar

seus

laboratórios

(procedimentos

técnicos,

administrativos

e

operacionais, equipamentos, aferição metrológica, padronização de certificados
e laudos, etc.) às diretrizes do sistema, providenciando o credenciamento
desses laboratórios junto ao INMETRO;


assessorar Centros Técnicos Secundários e Laboratórios Independentes das
respectivas regiões na adequação/credenciamento de laboratórios;



propor programas de Controle de Qualidade e Retrocontrole de materiais e
serviços, assistência técnica a agentes promotores, industrias de materiais e
componentes, empresas construtoras, etc. a SNH e ao Conselho de Orientação
e Fiscalização;



implementar programas de Qualidade e Assistência Técnica aprovados pela
SNH / Conselho de Orientação e Fiscalização;



em conjunto com o INMETRO, implementar programas interlaboratoriais de
rastreabilidade e aferições metrológicas;



elaborar, em conjunto com ABNT / INMETRO, plano de atualização da
normalização técnica prescritiva, implementando a revisão de normas e a
preparação de novos textos-base;



em colaboração com ABNT / INMETRO, desenvolver normalização de
desempenho para componentes e sistemas construtivos, uniformizando
critérios, métodos de avaliação, equipamentos, etc.;



elaborar um plano de capacitação gradativa para ensaios / avaliações de
desempenho, considerando recursos humanos e equipamentos e, tomando por
base as estratégias a curto e médio prazo para complementar a capacitação do
IPT na área de desempenho, dotando-o de estrutura semelhante ao dos
melhores laboratórios mundiais, reforçar substancialmente a estrutura das
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instituições que possuam alguma capacitação na área, elevando-as ao patamar
ocupado pelo IPT e iniciar a capacitação nos demais centros;


com base no plano de capacitação mencionado, elaborar programa de
treinamento para técnicos e propostas de investimentos em equipamentos
destinados a ensaios de desempenho de componentes e sistemas construtivos,
submetendo-os à apreciação da SNH;



após aprovação do Conselho de Orientação e Fiscalização, em acordo com
SNH/INMETRO/ABNT/PROCON/PBQP, Centros Técnicos Secundários

e

Laboratórios Independente, indústria da construção civil e indústrias de
materiais e componentes, implementar programas de avaliação técnica e
certificação

de

conformidade

de

materiais,

componentes

e

sistemas

construtivos;


propor a SNH / Conselho de Orientação e Fiscalização projetos voltados para a
qualidade/produtividade/desenvolvimento

tecnológicos

construtivos,

dando

ênfase a trabalhos de abrangência regional ou nacional (“código de construção
habitacional para população de baixa renda”, “avaliação e cadastramento de
sistemas construtivos não tradicionais”, “manuais de qualidade e produtividade
para pequenas e médias empresas”, etc), com participação simultânea de
diversas instituições;


recuperar propostas de projetos, softwares, teses e relatórios de trabalhos
realizados

de

“suas

prateleiras”,

submetendo-os

à

apreciação

da

SNH/Conselho de Orientação e Fiscalização para eventual implantação e/ou
publicação;


implementar internamente, atuação integrada de equipes multidisciplinares,
facilitando a formação de “núcleos e/ou programas/habitação”;



implantar

em

suas

bibliotecas

de

habitação/construção

civil

sistema

automatizado de aquisição e recuperação de informações; e


atuar em todas as demais iniciativas referentes à divulgação do sistema,
seminários, treinamentos para técnicos, acesso a banco de dados estrangeiros
e internacionais,etc.
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Centros Técnicos Secundários e Laboratórios Independentes
Atribuições dos Centros Técnicos Secundários e laboratórios independentes.


cadastrar no sistema de tecnologia, de acordo com sistemática a ser
estabelecida;



adequar

seus

laboratórios

(procedimentos

técnicos,

administrativos

e

operacionais, equipamentos, etc.) às diretrizes do sistema, recorrendo à
assessoria do Centro Primário sempre que necessário;


participar de programas de qualidade e assistência técnica, de programas de
confiabilidade metrológica e treinamento para técnico nível médio, de
programas de normalização técnica de materiais e componentes e de
programas de avaliação/certificação de conformidade;



propor

e

executar

projetos

voltados

para

a

qualidade/produtividade/desenvolvimento tecnológicos da construção;


recuperar propostas de projetos, softwares, teses e relatórios de trabalhos
realizados

de

“suas

prateleiras”,

submetendo-os

a

apreciação

da

SNH/Conselho de Orientação e Fiscalização para eventual implantação e/ou
publicação;


implementar internamente atuação integrada de equipes multidisciplinares,
facilitando a formação de “núcleos e/ou programas/habitação”;



implantar

em

suas

bibliotecas

de

habitação/construção

civil,

sistema

automatizado de aquisição e recuperação de informações; e


atuar em todas as demais iniciativas referentes à divulgação do sistema,
seminários, treinamentos para técnicos, acesso a banco de dados estrangeiros
e internacionais,etc.(36)

Com base nestes dados apresentados e constantes no documento interno do IPT,
Subsídios para o desenvolvimento de um “Sistema Nacional de Tecnologia da
Habitação” – Relatório Final, é criado em 1991 o Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade (PBQP), com a finalidade de difundir os novos conceitos de
qualidade, gestão e organização da produção que já revolucionavam a economia
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mundial; conceitos estes indispensáveis à modernização e competitividade das
empresas brasileiras.
Para ganhar maior agilidade e abrangência setorial, a partir de 1996 este Programa
é reformulado, procurando descentralizar suas ações e ampliar o número de
parcerias, principalmente com o setor privado. Para fortalecer esta nova diretriz, no
âmbito do setor público, envolvendo também os Ministérios setoriais, o Governo
delega a Presidência do Programa à Casa Civil, mantendo as tarefas da Secretaria
Executiva com o MDIC, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, que
atualmente assume a condução integral do PBQP.39
No ano de 1997, com o MPO, Ministério do Planejamento e Orçamento, que incluía
a SEPURB, Secretaria de Políticas Urbanas; que atualmente integra o Ministério das
Cidades, sob a égide da Secretaria Nacional da Habitação e Saneamento, é lançado
o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional,
inicialmente PBQP-CH e posteriormente PBQP-H, que contou com o apoio
tecnológico do IPT, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) e
do extinto Instituto Brasileiro de Tecnologia e da Qualidade da Construção Civil
(ITQC). Insere-se no Subprograma Setorial da Qualidade e Produtividade, SSQP –
Construção Civil, e serve como o maior indutor dos processos de homologação e
certificação da qualidade no país.
O PBQP-H apresenta como compromisso as atividades de:
Î desenvolver e implantar um sistema de comunicação e troca de informação,
através de uma rede informatizada;
Î levantar a capacitação técnica e laboratorial a nível nacional, prevendo-se
instituições e laboratórios de apoio ao Programa;
Î implementar um Sistema de Certificação de empresas construtoras e projetistas;
e
Î implementar um Sistema Nacional de Aprovações Técnicas ou homologação de
produtos inovadores destinados à construção habitacional.

39

PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - PBQP-h.
Pesquisa geral na homepage – Histórico. Disponível em:<http://www.cidades.gov.br/pbqph/historico.htm>. Acesso em: 3 setembro 2004.
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O Estado de São Paulo como grande indutor da qualidade em empreendimentos
habitacionais, institui, por volta do ano de 1996, o Programa da Qualidade na
Construção Habitacional do Estado de São Paulo, Qualihab, com coordenação geral
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU). Acordos setoriais com diversas entidades definem quatro níveis evolutivos
(D, C, B e A) de qualidade a serem atingidos e prazos de trinta meses a serem
cumpridos, para adaptação ao processo de qualificação de empresas Construtoras e
produtos para construção constituinte da cesta básica. Assim, adota-se pela primeira
vez no país, um caráter evolutivo de gestão dos negócios, tendo a base de
referência à ISO Série 9000. Neste Programa, a implementação de qualidade
acontece de forma gradativa (qualidade evolutiva), respeitando-se o estágio de
desenvolvimento dos diversos setores envolvidos, além de haver uma uniformização
da sistemática de qualificação. No que se refere à adoção de novas tecnologias é
estabelecida também uma sistemática de avaliação técnica evolutiva, começando
com uma pré-avaliação, passando por uma avaliação de desempenho completa, até
atingir o documento de avaliação técnica denominado “Referência Técnica IPT”.
Esta uniformização da sistemática de avaliação é de interesse dos próprios
produtores, uma vez que as Companhias de Habitação ainda continuam utilizando
critérios

diferenciados

para

aceitação

de

inovações

tecnológicas

nos

empreendimentos, criando dificuldades e disparidades junto ao setor produtivo.
A concepção do Qualihab teve início no final de 1993, com a participação de
entidades como a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, CDHU, IPT,
ITQC, ABCI, SINDUSCON-SP, ASBEA, IAB e outras entidades ligadas ao setor,
congregando atualmente diversas entidades de classe, centros de pesquisa e
desenvolvimento, laboratórios e sindicatos de empresas produtoras de produtos e
serviços.(1)
Dentre os diversos programas brasileiros de qualidade e produtividade, o do setor
habitacional tomou rumos próprios. Em 18 de dezembro de 1998, com a assinatura
do então Ministério do Planejamento e Orçamento da Portaria nº 134 é instituído o
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional
(PBQP-H), visando inicialmente às edificações habitacionais.
No ano de 2000 estabeleceu-se uma ampliação do escopo do Programa, passando
a integrar o Plano Plurianual (PPA), englobando as áreas de Saneamento e Infra-
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estrutura Urbana, passando o “H” do programa, de “Habitação” para “Habitat”,
conceito mais amplo e que reflete melhor a nova área de atuação. Tem o Estado
como agente indutor e mobilizador da cadeia produtiva da construção civil, cabendo
destacar, que faz parte da proposta do Ministério das Cidades, que o PBQP-Habitat
esteja sempre integrado ao PBQP, reforçando a articulação institucional entre o
MDIC, o Ministério das Cidades e o setor privado.
O PBQP-Habitat é um programa de adesão voluntária, tendo como foco o aumento
da competitividade no setor da construção e modernização das empresas da cadeia
produtiva. O objetivo geral do programa é promover a qualidade e produtividade do
setor construtivo, visando aumentar a competitividade dos bens e serviços por ele
produzidos. Tendo como base o Qualihab, o setor da construção civil, em parceria
com o Governo Federal, procura repassar, a nível nacional, as experiências bemsucedidas na área de qualidade, de forma a beneficiar empresas, governos e
consumidores. O programa tem como finalidade proporcionar ganhos de eficiência
ao longo de toda cadeia produtiva, através de projetos específicos para a
qualificação de empresas projetistas e construtoras, produção de materiais e
componentes em conformidade com as normas técnicas, formação e requalificação
de recursos humanos, aperfeiçoamento da normalização técnica e melhoria de
qualidade laboratorial.
Dentre as diretrizes determinadas, destacam-se:
Ö afirmação da necessidade de atuação integrada dos agentes públicos e
privados;
Ö orientação de descentralização de procedimentos, de modo a respeitar as
diversas realidades regionais; e
Ö incentivar a utilização de novas tecnologias para a produção habitacional.(1) (13)
(32) (39)

A sensibilização e implementação do programa acontecem fundamentalmente nas
etapas:
Ö

Sensibilização e adesão: os diversos segmentos da cadeia produtiva da
construção se reúnem, por unidade da Federação, e técnicos da Coordenação
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Geral do PBQP-h apresentam o programa, buscando sensibilizar e mobilizar o
setor privado e os contratantes públicos estaduais para adesão ao Programa;
Ö

Programas setoriais: como segunda etapa, as entidades do setor se
organizam para realizar uma análise do segmento da construção civil nas
unidades da Federação, resultando na formulação do Programa Setorial de
Qualidade (PSQ); e

Ö

Acordos setoriais: a análise feita na etapa anterior um Acordo Setorial entre o
setor privado, o setor público estadual e a CAIXA, bem como demais agentes
financeiros, definindo metas e cronogramas de implantação dos Programas de
Qualidade, e assim, estabelecendo a prática do uso do poder de compra.40

O PBQP-h é estruturado em projetos, a partir de um modelo matricial. Cada projeto
corresponde a um conjunto de ações que contribui diretamente para o
desenvolvimento do Programa, buscando solucionar um problema específico da
área de qualidade na construção civil. Todos têm uma função específica no processo
e se relacionam direta ou indiretamente.
Cada projeto é desenvolvido pelo Governo Federal em conjunto com especialistas,
entidades do setor, consultores e setor privado, tendo um responsável denominado
Gerente do Projeto. Contam ainda com o apoio de um técnico da Coordenação
Geral e do Grupo de Assessoramento Técnico (GAT), que faz o papel de facilitador
do processo e também é o responsável pela compatibilização das ações entre
projetos.
Na data da pesquisa no sítio do Ministério das Cidades, em 3 de setembro de 2004,
contava o PBQP-h com os projetos:
01-. Estruturação e Gestão do PBQP-Habitat
02-.Sistema Nacional de Aprovações Técnicas
04-.Sistema de Qualificação- de Empresas de Serviços e Obras - SiQ
05-.Qualidade de Materiais e Componentes
06-.Sistema Nacional de Comunicação e Troca de Informações
07-.Formação e Requalificação dos Profissionais da Construção Civil
40

PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - PBQP-h.
Pesquisa geral na homepage - Etapas. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br/pbqph/etapas.htm>. Acesso em: 3 setembro 2004.
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08- Qualidade de Laboratórios
09- Aperfeiçoamento da Normalização Técnica para a Habitação
10-.Assistência Técnica à Autogestão
11- Cooperação Técnica Internacional
12- Cooperação Técnica Internacional - Brasil e Mercosul41
3.4

PROPOSTA PARA SISTEMA NACIONAL DE APROVAÇÕES TÉCNICAS SINAT

O SINAT é um empreendimento técnico, de âmbito nacional, para fornecer suporte à
operacionalização de um conjunto de procedimentos reconhecido por toda cadeia
produtiva da construção civil, nas avaliações de inovações tecnológica propostas na
utilização das habitações de Interesse Social. A meta é estimular a inovação
tecnológica, aumentando as alternativas disponíveis para a produção habitacional,
evitando os riscos de insucessos nos processos construtivos ocorridos no passado.
O Projeto 11 do PBQP-h, Cooperação Técnica Internacional, tem como objetivo
geral a troca de experiências em várias linhas de ação, ligadas à construção civil
habitacional, voltada à maior qualidade e produtividade nas habitações de Interesse
Social. Esta cooperação técnica acontece diretamente com entidades técnicas de
reconhecimento internacional.
Conforme

consta

no

sítio

http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_geral.htm

realizou-se duas missões para tratar de Qualidade de Laboratórios e Processo
Evolutivo de Empresas Construtoras, respectivamente.(41) Entretanto, durante as
pesquisas realizadas, esta autora encontrou a efetivação de um Estágio 3 Aprovações

Técnicas,

Qualidade

de

Laboratórios

e

Aperfeiçoamento

da

Normalização Técnica, contemplando os projetos do PBQP-h referentes à
formulação de um Sistema Nacional de Aprovações Técnicas (SINAT) de produtos
para construção civil, especialmente para habitações, à melhoria de qualidade e
infra-estrutura dos laboratórios brasileiros, visando apoio às demais atividades do
Programa e, ao aperfeiçoamento da normalização técnica nacional, através da
elaboração e adequação de normas técnicas brasileiras.
41
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As atividades relativas ao Estágio 3 inserem-se no Projeto 11 do PBQP-h,
Cooperação Técnica Bilateral Brasil, França e BID, aconteceram em Paris, França,
em junho de 2000, tendo no Brasil a coordenação da SEDU e da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo (EPUSP) e, na França a coordenação do CSTB,
Centre Scientifique et Technique du Batiment.
Este Estágio 3 conta com a participação dos técnicos brasileiros:
•

do IPT, particularmente o pesquisador Cláudio Vicente Mitidieri Filho, gerente
do SINAT neste estágio;

•

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Presidência da República;

•

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; e

•

da empresa de consultoria Tesis S/C Ltda.

A proposta original para o SINAT, Sistema Nacional de Aprovações Técnicas,
elaborada á época por seu responsável e gerente está apresentada na Figura 3.
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Secretaria

Associação
das Instituições

Comitê Técnico

Secretaria

Secretaria

Secretaria

INSTITUIÇÃO 1

INSTITUIÇÃO 2

INSTITUIÇÃO n

Concessão da
Aprovação Técnica

Concessão da
Aprovação Técnica

Concessão da
Aprovação Técnica

Controle
Periódico

Controle
Periódico

Controle
Periódico

FIGURA 3: Proposta para o SINAT, elaborada por Cláudio Vicente Mitidieri Filho
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Ao final do estágio, aproveitando a experiência francesa na emissão de documentos
de aprovação técnica, a proposta da Figura 3 é apresentada aos técnicos franceses,
possibilitando um melhor entendimento de questões que haviam sido discutidas
previamente no Brasil, em junho de 1999.
Fica comprovado que a proposta formulada inicialmente para o SINAT não deve ser
totalmente aberta, ou seja, o sistema tem potencial de funcionar de forma
descentralizada, contudo deve haver um grande controle por parte da Associação
das Instituições de Aprovação Técnica com relação às regras de concessão e
quanto aos próprios membros, sendo extensivo ao Comitê Superior, denominado
originalmente Conselho de Apelação. As exigências devem ser bastante rigorosas
para as instituições que se propuserem a conceder documentos e que desejarem
ingressar na Associação mencionada. Os técnicos brasileiros concluem também que
a Associação tem a grande função ainda de validar os documentos de aprovação
técnica, mediante a organização da sociedade em comitês ou grupos de trabalhos,
ante seu Comitê Técnico e mesmo em razão do seu apoio operacional ao Comitê
Superior.
A partir de discussões da proposta brasileira com técnicos franceses, surgiu a
contribuição destes técnicos para o modelo apresentado na Figura 4.
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Secretaria

Comitê Diretor
GT1
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Avaliação

Avaliação

Controle
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Controle
elementar

Controle
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Certificação
de
Conformidade

Certificação
de
Conformidade

Certificação
de
Conformidade

GT2

GT3

FIGURA 4: Esquema Funcional Geral da Proposta Francesa para o SINAT
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A proposta apresentada inicialmente para o Projeto 02.02.02, Sistema Nacional de
Aprovações Técnicas (SINAT), no âmbito do PBQP-h, sob a gerência do
pesquisador do IPT, Cláudio Vicente Mitidieri Filho, tem como objetivo estruturar e
implantar um Sistema de cobertura de Aprovações Técnicas de produtos
empregados em construção habitacionais, baseado no conceito de desempenho e,
como objetivo específico no PBQP-h, fomentar a garantia de qualidade de materiais,
componentes e sistemas construtivos (12).
Faz parte do Projeto 02.02.02, dois Subprojetos. O Subprojeto 02.02.02.01,
Elaboração de Normas Técnicas de Desempenho para Habitações e o Subprojeto
02.02.02.02, Estruturação e Implantação do SINAT. Esta autora escreve nesta parte
da dissertação apenas assuntos referentes ao SINAT.
3.4.1 ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE
APROVAÇÕES TÉCNICAS
Para Mitidieri Filho (2000), o objetivo do Subprojeto 02.02.02.02, proposta
apresentada na Figura 3, é operacionalizar o Sistema Nacional de Aprovação
Técnica para produtos empregados em construções habitacionais de Interesse
Social, com base no conceito de desempenho.
Para a proposição de um projeto de avaliação técnica de novos produtos e sistemas
para construção de habitações, Mitidieri justifica que mecanismos e procedimentos
regionais ou isolados para avaliação e aprovação técnica de produtos causam
entrave ao desenvolvimento tecnológico, prejudicando o emprego de inovações,
além de possibilitar práticas heterogêneas em obras com financiamento público.
Segundo o autor, a proposição e adoção de um sistema de avaliação técnica de
novos produtos destinados a edifícios habitacionais, de âmbito nacional, evidenciamse, portanto, em função das necessidades:
•

de harmonização da base técnica para avaliação de produtos e dos
procedimentos para concessão de Aprovações Técnicas;

•

de remoção barreiras internas (mercado nacional) e externo (integração
Mercosul, exportação e importação);

•

de evitar fracassos do passado, comprometimento da imagem da construção
habitacional industrializada e desperdício de recursos financeiros; e
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•

do “Código de Defesa do Consumidor” (indução a documentos de Aprovação
Técnica e co-responsabilidade do agente promotor e financeiro).

Î As diretrizes do Subprojeto prevêem:
•

Um Regimento Geral para o SINAT, definindo diretrizes para a prática da
Aprovação Técnica por terceiros, estabelecendo:
 responsabilidade do fabricante;
 responsabilidade do emissor da Aprovação Técnica;
 metodologia de análise de desempenho;
 critérios mínimos para aprovação; e
 conteúdo e condições de emissão da Aprovação Técnica.

•

O SINAT com um caráter descentralizado, em função da diversidade regional
e da magnitude do país, servindo como instrumento de regulamentação
nacional;

•

As avaliações de desempenho realizadas por Instituições Independentes ou
neutras, que atendam a requisitos e critérios de qualificação a serem
definidos;

•

O controle de qualidade exercido pelo produtor de forma contínua, sendo
de sua responsabilidade a garantia de qualidade, inspeções periódicas da
instituição concedente da Aprovação Técnica;

•

A participação no processo de aprovação técnica seria voluntária;

•

Interfaces com os demais projetos do PBQP-h
 Sistema Evolutivo de garantia de Qualidade de Construtoras;
 Sistema nacional de Comunicação e Troca de Informações;
 Cooperação Técnica Brasil/França/BID para o PBQP-h;
 Cooperação Técnica Bilateral Brasil/EU;
 Apoio à Utilização de Materiais e/ou Sistemas Alternativos;
 Qualidade de Laboratórios; e
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 Aperfeiçoamento da Normalização Técnica para a Habitação.
•

Um Conselho de Apelação para garantir o cumprimento das regras de
concessão de Documentos de Aprovação Técnica e dos requisitos e critérios
das instituições responsáveis, constituído por representantes:
 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano;
 do Sindicato de Produtores;
 das Instituições Concedentes;
 das Instituições de Defesa do Consumidor;
 do INMETRO;
 de Agentes Financeiros; e
 de Promotores de habitações de interesse social.

•

Sistemática de concessão do Documento de Aprovação Técnica por entidades
de terceira parte
 a avaliação do produto com base no conceito de desempenho;
 inspeções no controle de qualidade exercido pelo produtor;
 elaboração do Documento de Aprovação Técnica;
 concessão do Documento de Aprovação Técnica por um prazo determinado;
e
 controle periódico através de ensaios/vistorias e inspeções no controle de
qualidade do produtor.

Após o término de validade do Documento este seria renovado ou revogado.
Î Etapas do Subprojeto
As Etapas propostas para o Subprojeto são:
ETAPA 1 – Definição da base técnica de sustentação e do Grupo de Apoio
Técnico Específico


constituição do Grupo de Apoio Técnico Específico (GATE) para o subprojeto;
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definição de interfaces específicas com os demais projetos do PBQP-h; e



preparação de documento preliminar caracterizando o Sistema e as formas /
etapas de sua implantação, bem como a estrutura geral proposta.

ETAPA 2 – Estruturação do Sistema sob coordenação do Grupo de Apoio


estruturação e definição do Regimento Geral do SINAT;



integração das condições para habilitação da rede laboratorial de apoio ao
SINAT e definição das condições / procedimentos organizacionais e
administrativos para a implantação do Sistema;



definição dos requisitos e critérios para qualificação de uma Instituição
concedente do Documento de Aprovação Técnica;



delineamento de plano estratégico para implantação do SINAT, do ponto de
vista geográfico e temporal; e



animação e coordenação de Encontros Regionais.

ETAPA 3 – Consolidação do Sistema


animação e coordenação de Encontro Nacional para apresentação de
discussão do SINAT e do plano estratégico para implantação do mesmo;



análise das sugestões e integração das mesmas a um documento final; e



definição do instrumento que oficializaria o SINAT.

ETAPA 4 – Operacionalização do Sistema(12)
3.4.2 SISTEMA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE NOVOS PRODUTOS E
SISTEMAS PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES – UMA PROPOSTA
PARA O BRASIL
Esta proposição e adoção, pelos pesquisadores do IPT Mitidieri Filho, Rocha,
Thomaz e Vittorino (2002) de um sistema de avaliação técnica de novos produtos,
também destinados a edifícios habitacionais, de validade nacional, é justificado em
função das necessidades de:
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•

harmonização da base técnica para avaliação de produtos e sistematização
dos procedimentos para concessão de documentos aprovações técnicas;

•

remoção de barreiras internas (mercado nacional) e externo (integração
Mercosul, integração Mercosul e América Latina); e

•

evitar fracassos do passado, comprometimento da imagem da construção
habitacional

industrializada

e

desperdício

de

recursos

financeiros,

principalmente públicos.
O objetivo da nova proposta para o SINAT é estruturar e implementar um Sistema de
cobertura nacional de Aprovação Técnica de produtos, processos ou sistemas
empregados na construção civil, com base no conceito de desempenho. Para isto, é
necessária a harmonização de procedimentos para que haja uma convergência de
resultados da avaliação de um mesmo produto, processo ou sistema construtivo,
quando submetido a processos de avaliação, tanto por instituições avaliadoras
distintas, quanto por uma única instituição avaliadora em tempos diferentes.
Ainda de acordo com os pesquisadores do IPT Mitidieri, Rocha, Thomaz e Vittorino
(2002), um sistema, para avaliar e aprovar tecnicamente o desempenho de um
produto, processo ou sistema inovador, ou ainda não completamente normalizado,
além de sua concepção clara e objetiva, com regras bem definidas e de consenso
entre os setores produtivo e público promotor da habitação deve conter premissas e
diretrizes para seu desenvolvimento e implantação.
Contando com as experiências já desenvolvidas e que obtiveram êxito no Brasil, a
exemplo da Referência Técnica IPT (RT/IPT), os pesquisadores do IPT destacam
como premissas e diretrizes conceituais para o desenvolvimento e implantação do
Sistema.
Î Premissas e diretrizes conceituais
•

ter como base a abordagem de desempenho. O produto, processo ou sistema
construtivo deve atender a requisitos e critérios de desempenho que atendam
as exigências de seus usuários;

•

a avaliação de desempenho realizada deve considerar situações específicas de
uso do produto, processo ou sistema construtivo, quando definidos a priori;
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•

os

produtos,

processos

ou

sistemas

construtivos

devem

ser

bem

caracterizados na ocasião da avaliação técnica, possibilitando o controle de
qualidade quando empregado em escala, com base em ensaios e análises
periódicas de seus materiais e componentes, e em inspeções periódicas da
eficácia do controle de qualidade na produção, adotada pelo produtor ou
construtor - o termo inspeção está sendo aqui adotado, conforme discussões
internas no IPT, para não subentender que a auditoria é sobre o sistema de
gestão de qualidade da empresa. O foco é o produto e o controle de qualidade
final é exercido no processo de produção e no produto acabado;
•

a concessão do documento de avaliação será descentralizada, a partir de uma
sistemática homogênea e pré-definida, reconhecida por todos os agentes ou
atores integrantes da cadeia produtiva, públicos e privados; e

•

o produtor ou construtor, detentor ou aplicador da inovação tecnológica, é
responsável pela demonstração e garantia de qualidade de seu produto,
processo ou sistema construtivo, pela orientação quanto ao uso e manutenção,
e pela assistência técnica junto ao mercado consumidor.

A operacionalização do SINAT representa a criação de uma infra-estrutura
fundamental para o desenvolvimento tecnológico do setor da construção civil,
entretanto, sua proposição não é a de uma ação específica de apoio ao
desenvolvimento de qualquer novo produto de construção em particular. A proposta
do SINAT é avaliar produtos inovadores utilizando-se normas brasileiras de
desempenho e procedimentos de garantia de manutenção de qualidade ao longo do
tempo (controle de qualidade, inspeções periódicas), ou critérios de desempenho
desenvolvidos para um determinado tipo de produto, mesmo que ainda não exista
norma brasileira de desempenho. Deve conter as diretrizes para concessão de
DATec (Documentos de Avaliação Técnica) por instituições independentes ou
neutras, definindo ainda um Comitê Técnico de apoio e um Comitê Superior.(10)
O SINAT deve ter um caráter descentralizado, as avaliações de desempenho devem
ser realizadas por instituições independentes ou neutras, que atendam a critérios
básicos de qualificação; o controle de qualidade do objeto avaliado deve ser
exercido pelo produtor de forma contínua, sendo de sua responsabilidade a garantia
da qualidade. A participação no processo de avaliação e concessão do documento
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de avaliação técnica é voluntário, isto quer dizer que parte do produtor a
necessidade de demonstrar a qualidade ou o desempenho potencial de seu produto
junto ao mercado.
Î Modelo do Sistema
O modelo do sistema proposto prevê:
•

um Conselho Superior, responsável pelo cumprimento das regras de
concessão de DATec, assim como dos critérios de qualificação das instituições
de avaliação; teria ainda a responsabilidade de resolver eventuais conflitos;
Este Conselho deverá ser representativo do complexo da construção
habitacional, com representantes:
 Governo Federal;
 de produtores;
 de construtores;
 de instituições técnicas concedentes de DATec;
 da ABNT; e
 de agentes promotores da habitação.

•

uma Secretaria de apoio ao Conselho Superior e ao Comitê Técnico,
constituída e mantida pela reunião do conjunto de instituições técnicas
habilitadas a conceder o DATec;

•

um Comitê Técnico, constituído por técnicos das instituições habilitadas, além
de outros técnicos, convidados do meio, com a função de harmonizar as bases
e diretrizes técnicas de avaliação de novos produtos; e

•

as instituições habilitadas a conceder o DATec, reunidas de modo a manter-se
a homogeneidade, transparência e credibilidade que o sistema requer.
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Î Regras fundamentais consideradas para qualificação das Instituições
Concedentes
Para a qualificação das Instituições as regras fundamentais a seguir, além de outras,
devem ser consideradas:
•

a instituição deve ser pessoa jurídica;

•

a equipe técnica deve ter capacitação mínima para realizar:
Análises
⇒ critérios mínimos de desempenho para aprovações técnicas; e
⇒ conhecimento de base para produtos, processos e sistemas construtivos,
técnicas de construção, processos de durabilidade e degeneração dos
materiais, problemas patológicos, etc.
Ensaios
⇒ conhecimento de execução e interpretação de resultados de ensaios; e
⇒ conhecimento para avaliação do controle da qualidade na produção e na
instalação do produto.

•

ter capacitação para preparar adequadamente os Documentos de Avaliação
Técnica, mantendo secretária própria capaz de rastrear as demandas, os
arquivos dos documentos concedidos, publicados, revogados e renovados; e

•

participar da reunião das Instituições e no Comitê Técnico, mediante
representantes formalmente indicados.

As Instituições Concedentes ou Entidades de Terceira Parte devem ter como
diretrizes para a Sistemática de concessão do Documento de Aprovação Técnica:


avaliar o produto, processo ou sistema construtivo com base no conceito de
desempenho;



inspecionar o controle de qualidade exercido pelo produtor;



elaborar do Documento de Avaliação;



conceder Documento de Aprovação Técnica por um prazo determinado; e



realizar periodicamente através de ensaios, vistorias e inspeções controle de
qualidade do produtor.
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Como este Sistema proposto é descentralizado, cada instituição é responsável pela
avaliação técnica realizada e pela concessão do seu documento de avaliação, sob
bases técnicas homogêneas e reconhecidas pelo Comitê Técnico. Os documentos
de avaliação técnica concedidos pelas instituições qualificadas pelo Conselho
Superior são reconhecidos em todo Sistema.
Î Etapas do SINAT
A sistemática proposta para o SINAT prevê cinco etapas:
ETAPA 1 – Condução da avaliação técnica do produto, processo ou sistema,
considerando-se os critérios de desempenho homogeneizados no
Comitê Técnico; e
ETAPA 2 – Auditoria no controle de qualidade exercida pelo produtor, verificando-se
a capacidade do produtor de controlar e manter a qualidade do produto
fabricado em escala.
Caso seja considerado satisfatório, na segunda fase, o desempenho potencial do
produto, processo ou sistema, e caso seja verificada a eficácia do controle de
qualidade exercido pelo produtor, são iniciadas as Etapas 3 e 4.
ETAPA 3 – Elaboração do Documento de Avaliação Técnica; e
ETAPA 4 – Concessão do Documento de Avaliação Técnica.
Regras básicas para concessão e uso da marca institucional devem ser
estabelecidas pelo próprio sistema, em reunião das Instituições Técnicas, não sendo
obrigatório a qualquer Instituição a consideração de regras complementares,
principalmente no que se refere à proteção de sua marca. Estas regras devem estar
especificadas no contrato de concessão a ser firmado entre Instituição Técnica
concedente e detentor do documento de avaliação técnica.
ETAPA 5 – Realização de auditorias, inspeções e ensaios periódicos para
verificação da manutenção da qualidade do produto ou do processo
produtivo, durante o período de validade do DATec concedido.
O período de validade de concessão do DATec deve ser definido como único para
qualquer situação, propondo-se inicialmente dois anos, para a primeira concessão.
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Findo o prazo de validade, o DATec poderá ser renovado por igual período ou,
eventualmente, período superior, caso haja interesse por parte do produtor e sejam
mantidas as condições previstas no documento de avaliação.
Um DATec pode vir a ter seu cancelamento durante sua vigência, caso haja
descumprimento das condições constantes nos respectivos documentos e/ou seja,
constatada diretamente pela Instituição concedente ou indiretamente em razão de
reclamações de clientes ou usuários, falhas sistemáticas do produto junto ao
mercado. Nestes casos, deve caber à Instituição Técnica concedente do documento
técnico manter canais de atendimento do mercado.
3.5

DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Documento de Avaliação Técnica é um documento de formato padronizado pela
Instituição que o concede e expressa o conceito da Instituição sobre o desempenho
potencial ou previsível de um determinado produto, processo ou sistema construtivo,
considerando-se as condições de instalação, execução, uso, operação, manutenção
e exposição previstas ou estabelecidas pelo produtor e consideradas na ocasião da
avaliação de desempenho.
O processo de avaliação caracteriza-se pela avaliação da inovação tecnológica em
função do uso da edificação, definidas as condições de exposição a que estará
submetida, tendo como base os critérios de desempenho definidos para as
condições de uso previstas e tendo como pressuposto que o produtor tenha um
controle contínuo sobre a qualidade, tanto na produção quanto na instalação. Ainda
neste sentido, é de responsabilidade do produtor disponibilizar assistência técnica
ao mercado e manter formas de treinamento quanto ao emprego, uso, operação e
manutenção da inovação tecnológica por ele concebida. Para isto, as informações
devem partir dos produtores através de manuais técnicos completos com as
orientações necessárias ao adequado emprego, uso, operação e manutenção da
inovação tecnológica para a construção.
A Figura 5 apresenta, de forma resumida, a sistemática de concessão de um
Documento de Avaliação Técnica.
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1 – Avaliação do produto
com base no conceito
de desempenho

2 – Auditoria no controle de
qualidade exercido pelo
produtor

3 – Elaboração do
Documento de Avaliação

4 - Concessão do Documento
de Avaliação Técnica

5 – Controle periódico através de
ensaios/vistorias e inspeção no
controle de qualidade do
produtor

FIGURA 5: Sistemática de concessão de um
Documento de Avaliação Técnica

O Documento de Avaliação Técnica contempla informações:


do produto, processo ou sistema construtivo e do escopo da avaliação;



dos requisitos e critérios de desempenho adotados na avaliação, regulamentos,
e normas técnicas consideradas;



das características técnicas do produto, processo ou sistema construtivo, forma
de aplicação ou execução, resumidamente, tomando-se como pressuposto que
o produtor disponibilizará junto ao meio técnico e mercado consumidor
informações detalhadas;



sobre a avaliação técnica conduzida, com resumo dos principais aspectos de
caracterização e aspectos do objeto da avaliação;



do sistema de garantia de qualidade do produtor;



da assistência técnica oferecida, formas de treinamento ou outras fontes de
informações sobre o produto, processo ou sistema construtivo, incluindo
aplicações práticas; e
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das condições de emissão e do prazo de validade do documento, definidos pela
instituição emissora.(10)

Este capítulo relata a evolução e sistemática de avaliação técnica no Brasil,
abordando inicialmente a problemática brasileira das inovações tecnológicas, a
evolução da avaliação técnica de produtos, processos e sistemas construtivos
inovadores e, como esta evolução contribuiu para a elaboração do primeiro conjunto
de normas brasileiras de desempenho de edifícios habitacionais de até cinco
pavimentos, na CE-02:136, do CB 02 da ABNT.
Estão apresentadas as particularidades da indústria da construção civil, a
importância da Certificação de Conformidade de produtos normalizados e da
avaliação e aprovação técnicas de inovações tecnológicas como instrumento para a
melhoria da qualidade e competitividade neste setor.
Também se apresenta a evolução para implementação de um programa brasileiro de
qualidade e produtividade, mostrando uma proposição para um Sistema Nacional de
Tecnologia da Habitação, que serviu como subsídio ao PBQP-Habitat na
implementação do SINAT. Também aborda algumas proposições existentes para o
SINAT.
O Capítulo 4 apresenta alguns modelos mundiais de sistemáticas de avaliação
técnica adotadas por países membros da WFTAO. Também aborda assuntos
pertinentes a UEAtc, a EOTA e a WFTAO.
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4

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – MODELOS APRESENTADOS

Segundo Mitidieri (1998), a preocupação com a avaliação técnica ou avaliação de
desempenho vem desde 1925, com uma publicação sobre recomendações e
práticas para construções, do National Bureau of Standards (NBS), instituição
antecessora do National Institute of Standards and Technology USA (NIST), onde se
recomendava, sempre que possível, a avaliação técnica em termos de desempenho.
Em um esforço conjunto das instituições Reunión Internationale de Laboratoires
d’Essais et de Recherches sur les Materiaux et Constructions (RILEM), American
Society for testing and Materials (ASTM) e Conseil International du Batiment (CIB),
foi sistematizado no primeiro simpósio, ocorrido nos Estados Unidos, durante os
anos 60 e 70, principalmente em função da industrialização do pós-guerra, o
conceito de desempenho e a avaliação de desempenho de produtos inovadores,
tendo o National Bureau of Standards (NBS - USA), instituição antecessora do
National Institute of Standards and Technology (NIST – USA), como uma das
instituições propulsoras.
Outras instituições, após a realização deste primeiro simpósio internacional, também
se dedicaram à questão do desempenho, formulando requisitos e critérios de
desempenho para componentes e elementos para edifícios, destacando–se as
seguintes:
•

UEAtc – Union Européene pour L’Agrement technique dans la construction,
Europa, Secretaria no Reino Unido;

•

CSTC – Centre Scientifique et Technique de la Construction e UBAtc – Union
Belge pour L’agrément technique dans la construction, Bélgica;

•

Agencia para el Desarrollo internacional, México;

•

FUPROVI – Fundación Promotora de Vivienda, Costa Rica;

•

IRAM – Instituto Argentino de Normalización y Certificación e INTI – Instituto
Nacional de Tecnologia Industrial, Argentina;

•

SERVIVIENDA – Fundación Servicio de Vivienda Popula, e INCONTEC –
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Colômbia;
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•

INAVI – Instituto Nacional de la Vivienda, Venezuela; e

•

FUPROVI – Fundación Promotora de Vivienda, Costa Rica.(1)

Pode-se dizer que as entidades ou instituições que atuam com “Aprovações
Técnicas” de Produtos, Sistemas ou Processos concentram a grande parte dos
pesquisadores que atuam nesta área. No Anexo A deste trabalho é apresentada
uma Tabela contendo as instituições, por países, pertencentes às Organizações de
Aprovações Técnicas, como UEAtc, EOTA e WFTAO; nesta tabela contém todas as
instituições de um mesmo país, com informações dos dirigentes e pesquisadores
coordenadores responsáveis pela concessão dos Documentos de Avaliação
Técnica.42 43 44
4.1

MODELOS DE SISTEMÁTICAS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Cavani (1989), relata que embora não constitua uma autorização ou garantia,
entidades como órgãos públicos, instituições financeiras, organizações de
empreiteiros, companhias de seguro e consumidores de perfil mais técnico, tais
como profissionais de compra, especificadores, arquitetos e engenheiros, em alguns
países na Europa e também em outros continentes exigem a apresentação de
Documentos de Avaliação Técnica para aceitação de inovações tecnológicas na
construção civil.
Segundo o autor, a legislação impõe uma significativa responsabilidade civil para o
construtor em alguns países. Cita a França como exemplo, onde o construtor é
responsável por todas as etapas da edificação, incluindo sua pintura, por 10 anos,
onde existe a prática corrente do seguro de responsabilidade civil e como
conseqüência a intervenção das companhias de seguro na análise da qualidade das
edificações seguradas, conduzindo a grandes incentivos às de avaliações, uma vez

42

43

44

UNION EUROPÉENE POUR L’AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCCIÓN - UEAtc.
Pesquisa
geral
na
homepage
Member
Institutes.
Disponível
em:
<
http://www.ueatc.com/brmain.html>.Acesso em: 10 junho 2004.
EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS – EOTA. Pesquisa geral na
homepage - Member. Disponível em: < http://www.eota.be/>.Acesso em: 28 janeiro 2005.
WORLD FEDARATION OF TECHNICAL ASSESSMENT ORGANIZATIONS - WFTAO. Pesquisa
geral na homepage - members. Disponível em: <http://www.wftao.com/related.php>.Acesso em:
10 junho 2004.
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que com a apresentação de Documentos de Avaliações Técnicas, consegue-se mais
facilmente seguro a taxas mais baixas.
Já a falta de exigência de sistemática de avaliação como acontecia em Portugal,
segundo o mesmo autor, fazia com que a avaliação não cumprisse seu papel na
questão da qualidade das edificações, correndo-se assim riscos no emprego de
inovações.(30) Fato, aliás, bastante comum em nosso país, gerando assim má
utilização de recursos naturais, como o emprego de fechamento vertical externo,
mais adequado a países de clima frio, que usado em um país de clima tropical, como
o Brasil, gera um consumo inadequado de recursos hidroelétricos.
Ainda sobre Portugal, Cavani exemplifica que o LABORATORIO NACIONAL DE
ENGENHARIA CIVIL (LNEC), praticava a emissão, a pedido da empresa
interessada, de um Parecer de Viabilidade de Utilização. Este parecer tem caráter
preliminar servindo para orientar as empresas nas decisões de promover a préfabricação prevista e nos ajustes necessários ao projeto. Com esta prática, os
sistemas construtivos inovadores já se desenvolvem de modo a atender as
exigências que lhes são feitas. Os sistemas detentores de um Parecer de Viabilidade
de Utilização podem mais tarde ter a avaliação complementada considerando a
obtenção do Documento de Avaliação Técnica.(30)
Por ser muito amplo o número de instituições listadas na tabela do Anexo A,
apresentar todas as sistemáticas das instituições que atuam com avaliações de
desempenho de inovações tecnológicas e com “Aprovações Técnicas” para
materiais, elementos, produtos, sistemas, processos ou equipamentos inovadores,
além de outros, relacionadas, não é tarefa para apenas um trabalho de dissertação.
Assim, esta autora, de forma a mostrar uma visão mundial simplificada, escolheu
modelos de sistemática de avaliação técnica de instituições pertencentes a
continentes distintos, membros da WFTAO, escolhendo-se a França e o Reino Unido
como representantes do continente Europeu, a África do Sul, representando o
continente Africano, o Brasil, o continente Americano e o Estado de Israel
representando o continente Asiático.
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4.1.1 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NA FRANÇA - CENTRE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (CSTB)
A sistemática de avaliação técnica francesa teve início após a Segunda Grande
Guerra, tendo sido estabelecida pelo Ministério da Reconstrução, para atender aos
problemas decorrentes da aplicação de produtos e sistemas construtivos inovadores
que surgiram na reconstrução do país. O Procedimento Agrément, conhecido
atualmente como Procedimento Avis Technique, documento relativo à avaliação
quanto ao uso das inovações tecnológicas construtivas, foi estabelecido por decreto,
em 3 de setembro de 1958.(17)
Em 1969, o decreto nº 69-750 de 24 de julho, do Ministre du Développement
Industriel et Scientifique, Ministre de l’Équipement et du Logement e da Secrétaire
d’État au Logement, adequa o Centre Scientifique et Tecchnique du Bâtiment e
decreta, no Artigo 1, o estabelecimento de uma Comissão encarregada de formular
Avis Techniques, sob a égide do Ministre de l’Équipement et du Logement. Neste
mesmo ano de 1969, um outro decreto ministerial de 2 de dezembro, relativo à
avaliação

de

desempenho

para

inovações

tecnológicas

empregadas

nas

construções, planeja o Procedimento Avis Technique para substituir o Procedimento
Agrément estabelecido em 1958.
Além das certificações NF (certificação pela Norma Francesa, marca da AFNOR), a
França oferece dois tipos de documento de avaliação técnica para inovações
tecnológicas. O documento de avaliação Avis Technique (ATEC) e um outro
documento de avaliação denominado Appreciation Technique d’Experimentation
(ATEx).
4.1.1.1

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DO CSTB

Î Avis Technique (ATEC)
A solicitação do Avis Technique é voluntária, aplica-se apenas a inovações
tecnológicas com composição, estrutura e forma bem definidas, e cuja fabricação é
realizada sob condições que garantam a permanência das características para os
vários usos previstos, quando a normalização ou a prática profissional não fornece
elementos técnicos suficientes de avaliação. Estes usos são definidos pelo
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solicitante, inclusive com definição dos procedimentos de execução ou instalação da
inovação tecnológica na obra.
O documento de avaliação técnica Avis Technique é, em princípio, formulado por
uma Comissão Interministerial, que objetiva relatar as justificativas técnicas de sua
concessão, tais como, cálculos, ensaios técnicos ou julgamento técnico baseado na
experiência. Pode incluir restrições, particularmente relativas às condições de
fabricação e montagem, instalação ou aplicação do produto na obra.
O Avis Technique não oferece garantia do Estado nem dos organismos
encarregados de sua elaboração e publicação, não isenta as responsabilidades do
usuário ou do responsável por sua comercialização e não tem o efeito de conferir ao
detentor deste documento de concessão, direito exclusivo sobre a produção ou
comercialização.
A Comissão Interministerial, encarregada de formular Avis Technique, é presidida
por um funcionário civil sênior e composta por funcionários dos Ministérios
encarregados da Construção e da Indústria (decreto de 1º de fevereiro de 1985), por
funcionário do Ministério encarregado da Educação (decreto de 17 de maio de
1983), por representantes do CSTB, por representantes da Association Française de
Normalisation (AFNOR), por representante da Agência ligada às seguradoras e à
qualidade das construções. Para cada um destes membros, com exceção do
presidente, é designado um substituto ou suplente. Esta Comissão também inclui
representantes do setor empreendedor (agentes promotores privado e público), e
pessoas escolhidas entre industriais, construtores, arquitetos ou técnicos cujas
atividades estejam particularmente ligadas com a Construção Civil, sendo o nível
mais alto de consulta entre os setores profissionais que são parte do processo.
O presidente, os membros da Comissão e seus substitutos ou suplentes,
previamente definidos, são nomeados por decreto do ministre de l’Urbanisme et du
Logement, a partir de proposta do Ministério responsável pela Indústria que designa
estes representantes. Esta Comissão submete seus regulamentos internos e as
diretrizes gerais, relativos à solicitação e concessão do Avis Technique, suas
avaliações e revisões, à aprovação do Ministre de l’Équipement et du Logement,
sendo consultado o Ministre du Développement Industriel et Scientifique.
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Sob a autoridade do presidente, a Comissão coloca questões de ordem geral,
delegando seus poderes de formulação do Avis Technique a especialistas
competentes em um determinado campo, constituindo os Grupos Especializados,
designados por diferentes áreas de competência, cuja participação é voluntária.
Cada Grupo é presidido por uma personalidade idônea, externa ao CSTB,
competente no setor do Grupo e assistido por um Relator (engenheiro) do CSTB que
é o líder técnico do Grupo.
Os Grupos Especializados são temáticos, compostos de acordo com o caso, em
números variáveis de técnicos pertencentes às categorias de produtores, de
financeiras, de construtores, de organizações de pesquisas (pública ou privada), de
arquitetos, de engenheiros consultores, de firmas de engenharia, de agências de
inspeção, de organizações governamentais e da AFNOR, podendo consultar outros
especialistas.
O CSTB detém a Secretaria da Comissão, informando, através de um Relator, as
solicitações de concessão.
A partir de meados de 1998 resolveu-se submeter a inovação tecnológica à análise
prévia de uma Comissão, antes do envio ao Grupo Especializado, visando uma
análise inicial de risco do produto mediante acordo prévio; este risco é definido em
baixo, no qual enquadram-se aproximadamente 90% dos ATECs, e alto, no qual
enquadram-se aproximadamente 10% dos ATECs(12). Esta Comissão, Commission
Prévention Produits (C2P), que é administrada pela Agence Qualité Construction,
determina, geralmente, o que é aceito pelos contratos de seguro. Geralmente são
admitidos:
9 para o campo tradicional, as disposições retidas pelos DTU45 e NF DTU, e as de
uma lista de Regras profissionais aceitas pela C2P; e
9 para o campo não tradicional, os procedimentos dispostos de um ATEC
favorável válido.

45

DTU – Document Technique Unifié:Unified Code of Pratice. Documento que traz informações
sobre o processo de montagem ou colocação em obra e sobre relações comerciais entre partes.
Antes os DTUs eram documentos não discutidos no âmbito da AFNOR, somente elaborados pelo
CSTB e respectiva comissão, mas atualmente são debatidos e transformados em Norma
Francesa, NF.
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Certas famílias de produtos sob ATEC ou de produtos sem ATEC “são postos em
observação” pela C2P, que enuncia este fato no sítio da Agence Qualité
Construction. Também é anunciada, neste mesmo sítio, uma lista completa dos
ATECs que não estão em observação.46 47
Ö Procedimento Avis Technique (ATEC)
O Procedimento ATEC será apresentado em três fases conforme a Figura 6 (Fase
da constituição do pedido), Figura 7 (Fase preparatória de instrução) e Figura 8
(Fase de instrução), respectivamente.48

46

47

48

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT. Documents governing the
Technical Assessment procedure. Paris: CSTB, 1997.
_____.- Espace Avis Technique. Guide pour la consultation de l’Avis Technique. Disponível
em: <http://www.cstb.fr/app/atec/atec-cstb/pdf/guideAT.pdfl>. Acesso em: 10 setembro 2005
BAZIN, M. Procedure des Avis Techniques. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
<bazin@cstb.fr> em 16 setembro 2005.

0 – FASE COMERCIAL FORA DO PROCEDIMENTO

1 – FASE DA CONSTITUIÇÃO DO PEDIDO

SOLICITANTE
* Envia Formulário
de
Solicitação,
acompanhado do
regulamento
de
despesas globais.

RELATOR
* Indica ao Solicitante da composição das
taxas correspondentes aos serviços e outras
despesas globais; e
* Envia ao Solicitante os documentos oficiais
(formulário de solicitação e folhetos das
regras relativas à instrução do ATEC).

* Atribui um nº ao pedido; e
* Arquivo do pedido na base de
gestão dos ATEC.

Secretaria do ATEC
Registro da Solicitação

RELATOR

Cópia

SOLICITANTE

*

Emite
ao
Solicitante
correspondência oficializando a
solicitação; e
* Emite fatura para a prestação dos
serviços.

Próxima fase: preparatória de instrução

FIGURA 6: Fase de constituição do pedido
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2 – FASE PREPARATÓRIA DE INSTRUÇÃO

TAXA

Solicitante
Constituição do Dossiê Técnico de Solicitação
* Formulário de solicitação preenchido;
* Descrição do produto ou sistema;
* Lista completa de empregos anteriores; e
* Dossiê Técnico de Solicitação

Relator

Comissão C2P
Análise Inicial de Risco

15 dias

* Arquiva processo na base
de gestão do ATEC
Relator
* Determina a admissibilidade do
Processo Técnico com a
classificação C2P; e
* Encaminha ficha de
classificação (“A” ou “B”)

Secretaria do ATEC

* Envia ao Solicitante correspondência
notificando sobre a admissibilidade da
sua solicitação
Próxima fase: de instrução

FIGURA 7: Fase preparatória de instrução
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3 – FASE DE INSTRUÇÃO

CANCELAMENTO
ANTES
DO REGISTRO DO DOSSIÊ
Custo do registro + 20% do
custo de concessão

Relator
Análise do Dossiê Técnico de Solicitação

Solicitante
Complementa dados e
prepara novo Dossiê
Técnico de Solicitação

Não

Dossiê Técnico
de Solicitação

Registra o Dossiê
Técnico de Solicitação

Sim

Secretaria do ATEC

COMPLETO?

Emite
ao
Solicitante
correspondência notificando
o Registro do Dossiê

1 mês

Solicitante
Início
do
Processo

Emite
correspondência
notificando
sua
aorovação

3.1 - A partir dos elementos do Dossiê Técnico de Solicitação aprovado e registrado (resultados de ensaios, consultas ao Bureaux de

4 meses

Contrôle, consulta aos construtores, visitas locais e à fábrica) o Relator prepara o Dossiê de Apresentação para o Grupo
Especializado:
 Organiza o processo do Dossiê Técnico de Solicitação aprovado;
 Redige a minuta do ATEC; e
 Elabora, se necessário, um Relatório de Instrução.
CANCELAMENTO
ENTRE
O
REGISTRO E A COMUNICAÇÃO DA
MINUTA
Custo do registro + 60% do custo de

1 mês

concessão
Solicitante
* Formula suas observações;
* Aprovar o Dossiê de
Apresentação

CANCELAMENTO APÓS A
MINUTA DO ATEC

Custo total

Relator
* Quando a solicitação é objeto de uma classificação C2P “A” ou “B”, é
constituído dossiê para procedimento de análise, como conclusão da
Fase 3.1, antes do envio ao Solicitante.

Relator
* Envia ao Solicitante o Dossiê de Apresentação

Secretaria do ATEC

SAT e DT geram o
Procedimento C2P com o
secretariado da comissão de
l’
Agence
Qualité
Construction

3.2 - A recepção das observações do Solicitante ou expirado o prazo de um mês previsto, o processo deve
ser apresentado na primeira reunião do Grupo Especializado, prevista para 15 dias após a recepção
das observações do Solicitante. O Relator dispõe de 15 dias para proceder o envio do Dossiê de
Apresentação aos membros do Grupo Especializado.
Com base no Dossiê de Apresentação, o Grupo Especializado pode:
♦ Solicitar complementação de informações; e
♦ Formular seu parecer.

1º caso:
I Análise sem formalidade adicional
II Conclusão da análise por iniciativa do candidato

2º caso:
O Relator recebe o ATEC formulado pelo Grupo Especializado,
enviando-o para assinatura do Presidente do Grupo e Secretário do
ATEC. O Relator prepara o circuito da publicação.

Relator:
Em caso de persistir discordância com relação ao Dossiê de
Apresentação, o Relator entrega aos membros do Grupo
Especializados: a minuta do ATEC, se necessário, o Relatório de
Instrução, observações formuladas pelo Solicitante a respeito da
Minuta ou do Relatório e, quando necessário, alguma informação
complementar formulada pelo Solicitante.

Publica as listas dos
ATECs formulados aos
Bureaux de controle e
aos seguradores

Notifica ao Solicitante do
ATEC,
através
de
correspondência registrada, a
formulação do documento pelo
Grupo Especializado

Secretaria do ATEC

Recebe as observações do Solicitante, e após
providências do Relator, providencia a
assinatura no ATEC do Diretor Técnico,
lançando a publicando e disponibilizando-a no
sítio do CSTB.

Secretaria do ATEC

Secretaria do ATEC

Solicitante
Tem um prazo de 1 mês para
formular suas observações
sobre o ATEC proposto

FIGURA 8: Fase de instrução
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Para elaborar a representação gráfica do Procedimento ATEC apresentado na
Figura 6, na Figura 7 e na Figura 8, esta autora usou as informações contidas nos
documentos Documents governing the Technical Assessment procedure e
Procedure des Avis Techniques. Devido à complexidade do Procedimento francês,
esta representação foi dividida em três Fases.
Na Fase preparatória de instrução, Figura 7, a análise inicial de risco, realizada pela
Comissão C2P, ocorre mediante ao pagamento de uma taxa, aprovada pelo
Conselho de Administração do CSTB, que cobre as despesas para análise de todo
dossiê apresentado. Esta taxa não faz parte dos Custos do Registro e de
Concessão.
Os Dossiês Técnicos de Solicitação só são registrados se apresentados de acordo
com as prescrições estabelecidas nas Diretrizes Gerais relativas a solicitação de
concessão de ATEC, suas aplicações e revisões, preparadas pela Comissão, em
aplicação ao Artigo sobre “Garantia de conformidade do produto” e, conforme o
caso, os Guias Técnicos Especializados para famílias de produtos ou sistemas de
sua competência como estabelecido no Artigo sobre “Atividades”.49
Na Fase de instrução, Figura 8, a solicitação para concessão do ATEC recebida pela
Secretária só passa para a fase 3.1., se está de acordo com as exigências
estabelecidas no Artigo sobre “Apresentação da solicitação” e no Artigo sobre
“Cancelamento da solicitação” dos Regulamentos internos da Comissão
encarregada de formular o ATEC.50
Ainda sobre a Fase de instrução (marcada em vermelho), dentro do prazo de 15 dias
após o recebimento das observações do solicitante relativas ao Dossiê de
Apresentação e havendo recursos para definir um dos procedimentos estabelecidos
no Artigo “Análise sem formalidade adicional”51 e “no Artigo “Conclusão da
49

50

51

Nota da autora: o Artigo “Atividades” trata da preparação e submissão, para aprovação da
Comissão, dos Guias Técnicos especializados para uso dos solicitantes, que são chamados para
complementação, no campo de atuação específico de cada Grupo, de acordo com o estabelecido
o Artigo Revisão a pedido do Solicitante, das Diretrizes Gerais relativas à solicitação de
concessão de ATEC, suas aplicações e revisões.
O Artigo Apresentação da solicitação compreende a fase de análise, incluindo a da Comissão
C2P e a fase de registro do Dossiê Técnico, que inclui preparação do Dossiê Técnico de
Solicitação, seu registro e sua aprovação pelo solicitante. O Artigo Cancelamento da solicitação
trata dos períodos de cancelamento e suas respectivas taxas.
Análise sem formalidade adicional, quando não há possibilidade de acordo dentro do prazo
limite estabelecido, que é de um mês, e caso o Solicitante não peça prolongamento deste prazo, o
Grupo, após informar o Solicitante, pode continuar a análise sem formalidade adicional, tendo por
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análise por iniciativa do candidato”52, caso persista discordância com relação ao
Arquivo utilizado para análise, o Relator entrega aos membros do Grupo
Especializados: a minuta do ATEC, se necessário, o Relatório de Instrução,
observações formuladas pelo Solicitante a respeito da Minuta ou do Relatório e,
quando necessário, informação complementar formulada pelo Solicitante. Estes
arquivos são verificados durante a primeira reunião do Grupo Especializado, depois
de expirado o período de três semanas a partir do recebimento das observações do
solicitante.
Neste caso o Grupo pode convidar o solicitante a esclarecer qualquer dúvida,
apresentando seu ponto de vista, e caso não encontrar no Arquivo ou nas
explicações do solicitante, comprovações suficientes, solicitar realização de ensaios
ou investigações complementares.
De acordo com o documento estudado por esta autora, caso persista o
procedimento estabelecido no Artigo “Conclusão da análise por iniciativa do
candidato”, o processo de avaliação recomeça ou é finalizado.
Ö

Responsabilidades e atribuições

Papel e objetivo da Comissão
Para exercer suas atividades, a Comissão encarregada de formular ATEC tem como
funções:
9 estabelecer os preceitos do ATEC e mantê-los;
9 constituir os Grupos Especializados, orientando e monitorando suas ações, bem
como designar seus respectivos presidentes.
9 promover a integração de novos

produtos e sistemas na Categoria

Normalizada53 e coordenar estas integrações com os corpos responsáveis pela
normalização.

52

53

base as informações do Relator. Caso haja solicitação de prazo, pode ser adotado este mesmo
procedimento, se ao final deste prazo, mais uma vez não se chegar a um denominador comum.
Conclusão da análise por iniciativa do candidato, após os quatro meses estabelecidos para os
Trabalhos preparatórios, o solicitante pode, a qualquer momento, solicitar que o ATEC seja
formulado com base no Dossiê Técnico de Solicitação.
Categoria Normalizada: considerada para os produtos e sistemas cuja importância técnica sobre a
produção ou a execução (instalação) são definidas por algum dos documentos: Normas Francesas
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Papel da Secretaria da Comissão
9 Receber o dossiê de solicitação e informar ao Grupo Especializado responsável.
Caso o Grupo não exista, encaminhar o assunto diretamente à Comissão.
9 Notificar o cliente sobre a análise de sua solicitação e, no caso de viabilidade,
designar o relator para encaminhamento dos arquivos para início do
procedimento de instrução.
9 Nomear o Relator de cada Grupo Especializado, assegurando a coordenação
com o presidente do Grupo.
9 Notificar, ao Grupo Especializado pertinente, o prazo necessário para análise do
dossiê de solicitação.
9 Após a primeira análise e estando o dossiê técnico completo, proceder ao
registro de solicitação para concessão do ATEC, notificando o cliente.
9 Manter correspondência com o cliente sobre as fases do Procedimento.
9 Comunicar ao cliente decisões de não concessão nos casos de inadequação ao
uso.
9 Comunicar a concessão do ATEC ao cliente
Papel do Grupo Especializado
9 Delegar responsabilidades ao Relator do Grupo Especializado encarregado.
9 Organizar freqüência, períodos convenientes e procedimentos das reuniões do
Grupo, para estabelecer programa de trabalho, com base em informações
recebidas da Secretaria da Comissão e do Relator do Grupo.
9 Preparar e submeter, para aprovação da Comissão, os Guias Técnicos
Especializados54 para uso do cliente.

54

de Produtos, Folhetos de Especificações Comuns (CPC em francês) aplicável em vários tipos de
contratos e normas aplicáveis para executar o trabalho da construção (Normas – DTU).
Nos casos onde os resultados de conformidade dependem da produção, pode ser incluído o
parâmetro das especificações técnicas estabelecidas para análise da avaliação e verificação dos
resultados, obrigando o fabricante a assegurar a qualidade de seus produtos com um tipo de autoinspeção industrial, onde são verificadas sua regularidade, sua efetividade e suas conclusões
através de um corpo aceito pela Comissão.
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9 Preparar o ATEC concebendo o propósito, o escopo da aplicação, conteúdo e
formato do documento.
9 Comunicar os ATECs emitidos à Comissão.
9 Elaborar relatório das atividades anuais para a Comissão.
9 Submeter o ATEC à Comissão, informando os pontos que devem ser
considerados para futura normalização.
9 Estabelecer prazos de validade para a concessão do documento de avaliação.
9 Preparar um compêndio anual incluindo lista de produtos ou sistemas, cuja
normalização é tecnicamente possível.
Papel do Relator do Grupo Especializado
9 Analisar o dossiê de solicitação para o trabalho preparatório de concessão.
9 Quando necessário, fornecer toda informação ao cliente para a constituição do
dossiê técnico, inclusive solicitar informações e ensaios complementares. Estes
ensaios são realizados em laboratório escolhido pelo Relator, em comum acordo
com o solicitante, cabendo a este último às despesas dos serviços realizados.
Caso haja discordância na escolha do laboratório, prevalece a decisão do
Relator.
9 Com base no dossiê técnico devidamente aprovado pelo cliente, elaborar
relatório apresentando as evidências do arquivo apresentado e formular minuta
do ATEC.
9 Preparar documento compreendendo a minuta do ATEC, o dossiê técnico
aprovado pelo cliente e, se necessário, relatório sobre as evidências
apresentadas no arquivo do cliente, para apresentar ao Grupo Especializado.
9 Uma vez decidido haver recursos para os procedimentos, comunicar ao Grupo
Especializado a minuta do ATEC e, se necessário, o relatório enviado ao cliente;
fornecer qualquer observação formulada pelo cliente a respeito do relatório ou
da minuta de avaliação e informação complementar.
9 Têm a prerrogativa de realizar ou solicitar a realização, na unidade produtora,
lojas de revendas ou locais de aplicação, todas as inspeções, bem como
recolher amostras e realizar todos os ensaios em laboratórios ou nos locais de
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aplicação

(montagem,

instalação),

caso

julgue

necessário

verificar

os

componentes dos produtos ou processos submetidos à avaliação.
9 Coletar, junto aos Escritórios de Controle, todos as informações que estes
obtiveram durante suas operações normais de controle.(46)
Î Appreciation Technique d’Experimentation (ATEx)
A solicitação do Appreciation Technique d’Experimentation, assim como o Avis
Technique não é de caráter obrigatório, situa-se numa fase anterior ao ATEC e tem
por objetivo contribuir para o desenvolvimento de inovações tecnológicas
construtivas experimentais, cujas aplicações possam servir de referência para a
obtenção de um ATEC. É aplicável apenas às inovações objeto de um estudo ou de
um desenvolvimento suficiente para justificar tal avaliação. Está disponível a todas
as partes interessadas na inovação, tais como, promotores, engenheiros,
empreiteiros, inspetores técnicos e agentes de seguros.
Por ser o ATEC um documento de avaliação com credibilidade, onde são fornecidas
justificativas comprováveis e informações técnicas suficientemente completas, os
membros dos Grupos Especializados, preocupados em permitir circular o mínimo de
informações com riscos para os usuários, foram inclinados a deliberar em função do
comportamento de projetos experimentais pré-existentes.
Por outro lado, com a falta de comprovações justificáveis e informações técnicas
suficientemente completas sobre os ATEx, as sociedades seguradoras ficavam sem
elementos para avaliar os riscos que deviam ser cobertos e os fiscais técnicos
hesitavam em engajar os engenheiros a se aventurarem na inovação. Assim, com o
objetivo de reduzir as dificuldades encontradas pelos promotores destas inovações
tecnológicas, os organismos designados a seguir:
•

Association des Industries de Matériaux, Composants et Equipements pour la
Construction (AIMCC);

•

Comité Professionnel de la Prévention et du Contrôle technique (COPREC);

•

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB);

•

Fédération nationale des Promoteurs Constructeurs (FNPC);
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•

Association Française des Assureurs Construction (AFAC)55;

•

Union Nationale des Fédérations d’Organismes d’HLM (UNFOHLM);

•

Union Nationale des Syndicats Français d’Architecte (UNSFA); e

•

Union Technique Interprofessionnelle des Fédérations Nationales du Bâtiment
et des Travaux Publics (UTI)56

tomaram a iniciativa de colocar à disposição dos empreendedores, sob a égide do
CSTB, um procedimento rápido de avaliação técnica para todo produto, processo ou
equipamento que ainda não tivesse sido objeto de um ATEC e cuja concessão
precisasse de um emprego ou instalação experimental em um ou mais canteiros de
obras.
Quando este emprego ou instalação é adequado, a avaliação, designada como
“Appréciation Technique d´Expérimentation” (ATEx), é destinada especialmente
para:
9 favorecer o desenvolvimento da inovação na obra, cuja execução dos empregos
ou instalações possa servir de referência para a obtenção de um ATEC;
9 favorecer a cobertura de riscos às condições impostas pelas companhias de
seguros; e
9 incitar os engenheiros a favorecerem a avaliação.
Para a concessão do ATEx são formuladas avaliações distintas, de acordo com o
tipo de caso a, caso b ou caso c.
Ö

Caso a: a avaliação contempla produto, material, componente, equipamento ou
processo ao qual, em razão da inovação, não existe ainda um ATEC elaborado
sobre técnica similar;

Ö

Caso b: a avaliação aborda a realização de um projeto executivo colocado na
obra, em caráter experimental, utilizando uma ou mais técnicas não tradicionais
consideradas no ATEC, mas não tendo sido ainda objeto de um ATEC, ainda
que exista ATEC com técnicas similares; e

Ö

Caso c: a avaliação aborda a execução experimental de uma ou mais técnicas
que tenha sido previamente objeto de um ATEx caso b.

55

56

Substituída posteriormente pela APSAD (Association Plénière des Sociétés d`Assurance –
Dommage).
Substituída posteriormente pela FFB (Fédération Française du Bâtiment).
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Sob análise de um inspetor técnico, Centro Técnico profissional ou do CSTB, a
solicitação é avaliada por um Comitê restrito, composto de acordo com a
especialização, assim designado:
•

Presidente e Secretaria: CSTB;

•

Relator encarregado da instrução do pedido; e

•

Cinco especialistas (um de cada) indicados pelos organismos: AIMCC,
COPREC, UNSFA, FFB e CSTB.

Os comitês podem ser assessorados, quando necessário, por qualquer especialista
de sua escolha.
Todos os membros destes Comitês são obrigados a manterem sigilo profissional não
apenas com relação ao que se refere à composição, a fabricação, as utilizações,
etc., englobando produtos, equipamentos e processos examinados, mas igualmente
ao conteúdo do ATEx.
Também é instituído um Comitê de Coordenação para coordenar e controlar o
funcionamento do Procedimento ATEx. Este Comitê constitui a instância recursal no
caso de haver uma recusa de instrução ou falha no procedimento, sendo composto
por:
•

Presidente do CSTB (ou por seu representante) que preside o Comitê;

•

representante dos Mestres de obras públicas (UNFOHLM);

•

representante dos Mestres de obras privadas (FNPC);

•

representante dos Arquitetos (UNSFA);

•

Presidente da AIMCC (ou seu representante);

•

Presidente da FFB (ou seu representante);

•

Presidente do COPREC (ou seu representante); e

•

representante da Association Française des Assureurs Construction.

O Presidente representa o Comitê de Coordenação junto a toda instância
administrativa, profissional ou privada. Sob convocação do Presidente, o Comitê de
Coordenação se reúne anualmente, em sessão ordinária, para examinar a síntese
das atividades das Comissões de Especialistas.
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Por iniciativa do Presidente, ou a pedido de três de seus membros, são marcadas
sessões extraordinárias em função das necessidades surgidas, notadamente, como
instância de recursos.
No caso de uma Empresa de Consultoria, um Laboratório ou um Centro Técnico
efetuar a pedido do solicitante, cálculos ou experiências, este Comitê tem como
atribuição ouvir os representantes destes organismos.
Ö Procedimento Appréciation Technique d´Expérimentation (ATEx)
Para que um pedido de ATEx seja recebido, a inovação, objeto da solicitação, deve
ter sido matéria de pesquisas, ensaios, verificações e estudos cuidadosos, tanto ao
que concerne à produção quanto ao emprego na obra. Conseqüentemente, o
solicitante deve estar em condições de elaborar um dossiê técnico científico,
completo o suficiente, para que o Comitê de especialistas possa se pronunciar.
Assim que registrada uma solicitação de ATEx caso a, este pedido é instruído por
um relator designado pelo CSTB, conforme as disposições:


quando o dossiê técnico for estabelecido com a assistência técnica de um fiscal
técnico ou do CSTB (averiguação da nova técnica), o relator designado é
normalmente e prioritariamente o organismo interessado.



quando o dossiê técnico for estabelecido com a assistência técnica de um
relator, este é o relator do Grupo Especializado competente (caso exista um) ou
um especialista delegado pelo Grupo. Caso não exista um Grupo Especializado
competente, o relator é designado pelo CSTB.

Quando o registro da solicitação é de um ATEx caso b, o pedido também é instruído
por um relator designado pelo CSTB, mas as disposições mudam. Neste caso são
conforme:


se a técnica experimental é acompanhada por um fiscal técnico, o relator
designado é normalmente o fiscal interessado.



se a técnica experimental é acompanhada por um relator, este é o relator do
Grupo Especializado competente (caso exista um) ou um especialista delegado
pelo Grupo. Se não existe um Grupo Especializado competente, o relator é
designado pelo CSTB.
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Tanto para o ATEx caso a quanto para o ATEx caso b, o CSTB dispõe de um prazo
de quinze dias úteis para informar ao solicitante o recebimento do requerimento,
indicando sua admissibilidade ou não.
Para que um uma solicitação de ATEx caso a, caso b ou caso c considerado
admissível, seja registrado e instruído, cabe ao solicitante, além de enviar o dossiê
técnico científico contendo a descrição objeto da solicitação e as respostas às
questões específicas levantadas, pagar ao CSTB e ao relator (caso a e caso b), ou
ao CSTB e ao fiscal técnico que acompanha a realização experimental (caso c), os
custos relativos à análise da solicitação de acordo com a tabela de custo aprovada
pelo Comitê de Coordenação.
O prazo de obtenção de uma ATEx é inferior a dois anos e não permite renovação.
Ö Responsabilidades e Atribuições
Papel do Comitê de Coordenação
O Comitê de Coordenação tem o poder de:
9 estabelecer e alterar o regulamento do procedimento ATEx;
9 definir a natureza das informações que devem ser fornecidas;
9 acompanhar a atividade do Comitê de especialistas;
9 estabelecer a tabela de participação nas despesas, com os respectivos valores
das contribuições, para realização da avaliação; e
9 examinar os recursos que possam vir a ser interposto pelos solicitantes.
Papel de cada Comitê de especialistas
1. Ouvir o Relator sobre:
9 a consistência da inovação (caso a), do projeto ou das técnicas não tradicionais
por ele utilizadas (caso b);
9 a observância às regras de segurança;
9

a viabilidade da aplicação experimental;

9 a apreciação da provável durabilidade e de possíveis patologias; e
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9 as questões complementares que devem ser elucidadas.
2. Ouvir o autor ou autores das inovações sobre:
9 a motivação da inovação (justificativas técnico-econômicas);
9 os meios de produção;
9 as condições de execução no canteiro;
9 o material pesquisado para solicitação do ATEx, por suas aplicações limitadas; e
9 as respostas que possam ser fornecidas às questões formuladas.
3. Deliberar e formular o ATEx.
Este Comitê de especialistas estabelece um projeto de ATEx, de acordo com o
dossiê técnico apresentado e, com base neste projeto, o CSTB formula o ATEx,
notificando o solicitante.
Papel do Relator
9 Estudar o dossiê técnico;
9 Examinar o eventual protótipo e se informar dos meios de produção; e
9 Elaborar um breve relatório tratando dos aspectos:
 segurança no canteiro de obra e no serviço;
 meios de produção e controle de produção previstas;
 viabilidade da aplicação experimental;
 análise das possibilidades de patologias (durabilidade);
 questões complementares que devam ser elucidadas;
 submeter as conclusões do parecer ao Comitê de Especialistas indicando se
o ATEx pode ser liberado para as aplicações desenvolvidas ou para
realizações de referência.
9 Quando existir para um ou mais produtos similares instrução de procedimento
ATEC, o Relator elabora seu relatório considerando as disposições contidas no
âmbito do ATEC, assinalando, em particular, os aspectos onde a justificativa não
foi conduzida em conformidade com as regras estabelecidas pelos ATECs.
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Comparativamente ao Procedimento ATEC, após a recepção do Dossiê Técnico de
Solicitação, o Relator dispõe do prazo de um mês para produzir o Relatório de
Instrução, não computando, eventualmente, o tempo necessário para completar o
Dossiê Técnico científico.57 58 59
4.1.1.2

CONCESSÃO DO DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO

Î Avis Technique (ATEC)
Ö Documentos que regem o procedimento de solicitação, revisão e
renovação do ATEC
O processo de solicitação tem início com o envio do dossiê de solicitação, à
Secretaria da Comissão encarregada de formular ATEC. Este dossiê é composto
pelos documentos indicados a seguir.
•

Solicitação preenchida em formulário próprio, contendo informações sobre:
 identificação do solicitante,
 denominação comercial do produto ou sistema, objeto da solicitação;
 indicação específica das obras ou partes das obras para as quais o produto
ou processo está destinado;
 finalidade e localização geográficas previstas para as obras;
 declaração que o solicitante detém a patente do produto ou sistema proposto;
 indicação

das

unidades

produtoras

dos

materiais

e

componentes

especialmente fabricados para o produto ou processo objeto de concessão do
ATEC;
 lista dos licenciados para o produto ou sistema;
 compromisso de submeter-se às inspeções, fornecer amostras, resultados
dos

ensaios

técnicos

realizados

ou

julgamentos

técnicos

conforme

verificações e observações a cargo da Comissão, bem como o compromisso
de impor as mesmas obrigações aos seus eventuais licenciados; e
57

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT. Procedure de l' "Appreciation
technique d'Experimentation". Paris: CSTB, 2000.
58
_____. L’appreciation technique d’experimentation "l’ATEx". Paris: CSTB, 2003.
59
_____. Renseignements a fournir a l.appui d.une demande d.« Appreciation Technique
d.Experimentation » sur une technique innovante. Paris: CSTB, [?].
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 autorização que permite ao Bureaux de Contrôle (Agência de Inspeção), a
exceção do sigilo profissional, comunicar à Comissão os resultado de suas
observações.
•

Descrição completa do produto ou sistema e método de aplicação ou
instalação para o seu emprego. Para este propósito deve permitir a
identificação

completa

destes

empregos

e

de

seus

componentes,

apresentando:
 descrição das matérias-primas empregadas, inclusive citação de normas
técnicas, nome dos fabricantes e descrição de seu processo de fabricação a
partir das matérias-primas empregadas;
 descrição completa dos elementos fabricados com estes materiais, indicando
máquinas e ferramentas utilizadas, bem como o controle da qualidade
efetuado;
 descrição dos procedimentos de execução ou instalação utilizados na obra e,
se existir, apresentar a referência DTU e NF DTU; descrições das máquinas,
formwork, ferramentas utilizadas, assim como os cuidados especiais de
segurança e a especificação do controle da qualidade destes procedimentos
de execução ou instalação em obra; e
 desenhos gerais e detalhados necessários à compreensão e esclarecimento
do processo; as dimensões de fabricação, inclusive as tolerâncias.
•

Relação de empregos anteriores, assinalando de modo claro e inequívoco
todas as obras onde o produto ou sistema tenha sido empregado, usos
previstos, localização para eventuais inspeções necessárias, período de
construção

e

identificação

dos

usuários

técnicos

(incorporadores,

empreendedores, construtoras, etc.).
•

Dossiê técnico contemplando todos os relatórios técnicos, interpretações e
deduções pelas quais o solicitante espera comprovar as propriedades
anunciadas e demonstradas, assim como a comprovação do restante destas
propriedades sujeitas à avaliação. Estas justificativas técnicas devem
apresentar:
 registros completos dos ensaios (experiências) e dos relatórios de todos os
ensaios de natureza técnicos realizados, em laboratório ou em campo,
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executados por laboratórios oficiais ou outros considerados idôneos, em
amostras significativas60;
 relatórios e registros de observações das experiências de montagens,
instalações ou aplicações em obras (emprego atual);
 referência

à

existência

de

documentos

técnicos

como

Normas

ou

Procedimentos Técnicos, sobre o emprego em obra; o ATEC (ou aprovações)
emitido recentemente, para produtos ou sistemas da mesma família;
 deduções análogas baseadas nas observações do comportamento das partes
da construção empregadas em obras, para produtos ou sistemas similares;
 deduções teóricas baseadas em modelos físico-matemáticos e cálculos
efetuados a partir dos resultados medidos; e
 quando aplicável, as especificações de fabricação ou emprego em obras
definidas para os licenciados, assim como os procedimentos do controle da
qualidade destes.
Este dossiê também deve mostrar com clareza os procedimentos que permitem
manter a conformidade dos produtos e dos métodos empregados.
A revisão de um ATEC a pedido do detentor em razão de modificações do produto
ou processo, objeto de ATEC, é conduzido de acordo com o mesmo procedimento
para solicitação inicial, porém o Dossiê Técnico poderá ser reduzido, a parte
descritiva, com uma declaração e justificativa das modificações.
A renovação, ATEC idêntico, ao término de seu período de validade, é solicitada em
formulário padrão, representando a garantia, dada pelo detentor, de que a
solicitação de renovação é referente ao mesmo produto ou processo do documento
anteriormente concedido.
Esta solicitação para renovação também inclui o compromisso do detentor para
transformá-la, se aplicável, em um pedido para revisão, se a necessidade de alterar
o produto ou processo ocorrer após o pedido de renovação. Neste caso, o prazo da
avaliação é contado a partir da recepção do recibo de pagamento correspondente à
diferença dos custos em vigor para a revisão e a renovação.

60

São consideradas amostras significativas aquelas representativas das características atuais da
fabricação, coletadas por organismo oficial ou confiável, independente do solicitante.
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Ö Conteúdo e formato de um Avis Technique
O Avis Technique é concebido como um documento de informação com a finalidade
de proporcionar, aos profissionais da construção, uma opinião conceituada sobre o
comportamento previsível de produtos e sistemas utilizados em obras (construção),
permitindo a estes profissionais tomadas de decisões para que possam assumir
responsabilidades com pleno conhecimento técnico.
As opiniões expressas no ATEC relacionam-se à obra (construção) acabada (ou
parte dela), executada com os produtos sugeridos e instalados (executados) de
acordo com o descrito no processo.
Quando ao término da avaliação, for possível concluir, com ou sem reservas, que o
produto ou sistema objeto da solicitação de avaliação, é adequado ao uso, o ATEC é
formulado e apresentado com base nos seguintes elementos:
•

Para cada um dos usos propostos, considerando as condições específicas
locais de uso, o ATEC expressa:
a) a opinião que este produto ou sistema em questão satisfaz as leis e
regulamentos em vigor;
b) indicações referentes à durabilidade:


quando pode ser avaliada, o ATEC indica os pontos de comparação
com outros produtos ou sistemas que já são conhecidos; ou



quando não pode ser avaliada, o ATEC indica se o sistema é ainda
assim promissor, de modo que com ensaios possa ser recomendado;

c) a opinião da adequação ao uso tendo por base critérios diferentes dos
citados em (a) e (b); e
d) a indicação dos níveis de qualidade que não foram determinados na
avaliação de adequação ao uso, mas que o construtor deve estar atento.
•

Fornece, quando aplicável, na forma de Especificações Técnicas, as condições
necessárias para obtenção dos resultados anunciados e, se for necessário,
especifica a garantia de conformidade do produto. Nos casos onde os
resultados de conformidade dependem da produção, a Comissão ou Grupo
Especializado encarregado pode incluir o número de especificações técnicas,
obrigando o fabricante a assegurar a qualidade de seus produtos por um tipo
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de auto-inspeção industrial, verificando sua regularidade, efetividade e
conclusões através de um corpo aceito pela Comissão. A Comissão ou Grupo
responsável pode subordinar as avaliações deste corpo, anexando um selo
distintivo nos elementos checados deste modo.
•

Fornece o período de validade, acrescido das possíveis condições para reanálise, quando houver intervenção durante o período de validade do ATEC. O
ATEC é concedido por período de validade limitado, exceto no caso onde a
validade está submetida à garantia de conformidade do produto e determinada
pelos Grupos Especializados, compreendendo um período de dois a sete anos.
Além disso, a Comissão ou Grupo Especializado encarregado pode expressar
no ATEC, a necessidade de revisar o arquivo ao término do período
determinado, mais os custos que o período de validade concedido. Neste caso,
a avaliação é retomada no final do período especificado, se o solicitante
concordar, determinando os elementos que serão submetidos a novas
avaliações.

•

São anexados ao ATEC os seguintes documentos:


Dossiê Técnico
 com descrição exata do produto ou sistema envolvido; e
 o relatório ou resultados dos ensaios, experimentos, usos atuais que serviram
de base para a avaliação.



Um resumo do Relatório de Deliberação do Grupo Especializado, e da
Comissão, se houver um.

Quando, ao término da verificação, não for possível concluir que o produto ou
sistema objeto de solicitação é adequado ao uso, o ATEC não é concedido, sendo o
solicitante notificado desta decisão.
Quando o detentor citar o ATEC em correspondências, anúncios publicitários e em
contratos de vendas, deve mencionar nestes documentos o número do Registro e a
data de publicação da concessão obtida. O ATEC só pode ser reproduzido na sua
íntegra.
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Formato de um Avis Technique
A.

Breve definição (do produto ou técnica)



breve descrição; e



identificação do produto.

B.

Avaliação



aceitação da intenção de uso na obra; e



reconhecimento da intenção de uso do produto ou técnica neste serviço:
9

Aptidão ao uso (estabilidade, segurança em caso de incêndio,
isolamento térmico, isolamento acústico, etc.)





9

Vida útil de serviço (manutenção)

9

Outros aspectos (fabricação, transporte, instalação na obra, etc.)

Especificações técnicas referentes a:
9

projeto dos trabalhos de construção;

9

fabricação dos produtos;

9

sua incorporação na fabricação;

9

certificação do produto, marca (onde aplicável)

Conclusões
9

apreciação global (favorável ou reservada);

9

período de validade da Avis Technique (3 anos, 7 anos)

C.

Observações adicionais do Grupo Especializado

D.

Arquivo técnico:



descrição detalhada do produto ou técnica e suas intenções de uso (textos e
desenhos);



um sumário dos resultados experimentais; e



referências de uso.(46) (47)
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Î Appreciation Technique d’Experimentation (ATEx)
Ö

Documentos que regem o procedimento de solicitação e revisão do ATEx

O processo de solicitação é formulado com a apresentação de um dossiê técnico e
relatórios com resultados de ensaios realizados.
Em se tratando de um procedimento no qual o principal interesse é a rapidez da
formulação da avaliação, é excluída a exigência para que o solicitante forneça
justificativas complementares necessárias aos ensaios realizados. Entretanto, à
medida que a apreciação é favorável em matéria de segurança, compete ao Comitê
atenção especial sobre a necessidade de efetuar ensaios complementares para
verificar se as condições exigidas de segurança estão efetivamente sendo
cumpridas.
A avaliação do ATEx trata da:
 segurança;
 possibilidade de êxito do projeto;
 desempenho provável em uso da inovação;
 probabilidade e gravidade de perturbações eventualmente previsíveis; e
 possibilidades de como proceder correções, em caso necessário.
A avaliação é limitada tanto a um domínio de emprego e um volume de aplicações
com período de validade fixado (caso a), quanto ao canteiro de obras pelo qual a
solicitação é requisitada (caso b). Se necessárias são anexadas recomendações à
avaliação.
Ö

Conteúdo e formato de um Appreciation Technique d’Experimentation

O ATEx é concebido como um documento de informação, com a finalidade de
apresentar uma opinião técnica enunciada por especialistas, formulada teoricamente
e cientificamente, com base no dossiê técnico elaborado pelo requerente.
Dado o objetivo do procedimento, contribuir para o desenvolvimento de inovações
em construções, facilitando o acesso às aplicações experimentais na obtenção
rápida de uma avaliação técnica formulada por especialistas, nem o Comitê de
Especialistas nem o CSTB podem ser responsabilizados por eventuais erros
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relativos ao conteúdo do dossiê técnico, por não permitir verificação, nem
complementação.
O ATEx não implica garantia do Estado nem dos Organismos encarregados por sua
elaboração. Não exime o solicitante de sua responsabilidade, como também não tem
o efeito de conferir-lhe direito exclusivo de exploração.
Solicitação para um ATEx caso a
O processo de solicitação do ATEx caso a é formulado ao CSTB, explicitando-se:


as características da inovação experimental e seu local de utilização; e



a natureza e a importância necessárias previstas para a inovação experimental,
seja para o desenvolvimento, seja para constituir referências suficientes, antes
da solicitação de um ATEC.

Além do procedimento ser aplicável apenas a produtos, materiais, componentes,
equipamentos ou processos para os quais já existe um ou mais ATECs referentes a
uma ou mais técnicas semelhantes, e das condições obrigatórias de possuírem um
grau satisfatório de análise ou de desenvolvimento, um pedido não é admitido senão
nos casos em que:


o produto considerado ainda não tenha sido objeto de um procedimento ATEx;
e



seja efetivamente impossível instruir um ATEC para este produto, dentro das
condições normais, de acordo com as regras previstas para tal procedimento.

Quanto não existir um ATEC referente a uma ou mais técnicas similares61, a
admissibilidade é avaliada somente em função do campo de aplicação e da
solicitação do pedido.
Como este procedimento é destinado a favorecer a execução no canteiro de obra de
técnicas inovadoras, o ATEx deste tipo de caso deve normalmente ser seguido por
uma solicitação de ATEC onde são mencionados os conhecimentos obtidos na
utilização desta técnica experimental. Contudo, dada a natureza da inovação, se um
procedimento ATEC não pode ser instruído, antes do prazo de validade do ATEx ter
61

NOTA: duas técnicas são ditas similares se, simultaneamente, suas composições são
essencialmente análogas, seus empregos são idênticos e seus processos de desenvolvimento são
sensivelmente os mesmos.
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expirado, uma prorrogação de sua validade pode ser aplicada, após consulta aos
especialistas, em atendimento a criação de um Grupo Especializado “ad hoc”.
Solicitação para um ATEx caso b
O processo de solicitação do ATEx caso b é formulado ao CSTB, explicitando-se:


a natureza, a importância e a localização do projeto programado, seja para seu
desenvolvimento, seja para preparar as referências;



as técnicas utilizadas justificando a solicitação;



a designação do mestre de obras e do fiscal técnico pertencentes aos projetos.

Além das condições indicadas no campo de aplicação e para solicitação da inovação
experimental, uma solicitação não é admitida senão nos casos em que:


seja sobre um ou mais projetos de construção, admitindo indiscutivelmente
partes de obras que revogam documentos normativos, ou utilizando técnicas
relevantes do ATEC, mas para as quais já exista um ou mais ATECs
abordando técnicas similares; e



seja ao mesmo tempo sobre uma ou mais inovações e um ou mais projetos de
construção.

Como este procedimento é destinado a favorecer a execução no canteiro de obra de
técnicas inovadoras, o ATEx deste tipo de caso deve normalmente ser seguido por
uma solicitação de ATEC onde são mencionados os conhecimentos obtidos na
utilização desta técnica experimental. Entretanto, se um ou mais projetos
experimentais visados por um ATEx caso b não conduziram a um ATEC, um ATEx
visando um novo projeto, aplicando a mesma técnica, poderá geralmente ser
formulado em condições mais simples, menos onerosa e em prazos mais curtos. É o
ATEx caso c.
Solicitação para um ATEx caso c
O processo de solicitação do ATEx caso c é formulado ao CSTB, explicitando-se:


a natureza, a importância e a localização experimental referente;



a designação do mestre de obras e do fiscal técnico desta realização
experimental;
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as técnicas utilizadas e as referências de ATEx caso b e eventualmente ATEx
caso c precedentes, que contenham informações sobre estas técnicas;



a descrição e a justificativa das eventuais diferenças entre estas técnicas e
aquelas empregadas pelos ATEx caso b e ATEx caso c precedentes; e



os tipos de considerações nas recomendações formuladas nos ATEx caso b ou
ATEx caso c precedentes, e caso estejam vencidos, as razões da não
observação do todo ou de parte destas recomendações.

São formulados sem reunião de um Comitê de Especialistas; salvo algumas
adaptações menores, retomam os textos dos ATEx casos b (ou os ATEx caso c)
precedentes. A numeração é aquela dos ATEx casos b dos quais derivam,
complementados por um índice literal (A, B, ...)
Se um fiscal técnico acompanha a realização da técnica experimental objeto da
solicitação, os elementos do dossiê devem ser estabelecidos com sua cooperação
ou ter sua garantia mencionada. No caso em que a realização não seja
acompanhada por um fiscal técnico, o solicitante pode pedir a ajuda do CSTB para o
desenvolvimento do dossiê.
Além das condições indicadas para o campo de aplicação e para a solicitação da
inovação experimental, um pedido de ATEx caso c só é admissível desde que as
modificações trazidas às técnicas ou a singularidade de seu ajuste à inovação
experimental sejam pouco importantes. Caso contrário, é uma ATEx b que só poderá
ser solicitado sob as condições de formulação apropriada ou de renovação
referentes aos ATEx casos b e c.
O CSTB dispõe de um prazo de quinze dias úteis para examinar o dossiê,
eventualmente em conjunto com o fiscal técnico, e acusar o recebimento da
solicitação, informando sua admissibilidade ou não.
Embora não seja confidencial, o ATEx contendo referências de uma inovação a título
experimental não enseja uma publicação. Sua difusão é limitada:
9 ao solicitante;
9 aos membros do Comitê de especialistas (caso a ou caso b);
9 ao fiscal técnico referido (caso c).
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Formato de um Appreciation Technique d’Experimentation
Seu conteúdo limita-se:
9 a especificar o motivo da formulação do ATEx (se para desenvolver e/ou para
dispor de referências);
9 a avaliar rapidamente, sem justificativas experimentais completas:
 segurança;
 viabilidade e/ou funcionamento provável;
 durabilidade e a gravidade das patologias geralmente previsíveis;
 possibilidade de reparo, se necessário.
9 formular, eventualmente, recomendações; e
9 indicar no ATEx caso a (objetivo do procedimento), a duração da validade do
documento e o volume de aplicações para campos de emprego eventualmente
limitados autorizados.
Prazo, forma, destinatário e limitação
O ATEx caso a e o ATEx caso b são emitidos pelo CSTB nos dez dias úteis após a
reunião do Comitê de especialistas, segundo o esquema aprovado pelo Comitê de
Coordenação. O ATEx caso c é emitido pelo CSTB no prazo de dez dias úteis após
o registro da solicitação. Para todos os casos a concessão é emitida à pessoa física
ou jurídica solicitante.
São estritamente limitados quanto às aplicações experimentais mencionadas e
podem conter restrições em matéria de validade, de volume de trabalho e de
emprego.(57) (58)
4.1.1.3

USO DA MARCA CSTBAT

O certificado CSTBat é uma Marca comercial intransferível, de propriedade exclusiva
do CSTB, registrada pela Institution Nationale de la Propriété Industrielle (INPI) em
nome do CSTB.
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A emissão de um Certificado autorizando o uso da Marca CSTBat em um produto
não implica uma garantia do CSTB. Esta garantia, a conformidade com as leis e
regulamentos vigentes, deve ser provida pelo proprietário do Certificado.
A certificação CSTBat é administrada pelo CSTB que é o corpo certificador
responsável pela aplicação de Regras Gerais e todas as decisões tomadas dentro
de sua estrutura, podendo emitir, suspender ou cancelar Certificados após receber a
opinião de um Comitê de Avaliação. Também controla toda documentação relativa
ao sistema de certificação (atualização, solicitações, cancelamento, renovação,
disseminação, arquivo).
O corpo administrativo para o procedimento de certificação CSTBat é composto por:
•

Comitê de Certificação - aborda todas as questões gerais delegadas pelo
Conselho de Diretores do CSTB, relativas a certificação. Este Comitê é
composto por representantes do comércio, usuários, fabricantes, organismos
que participam da certificação no CSTB, pelo Comitê de Avaliação e pela
administração pública. A representação destas varias partes é de tal forma
equilibrada que nenhuma delas é majoritária.
Em caso de votação, o Comitê não pode tomar uma decisão se um dos dois
conselhos, representantes dos fabricantes de um lado, e representantes dos
usuários e especificadores do outro lado, não estiver representado (nenhuma
representação de interesse) ou possuir a maioria absoluta (predominância de
um interesse).
Em particular, o Comitê de Certificação é responsável pela análise de petições
formuladas contra decisões para suspender ou cancelar um Certificado,
decidindo a ação seguinte.

•

Comitê de Avaliação - para cada campo de aplicação é criado um Comitê de
Avaliação, que é composto por representantes do CSTB, fabricantes, usuários
ou consumidores (corpo mais técnico) e especialistas. O presidente de cada
Comitê é nomeado pelo CSTB através de proposta do próprio Comitê.
É assegurada uma representação imparcial das várias partes no caso de
votação. Para este propósito, o Comitê não pode tomar uma decisão se um dos
dois conselhos, representando os fabricantes de um lado, e representantes de
usuários e especificadores do outro lado, não estiver representado (nenhuma
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representação de interesse) ou possuir a maioria absoluta (predominância de
um interesse).
O CSTB providência a Secretaria para que cada Comitê de Avaliação, em seu
campo de atuação, exerça as funções citadas a seguir:
- supervisionar as aplicações das Regras Gerais, para produtos certificados
CSTBat, das Regras Específicas e das Regras Técnicas;
- aprovar as Regras Específicas e as Regras Técnicas;
- após analisar as solicitações, sugerir decisões ao CSTB no sentido de aceitar
ou rejeitar o direito ao uso do Certificado CSTBat;
- após analisar os relatórios de ensaios, sugerir decisões ao CSTB no sentido
de manter, suspender ou cancelar o direito ao uso do Certificado; e
- sugerir ao CSTB quaisquer modificações que julgar necessárias às Regras
Específicas e as Regras Técnicas.
O exercício das funções dos membros do Comitê é estritamente profissional.
Contudo, excepcionalmente, o Presidente pode concordar com a substituição
temporária de um membro.
•

Conselho Executivo do Comitê de Avaliação - cada Comitê de Avaliação
pode designar membros para criar um Conselho Executivo. Este conselho
executa trabalhos, entre as sessões, delegados pelo Comitê de Avaliação.

O propósito da certificação CSTBat é atestar a conformidade de produtos de acordo
com Regras Técnicas definidas para cada campo de aplicação. Para isso são
consideradas:
9 Certificação CSTBat em conformidade com a aprovação técnica – Neste
caso, as especificações técnicas estão definidas em Regras Técnicas
específicas ao assunto e incluem cuidados referentes à aprovação técnica;62
9 Certificação CSTBat em conformidade com Regras Técnicas fora do
escopo das aprovações técnicas - Neste caso as especificações técnicas
estão definidas em Regras Técnicas.

62

Para certos produtos, as Regras Técnicas podem ser simplesmente constituídas por partes da
Aprovação Técnica no que diz respeito à conformidade dos produtos.
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Para cada campo de aplicação onde está decidida a concepção de um Certificado
CSTBat, são estabelecidas Regras Específicas e Técnicas63, consideradas
documentos básicos.
O propósito das Regras Específicas é explicitar os resultados práticos das regras
gerais para o campo interessado. Contêm, no mínimo, os anexos:
 composição do Comitê de Avaliação;
 condições para usar o Certificado e a marca;
 forma de solicitação; e
 lista de informação a ser fornecida para justificar o pedido.
As Regras Técnicas têm o propósito de especificar as exigências técnicas a serem
satisfeitas para poder beneficiar o direito de uso do Certificado, mantendo-o no
campo considerado. Contêm, no mínimo, os anexos:
 características para estar certificado;
 freqüências mínimas e procedimentos de inspeção de produção e análises a
serem executados;
 condições para verificação por auditores (inspetores), e, conforme o caso, do
laboratório de ensaio externo;
No caso da certificação CSTBat ser em conformidade com a Aprovação Técnica,
alguns destes elementos podem aparecer na Aprovação Técnica.
O CSTB informa ao Comitê de Avaliação, quaisquer falhas ou anomalias graves
descobertas durante as visitas de verificações ou durante ensaios realizados em
amostras. Auxiliado pelos auditores (inspetores), apresenta ao Comitê de Avaliação,
uma vez por ano, um relatório resumido a respeito de todos os fabricantes
beneficiados pelo Certificado.
A lista de Certificados CSTBat e, conforme o caso, a lista dos desempenhos
certificados são publicados periodicamente pelo CSTB. Cada produto mencionado
na lista está registrado com a identificação do proprietário do Certificado. Além disto,
o CSTB reserva o direito de publicar os Certificados para fornecer a melhor
informação possível aos usuários.

63

As Regras Específicas e as Regras Técnicas podem estar agrupadas em um único documento.
Neste caso, o documento é chamado Regras Gerais.
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O CSTB também é responsável pela promoção geral da Marca CSTBat na França e
no exterior. As ações globais para promover a certificação CSTBat são definidas e
executadas pelo CSTB em coordenação com profissionais interessados e com o
Comitê de Avaliação.
Apenas o CSTB está autorizado a firmar acordos global ou setorial com outros
organismos Franceses ou estrangeiros com relação à certificação CSTBat, por
exemplo, acordos para inspeções ou ensaios recíprocos (reconhecimentos mútuos
de Certificados).64
4.1.2 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NO REINO UNIDO - BRITISH
BOARD OF AGRÉMENT (BBA)
A necessidade por um sistema de aprovação do tipo “Agrément”, no Reino Unido, foi
expressa inicialmente em um encontro do Royal Institute of British Architects (RIBA).
Este encontro ocorreu pelas controvérsias geradas com as experiências em
programas de construção, que se expandiam rapidamente, e a brusca introdução de
métodos construtivos inovadores e novos materiais, particularmente o plástico,
gerando uma proposta para a fundação, de uma organização autorizada
independente e com a finalidade de avaliar e orientar projetistas e especificadores,
quanto à adequação ao uso de novos produtos e sistemas. Após o encontro do
RIBA, o então Ministry of Public Building and Works (MOPBW) designou um Comitê
Governamental, o Comitê Gibson, encarregado de orientá-los sobre a necessidade
de uma organização com estes atributos, e na viabilidade para seu estabelecimento,
informar as características da organização e como esta seria financiada.
No relatório, o Comitê reconheceu a necessidade de estabelecer um corpo técnico
nacional, totalmente independente, para avaliar e ensaiar produtos construtivos
inovadores ou aqueles para os quais são exigidos desempenhos de uma importante
Norma Britânica. Considerou-se que tal providência encorajaria a aceitação destes
produtos pela Indústria da Construção e por profissionais relacionados, por estar
assegurado legalmente o atendimento das reivindicações por eles estabelecidas.

64

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT. General rules for construction
products CSTBat certificates. Paris: CSTB, 2000.
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Inicialmente, avaliou-se como essencial que fosse estabelecida uma ligação direta
entre Certificados Agrément e os Regulamentos de Construção. Entretanto, isto não
se concretizou até a publicação, em 1985, dos Regulamentos de Construção para a
Inglaterra e Gales, continuando os documentos de aprovação apoiando os
Regulamentos de Construção.
Os Regulamentos Nacionais de Construção foram estabelecidos pela primeira vez,
no Reino Unido, em 1965. Estes Regulamentos eram descritivos, contendo métodos
e detalhes construtivos tradicionais, “considerados satisfatórios” às exigências da
Regulamentação. O Comitê considerou que os Regulamentos, juntamente com o
conservadorismo natural da indústria da construção, criariam uma séria barreira na
introdução da inovação para a indústria e, que a principal tarefa deste corpo técnico
seria providenciar dados aprovados independentes, em concordância com os
produtos inovadores e com as exigências da Regulamentação. Neste sentido, as
principais propostas do Relatório do Comitê Gibson foram:
Ö

que uma organização seria constituída para realizar avaliações do tipo
Aprovação em materiais, componentes, sistemas ou equipamento inovadores
propostos para uso na Indústria da Construção;

Ö

a organização seria independente da indústria e do governo;

Ö

a organização se autofinanciaria e os fabricantes pagariam o custo total da
Aprovação. Foi aceito que a organização solicitaria subsídio do governo
durante a fase inicial, isto é, para os três primeiros anos;

Ö

a organização operaria como uma Secretaria Técnica, emitindo a Aprovação
com a avaliação técnica sendo realizada pelas Organizações de Pesquisa do
Governo (Pesquisa de Construção, Pesquisa de Incêndio, etc.);

Ö

Aprovações seriam reconhecidas como "consideradas satisfatórias” nas
Regulamentações de Construção;

Ö

o sistema seria voluntário;

Ö

a Aprovação seria válida por três anos, podendo ser renovada por mais três
anos. Considerou-se que, após esse período, o produto viria a ser assunto de
uma Norma Britânica, um Código de Prática ou se tornaria aceitável no
mercado.

Foi sobre essa base que se estabeleceu, em 1966, o Agrément Board (Conselho de
Aprovação), pelo então MOPBW (em seguida transformado em Department of the
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Environment), como empresa sem fins lucrativos, limitada à garantia. Tais
organizações são conhecidas como Non Departmental Public Bodies (NDPBs). A
Secretaria de Estado indica o Presidente, o Diretor e os outros Membros do
Conselho, que servem numa capacidade individual, sendo selecionados de cada
setor da Indústria da Construção.
O trabalho, realizado para a elaboração do Relatório do Comitê Gibson, assumia
como certo o desenvolvimento e a participação das principais organizações
envolvidas no processo. Entretanto, grandes atrasos e o alto custo envolvido no
método de trabalho foi inaceitável e a concepção inicial do BBA atuar como uma
Secretaria

Técnica,

usando

a

especialização

de

organizações

externas,

desapareceu logo nos estágios iniciais de seu desenvolvimento e, em 1972 o
Conselho apresentou seu próprio departamento de especialistas, juntamente com os
departamentos de ensaios e inspeções, embora tenha continuado a usar
especializações externas, para auxílio em suas avaliações.
Em dezembro de 1982, o nome da organização passou para British Board of
Agrément e uma nova logomarca foi adotada.
O British Board Agrément é uma organização em parceria com o Governo, cujo
Conselho Administrativo inclui representantes do interesse do Office of the Deputy
Prime Minister (ODPM).
4.1.2.1

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DO BBA

O Procedimento Agrément desenvolvido no Reino Unido foi fortemente baseado na
aprovação francesa (Avis Technique), realizada pelo CSTB. O conceito de avaliar o
desempenho em função do uso de um produto, quando empregado ou instalado de
forma prescrita, foi aceito e formou a base de trabalho do BBA. Entretanto, existem
diferenças entre os procedimentos Francês e Britânico. O Conselho do BBA colocou
um Comitê Consultivo Técnico único para desempenhar a mesma função dos
Grupos Especializados Temáticos que operam o procedimento do CSTB. Este
Comitê Consultivo Técnico é constituído por representantes das várias áreas
envolvidas na indústria de construção, autoridades regulamentadoras, controle de
construção, seguradores, contratantes, arquitetos, engenheiros e fabricantes.
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A principal função do BBA é avaliar e ensaiar produtos construtivos inovadores para
emissão do Certificado Agrément. O BBA também opera vários Scheme
Approved Installer (Esquema de Aprovações a Instaladores), em certas áreas
chaves (Cavity Wall Insulation, Cavity Wall Reinforced Foam, Concrete Repair e
High Friction Susfaces).
Os Certificados Agrément BBA contêm referências, autorizadas pela Secretaria de
Estado, para os Regulamentos de Construção, assim como para importantes
Regulamentos próprios da Escócia e Irlanda do Norte.
O Processo de avaliação envolve, nas Seções de Serviços de Ensaios, ensaios
laboratoriais

(executados

de

acordo

com

as

exigências

United

Kingdom

Accreditation Service - UKAS), inspeções locais realizadas pela própria equipe de
Serviços de Inspeções do BBA e controle de produção na fabricação.
Além destes serviços o BBA fornece inspeções e prepara avaliações em apoio ao
ODPM-autorizando FENSA65 e ELECSA66 Competent Persons Schemes para
reposição de janelas, portas e instalações elétricas domésticas, Parte P do
Regulamento de Construção da Inglaterra e Gales.
A estrutura técnica do BBA é, basicamente, a mesma adotada em 1967-1968,
quando ficou decidido que o BBA se tornaria uma organização auto-suficiente, no
lugar de uma Secretaria Técnica que organiza seu trabalho através de agências
externas. Esta estrutura consiste de três unidades distintas:
•

Divisões de Avaliação;

•

Serviços de Ensaios; e

•

Serviços de Inspeção.

As Divisões de Avaliação são subdivididas em uma Divisão de Engenharia e uma
Divisão de Física de Construções e Materiais, sendo cada uma destas divisões
formada por três Seções, cada uma especializada numa área particular.

65

66

FENSA Limited representa Fenestration Self-Assessment Scheme para companhias instaladoras
de janelas e portas em habitações. É uma companhia pertencente à Glass and Glazing Federation
(GGF), tendo aprovação do Governo para os Regulamentos de Construção na Inglaterra e Gales.
ELECSA é um empreendimento conjunto entre FENSA e o BBA. O Scheme ELECSA foi
estabelecido para permitir aos profissionais de instalação elétrica o Self-Certificate, ou seja,
garantir que seus trabalhos estejam conforme o Document PÁG.
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A estrutura global do BBA é apresentada na Figura 9 (Relação entre Conselho BBA,
Comitê Consultivo e BBA) e na Figura 10 (Estrutura Organizacional do British Board
of Agrément).67

SECRETARIA DE ESTADO
PARA O
DESENVOLVIMENTO

CONSELHO BBA

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

COMITÊ CONSULTIVO
• FINANÇAS
• PROMOCIONAL
• TÉCNICO

EQUIPE

FIGURA 9: Relação entre Conselho BBA, Comitê Consultivo e BBA

Ö Procedimento para Certificado Agrément e Certificado Agrément Scheme
Approved Installer BBA
A Figura 11 apresenta os estágios para aprovações de material, produto,
componente ou sistema construtivo pelo BBA, além da dos esquemas de
Aprovações para Instaladores.68

67

68

HEWLETT, P., C. Agrement in the United Kingdom. In: INTERNATIONAL SEMINAR
IMPORTANCE OF TECHNICAL APPROVAL IN THE CIVIL CONSTRUCTION QUALITY
DEVELOPMENT, 1994, São Paulo, SP. Anais...,São Paulo: IPT/ITQC, 1994. p. 43-56.
BRITISH BOARD OF AGRÉMENT. Leaflet nº 2 – The British of Agrément. Londres: BBA, 2001.
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FIGURA 10: Estrutura Organizacional do British Board of Agrément
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FIGURA 11: Procedimento para o Certificado Agrément BBA
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Ö Responsabilidades e atribuições
Divisões de Avaliação
As Seções de Avaliações são responsáveis por todo procedimento do Certificado
Agrément. Neste sentido, elaboram o programa de avaliações, organizam os
ensaios, agendam as primeiras inspeções de fábrica e as visitas aos locais de
emprego, elaboram o dossiê técnico e a minuta do Agrément que irá circular no
Comitê Consultivo Técnico (Technical Advisory Committee) para comentários.
Também são responsáveis pela elaboração final do Agrément para aprovação do
Conselho.
O envolvimento das Seções de Aprovação continua após a emissão do Certificado,
respondendo por quaisquer reclamações que possam surgir em relação ao produto,
recebendo os relatórios das inspeções de fábrica e fomentando qualquer ação que
seja necessária. São também responsáveis pelas “Revisões” dos Agréments ao final
dos três anos de validade.
Serviços de Ensaios
Os Serviços de Ensaios foram originalmente criados para realizar tipos de ensaios
de desempenho necessários ao Agrément, não disponíveis nas organizações de
ensaios Particulares ou Governamentais. Embora sua principal atividade ainda
esteja relacionada às avaliações do Agrément, suas instalações estão disponíveis
para os fabricantes e outros, para realização de ensaios. A maioria das instalações
de ensaios do BBA está em conformidade com a National Measurement
Accreditation Service (NAMAS). Esta seção de Serviços de Ensaios também realiza
uma variedade de ensaios para comparação com as exigências de normas
Britânicas, Européias ou internacionais, como também especificações comerciais e
industriais.
Serviços de Inspeção
Os Serviços de Inspeção são responsáveis pela realização da inspeção inicial de
fábrica antes da emissão do Agrément; do acompanhamento das visitas de
fiscalização, além de inspeções locais se fizerem parte da avaliação Agrément,
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assim como inspeções locais se são relatados problemas no produto. Estas
inspeções locais procuram estabelecer a efetividade do método de instalação do
produto, alguma exigência especial do tipo para estocagem, manuseio e fixação,
indicadores sobre a durabilidade do produto. Estas inspeções são realizadas tanto
em obras existentes quanto para as novas.
O Comitê Consultivo Técnico, constituído por representantes das várias disciplinas
envolvidas na indústria da construção, por autoridades regulamentadoras, por
agencias de controle de construção, seguradores, contratantes, arquitetos,
engenheiros e fabricantes, examina a minuta do Agrément elaborada pelo BBA e
notifica o Conselho sobre sua emissão.
Todo Agrément BBA está sujeito a uma periódica visita de fiscalização, normalmente
duas vezes ao ano, aos locais de fabricação, para confirmar que o produto que está
sendo fabricado ainda é o mesmo e sujeito ao mesmo controle de qualidade
realizado no período em que foi emitido o Certificado. O esquema de fiscalização
está de acordo com as recomendações da ISO 9002, cobrindo não só a
conformidade do produto, como também aspectos de gerenciamento de fábrica que
estão envolvidos com o controle.
As inspeções que envolvem Scheme Approved Installer (Esquema de Aprovações a
Instaladores) também são realizadas pelos Serviços de Inspeção.
O Scheme Approved Installer é efetuado pelo BBA em suporte ao Agrément, onde o
produto é totalmente elaborado no local (Cavity Wall Insulation, Cavity Wall
Reinforced Foam, Concrete Repair e High Friction Surfaces). Este esquema envolve
treinamento e registro de operários, o controle administrativo realizado pelo
instalador e o arquivo dos registros de todos os contratos. As visitas locais são
realizadas pelo BBA, em um mínimo de duas vezes ao ano, com visitas extras
efetuadas de acordo com o volume de trabalho realizado pelo contratante.
Se, a qualquer período, no decorrer do programa de trabalho, houver falha do
produto, tanto nos resultados de avaliação quanto no controle de qualidade na
produção, o procedimento de avaliação é interrompido e o cliente é notificado. Caso
haja desistência por parte do cliente neste estágio, o saldo do pagamento é
devolvido. Por outro lado, se, por exemplo, os ensaios indicarem que uma simples
alteração no projeto tornaria o produto viável, o programa de trabalho pode
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prosseguir no melhoramento do produto, mas o custo será reavaliado. Neste caso, o
cliente é responsável pela tomada de decisão e por qualquer desenvolvimento de
trabalho necessário; o BBA não se compromete com a pesquisa para
desenvolvimento do produto neste sentido, para que este satisfaça os níveis de
desempenho.
4.1.2.2

CONCESSÃO DE DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Ö Documentos que regem o procedimento de solicitação, revisão e
renovação
O início da avaliação BBA começa com a preparação de um Contrato de Avaliação,
que tem como base informações fornecidas e demonstradas pelo solicitante no
Formulário de Solicitação. O solicitante deve assegurar o fornecimento completo de
todos os detalhes das avaliações existentes e relevantes, apresentando cálculos e
resultados de ensaios. Estes dados, se adequados, reduzirão substancialmente o
custo e duração da avaliação. Junto com o Formulário de Solicitação é feito o
pagamento da taxa de solicitação, cuja fatura é devolvida posteriormente, e que será
deduzida do custo total da avaliação, desde que o contrato seja assinado em um
prazo de dois meses. Dentro de 20 dias após a recepção de toda informação
necessária à avaliação, é elaborada a Proposta do Contrato, caso este prazo não
seja cumprido, o cliente é notificado.
Normalmente os Formulários de Solicitação são examinados pela Equipe Técnica do
BBA dentro de um prazo de cinco dias após seu recebimento, sendo o cliente
notificado neste período, se informações adicionais forem necessárias.
Antes da avaliação de um produto ou processo inovador, o BBA precisa estabelecer
os critérios de desempenho e os meios de demonstrar que estes satisfazem ao
produto ou sistema. Isto requer a realização de um trabalho, original em sua
natureza, e de desenvolvimento contínuo de acordo com a evolução da inovação.
Quando os critérios e métodos usados são estabelecidos e consolidados, estes são
publicados pelo BBA como MOATs (Méthods of Assessment and Testing). Muitos
MOATs têm sido desenvolvidos em consulta com outras organizações na Europa,
sob a égide da UEAtc, sendo provável que estes formem a base das Diretrizes das
Aprovações Técnicas Européias (ETAGs), os métodos de avaliação que delineiam
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as Aprovações Técnicas Européias. Nas áreas de rodovias, os critérios de avaliação
são desenvolvidos em conjunto as Agências Rodoviárias e outros setores
especializados.
Ö Conteúdo e formato de um Certificado Agrément BBA
O Certificado Agrément apresenta uma opinião independente da aptidão de um
produto ou sistema, considerando-se um uso específico. Todos os fatores principais
do desempenho são avaliados, incluindo segurança, durabilidade e outros requisitos
essenciais. Os Certificados concedidos a fabricantes estão subordinados a
fiscalizações da qualidade pelo BBA durante o período de validade destes, que
passam por revisões, normalmente a cada três anos, para assegurar a manutenção
dos padrões exigidos.
A avaliação pelo BBA é rigorosa e completa. Uma variedade de ensaios é realizada
para que a equipe técnica se certifique de que o produto irá atender os níveis de
desempenho exigidos. Avaliações também são realizadas in loco para que se
estabeleçam os métodos de instalação ou emprego do produto. Uma vez concluída
a minuta do Certificado, esta é circulada entre as autoridades regulamentadoras e
outros peritos para comentários. Quaisquer comentários recebidos são considerados
e incorporados, onde aplicável, na conclusão do Certificado.
Embora o volume dos trabalhos do BBA envolva avaliações de produtos
construtivos, há também avaliações de produtos relacionados a rodovias e
concessões especiais para Certificados Agréments de Pontes e Rodovias para
aqueles produtos com exigências dos níveis de desempenho. Em certos acordos
setoriais de produtos o BBA avalia material e sistemas de acordo com as exigências
do Highway Authorities Product Approval Scheme - HAPAS (Esquema de Aprovação
de Produtos das Autoridades Rodoviárias). Certificados Agréments Especiais
HAPAS são concedidos aos produtos que obedecem aos critérios estabelecidos
pelos métodos de avaliação HAPAS, conhecidos como Diretrizes.
Os Certificados Agrément fornecem informações autorizadas e independentes
sobre o desempenho de produtos construtivos por mais de trinta e cinco anos.
Sendo que todo Certificado traz informações importantes sobre durabilidade,
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instalação e de acordo com o Regulamento de Construção, não apenas da Inglaterra
e Gales, mas da Escócia e Irlanda do Norte, também.
Além disso, no formato de Certificado Agrément, o BBA aprova Esquemas de
Aprovações a Instaladoras. Estes esquemas estão sujeitos a fiscalização monitorada
regular pelos próprios inspetores do BBA, assegurando aos sistemas, a instalação
de acordo com o prescrito no Certificado. Os Esquemas de Aprovações a
Instaladoras são realizados pelo BBA em suporte ao Agrément onde o produto é
totalmente elaborado no local, exigindo um certo grau de especialização na mão de
obra. Envolvem treinamento e registro de operários, controle administrativo efetuado
pela instaladora e os arquivos de todos os contratos. As visitas aos locais dos
serviços são realizadas pelo BBA, no mínimo, duas vezes ao ano, com visitas extras
de acordo com base no volume de trabalho realizado pelo contratante.
Inicialmente, o certificado Agrément era emitido por um período de três anos, e
então renovado, como ocorre na França. O BBA alterou este procedimento, e
atualmente o Certificado é emitido por um período ilimitado, porém sujeito às
condições:
9 o fabricante continua sujeito à fiscalização da unidade produtora pelo BBA;
9 as exigências regulamentadoras para o produto não se alteram; e
9 o fabricante assina um contrato com o BBA para uma “Revisão” a ser realizada
sobre o desempenho do produto em uso, a cada três anos. Se o resultado desta
“revisão” for satisfatório, o Certificado continua tendo validade.
Os Certificados são publicados pelo BBA, que retém os direitos autorais. Podem ser
vendidos pelo BBA, embora a circulação principal seja feita pelo fabricante que
adquiri grandes volumes de material impresso.
Quinzenalmente, um índice de todos os certificados válidos é emitido e circulado
entre os assinantes.
Formato de um Certificado Agrément BBA
A.


Especificação Técnica
Descrição
9

descrição das características gerais do produto; ou
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descrição das características de cada produto ou de cada componente
do sistema ou serviço (aprovação para instaladores), inclusive
acessórios de fixação.



Entrega e armazenamento local
9

dados de embalagem (tipo, peso ou volume) e cuidados de
armazenamento dos produtos no canteiro.

B.


Dados do produto ou dos componentes
Geral (referências de uso, comportamento do produto de acordo com a
utilização na obra e cuidados no manuseio);



Práticas de instalação (recomendações para instaladores credenciados pelo
proprietário do Certificado - Aprovação para Instaladoras);



Adição apropriada do produto para um uso determinado; e



Características mecânicas (resistência e estabilidade, comportamento em
relação ao fogo, etc.).

C.

Instalação



Geral (locais de uso e cuidados após a aplicação); e



Elementos de fixação, procedimentos de instalação de cada componente,
sugestões de diagnósticos e especificações, preparo do local de aplicação,
combinação de produtos antes da utilização e forma de aplicação (Aprovação
para Instaladores).

D.

Investigações técnicas



Tipos de ensaios; e



Processo de fabricação, transporte do material e visitas locais para avaliação
das características mecânicas.

E.

Informações adicionais

4.1.2.3

USO DA MARCA BBA

O Certificado Agrément relaciona-se apenas ao produto ou sistema definido no
documento de avaliação.
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A marca BBA só pode ser usada durante a validade do Certificado:


em associação direta com produtos ou sistemas cobertos por um Certificado
atual;



por proprietários destes documentos; e



por Scheme Approved Installer BBA.

Para isto, o número do Certificado deve fazer parte integrante da Marca. O nome do
produto ou sistema (como determinado no Certificado) deve estar apresentado
diretamente abaixo da Marca BBA. Para reprodução das cores da Marca, o BBA
disponibiliza cópias mestres em forma eletrônica ou em cópia rígida.
Proprietários de Certificados Agrément e de Scheme Approved Installer podem usar
a marca BBA:


junto ao Certificado do produto ou sistema;



no envio de correspondências, anúncios, materiais promocionais, literatura
técnica, embalagens, etiquetas, em cotações (orçamento), faturas e no sítio da
Web.

Para os veículos o BBA oferece adesivos. Estes adesivos têm uma mensagem
promocional, sendo este o único caso onde não são exigidas as apresentações do
número e do nome do produto ou do sistema Instalador, abaixo da marca BBA.
Empresas de vendas, instaladoras ou usuárias dos produtos ou dos sistemas
detentores de Certificados Agrément não podem usar a marca BBA, entretanto
podem declarar este fato em literaturas, em publicidade e websites, desde que fique
claro para o leitor, que a própria empresa não possui o Certificado ou Scheme
Approved Installer BBA.(67) 69 70,71,72,73,74

69

70
71
72
73
74

BRITISH BOARD OF AGRÉMENT. Pesquisa geral na homepage.
<http://www.bbacerts.co.uk/frames.html>. Acesso em: 25 julho 2005.
_____. Leaflet nº 1 – The British of Agrément. Londres: BBA, 2001.
_____. Application for BBA Assessment. Londres: BBA, 2004.
_____. What does BBA approval offer? Londres: BBA, 1999.
_____. The BBA and Quality. Londres: BBA, [?].
_____. Use of BBA logos. Londres: BBA, 2001.

Disponível

em:
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4.1.3 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NA ÁFRICA DO SUL –
AGRÉMENT SOUTH AFRICA (ASA)
O crescimento econômico na África do Sul atingiu taxas superiores a 6% ao ano
durante os anos 60, caindo vertiginosamente desde então, culminando em taxas
negativas durante o período de 1989 a 1996, sendo responsável pela mais severa e
longa recessão desde os anos 30. Entretanto, no final de 1993, sinais característicos
na economia indicavam a volta do seu crescimento.
Na África do Sul a aprovação final dos projetos habitacionais é de responsabilidade
das autoridades municipais locais. Desde a introdução do National Building
Regulations (NBRs) em 1985, estas autoridades aplicam um conjunto uniforme de
exigências quando avaliam projetos submetidos à sua aprovação. Entretanto, como
os NBRs são operacionais, não prescritivos, mas orientativos quanto ao
desempenho, uma autoridade local pode considerar o projeto satisfatório,
simplesmente tendo como base, seu próprio conhecimento e experiência em
construção similar à proposta, situada em condições idênticas e que obteve
desempenho satisfatório no passado.
Os NBRs foram escritos em sua forma original para incentivar o desenvolvimento de
projetos, materiais e métodos construtivos inovadores onde sua comprovação
pudesse ser considerada aceitável, sendo originalmente introduzidos como medida
antiinflacionária em longo prazo, tendo como função impedir o aumento do custo
total da construção e como objetivo reduzir ao mínimo o número de regulamentos.
Assim, ficou estabelecido, até onde possível, que estes regulamentos estariam
voltados mais à parte referente à segurança e a saúde das pessoas em uma
edificação, e que todos os aspectos técnicos seriam cobertos por regulamentos
funcionais, escritos de forma a auxiliar, no lugar de impedir o uso de projetos e
sistemas construtivos inovadores. Isto deveria ser lembrado por qualquer autoridade
local ao avaliar uma edificação em termos de regulamentos operacionais.
Para facilitar a aplicação dos NBRs, o South African Bureau of Standards (SABS)
publicou o Code of Practice SABS 0400 - 1990, “The application of the National
Building Regulations”. Este código prescreve exigências consideradas satisfatórias
para aspectos técnicos dos NBRs e, onde necessário, estas exigências são
acompanhadas por ilustrações e comentários. Os comentários, embora não sejam
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uma parte essencial do código, foram introduzidos com o intuito de fornecer melhor
entendimento dos NBRs, entretanto seu conteúdo não tem qualquer poder legal.
Os NBRs criam meios alternativos na comprovação de conformidade. Por exemplo,
quando uma autoridade local não está satisfeita com a adequação ou segurança em
uso de um sistema, método, material, ou produto construtivo proposto na utilização
de uma construção, pode requerer um relatório de ensaio ou um certificado de
avaliação a respeito da sua dúvida. Em tais casos é submetido à autoridade
solicitante um relatório, emitido pelo Conselho (do SABS), pelo CSIR ou algum
certificado atual emitido pelo Conselho do Agrément South Africa, demonstrando a
adequação ou segurança de cada sistema, método, material ou produto coberto por
tal relatório ou certificado, que deve ser analisado para satisfazer alguma exigência
importante quanto à adequação ou segurança prescrita nestes regulamentos,
extensível e sob as condições estabelecidas em cada relatório ou certificado.
A conformidade com os NBRs pode ser demonstrada:


por atendimento às regras do princípio “considerado satisfatório” do South
African Bureau of Standards (SABS) Code of Practice SABS 0400-1990: “The
application of the National Building Regulations”; quando utilizado um método
construtivo convencional;



por um certificado Agrément ou MANTAG75 válidos, quando utilizado um
sistema construtivo não normalizado ou inovador; ou



por relatórios de ensaios do SABS ou CSIR76.

Os NBRs também fornecem projetos estruturais para uma edificação desde que
preparados por um profissional engenheiro ou autoridade local reconhecida.
A África do Sul tem um sistema de normas relativamente bem desenvolvido, que é
publicado e mantido pelo SABS. Inicialmente, estes sistemas de normas foram
baseados, de modo geral, nos Códigos e Normas Britânicos, sendo adaptados, ao
longo dos anos para corresponder às condições Sul Africanas. Foram mantidos

75
76

Mininum Agrément Norms e Technical Advisory Guide.
Uma organização regulamentadora para transferência de tecnologia.
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acordos com o International Standards Organisation (ISO) para adaptação da ISO
9000 – Quality Systems à África do Sul. 77
Agrément South Africa (ASA), além de ser internacionalmente reconhecido e servir
o interesse nacional, é um centro Sul Africano independente, prestando serviços às
comunidades de construtores e engenheiros, fornecendo garantia a especificadores
e usuários através de aprovações técnicas quanto à aptidão ao uso de produtos não
normalizados e/ou não convencionais. Foi estabelecido, como uma organização
independente, em 1969, pelo Minister of Public Works, que forneceu suporte para
sua manutenção estrutural, no sentido de obtenção de contribuições junto aos
setores públicos e privados, compreendendo profissionais locais e internacionais, e
conselheiros acadêmicos. A estrutura do Agrément South Africa está apresentada na
Figura 12.78
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FIGURA 12: Estrutura do Agrément South Africa
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78

WAMELEN, van J. Types of technical approval in countries with rapid economic expansion. In:
INTERNATIONAL SEMINAR IMPORTANCE OF TECHNICAL APPROVAL IN THE CIVIL
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Com o estabelecimento do Agrément South Africa, os mecanismos de aprovações
técnicas da África do Sul expandiram-se durante os anos 60, continuando seu
desenvolvimento desde então, de forma a atender as diversas situações e
demandas locais e internacionais.
Em 1970, o Minister of Public Works encarrega o ASA do trabalho de avaliar
técnicas construtivas industrializadas, novos materiais, componentes e técnicas de
construção na indústria da construção, e onde comprovado, emitir certificados que
servissem como constatação de aprovação técnica em nome do Governo. Contudo,
o Conselho do ASA foi mais além, instruindo que as avaliações e os relatórios
fossem elaborados no sentido de encorajar estas novas tecnologias. A filosofia do
sistema de avaliação deveria ser a de promover e não restringir melhorias genuínas
e inovadoras. As condições sob as quais o assunto e seu campo de utilização
seriam considerados satisfatórios, estariam no certificado, que também trataria de
outros assuntos julgados indispensáveis pelo Conselho.
A base da certificação Agrément é o conceito de desempenho, por meio do qual o
desempenho em uso exigido para uma inovação é especificado em termos do
desempenho qualitativo e quantitativo sem especificar como este desempenho será
alcançado.
Em geral, produtos considerados normalizados ou em acordo com o código de
prática não são aceitos para Certificação Agrément.
O Agrément South Africa não fornece garantia alguma, como também não garante
qualidade, o desempenho, a aptidão ao uso ou comercialização do assunto de um
Certificado ou de componentes, materiais ou dispositivos que são avaliados e
descritos em um Certificado.
Um outro conceito na África do Sul é a aprovação MANTAG, desenvolvido para
auxiliar comunidades de baixa renda a satisfazerem suas necessidades e
pretensões. A base do conceito MANTAG é um conjunto mínimo de exigências de
desempenho, que pode ser aplicado na avaliação dos métodos construtivos
pretendidos da inovação para a construção de casas e certas edificações em áreas
onde o custo da construção é considerado de suprema importância. O conceito é
baseado na premissa de que as comunidades escolherão exercer controle sobre as
construções, de forma que as edificações erguidas não prejudiquem os interesses
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da vizinhança e não constituam riscos inaceitáveis de segurança ou saúde para
seus ocupantes.
As avaliações MANTAG são realizadas visando dois objetivos: estabelecer
conformidade com o Conselho Minimum Agrément Norms (itens essenciais de
segurança e de saúde) e fornecer informação técnica auxiliar em outros aspectos de
desempenho que podem ser relevantes e úteis a usuários potenciais, desde que
certos aspectos quantificáveis de desempenho, mas aceitáveis a níveis mínimos,
que variam de acordo com as circunstâncias, as necessidades e as pretensões dos
indivíduos e grupos envolvidos sejam considerados. O Technical Advisory Guide que
constitui parte de cada certificado MANTAG emitido, tem condições de fornecer de
forma apropriada, informações objetivas para usuários do certificado, com a
finalidade de orientar e auxiliar suas escolhas em relação aos métodos apropriados
de construção.
4.1.3.1

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO ASA

Na África do Sul há duas organizações independentes encarregadas das
aprovações técnicas, o SABS e o ASA. Enquanto a primeira atua em várias áreas, a
última restringe suas atividades à indústria da construção civil. As atividades são
complementares, ou seja, o SABS empenha-se com normas e códigos de prática
relacionados aos produtos convencionais, além de colaborar com organizações
internacionais para a normalização, enquanto que o ASA tem como foco principal a
avaliação de materiais, produtos e sistemas construtivos através da avaliação
técnica considerando-se seu uso. Como público alvo seu objetivo principal é servir
às comunidades da construção como uma Agência Sul Africana independente,
fornecendo garantia a especificadores, regulamentadoras, instituições financeiras e
usuários. Matem ligações com a UEAtc e outras organizações de aprovações
técnicas.
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Ö

Ciclo de desenvolvimento do produto

Os

produtos

novos

passam

por

fases

semelhantes

de

desenvolvimento,

79

categorizadas no diagrama, apresentado na Figura 13 , como conceito,
desenvolvimento, introdução no mercado, aceitação e crescimento no
mercado e, entrada no mercado como produto convencional de acordo com as
necessidades do empresário e do consumidor. As organizações CSIR, Agrément e
SABS têm papéis complementares, porém particulares durante o ciclo de
desenvolvimento do produto.

Entrada no mercado como
produto convencional

Aceitação e crescimento
no mercado

Conceitualização,
desenvolvimento tecnológico

SABS

Introdução
no mercado

Agrément

Desenvolvimento
CSIR
de normas,
Pesquisa
códigos de práticas
Desenvolvimento
CERTIFICAÇÃO
Tecnológico
Cataloga e
AGRÉMENT
Desenvolvimento de critérios
planeja
de desempenho & métodos
a marca SABS
de ensaios

Desenvolvimento
do produto

CSIR

FIGURA 13: O papel do CSIR, Agrément e SABS no ciclo de
desenvolvimento do produto

O CSIR como uma organização de pesquisa e desenvolvimento contribui mais
efetivamente nas fases de conceito e desenvolvimento no ciclo do produto. Pode
contribuir com o empresário na investigação da pesquisa necessária e também
realizar estudos de viabilidade tecnológica. Quando isto é necessário juntamente
com o Agrément South Africa, desenvolvem critérios de desempenho e métodos
79

AGRÉMENT SOUTH AFRICA. Pesquisa geral na homepage – Product development cycle.
Disponível em:<http://www.agrement.co.za/about/sabscsir.pdf>. Acesso em: 30 junho 2003.
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de ensaios para avaliação técnica da inovação. Na essência, a abordagem do
desempenho define qual o desempenho em uso que o produto deverá adquirir,
dadas as aplicações, sem especificar como será alcançado; tornando possível
avaliar produtos, independente da composição ou do seu processo da fabricação.
As avaliações e certificações Agrément tornam-se importantes durante a fase de
desenvolvimento do ciclo do produto quando, através da avaliação técnica de
protótipos, é possível indicar ao empresário se seu produto será adequado ao uso.
O ASA é muito rigoroso durante a fase de introdução do produto no mercado,
quando seus certificados fornecem aos empresários as ferramentas necessárias
para demonstração da adequabilidade do produto para usos específicos, ao mesmo
tempo em que fornecem ao usuário, independente da obrigatoriedade, informações
práticas e orientativas sobre as características, benefícios e limitações do produto.
Faz parte integrante da avaliação e certificação ASA, uma avaliação no sistema de
qualidade, que é de responsabilidade do SABS.
Quando o produto entra na fase de aceitação e crescimento no mercado, o papel
do ASA pode diminuir e ser substituído pelo SABS. Uma vez havendo vários
fabricantes

com

produtos

similares,

há

uma

crescente

necessidade

de

desenvolvimento de uma norma específica para o produto, envolvendo sua
fabricação, matérias-primas utilizadas na produção e procedimentos de qualidade. O
processo normal seguido pelo SABS é estabelecer um comitê, incluindo as partes
interessadas, para esboçar uma norma análoga. A experiência e o conhecimento
adquiridos pelo CSIR e ASA, durante as fases iniciais de desenvolvimento do
produto, podem ser empregados nesta fase atual como contribuição na formulação e
especificação da nova norma.
Como já mencionado, a contribuição do SABS começa em geral na fase de
aceitação e crescimento no mercado, vindo a ter um papel dominante na fase de
entrada no mercado como produto convencional, quando o catálogo e os
esquemas de Marca fornecem ao empresário a imagem de qualidade necessária ao
produto e, ao usuário a fonte de qualidade, segurança e confiança que ele
procura.(77) (78) 80
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Fica assim claro que o CSIR, o ASA e o SABS desempenham papéis significantes
que facilitam o desenvolvimento do produto e a promoção da qualidade na indústria
da construção civil. Os papéis são complementares e sinérgicos, iniciando com a
pesquisa e desenvolvimento do CSIR na fase de conceito, certificação Agrément
durante a fase de desenvolvimento e introdução no mercado e finalizando com a
aplicação da marca de qualidade SABS, indicando conformidade com uma norma,
no estágio onde o produto é geralmente aceito.
Ö Procedimento Agrément ASA
O Procedimento Agrément ASA esta sendo apresentado neste trabalho, em 8
estágios (fluxogramas), conforme documentação apresentada pelo Agrément South
Africa81 e de acordo com a Figura 14 (Solicitação para certificação), a Figura 15
(Preparação do programa de avaliação e proposta do contrato), a Figura 16
(Certificação), a Figura 17 (Procedimento para recurso quando o solicitante contesta
proposta de avaliação – Objeção com fundamentos técnicos), a Figura 18
(Procedimento de recurso quando o solicitante contesta proposta de avaliação –
Objeção em função de custos) e a Figura 19 (Procedimento de recurso quando o
Conselho recusa a certificação) respectivamente.
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INVESTIGAÇÃO INICIAL. O FUNCIONÁRIO
DESIGNADO PELA APROVAÇÃO DISCUTE
COM O SOLICITANTE:
•
•
•

a proposta do Agrément South Africa;
as vantagens da certificação Agrément;
confere a disponibilidade de normas ou códigos de
prática SABS pertinentes ao assunto da solicitação;
relaciona os assuntos que se inserem no escopo da
certificação Agrément, quais informações e
pesquisas necessárias estão disponíveis, de forma
que a avaliação possa ser iniciada;
explica a ligação com as NBRs, se apropriado;
elabora uma opinião sobre a aceitabilidade da

•

•
•

“Produto
Normalizado”
"Necessidade de
desenvolvimento
adicional"

Investigação
ao SABS

Solicitações, a
peritos experientes,
conselhos sobre
desenvolvimento de
produto.

Julgado inaceitável
Notificação
por escrito ao
solicitante

Julgado aceitável

Providencia ao solicitante formulário de
solicitação e publicações explicativas.

Solicitante pede revisão de decisão
Presidente e gerente
revisam solicitação.
Decisão final

Solicitação formal e pagamento de taxa
efetuadas

Aceito
•
•
•

Funcionário designado pela avaliação confere a solicitação quanto
à integridade e conformidade com as “regras de aceitação”.
Se completa e em conformidade recomenda aceitação pelo Gerente
Se não completa ou não-conforme, recomenda a volta do solicitante

Aceitável

•
•
•

Rejeitado

Gerente assina por escrito aceitação formal;
Conferência do pagamento das taxas e, se o Gerente
autoriza, preparação do programa de avaliação;
Solicitação entra nos registros e banco de dados.

Não aceitável

•
•

Recomenda
o
solicitação
Pedido
de
conformidade

Próxima fase: Preparação do programa de avaliação

FIGURA 14: Solicitação para certificação

retorno
revisão

da
de

•

Funcionário designado pela avaliação relaciona lista de especialistas em todas as disciplinas
que têm referência sobre o estudo da avaliação;
Especialistas convidados são submetidos a questionários por escrito sobre suas avaliações
técnicas no assunto, incluindo especificações detalhadas do trabalho que será realizado e
prazo de realização;
Se a avaliação requer ensaios de organizações especializadas, devem ser identificadas e
aprovadas pelo Gerente e os valores obtidos devem ser apresentados por escrito (apenas são
reconhecidos ensaios locais ou realizados pelo SABs, CSIR, Universidades, C&CI, por
exemplo);
Programa consolidado e estimativas preparadas, pelo funcionário designado pela aprovação
de prazo e custo;
Se necessário aplicar revisões seguidas de processos de revisões para observação.

•
•

•
•

Programa submetido à inspeção de investigação (comitê da Agência local)
•
•

Aprovado

•

Não aprovado
Volta para revisão

Funcionário responsável pela aprovação prepara
proposta do contrato incorporando condições de
normalização;
Circunstâncias especiais autorizam a obtenção de
uma opinião legal por necessidade de natureza
especial;
Submeter para aprovação e assinatura do Gerente.

•
•

Aprovação e assinatura pelo
Gerente

•

Proposta do contrato enviada
solicitante;
Programa TECO para ratificação;
Entrada de dados no banco de dados.

•
•

•

ao

•
•

TECO recusa ratificação, propõe
alteração e/ou acréscimo ao programa

•
•
•

Contrato não aceito pelo solicitante

•

Solicitante aceita proposta,
paga as taxas ou efetua
pagamento por parcelas.

Próxima fase:
Certificação

Não aprovado
Volta para correção

Solicitante formula queixa:
• Assuntos
técnicos
no
programa - incapacidade de
resolução com Agência;
• Assuntos sobre custos / preços
- incapacidade de resolução
com o Gerente

Agência
prepara
proposta
complemento
Aprovado e assinado pelo Gerente
Enviado ao solicitante

•
•

para

Solicitante é notificado
Arquivos fechados e gravados

Procedimento
de
recurso,
Presidente alega TECO distinto
ou reunião especial de trabalho
de equipe como apropriado.

Mantido

Rejeitado

Proposta
revisada
preparada e submetida
ao solicitante

FIGURA 15: Preparação do programa de avaliação e proposta do contrato
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Responsável pela avaliação indica ensaios
e tipos de avaliações por organizações e
especialistas para o Programa de
Avaliação;
Monitora o progresso e apoia o programa;
e
Inspeciona os resultados de ensaios,
escrevendo em relatório os resultados
obtidos.

Solicitante aplica ação corretiva
apropriada; e
Aceita custos adicionais para ensaios
ou avaliações, se necessário.

Resultados indicam não-conformidade
com critério
Adverte o solicitante e se apropriado,
recomenda ação corretiva;
Avisa o solicitante das implicações do custo
Resultados indicam conformidade com critérios
adicional para os trabalho de avaliação;
Se nenhuma ação corretiva for possível ou a
não-conformidade é de tal natureza que
requer um trabalho de desenvolvimento
adicional, então o restante do programa fica
Responsável pela aprovação reúne os
aguardando.
resultados dos ensaios realizados;
Responsável pela aprovação prepara
minuta do certificado nos resultados
obtidos;
Solicitante abandona processo de solicitação
Submete a minuta ao cliente para
comentários;
Submete a minuta e os comentários do
Reembolso do saldo contratual;
cliente para revisão; e
Arquivo encerrado.
Concorda com alterações, se houver,
aplicadas a minuta.

Solicitante apela da decisão
Reúne minutas aprovadas revisadas
Minuta é submetida ao Comitê Técnico

Aprovado

Melhorado

Rejeitado

Solicitante
informado
dos
melhoramentos TECO, se houver
algum.
Sumário
do
certificado
e
recomendações TECO submetidos ao
Comitê de Certificação.

Procedimento de recurso

Solicitante rejeita melhoramentos

Aprovado
Aprovada
Rejeitado
em forma modificada

Certificado aprovado para edição e
formatação do texto.
Solicitante
recebe
cópia
do
certificado para aprovação de sua
edição.
Sumário do certificado aprovado é
submetido ao Conselho para
ratificação da aprovação.

Solicitado procedimento de recurso

Solicitante é avisado, os
argumentos pela rejeição
determinados e apresentados
detalhadamente, informando
ações necessárias para
aprovação do Certificado.

Solicitante altera produto
ou procedimento
satisfazendo exigências
do Conselho.
Solicitante apela contra
decisão

Certificado emitido e
publicado na website.
Aprovação notificada no Govt
Gazette
Procedimento de recurso instaurado.

Procedimento de recurso

Conselho considera
Certificado e ratifica
decisão do Comitê de
Certificação.

Conselho recusa ratificação, enviando assunto para
administração destas ações, que permitirá confirmar ou
designar equipe encarregada de enviar os resultados da
recusa e recomendações de ação apropriada.

FIGURA 16: Processo de Certificação
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Quando um solicitante contesta aspectos técnicos da proposta, mas
não soluciona o assunto discutido com a administração da Agência,
ele pode apelar para o Presidente do Conselho e ter permissão para
apresentar suas objeções numa reunião especial com o Comitê
Técnico, utilizando os procedimentos esquematizados abaixo.

Solicitante submete petição por escrito ao Presidente demonstrando:
• A base de sua reclamação;
• Detalhes das tentativas realizadas para diferentes reconciliações
com a administração da Agência do Conselho; e
• Nomes e CV dos especialistas técnicos que deseja designar para
apresentar seu processo ao Comitê Técnico.

Presidente revê a solicitação juntamente com o Gerente e se convencido que:
• Todos os passos razoáveis foram dados para resolver internamente o
problema;
• As objeções levantadas são significativas e apresentam base técnica
legítima;
• As credenciais dos especialistas técnicos são aceitáveis; e
•
Solicitação foi arquivada entre os períodos de expiração e aceitação da
proposta, então o
Presidente concorda com uma reunião TECO especial para revisar estes
aspectos técnicos do programa de avaliação que são discutidos.

TECO aceita aspectos elaborados e
submete proposta para alteração da
oferta da Agência.

TECO rejeita aspectos elaborados e
confirma sua aprovação do
programa de avaliação original.

Agência prepara oferta de
avaliação revisada
incorporando proposta
TECO.

Solicitante
informado,
por escrito, da decisão
TECO. Esta decisão é
final.

O solicitante aceita original
ou programa revisado como
apropriado.

Processo de Certificação
(Figura 16)

Solicitante rejeita
programa e com isto a
proposta.

Solicitação cancelada, arquivo
encerrado

FIGURA 17: Procedimento para recurso quando o solicitante contesta
proposta de avaliação – Objeção em fundamentos técnicos

Quando um solicitante se sente prejudicado às custas de um programa de avaliação ou de ensaios específicos ou
processos de avaliação descritos no programa, ele pode, sob certas circunstâncias prescritas, fazer por escrito uma
petição ao Presidente do Conselho requisitando uma revisão dos custos citados.

Solicitante submete a petição escrita ao Presidente demonstrando:
• A base das objeções (geralmente administrativa está ligada ao valor conforme política prevalecente do
Conselho que é baseada na recuperação do custo total. Para que as objeções sejam consideradas como tendo
possíveis méritos, devem relatar aspectos da política como sendo injusta ou alegar disponibilidade de custos
de procedimentos para obter a mesma informação desejada); e
• Detalhes das etapas que foram tomadas para solucionar o assunto com a administração da Agência.
• Detalhes das alternativas propostas ao solicitante para redução dos custos de ensaios ou outros procedimentos.

O Presidente, juntamente com o Gerente, considerará a petição e, se convencido que:
• Foram tomadas todas as providências razoáveis para resolver internamente o assunto, sem sucesso;
• Os assuntos levantados são significativos ou um atentado para enganar a política do Conselho em recuperação
de custo;
• Os fatos apresentados indicam que pode haver alguma justificativa para alterar política do Conselho em
avaliar devido a circunstâncias especiais (falta de fundos para pagamento de dívidas não é geralmente
considerado como um argumento válido para alterar política do Conselho);
• Evidência apresentada indica que pode haver avaliação alternativa mas igualmente válida ou procedimentos
de ensaios que podem resultar em custo de economia significante, então
O Presidente, após consultar o Conselho concordará com uma equipe especial de trabalho para analisar o assunto.

1. Equipe de trabalho concorda que a política do
Conselho é injusta e precisa de revisão ou
circunstâncias especiais autorizam a divergência.
2. Equipe de trabalho prepara recomendações para
Conselho corrigir, ou não exigir,a política.

Conselho aceita
recomendação,
modificando política ou
permitindo exceção.

Conselho rejeita
recomendação,
confirmando validade da
oferta original.

1. Equipe de trabalho está satisfeita que
procedimentos alternativos propostos são
aceitos.
2. Equipe de trabalho requisita administração
para preparar estimativa de custo revisada
com base em procedimentos alternativos.

Programa revisado e estimativa de custo
submetidos ao solicitante.

Solicitante rejeita
proposta revisada.
Proposta revisada preparada
pela
administração
e
submetida ao solicitante.

Solicitante avisado da
decisão, tem opção de
aceitar proposta original
ou encerrar a solicitação.

Solicitante aceita
proposta revisada

Solicitação cancelada, arquivo encerrado.
Solicitante aceita proposta revisada ou original

Processo de Certificação (Figura 16)

FIGURA 18: Procedimento de recurso quando o solicitante contesta proposta de avaliação – Objeção em
função de custos
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Detentor do Certificado submete petição por escrito solicitando
audiência com o Presidente, com os detalhes de
• Base para petição;
• Assuntos específicos em litígio; e
• Detalhes dos procedimentos de conciliação adotados no
período e os resultados de tais procedimentos.

Presidente revisa solicitação consultando a
Agência.
Se satisfeito que todos os procedimentos de
conciliação foram seguidos, sem resolução ao
assunto considerado, em reunião do Conselho.

Conselho
rejeita
solicitação

Conselho aceita solicitação.
Concorda com trabalho especial de equipe incluindo:
• Um juiz independente selecionado em acordo com o
solicitante;
• O Presidente e um membro do Comitê de Certificação;
• Dois especialistas técnicos independentes com
conhecimentos sobre o assunto em questão, porém não
associado com o Conselho, ao solicitante ou ao
produto.
• O Gerente ou uma pessoa designada para atuar em seu
interesse.

Solicitante
advertido e o
assunto está
encerrado.

Solicitante reúne sua própria
equipe de apoio, incluindo
especialistas técnicos por ele
selecionados.

Reunião acordada e presidida pelo juiz.
Reuniões ocorrem dentro das regras normais estabelecidas
pelo julgamento, porém não constituída como audiência
jurídica.
O juiz considera petição, dando sua decisão.

Petição mantida
Conselho concede certificado
sob condições acordadas por
ambas as partes nos termos do
julgamento.

Petição rejeitada

Solicitante paga os custos do
procedimento e o assunto está
encerrado.
Solicitante pode apelar para uma
certificação
de
um
produto
modificado, que satisfaça aos
critérios de desempenho.

FIGURA 19: Procedimento de recurso quando o Conselho recusa a
Certificação
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Conforme apresentado na Figura 17, na Figura 18 e na Figura 19 o solicitante
dispõe de recursos, caso sua solicitação seja recusada. Quando o solicitante é
lesado com rejeição de sua solicitação, este pode requerer ao Presidente uma
revisão do Procedimento. A decisão do Presidente, em conjunto com o Gerente, se
julgada apropriada e após entrevista com o solicitante, será final.
Recurso disponível ao solicitante em relação à proposta de avaliação.
Duas categorias de apelação são possíveis. As relacionadas a assuntos técnicos e
as relacionadas a assuntos financeiros, conforme descrito:
•

Reclamações técnicas: o solicitante apresenta petição por escrito, ao
Presidente, explicando a base do protesto, ao mesmo tempo em que requisita
reunião com o Comitê Técnico (TECO), especialmente convocada para este
propósito, podendo, especialistas técnicos apresentados pelo solicitante
representá-lo. O Presidente do Conselho preside estas reuniões e as decisões
tomadas pelo Comitê são categóricas e de comum acordo com ambas as
partes.

•

Reclamações, de natureza técnica, relativas ao programa, inclusas na proposta
de avaliação, serão analisadas antecipadamente antes da aceitação da
proposta, porém antes da expiração da data da proposta. Reclamações
relativas à execução ou resultados de ensaios / avaliações são tratadas de
acordo com o descrito na seção “Procedimentos sob as Regras de
Certificação”.

•

Reclamações financeiras: o solicitante apresenta petição por escrito, ao
Presidente do Conselho, requisitando uma revisão dos valores orçados. Estas
reclamações podem estar relacionadas aos valores das avaliações para
trabalho adicional, adicional necessário ao programa, quando, por exemplo,
surgir modificações no produto, extensão do escopo da avaliação ou
necessidade de se repetir ensaios ou avaliações, devido às falhas encontradas
no produto para satisfazer aos critérios especificados. Tais solicitações devem
ser apresentadas antes do início de qualquer trabalho coberto pela proposta. O
Presidente, em acordo com o Gerente do Agrément South Africa e o Conselho,
deve, se convencido que a reclamação é significativa e de mérito, recrutar uma
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equipe para revisar estes custos sob a política e diretriz do Conselho Esta
decisão do grupo é conclusiva.
Recurso disponível ao solicitante quando a certificação é recusada.
Solicitantes podem apelar contra as decisões do TECO para estabelecer limitações,
sobre as condições de uso do produto, para recomendar que a aprovação seja
arquivada ou sobre a recusa do Comitê de Certificação para conceder um
certificado. Tais recursos estão sujeitos às condições:
•

Reclamações relativas à realização de ensaios e avaliações ou os resultados
assim obtidos devem ser apresentados o mais rápido possível, não mais que
quatorze dias da entrega do certificado final ao solicitante para sua anuência. A
minuta do certificado conclusivo provém da reunião à qual o TECO
recomendou a aprovação do certificado.

•

Os recursos centralizam-se nos assuntos técnicos relacionados à conformidade
com os critérios de desempenho (a natureza dos critérios de desempenho e
métodos de ensaios ou o nível de desempenho requerido em termos dos
critérios publicados, não está aberto a recurso).

•

Objeções levantadas contra o modo como foram realizados ou a forma como
os resultados foram registrados e os estados do corpo levado a ensaio.

•

As conclusões obtidas através dos resultados dos ensaios e dos relatórios de
avaliação dos consultores são consideradas incorretas ou contestadas por
outros especialistas.

•

Extensas discussões e pareceres divergentes entre o solicitante, a Agência, os
laboratórios de ensaio, os consultores e o TECO, mas nenhuma resolução dos
diferentes pontos de vista é possível.

•

É de opinião do Conselho que a decisão do TECO pode estar baseada em
suposições ou dados que poderiam ser refutados pelos especialistas não
pertencentes ao Comitê. (O Conselho pode anular uma decisão do TECO e
referi-la a uma consideração posterior).
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•

O recurso tem fundamentos e está embasado em conhecimentos técnicos e
por profissionais tecnicamente competentes empregados ou engajados pelo
solicitante.

•

O reclamante aceita o princípio que os custos serão estabelecidos com base
no sucesso ou fracasso da ação, sabendo que no caso de um fracasso, será
exigido dele arcar com os custos do processo.

Se estas prévias condições são aceitas, o solicitante será orientado a apresentar ao
Presidente um pedido formal por escrito, que deve conter uma descrição detalhada,
base da apelação e dos assuntos específicos a serem considerados. Caso o
Presidente se satisfaça com os procedimentos prescritos para resolução do
problema, então ele colocará o assunto em pauta na reunião do Conselho antes da
reunião do Conselho. Este, por sua vez, caso considere que a reclamação tem
fundamento, designa uma equipe de trabalho com:


um juiz independente, aceitável pelo Conselho e pelo solicitante;



o Presidente;



um membro do Comitê de Certificação;



não menos que dois especialistas independentes reconhecidos por possuírem
conhecimento especifico do assunto em questão e que não possuam qualquer
ligação com o Conselho ou algum interesse pelo produto em consideração ou
produtos semelhantes produzidos por concorrentes atuais ou potenciais. O
reclamante será questionado a respeito da nomeação destes especialistas e
terá o direito de contestá-la. Tal objeção será mantida caso seja provado que o
especialista em particular é prejudicial ao solicitante ou ao produto; e



o Gerente da Agência ou membro da sua equipe por ele designado para agir
em seu nome e que tenha conhecimento específico da avaliação técnica que
será realizada.

Ö Responsabilidades e atribuições
Conselho do Agrément South Africa
A autoridade para aceitar uma solicitação de certificação é do Conselho que delega
esta função ao Gerente, ou uma pessoa designada por escrito para atuar como seu
representante. Da mesma forma, também é delegada ao Gerente ou um
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representante a autoridade para contratação dos serviços inerentes ao programa de
certificação.
Comitê de Certificação
O Comitê de Certificação aprova o Certificado. O Presidente (ou pessoa designada
para atuar em sua ausência) é o único a assinar os certificados aprovados pelo
Comitê de Certificação. Entretanto, a autoridade para retirada de um certificado não
cabe ao Comitê de Certificação, esta decisão está sujeita a confirmação da
Comissão.
Comitê Técnico (TECO)
O TECO aprova diretrizes técnicas, indicadores e documentos oficiais publicados
pelo Agrément. Considera os modelos das documentações e, caso se satisfaça com
o conteúdo, aprova o documento, sujeito à ratificação de decisão pelo Conselho.
Gerente
O Gerente do Agrément South Africa, em consulta com o Presidente, pode
suspender um certificado sujeito à ratificação pelo Comitê de Certificação. Pode
também tomar as providências iniciais necessárias para comissionar uma
investigação formal da falha alegada sob as condições de certificação pela Agência,
agindo onde necessário, em colaboração com especialistas da área.
4.1.3.2

CONCESSÃO DE DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Regras para aceitação de uma solicitação de Certificação.


A solicitação deve estar relacionada a um produto, material, elemento,
componente, método, processo ou sistema para uso na indústria da construção
(para futuramente referir-se como o "produto"), contendo uma descrição clara
do objeto da solicitação, bem como sua intenção de uso;



o objeto da solicitação deve estar dentro da definição de produto "não
normalizado" (isto é, não coberto por norma de especificação SABS ou estar
fora do escopo ou limitações de uma norma de especificação);
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a solicitação deve apresentar clara e inequivocamente estado, nome e
localização

da

organização

ou

outro

responsável

legal

pela

produção/projeto/instalação ou constituição do "produto";


se a solicitação está relacionada a inovações tecnológicas construtivas que
claramente transgridam ou estão em conflito com os National Building
Regulations, então ela deve ser rejeitada;



se a solicitação está relacionada a um tipo de inovação tecnológica onde a
quantidade de especialistas locais disponíveis para a realização da avaliação é
insuficiente, então a solicitação será recusada ou ficará aguardando, até que
especialistas internacionais relacionados ao assunto e acessíveis sejam
localizados;



se a solicitação está relacionada a uma inovação tecnológica para a qual não
há Agrément Criteria and Test Methods Applicable to Products (ACTMAPs) ou
diretrizes técnicas, mas há capacitação técnica suficientes e dados disponíveis
para compilar diretrizes técnicas adequadas, então a solicitação deve ficar
aguardando até que as diretrizes necessárias sejam finalizadas;



se a solicitação está relacionada com uma inovação tecnológica do tipo que
requer um ACTMAP para ser certificado, entretanto nenhum ACTMAP foi
desenvolvido ainda, então a solicitação deve ficar aguardando até que o
ACTMAP fique disponível. Caso o Conselho decida que o desenvolvimento de
um ACTMAP não é justificável, então a solicitação deve ser rejeitada; e



um número de especificações de segurança tem sido emitido pelo SABS (por
exemplo, segurança elétrica) que é legalmente aplicável. Divergências de tais
especificações são proibidas, e solicitações relacionadas a inovações
tecnológicas que estão no âmbito de tais especificações só podem ser
consideradas, caso se demonstre que a inovação obedece às exigências de
segurança prescritas. Também deve ser provado que os aspectos de não
normalização da inovação não afetará, sob nenhuma circunstância, as
exigências de segurança.82,83

82
83

AGRÉMENT SOUTH AFRICA. Agrément rules and procedures. South Africa. ASA, 2002.
_____. Technical assessment of construction products – conditions of assessment
undertaken by Agrément South Africa. South Africa. ASA, 2003.
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Ö Documentos que regem o procedimento de solicitação, concessão,
suspensão e retirada
As informações requisitadas nos formulários de solicitação são de acordo com o tipo
de avaliação a ser realizada. Entretanto, é estabelecida uma determinada
documentação de apoio que está subordinada à fase de solicitação do processo e,
caso esta fase seja aceita, conjuntos adicionais desta documentação podem ser
requeridos. Em geral, fazem parte destes documentos:
Î Informações consideradas neste trabalho apenas do formulário de
solicitação para:


Avaliações de material, produto, componente ou sistema (outro diferente de
sistema construtivo)
 nome da inovação tecnológica a ser avaliada;
 nome da empresa / solicitação de produção individual;
 assinatura e data; e
 nome (impresso) e posição na empresa.



Avaliação de sistemas construtivos
 definir se a solicitação é para uma avaliação Agrément ou Mantag;
 nome da inovação tecnológica a ser avaliada;
 nome da empresa / solicitação de produção individual;
 assinatura e data; e
 nome (impresso) e posição na empresa.

Î Documentos entregues na solicitação:
A - Descrição da inovação: descrição técnica, apresentando aspectos nãonormalizados e fornecendo dimensões, onde aplicável. Quaisquer limitações devem
ser especificadas. É necessário também apresentar uma breve descrição dos
componentes e elementos convencionais, assim como as referências destes quanto
a conformidade especificada em norma ou códigos de prática.
B – Especificação técnica dos materiais: especificação completa das matériasprimas empregadas no processo de fabricação, assim como os materiais de
acabamento, fornecendo referências normativas e quais são os procedimentos
empregados para assegurar a manutenção da qualidade para produtos importados.
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Formulação e composição (não são exigidas proporção destas composições) de
material não-normalizado, sendo estes mantidos em sigilo pelo ASA, a menos que o
solicitante concorde com sua publicação.
C – Descrição do processo de fabricação: é exigida uma breve descrição de todo
processo de fabricação, do mesmo modo que procedimentos de reciclagem, se
houver algum. Devem ser citadas medições especiais de qualidade monitoradas em
todas as fases, assim como especificações das tolerâncias de produção, onde
aplicável. Descrição detalhada sobre as precauções durante o armazenamento e
transporte do produto, material ou componente para assegurar quais proteções e
seguranças pessoais devem ser tomadas.
D – Descrição da aplicação / processo de instalação: descrição das exigências de
armazenamento in loco. São exigidas descrições detalhadas e seqüenciais da forma
de aplicação ou do processo de instalação; graus de precisão devem ser
especificados, onde aplicável. A descrição de qualquer aplicação especial ou
exigências de instalação (compactação, juntas, camadas protetoras, cura, etc.) é
exigido. Também deve ser detalhada como fazer a manutenção, incluindo sua
freqüência, para assegurar a aptidão ao uso no decorrer da vida de serviço
esperada. Deve ser fornecido o uso específico que o solicitante quer que o
certificado cubra. Especificação da região geográfica, em particular, se regiões
litorâneas estão inclusas.
E – Desenhos técnicos: anotações completas das dimensões nos projetos são
exigidas, onde aplicável. Os projetos devem ser preferencialmente apresentados em
tamanho A4 e não maior que A3.
F – Sistema de qualidade aplicado: especificar os controles dos procedimentos para
garantia de qualidade aplicados na fábrica e in loco. Um esquema de garantia de
qualidade baseado na SABS ISO Série 9000 deve ser preparada para satisfazer o
SABS, em nome do ASA. A finalização deste esquema pode acontecer durante o
processo de avaliação.
G – Relatórios de ensaios e / ou aprovações de outras organizações: Qualquer
relatório de ensaio disponível ou aprovação realizada por outras organizações ou
autoridades que conhecem o assunto deve estar disponível para análise. Relatórios
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devem ser aplicáveis para uso da inovação como considerados na África do Sul.
Documentos internacionais devem ser apresentados em Inglês.84 85
Regras aplicadas à preparação de um Programa de Avaliação, apresentação da
proposta ao solicitante e execução do programa.
Condições prévias gerais para iniciar os trabalhos preparatórios de um programa de
avaliação.


solicitação formalmente admitida;



taxas aplicáveis liquidadas; e



Gerente destina projeto a funcionário específico pela avaliação.

O Gerente pode cancelar qualquer destas condições prévias gerais quando, na sua
opinião, circunstâncias excepcionais justifiquem tal cancelamento.
Base para aprovação do programa e apresentação da proposta ao solicitante:


norma legal e exigências contratuais são inclusas ou, se condições especiais
são exigidas, então o representante legal do Conselho será consultado;86



todos os custos diretos antecipados são considerados e não há subsídio algum
sem autorização (o Conselho pode autorizar subsídios para uma avaliação em
casos de produtos que possuem características atípicas, não previamente
analisadas,

quando

a

equipe

da

Agência

necessita

de

treinamento

especializado para trabalhar na avaliação ou quando a avaliação é considerada
como projeto piloto);


o custo de avaliações repetidas para produtos similares está de acordo com a
política do Conselho; e



84

85
86

houve uma revisão favorável semelhante do programa.

AGRÉMENT SOUTH AFRICA. Application for the evaluation of a material, product,
component or system (other than building system). South Africa. ASA, [2002?].
_____. Application for the evaluation of building systems. South Africa. ASA, [2002?].
Caso não exista um documento referência contendo todas as cláusulas padrões normalmente
incorporadas a um contrato de avaliação, então este deverão ser reunidos pela Agência.
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Base para emissão do Certificado


a avaliação deve ser concluída como programado: com ensaios realizados em
laboratórios apropriados, resultados de ensaios favoráveis e opiniões técnicas
dos resultados fornecidas por consultores;



um sistema de qualidade aprovado, com documento arquivado no Agrément
South África;



a revisão do relatório de avaliação análogo e minuta do Certificado concluídos;



o relatório de avaliação e minuta do Certificado revisados e aprovação do
certificado recomendada pelo TECO;



o Comitê de Certificação aprova o Certificado; e



aprovação do certificado liberado pelo Conselho (emissão do Certificado não
precisa necessariamente esperar o processo de validação, mas o documento
para a aprovação deverá ser submetido ao Conselho em sua primeira reunião
após sua aprovação pelo Comitê de Certificação).

Base para suspensão


Quando há prova convincente que o proprietário do certificado está fora das
condições de certificação e que a natureza de sua não-conformidade é tal que:
 é provável que haja uma ameaça séria à segurança do usuário do produto ou
local da edificação no qual o produto esta sendo usado;
 as conseqüências econômicas da não-conformidade poderiam ser altamente
prejudiciais ao usuário do produto;
 a probabilidade que o estado e integridade do processo de certificação do
Conselho sofra sérios anacronismos caso essa infração não seja retificada;
 as conseqüências prováveis da não-conformidade alegada são tais, que são
necessárias ações imediatas para prevenir o agravamento do problema, se
considerado que o Certificado não dispõe ou é incapaz de remediar a falha
com o grau de urgência apropriado;
 o proprietário do certificado foi notificado por escrito da não-conformidade
(endereçado ao domicílio de sua escolha), mas não tomou qualquer ação
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corretiva adequada dentro do período de tempo estipulado da notificação
recebida.
Revogação da suspensão


A suspensão de um certificado será automaticamente revogada quando:
 uma investigação técnica detalhada formal da não-conformidade alegada,
mostrar que os problemas não são resultantes de uma falha nas condições de
certificação, mas devido a circunstâncias além do controle do proprietário do
certificado; e
 o detentor do certificado demonstra ao Conselho que tomou medidas
corretivas apropriadas para retificar a falha e prevenir sua recorrência.

Base para remoção do certificado
A retirada de um certificado está definida como uma ação deliberada tomada pela
Comissão para declarar, a qualquer momento, um certificado inválido como
resultado de uma grave falha das condições de certificação.


Uma completa investigação por parte da Agência, em colaboração com
especialistas, estabelece que o proprietário do certificado está em nãoconformidade com as condições de certificação;



O proprietário do certificado é notificado, por escrito, da falha e advertido que a
não aplicação de ações corretivas podem resultar na perda do certificado; e



É concedido um prazo razoável para a retificação, no qual o proprietário do
certificado não atendeu as advertências ou não pôde implementar ações
corretivas apropriadas.(82) (83)

Ö Conteúdo e formato de um Certificado Agrément
Com base na avaliação técnica realizada, o Agrément South Africa emite um
certificado em relação à inovação tecnológica se considerar que está de acordo com
o propósito ao uso especificado.
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O escopo do Certificado inclui:
•

Descrição técnica e desenhos sobre o assunto incluindo seus aspectos
inovadores;

•

O uso planejado;

•

Uma avaliação do desempenho em uso e comentários com relação à
conformidade com o National Building Regulations;

•

Condições de uso;

•

Avaliação do gerenciamento de qualidade do certificado do proprietário durante
a fabricação, montagem ou instalação da inovação tecnológica; e

•

Exigências relacionadas aos aspectos inovadores da avaliação que requeiram
atenção especial durante a fase de projeto, montagem ou instalação e/ou
durante inspeção local de fábrica.

Os Certificados Agrément são revisados pelo ASA a cada três anos;.se satisfatórios
os resultados das revisões realizadas, a validade do Certificado é prorrogada por um
período adicional de mais três anos. Esta validade não pode ser prorrogada quando,
na opinião do ASA, um ou mais dos aspectos revisados, vem apresentando não
conformidade e se, após consulta ao proprietário do Certificado, não é obtida ação
alguma aceitável.
São exigidos dos proprietários de Certificados Agrément válidos, os pagamentos de
uma taxa administrativos anual.
Os proprietários dos certificados devem, durante o período de validade, continuar
implementando e administrando o sistema de qualidade conforme aprovado pelo
ASA, na ocasião da avaliação técnica da inovação tecnológica.
O ASA, após a certificação, procura ou instrui agentes autorizados para
empreenderem em seu nome, inspeções periódicas na fabrica e/ou nos locais para
monitoramento a implementação do sistema de qualidade pelo proprietário do
certificado ou seus licensees para garantir que o sistema de qualidade e as
condições de certificação estão conformes.
É aplicado ao sistema de qualidade, um monitoramento regular após um Certificado
Agrément ter sido concedido, tanto pela pessoal do ASA, como pela ação do SABS,
agindo como agente do ASA.(83)
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4.1.3.3

USO DA MARCA SABS

O uso da marca SABS é na fase de produto convencional, quando o catálogo e os
esquemas de Marca fornecem a imagem de qualidade, segurança e confiança
necessária ao produto, tanto ao empresário quanto ao usuário.(79)
4.1.4 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NO BRASIL – INSTITUTO DE
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPT)
O processo de avaliação para concessão do documento de avaliação técnica,
Referência Técnica IPT (RT/IPT), é conduzido conforme previsto pela ISO –
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, que identifica oito
modelos diferentes para um sistema de certificação, tendo o IPT adotado o modelo
5 (35), que prevê as etapas:
•

ensaios de tipo, para avaliação do desempenho do produto;

•

verificação do autocontrole de qualidade exercido pela fábrica e sua aceitação,
seguidos por supervisão subseqüente através de ensaios de amostras
adquiridas no mercado e retiradas na fábrica, visando garantir a uniformidade
na qualidade do produto;

•

elaboração e, após aprovação pelo produtor, emissão do documento de
avaliação; e

•

realização de controles periódicos para acompanhamento do controle de
qualidade na produção da fábrica.(1) (34)

Há décadas o IPT faz estudos de avaliações técnicas, mas a sistemática de
concessão da Referência Técnica IPT (RT/IPT) surgiu a partir 1992, com a
identificação da necessidade deste tipo de serviço, em razão de demandas de
empreendedores, agentes financeiros e promotores da habitação. Inicialmente, foi
proposta para avaliar produtos, processos e sistemas construtivos utilizados na
construção civil, com possibilidades de inclusão, posterior, de produtos de outras
áreas, além de equipamentos e serviços.
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Desde a sua concepção, a proposta do IPT, de forma resumida, para a RT/IPT é
apresentar objetivos que garantam:
▪

a representatividade da(s) amostra(s) ensaiada(s);

▪

que as avaliações contemplem todos os aspectos relevantes ao
desempenho do produto;

▪

que apenas produtos, cuja estrutura de produção e controle de qualidade
permita manutenção dos níveis de conformidade detectados, obtenham
opinião favorável;

▪

que todos os produtos fiquem perfeitamente caracterizados; e

▪

que o IPT, a qualquer momento, possa revogar publicamente a opinião
emitida.

Para implementação do processo de avaliação e concessão do documento de
avaliação técnica RT/IPT foram estudadas estruturas similares existentes em alguns
países, citando-se o Avis Technique francês, o mais tradicional, o Evaluation Report
emitido pelo Institute for Research in Construction (IRC) – do National Research
Council (NRC) of Canada, além de outros sistemas existentes na Espanha, Bélgica e
Inglaterra.

Constatou-se

que

entre

as

estruturas

estudadas,

muitas

são

estabelecidas pelos governantes dos paises, através de lei ou decreto federal, sendo
gerenciadas por comissões nomeadas por ministérios relacionados á indústria, a
habitação e construção, tendo a participação de sindicatos ligados à construção civil.
Como em 1992, não havia no Brasil um sistema de aprovações técnicas a nível
nacional, o IPT adotou um sistema similar ao Evaluation Report emitido pelo
Canadian

Construction

Materials

Centre

–

CCMC,

criado

pelo

IRC/NRC

especificamente para emitir opiniões técnicas, onde são avaliados tanto produtos
inovadores, quanto produtos normalizados.
No sistema canadense, os técnicos do CCMC-IRC decidem sobre a necessidade de
consulta a algum especialista, do IRC ou não, dependendo a credibilidade da
avaliação unicamente da credibilidade da instituição emissora. Os prazos de
validade dos documentos canadenses não excedem a três anos, sendo renovados
anualmente, através de uma comunicação ao CCMC de que o produto está sendo
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produzido, com as mesmas características do avaliado. O fluxograma resumido,
Figura 20, apresenta a proposta inicial de funcionamento da RT/IPT.87

87

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT. Estudo para
Implantação da "Referência Técnica IPT". São Paulo, 1992. 9p. (IPT - Relatório Técnico,
30.627).
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D
A – AÇÕES DO CLIENTE
B – ATIVIDADES DA ÁREA TÉCNICA DO IPT MAIS DIRETAMENTE
LIGADA AO PRODUTO ANALISADO
C – ATIVIDADES DO PROQUAL (Programa de Qualidade interno do IPT)
D – ATIVIDADES DO SETOR DO IPT RESPONSÁVEL PELA
EDITORAÇÃO E DIVULGAÇÃO

FIGURA 20: Estrutura inicial proposta para concessão da Referência Técnica RT
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Conforme a estrutura de funcionamento inicial apresentada na Figura 20, o contato
inicial do candidato a uma RT/IPT ocorre tanto através da área técnica do IPT, mais
diretamente ligada ao produto a ser avaliado, quanto com o PROQUAL (antigo
Programa de Qualidade Interno do IPT), à época que era encarregada deste tipo de
atividade no IPT.(87)
4.1.4.1

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO IPT

A partir de 2003, com o objetivo de definir as diretrizes básicas para concessão do
documento de avaliação técnica Referência Técnica IPT, visando sua padronização,
definição de responsabilidades e atribuições das partes envolvidas no processo,
este documento passa a ser definido através de uma Instrução Normativa de
Classificação dos Documentos Técnicos internos do IPT.
O Processo de avaliação conta com um Conselho Consultivo composto por
representantes de entidades interessadas (Caixa Econômica Federal, Sinduscon,
Corpo de Bombeiros, Secretaria de Habitação), com a finalidade de orientar
estrategicamente, dar maior transparência e apoiar o desenvolvimento da RT/IPT, e
com um Comitê Técnico composto por representantes das Áreas Técnicas do
Instituto com a finalidade de analisar a viabilidade e aprovar a concessão do
documento “Referência Técnica IPT”.
A Figura 21 apresenta o Fluxograma do Processo atual da Referência Técnica IPT.88
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT. Diretrizes
para concessão de Referência Técnica. São Paulo, abril 2003. (IPT – Instrução Normativa TC07).
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FIGURA 21: Fluxograma atual do Processo da Referência Técnica IPT

180

181

Ö Responsabilidades e atribuições
Responsabilidades do Gestor


Fornecer ao cliente esclarecimentos sobre o documento de avaliação e obter
do mesmo as informações necessárias para análise de viabilidade da
concessão;



Informar ao Comitê Técnico das solicitações e, sob a égide deste Comitê,
elaborar a proposta de trabalho;



Estabelecer e disponibilizar os procedimentos e os documentos padrões
necessários à execução das atividades de avaliação;



Elaborar a minuta do documento de avaliação visando a sua concessão;



Gerenciar

o

processo

de

manutenção

e

acompanhamento

técnico

administrativo previsto no Contrato de Concessão e na Proposta de Trabalho;


Conduzir as avaliações e verificações do controle da qualidade na produção;



Garantir os prazos estabelecidos para as realizações de ensaios, análises e
inspeções;



Repassar os valores financeiros correspondentes às Unidades Técnicas;



Solicitar a elaboração e assinatura do Contrato de Concessão à Coordenadoria
Econômica Financeira do IPT;



Coordenar junto às Áreas Técnicas a elaboração do conteúdo da Referência
Técnica;



Definir o padrão, com o apoio da Coordenadoria de Marketing, e providenciar a
edição da RT/IPT;



Cobrar ações do cliente no caso de não-conformidade e inadimplência
contratual; e



Propor a composição dos representantes do Conselho Consultivo e conduzir as
reuniões quando necessário.
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Responsabilidades das Áreas Técnicas


Informar o cliente sobre a RT/IPT e encaminhá-lo ao CCT para formalização da
Proposta de Trabalho;



Propor os ensaios necessários para a avaliação técnica inicial e para
acompanhamento da manutenção, bem como fornecer subsídios ao CCT para
elaboração da Proposta de Trabalho;



Realizar ensaios, análises e inspeções previstos na Proposta de Trabalho;



Elaborar o conteúdo técnico da minuta da RT/IPT;



No caso de reavaliação do produto, verificar se as ações corretivas necessárias
à correção da não-conformidade são suficientes para sanar as falhas
detectadas; e



Realizar as atividades de acompanhamento técnico da manutenção conforme a
Proposta de Trabalho ou se necessário avaliações extraordinárias;

Responsabilidade do Comitê Técnico


Ser informado sobre os pedidos de concessão e auxiliar as Áreas Técnicas
para o estudo de viabilidade, e em caso favorável, e para elaborar Proposta de
Trabalho;



Aprovar a concessão e manutenção das Referências Técnicas IPT; e



Acompanhar os processos de Referências Técnicas IPT concedidas.

Atribuições do Conselho Consultivo


Orientar a condução da Referência Técnica IPT de modo a atender as
demandas da sociedade;



Ser informado das RT/IPT emitidas; e



Promover a divulgação e a aplicação da RT/IPT.
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4.1.4.2

CONCESSÃO
TÉCNICA IPT

DO

DOCUMENTO

DE

AVALIAÇÃO

REFERÊNCIA

A Referência Técnica IPT (RT/IPT) é um documento de avaliação e aprovação
técnicas do desempenho previsível de produtos, processos ou sistemas construtivos
inovadores ou com lacunas normativas, com extensão ao processo de produção,
técnicas de aplicação e montagem, tendo por base técnica os requisitos e critérios
de desempenho (regras de qualidade). Os critérios de avaliação baseiam-se na
normalização

existente,

no

conhecimento

consolidado

proveniente

de

experimentação laboratorial e de campo, e de literatura técnico-científica
consagrada. O Documento é emitido em linguagem objetiva, acessível ao mercado,
expressando que um produto, processo ou sistema construtivo apresenta
desempenho adequado sob determinadas condições de uso e instalação.
Ö Documentos que regem o procedimento de solicitação, revisão e
renovação da RT / IPT
Para iniciar e formalizar o processo de avaliação e concessão da RT/IPT, o
solicitante encaminha os documentos:
9 solicitação formal assinada pelo diretor da empresa solicitante, contendo
descrição precisa do produto, processo ou sistema construtivo a ser avaliado e a
finalidade a que se destina;
9 todos os dados técnicos disponíveis, como resultados dos ensaios laboratoriais
realizados, observações do desempenho em uso, memória de cálculo e relatos
de experiências com produtos similares;
9 cópia do manual ou documento equivalente de controle de qualidade utilizado na
produção;
9 cópia do manual de utilização do produto, processo ou sistema construtivo; e
9 listagem completa de locais de emprego até a data de solicitação.
Nesta etapa também é firmado com os técnicos do IPT documento garantindo os
segredos industriais.
Sendo um dos principais objetivos do sistema da RT/IPT propiciar aprimoramento da
qualidade no mercado da construção, o relacionamento com o solicitante é sempre
no sentido produtivo. Constatados problemas com o desempenho do produto,
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processo ou sistema construtivo, na usina ou fábrica de produção, no manual de
aplicação ou instalação, na metodologia de controle de qualidade, além de outros,
estes são comunicados, e se possível, sugestões para superação do problema serão
fornecidas.
Avaliações
Os ensaios realizados no produto, processo ou sistema construtivo, candidato a uma
RT/IPT, visam prever o comportamento potencial futuro em ambiente real. Para
tanto, avalia-se a segurança estrutural, a segurança ao fogo, aspectos de
durabilidade, estaqueidade à água, conforto térmico e acústico, além de outros. A
aprovação técnica pode ser restritiva, podendo definir o seu uso segundo certas
condições. Estas restrições são para que o desempenho do produto não seja
afetado.
Na proposta apresentada, os critérios de avaliação do produto, processo ou sistema
construtivo são definidos pelo próprio IPT, que avalia o desempenho do produto
quanto ao uso, através da realização de ensaios e de inspeções em protótipos. As
amostras, representativas da produção na fábrica, usina ou as do mercado da
construção (lojas de materiais, canteiros de obras) são coletadas por técnicos da
instituição, para a realização dos ensaios de avaliação do produto.
Com o objetivo de verificar se a estrutura disponível na unidade de produção é
adequada, permitindo uma produção estável, esta unidade é inspecionada por
técnicos do IPT. Nesta fase é verificado o sistema do controle de qualidade
praticado, não sendo exigida a implementação, por Certificadoras credenciadas, de
um sistema de certificação de acordo com a ISO 9001, 9002, etc., mas que o
processo de fabricação do produto possua documentos de procedimentos, como
manuais, gráficos de controle, relatórios de ensaios, que possam atestar o controle
do produto durante sua produção e após o produto acabado. Durante esta visita,
coleta-se amostras representativas de um lote da produção para realização de
ensaios de avaliação do produto.
No caso de existir mais de uma unidade de produção do produto candidato a uma
RT/IPT, todas as unidades de produção serão submetidas a avaliações.

185

Ö Conteúdo e formato de uma Referência Técnica IPT
A Referência Técnica IPT é um documento de avaliação e aprovação técnica que
expressa o parecer favorável do desempenho adequado e previsível de um produto,
processo ou sistema construtivo inovador, extensivo ainda ao processo de produção
e técnicas de aplicação e montagem desse produto, processo ou sistema,
considerando sua instalação, uso e manutenção em condições típicas de instalação
ou aplicação.
Elaboração do documento de avaliação técnica RT/IPT
O documento de avaliação técnica, Referência Técnica IPT, segue um modelo
padronizado, com informações objetivas sobre a descrição do produto e escopo da
avaliação, a regulamentação e os critérios de avaliação adotados, inclusive
documentação técnica consultada, além de informações e dados técnicos.
Apresenta-se a avaliação técnica, informando-se apenas os resultados de ensaios
relevantes, o controle da qualidade na produção e as fontes de informação,
resultando um documento técnico de fácil consulta e entendimento. A RT/IPT
apresenta ainda as condições de emissão, a equipe técnica envolvida e uma relação
de empreendimentos nos quais o produto está sendo utilizado ou instalado.
Edição e divulgação
Antes da publicação, o documento é enviado para que o solicitante possa se
manifestar formalmente com relação ao seu conteúdo.
A edição do documento é feita pelo IPT, conforme formato padronizado, estando sob
a responsabilidade dos próprios interessados a divulgação dos resultados. O
detentor da RT/IPT pode reproduzi-la e divulgá-la em publicidade, desde que na
forma integral e expressamente autorizada quanto à padronização pelo IPT,
respectivamente.
O Documento Referência Técnica IPT é fornecido ao cliente em arquivo eletrônico
para impressão e disponibilizado ao público no sítio do IPT.
Apenas em casos de divergências intransponíveis não é emitida a RT/IPT, sendo
então fornecido um Relatório Técnico do IPT.
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Condições gerais
A RT/IPT tem um prazo máximo de validade de dois anos, podendo ser revogada a
qualquer momento por decisão do IPT.
Durante o período de validade do documento de concessão são realizadas vistorias
tanto na fábrica ou usina, para inspeção do controle de qualidade na produção,
como em locais de fornecimento, aplicação ou instalação do produto, para avaliação
do seu desempenho.
Caso sejam constatados, durante o período de concessão da RT/IPT, que o
desempenho em uso do produto está inadequado ou que modificações no produto
ou em seu processo de produção afetam significativamente seu desempenho, a
RT/IPT será revogada.
A revalidação da Referência Técnica IPT é processada como sendo uma nova
solicitação, a partir de nova proposta para ensaios e vistorias, tendo como objetivo a
comprovação que o produto e seu processo de produção permanecem dentro dos
parâmetros analisados na avaliação inicial.
Formato de uma Referência Técnica IPT


Identificação do produto, do processo ou do sistema construtivo e da empresa
fabricante ou representante;



Data de emissão e validade da Referência Técnica IPT;



Número da RT/IPT;



Introdução - apresentação geral do produto ou processo e sobre a avaliação
técnica conduzida pelo IPT;



Descrição do produto, do processo ou sistema construtivo;



Regulamentação e critérios de avaliação - documentos, normas técnicas e
regulamentos considerados;



Informações e dados técnicos - características técnicas do produto, forma de
aplicação ou execução, resumidamente, com base na literatura técnica do
produtor;
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Avaliação Técnica – escopo e resultados da avaliação, apresentação dos
resultados dos ensaios;



Avaliação do controle da qualidade - avaliação do sistema de qualidade na
produção do produto detentor da RT/IPT;



Fontes de Informação - identificação dos relatórios técnicos e ensaios emitidos
para concessão da Referência Técnica e demais literaturas utilizadas durante o
processo; e



Relação de obras em que o produto foi utilizado e que foram visitadas por
técnicos do IPT.(87) (88)

4.1.4.3

USO DA MARCA RT/IPT

A marca Referência Técnica IPT (RT/IPT) é o símbolo gráfico, registrado no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que identifica o produto que recebeu a
Referência Técnica IPT, com regras de utilização estabelecidas em contrato de
concessão.(88)
4.1.5 SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA NO ESTADO DE ISRAEL –
NATIONAL BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NBRI)
O National Building Research Institute (NBRI) foi estabelecido em outubro de 1988,
como um empreendimento conjunto do Israeli Ministry of Construction and Housing e
do Technion-Israël Institute of Technology (I.I.T). Está embasado em 50 anos de
credibilidade da Building Research Station e na tradição de seus profissionais. O
objetivo principal do NBRI continua sendo o avanço do conhecimento nas Ciências
da Construção, solução de problemas abrangentes do setor construtivo, através de
pesquisas metodológicas, além de acompanhar e solucionar em curto prazo,
necessidades em áreas onde o conhecimento cientifico é crucial.89
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NATIONAL BUILDING RESEARCH INSTITUTE. Pesquisa geral na homepage Disponível em:<
http://www.technion.ac.il/~nbri/>. Acesso em: 12 agosto 2005.
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4.1.5.1

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DO NBRI

Para muitos materiais e produtos chamados tradicionais, usados convencionalmente
em construções regulares, há Normas Israelitas elaboradas pela Standards
Institution of Israel. Estas normas são o resultado de um trabalho voluntário,
realizado por um comitê composto por especialistas e grupos interessados e
refletem uma opinião garantindo um produto seguro e adequado. Algumas normas
israelitas definem vários níveis de desempenho do produto final, adequando sua
conformidade e, em alguns casos, designando as aplicações apropriadas para cada
uso. As normas são elaboradas pela divisão de normalização da Instituição e
algumas delas são adotadas pelo corpo regulamentador, Official Standards,
tornando-se então compulsórias. Além disto, a Standards Institution of Israel (SII)
opera um serviço de auxilio aos consumidores, para que estes possam identificar
produtos com garantia de qualidade.
Os elementos tradicionais (materiais, produtos e componentes), utilizados nas
edificações, são aprovados através de corpos de certificação existentes. Para
formalização deste procedimento os países manifestam a importância de aliar
garantia de qualidade à conformidade com normas. Em Israel isto é acompanhado e
garantido pela Standard Mark. Para materiais, que por sua natureza, não podem
obter a Standard Mark (como mistura pronta de concreto) um processo de Plant
Certification (certificação da fábrica ou usina) é adotado. Contudo, para elementos
inovadores, nenhum destes procedimentos é facilmente aplicável e um processo de
avaliação de natureza investigadora é essencial. Quando o empresário da inovação
tecnológica realiza sua própria pesquisa, ou quando a inovação não é conhecida
quanto às propriedades ou quanto aos aspectos de desempenho em longo prazo,
um rápido processo de avaliação pode conduzir à preparação de uma Technical
Opinion detalhada, permitindo a introdução garantida da inovação no mercado da
construção, até que exista conhecimento suficiente para preparação de uma norma.
Entretanto, quando o conhecimento é muito vago ou quando o prazo para avaliar o
desempenho previsível é muito longo, sendo necessária uma pesquisa mais
aprimorada, então, o caminho para a introdução da inovação no mercado construtivo
não é através de uma Technical Opinion. Neste caso, com a ajuda de equipes de
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avaliação experientes, é estabelecido um programa de pesquisa abrangente,
conduzindo a inovação diretamente à preparação de uma norma interna.
Î Standard Mark
O sistema Standards Mark é governado pelo Standards Mark Board, um corpo
público nomeado por lei. Este Conselho designa comitês técnicos em diversas áreas
tecnológicas, que se encontram periodicamente para avaliarem resultados de
relatórios de ensaios. Os comitês técnicos, por sua vez, relatam os resultados destas
avaliações a um Comitê que representa o Standards Mark Board. Este Comitê
Representante é nomeado com poderes para permitir continuidade ou cancelar as
concessões da Standards Mark.
Î Plant Certification
Para materiais que por sua natureza não podem obter Standard Mark, como
concreto pré-misturado, preservação de madeira e tratamento metálico, a Standards
Institution oferece um mecanismo de certificação semelhante, porém o certificado é
concedido à usina ou à fábrica.
Este certificado é aceito e reconhecido ao longo do país no que diz respeito à
qualidade e, para alguns materiais como concreto pré-misturado, esta exigência é
essencial para sua comercialização.
Î Technical Opinion
Os mecanismos de certificação operados pela Standards Institution só podem ser
aplicados a elementos (materiais, produtos e componentes) para os quais haja
conhecimento suficiente para determinar uma norma ou especificação, que pode ser
aplicada a todos os elementos do mesmo tipo, independente do fabricante que deu
origem à atividade de normalização.
Para elementos que são inovadores no país, mas são práticas comuns em outros
lugares, e como tais têm normas pertinentes específicas nos países de origem, é
estabelecido um comitê de normalização para estudar estas normas, adaptando-as
às condições locais. A primeira versão da norma será então de natureza temporária,
porém o procedimento Standards Mark pode ser aplicado imediatamente.
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Para elementos que são realmente inovadores, onde não há normas ou
especificações em qualquer outro país que possa servir de referência para o
desenvolvimento de um documento técnico local expedito, não é concedido o
documento Standard Mark. Nestes casos, os profissionais técnicos interessados
solicitam ao empresário da inovação tecnológica, comprovação técnica do
desempenho para a aplicação especificada do uso. Normalmente solicitam uma
avaliação técnica por um corpo de especialistas independente. Na ausência de um
corpo de aprovação formal, o Ministry of Construction and Housing nomeia o
National Building Research Institute para realizar as investigações necessárias e
gerar os documentos Technical Opinion. Uma equipe de dois ou três especialistas
(materiais, construções físicas e estruturas, se pertinente) é nomeada para cada
elemento inovador.
Ö Procedimento Standards Mark
Os passos para obtenção de um documento Standards Mark estão apresentados
esquematicamente na Figura 22. 90
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BECKER, R.. Different ways to operate technical approval for products, components and subsystems in building construction. In: INTERNATIONAL SEMINAR IMPORTANCE OF TECHNICAL
APPROVAL IN THE CIVIL CONSTRUCTION QUALITY DEVELOPMENT, 1994, São Paulo, SP.
Anais...,São Paulo: IPT/ITQC, 1994. p. 21-27.
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FIGURA 22: Passos para concessão de um Standards Mark

Ö Responsabilidades e atribuições
Standards Mark Board
Este Conselho tem como atribuições:
•

nomear o Comitê Representante; e

•

designar Comitês Técnicos nas diversas áreas técnicas.

192

Comitê Representante
•

Responde pelo Standards Mark Board, tendo plenos poderes para conceder,
renovar ou cancelar o documento Standard Mark.

Comitê Técnico
•

Avaliar os resultados dos relatórios de ensaios, passando as conclusões para o
Comitê Representante.

4.1.5.2

CONCESSÃO DE DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Î Standard Mark
Para obtenção da Standard Mark, os produtos têm que satisfazer às exigências das
Normas Israelitas aplicáveis e serem fabricados sob um sistema de garantia de
qualidade aprovado que opera conforme padrões internacionais apropriados, Séries
ISO 9000.
Após análises iniciais do produto, estando este em conformidade com todas as
exigências das normas aplicáveis, são retiradas amostras várias vezes ao ano e
realizados ensaios, para assegurar a conformidade deste com a norma.
Tanto para a obtenção, como após a emissão da licença do Standard Mark é
realizada uma série de auditorias no produto e no controle do sistema de qualidade
na produção. Os resultados das avaliações encontradas são relatados ao Comitê
Representante que decide continuar, suspender temporariamente ou cancelar esta
licença.
As auditorias para garantia do controle de qualidade são realizadas por engenheiros
especializados em várias tecnologias. Ensaios no produto e a avaliação na produção
são realizados por um ou mais laboratórios especializados do Instituto (ou outro
laboratório Israelita credenciado).
Podem ser feitos acordos com laboratórios estrangeiros para realização de serviços
de ensaios para o SII, permitindo aos fabricantes que exportam para Israel o uso da
Standards Mark em seus produtos.
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Esta atividade da Standards Institution contempla todos os produtos consumidos que
têm normas Israelitas, abrangendo aproximadamente metade da atividade total da
Industria da Construção.
Î Technical Opinion
Ö Procedimentos que regem a obtenção do documento Technical Opinion
Geralmente o procedimento consiste em analisar as informações:


descrição técnica detalhada do produto ou sistema, incluindo desenhos de
cortes transversais para todos os componentes construtivos típicos e clara
identificação de todos os materiais, componentes, fixações, acabamentos,
tratamentos, etc., como também as possíveis densidades das várias camadas;



desenhos detalhando sobre conexões, juntas, emendas, partes sobrepostas,
etc., entre os vários componentes;



demonstrações de esquemas estáticos representativos para uma construção
típica, com clara identificação dos componentes estruturais pertinentes e
conexões de transferência de carga. Cada esquema deve ser estável para
sustentar cargas verticais e horizontais. É necessário um exemplo típico dos
cálculos, quando a capacidade dos elementos ou juntas estruturais para
transferirem as forças esperadas for limitada;



detalhes técnicos demonstrando as fixações de janelas, venezianas, brises,
coberturas, instalações hidráulicas e elétricas, sistemas solares, calhas, etc.;



descrição detalhada dos processos de fabricação, montagem (instalação),
junção (união, solda, calafetação), vedação (justaposição), etc.;



ferramentas computacionais ou outras utilizadas para avaliar os resultados dos
vários componentes para cargas generalizadas, relacionadas a aspectos
importantes (como fogo, variação térmica, impermeabilidade à água, junta de
dilatação, suportes, vibrações sob ação de tráfego, impacto horizontal de corpo
mole, etc). Sempre que tal ferramenta não estiver disponível, resultados de
ensaios para obtenção das curvas de respostas às cargas generalizadas
pertinentes; e
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para materiais novos, dados básicos sobre a composição química e
microestrutura física, resultados de ensaios para importantes propriedades
características (nominal) relativas (quando necessário): força, módulo de
elasticidade,

dureza,

deformação

lenta,

relaxação,

combustibilidade,

propagação de chamas, taxa de liberação de calor, valor calórico, emissão de
fumaça, toxicidade dos gases emitidos, emissão de fibras, cancerígenos e de
efeitos tóxicos (à temperatura ambiente), densidade, porosidade total,
permeabilidade da umidade, permeabilidade ao vapor, teor natural de umidade
à temperatura ambiente, retração de secagem e expansão de umidade,
condutividade térmica, capacidade térmica específica, resistência para UV,
estabilidade química, etc. Para materiais utilizados em fachadas propriedades
adicionais, como resistência à umidade, taxa de sucção capilar, emissão de
calor e absorção acústica também podem ser requeridos.
O procedimento empregado pela equipe compreende normalmente as seguintes
etapas:


estudo e investigação de toda a informação técnica fornecida pelo empresário,
inclusive todos os resultados de ensaios realizados em laboratórios certificado
ou próprio, para verificar se há qualquer razão para uma rejeição imediata;



se o elemento não é rejeitado de imediato a equipe investiga alguma “falha” na
informação e na falta de resultados de ensaios para propriedades importantes
ou características de desempenho, preparando um programa de ensaios que
inclua critérios de aceitação mínimos explícitos quando importantes; e



o empresário tem que realizar os ensaios em laboratório credenciado.

A implementação do conceito ou abordagem do desempenho na avaliação de
sistemas construtivos inovadores é muito útil para uma rápida, porém rigorosa
avaliação de novos sistemas construtivos, assegurando que estes sistemas, assim
avaliados, proporcionam segurança e durabilidade. Acompanhado das informações
técnicas exigidas e desenhos detalhados, os especialistas podem responder com
rapidez se o sistema apresenta um bom desempenho sob determinadas condições
locais, apontar falhas e indicar modificações para solucionar as falhas existentes. Na
maioria dos casos, a avaliação é concluída pela análise ou baseada em resultados
de ensaios. Entretanto, em face da deficiência de informações sobre durabilidade e
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comportamento (ou resistência) em longo prazo de um material ou detalhe
construtivo, dificuldades na avaliação do comportamento, força uma abordagem
conservativa, considerando-se que os resultados de ensaios expeditos não estão
disponíveis.
Ö Conteúdo e formato de um Technical Opinions
Com base nos relatórios de ensaios, o comitê avalia a nova informação. Prepara
então um documento Technical Opinions descrevendo os elementos investigados e
indicando as condições apropriadas ao uso, designando verificações ao uso em
longo prazo em vários tipos de construção.
Este documento serve então como um “abre portas” ao mercado de construção e
após algum tempo de aplicação real em construções, uma norma técnica local é
escrita, de forma que o procedimento para concessão do Standard Mark fique viável.
Este processo de avaliação só pode ser aplicado às inovações que estão bem
desenvolvidas e que não apresentem falta de conhecimento muito grande. Quando
houver dúvidas, principalmente em relação aos aspectos de comportamento ao
longo do tempo (durabilidade, deformação lenta, relaxação, fadiga, repetição cíclica
de umidade, fissura por retração, etc.) um procedimento de avaliação do tipo normal
não pode ser iniciado. O empresário pode então, obviamente, ser ajudado com um
programa de pesquisa, que será estabelecido com a supervisão da equipe de
avaliação e normalmente, após a conclusão dos resultados é proposta uma norma
técnica local, eliminando assim a necessidade do documento Technical Opinions.
Ö Formato de Certificados Standards Mark, Plant ou Technical Opinions
No decorrer da pesquisa realizada no sítio do NBRI, http://www.technion.ac.il/~nbri/,
não se encontrou modelos destes documentos disponíveis para consulta pública.
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4.1.5.3

USO DA MARCA STANDARDS MARK

A exigência para uso nos produtos da Standard Mark é normalmente parte
integrante de todo contrato de construção.(4) (90) 91
Para melhor compreensão e visualização dos modelos de Sistemática de Avaliação
Técnica, esta autora apresenta na Tabela 7 uma comparação dos modelos
apresentados neste trabalho.

91

BECKER, R. Ways for investigation and technical approval of building systems in an expanding
building market. In: INTERNATIONAL SEMINAR IMPORTANCE OF TECHNICAL APPROVAL IN
THE CIVIL CONSTRUCTION QUALITY DEVELOPMENT, 1994, São Paulo, SP. Anais...,São
Paulo: IPT/ITQC, 1994. p. 121-127.

TABELA 7: Comparativo dos Modelos de Sistemáticas de Aprovações Técnicas apresentados
PAÍSES
DIRETRIZES
Legalização
Decreto Ministerial
Parceria com o Governo, com representantes do
interesse do Office of the Deputy Prime Minister, no
Conselho Administrativo.
Organização independente que em 1970 foi
encarregada do trabalho de avaliações técnicas, em
nome do Governo, pelo Ministro de Obras Públicas.
Organização independente reconhecida pelo Governo
Federal
Empreendimento conjunto com o Ministério Israelita da
Construção e Edificação e do Instituto de Tecnologia.
I. Sistemática de avaliação
Comissão interministerial (constituída por Grupos
Especializados temáticos)
Comitê Consultivo Técnico (constituído por um único
Grupo de Especialistas temáticos, formado por
representantes das várias áreas envolvidas na indústria
da construção, seguradores, contratantes, arquitetos,
engenheiros e fabricantes)
Comitê Técnico constituído por especialistas temáticos
Equipes experientes de avaliação e Comitê de
normalização
II Concessão de documentos de avaliação
a) Documentos concedidos
ATEC (principal) e ATEx (secundário)
Certificado Agrément BBA e Scheme Approved
Installer (ambos principais)
Certificado Agrément ASA (principal) e MANTAG
(secundário)

França

Reino Unido

África do Sul

Brasil

Israel

CSTB

BBA

ASA

IPT

NBRI

9
9
9
9
9
9
9
9

9
9

9
9
9
197

PAÍSES
DIRETRIZES
Referência Técnica IPT (principal)
Standards Mark (definitivol) e Technical Opinion
(Concessão – provisório)
b) Documentação
Utilização de Formulário de Solicitação
Informações apresentadas na solicitação:
- Descrição completa do objeto da avaliação e
método de aplicação para seu emprego,
apresentando: descrição das matérias-primas, com
citação de normas, nome dos fabricantes e
descrição do processo de fabricação a partir das
matérias-primas empregadas; descrição completa
dos elementos fabricados, indicando máquinas e
ferramentas utilizadas, bem como o controle de
qualidade efetuado; descrição dos procedimentos
ou instalação na obra, ferramentas utilizadas,
assim como cuidados especiais de segurança e
especificação do controle de qualidade destes
procedimentos de execução ou instalação;
desenhos gerais e detalhados, com dimensões,
incluindo tolerâncias.
- Contrato de Avaliação com base nas informações
fornecidas e demonstradas pelo solicitante no
Formulário de Solicitação, com fornecimento
completo de todos os detalhes da avaliação
existente e relevante.
- Relação de empregos anteriores, assinalando
obras onde o produto tenha sido empregado,
localização para eventuais inspeções necessária e
identificação dos usuários técnicos.

França

Reino Unido

África do Sul

Brasil

Israel

CSTB

BBA

ASA

IPT

NBRI

9
9
9

9

9

9

9

Não consta

9

9

9

9

9

9

9
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PAÍSES
DIRETRIZES
- Período de construção dos empreendimentos
- Registros técnicos disponíveis (resultados de
ensaios realizados, observações do desempenho
em uso, memória de cálculos).
Demonstrações
de
esquemas
estáticos
representativos para uma construção típica, com
clara identificação dos componentes estruturais
pertinentes e conexões de transferência de carga.
- Detalhes técnicos demonstrando fixações de
janelas, venezianas, instalações hidráulicas e
elétricas e sistemas solares.
- Ferramentas computacionais ou outras utilizadas
para avaliar resultados dos vários componentes.
- Na falta de resultados de ensaios para
propriedades importantes ou características de
ensaios, prepara programa de ensaios.
- Cópia do manual ou documento equivalente de
controle de qualidade utilizado na produção.
- Cópia do manual de fabricante
III - Uso da Marca
Acompanhamento periódico
Uso da marca em conformidade com a aprovação
técnica
Uso da marca em conformidade com regras técnicas
fora do escopo das aprovações técnicas

França

Reino Unido

África do Sul

Brasil

Israel

CSTB

BBA

ASA

IPT

NBRI

9
9

9

9

9

9
9

9
9
9

9

9

9

9
9
9
CSTBat
9

9

9

9

9
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PAÍSES
DIRETRIZES
Certificado Agrément e Scheme Approved Installe
Visita periódica de fiscalização, normalmente duas
vezes ao ano, cobrindo não só a conformidade do
produto, como também aspectos de gerenciamento de
fábrica que estão envolvidos com o controle.
È aplicado um monitoramento regular pela ação do
SABS que age como Agente
Referência Técnica IPT realiza visitas periódicas de
inspeção, geralmente duas vezes ao ano, cobrindo a
conformidade do produto na produção e em alguns
locais onde o produto está sendo aplicado ou
empregado, através do recolhimento de amostras.
Standard Mark realiza uma série de auditorias no
produto e no controle de qualidade na produção

França

Reino Unido

África do Sul

Brasil

Israel

CSTB

BBA

ASA

IPT

NBRI

9

9
9

9
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4.2

OBJETIVOS DA UEATC E DAS ORGANIZAÇÕES EOTA E WFTAO

Com a unificação econômica, os países europeus se depararam com o problema de
compatibilizar as normas técnicas e os critérios para certificação de produtos e
empresas, situação esta que promete se reproduzir em todos os países que
compõem blocos econômicos, como o Tratado de Livre Comércio da América do
Norte e o Mercosul.(1)
Na implementação da União Européia (EU) organismos certificadores aglutinaram-se
em associações, estabelecendo procedimentos comuns, de forma a homogeneizar
os processos de avaliações técnicas. Em função da União Européia, e da
necessidade de integração de normas de desempenho e procedimentos comuns
para avaliação e certificação de produtos, foi criada a Union Européene pour
L’Agrement Technique dans la Construction (UEAtc).(6){9}
A aprovação técnica européia está diretamente relacionada com a União Européia,
cujo objetivo é criar um Mercado Europeu único, no qual não haja barreiras
alfandegárias ou obstáculos regulamentadores para a livre circulação dos produtos.
Oficialmente, foi em 1993 que a European Organisation for Technical Approvals
(EOTA) registrou seus Estatutos de associação, resultando em um acordo com a
Comunidade Comum Européia (ECC), configurando o controle exercido por esta e a
publicação das regras de procedimento a serem seguidas pelos corpos de
aprovação. Entretanto, a EOTA não esperou por sansão oficial nem por publicação
de documentos básicos para seu funcionamento.
Após três anos de atividades, os resultados do trabalho realizado pela EOTA foram
considerados positivos. Sua estrutura operacional permitiu integração entre os
corpos de aprovação Europeus, preparando-os para as fases futuras, quando
formulariam European Technical Approvals (ETAs).
A diferença básica entre a UEAtc e a EOTA é que a primeira é um local onde se
reúnem os associados, é uma associação, enquanto que a segunda é uma entidade
oficial criada pelo Construction Products Directive (CPD), sob autoridade da ECC.92
92

LUGEZ J.. European Technical Approval. In: INTERNATIONAL SEMINAR IMPORTANCE OF
TECHNICAL APPROVAL IN THE CIVIL CONSTRUCTION QUALITY DEVELOPMENT, 1994, São
Paulo, SP. Anais...,São Paulo: IPT/ITQC, 1994. p. 17-19.
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A World Federation of Technical Assessment Organisations (WFTAO), por sua vez,
é uma organização que tem por associados, organizações de aprovações técnicas
mundiais e por objetivo, intensificar e promover o papel das avaliações técnicas de
inovações tecnológicas não normalizadas na área mundial da construção,
desenvolvendo a confiança mútua das avaliações técnicas realizadas por seus
associados.
4.2.1 UNION EUROPÉENNE POUR L’AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LE
CONSTRUCTION - UEATC
A Union Européenne pour L’Agrément Technique dans le Construction (UEAtc) teve
sua fundação em 1960 com o objetivo de coordenar as atividades dos institutos
europeus, que já utilizavam metodologias semelhantes nas homologações dos
produtos e sistemas construtivos inovadores em seus respectivos países. No início,
contava com a participação de seis institutos membros, cada instituto representando
um único país

(30)

. Atualmente, reúne corpos de avaliações técnicas de vários países

da Europa, oficialmente reconhecidos, para alcançar as metas das aprovações
técnicas, tendo normas comuns para avaliação de produtos inovadores, sendo os
documentos de avaliação aceitos entre estes países.
A UEAtc também:
•

reúne a nível europeu, o conhecimento científico e prático dos associados da
construção em geral e práticas construtivas nacionais específicas;

•

exerce através do reconhecimento mútuo de aprovações por meio de
ratificações que adaptam a aprovação original às várias exigências nacionais; e

•

contribui, oferecendo a fabricantes um serviço coletivo por meio de diretrizes
comuns de aprovação, diálogos de ratificações e, através de confirmações
multilaterais, chamadas Euro-Agréments.

Para cobrir adequadamente cada situação nacional no mercado Europeu, a UEAtc:
•

busca otimizar sua equipe para incluir todas as entidades ativas na área;

•

estimula ativamente a colocação e o desenvolvimento dos serviços de
aprovação nacional em todos os paises e para todas as atividades do setor
construtivo; e
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•

colabora, através de seus membros, com a World Federation of Technical
Assessment Organisations (WFTAO).93

Segundo Cavani (1989), a sistemática empregada na elaboração das diretrizes
comuns pode variar de acordo com o assunto abordado. De modo geral, em cada
país há uma análise inicial sobre o assunto pelo instituto membro e por especialistas
do país. Assim, quando os institutos membros reúnem-se para formar a Comissão
de Especialistas da UEAtc, cada instituto está apto a apresentar contribuições e
sugestões que representem não apenas um ponto de vista, mas o de todos os
especialistas do país. Nas reuniões realizadas a nível nacional, os fabricantes têm
representantes junto a especialistas, apresentando valiosas contribuições, devido ao
extenso conhecimento que possuem sobre os assuntos. Quando quaisquer dos
institutos não possuem conhecimento e/ou dados suficientes para estabelecer
parâmetros que devam figurar nas diretrizes, há necessidade do desenvolvimento de
verdadeiros programas de pesquisas.
Outra preocupação básica dos institutos é a satisfação dos usuários. Assim, as
Diretrizes UEAtc são uma solução de consenso entre os interesses de fabricantes e
usuários.
Logo após sua conclusão, as diretrizes aprovadas pelos institutos são publicadas no
idioma de cada país e difundidas. Os objetivos desta difusão são:


colocar à disposição dos fabricantes de produtos inovadores os critérios
adotados por todos os institutos membros da UEAtc na análise da aptidão ao
uso, visando a obtenção de Documentos de Avaliação. Desta forma, os
fabricantes têm conhecimento prévio das exigências feitas aos produtos e uma
orientação para o desenvolvimento de seus produtos; e



informar aos projetistas sobre os produtos, para que possam melhor decidir em
projetos.(30)

93

UNION EUROPÉENNE POUR L’AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LE CONSTRUCTION – UEAtc.
Pesquisa geral na homepage. - The European Approval Union. Disponível
em:<http://www.ueatc.com/brmain.html>Acesso em: 14 outubro 2004.
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4.2.2 THE EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS - EOTA
A European Organisation for Technical Approvals (EOTA) é a organização que
abrange os Corpos de Aprovações nomeados pelos Estados Membros da União
Européia (EU Members States) e Estados da European Free Trade Association
(EFTA States), contratados pela European Economic Area Agreement (EEA) como
responsáveis pelas emissões de ETAs, conforme implementação do EC’s
Construction Products Directive (CPD) (Directive 89/106/EEC). Um produto para
construção que possui ETA, juntamente com um Attestation of Conformity e a marca
CE, é aceito em qualquer país dos Estados Membros EU e EFTA.
O objetivo do CPD é remover barreiras técnicas no setor da construção através de:


conformidade de obras com os seis Requisitos Essenciais;



transformação dos seis Requisitos Essenciais em requisitos para produtos por
meio de Documentos Interpretativos;



determinação dos desempenhos dos produtos para uso em obras, através de
especificações técnicas;



atestado de conformidade do produto; e



marca CE do produto.

A EOTA é constituída como uma entidade legal sob leis Belgas, com quatro níveis
organizacionais: Grupo Plenário, Comissão Executiva, Conselho Técnico e Comitê
Técnico e Grupos de Trabalhos, igualmente apropriado.
O papel principal da EOTA é monitorar e aprimorar o diagrama das ETA Guidelines
(ETAGs) e coordenar todas as atividades relativas às emissões de ETAs. A EOTA
opera em aberta cooperação com a Comissão Européia, EFTA, Comité Européen de
Normalisation (CEN), associações de comércio Européias e organizações
industriais, que também estão presentes como observadores em vários níveis da
EOTA.
Os produtos são adequados ao uso planejado se estão de acordo com uma Norma
Harmonizada, uma European Technical Approval ou uma especificação técnica não
harmonizada, mas reconhecida ao nível de Comissão Européia.
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Uma European Technical Approval (ETA) para um produto da construção é uma
avaliação técnica favorável do seu comportamento para um uso pretendido, com
base ao atendimento dos seis Requisitos Essenciais, como relacionados no CPD
para trabalhos construtivos estabelecido para o produto. Uma ETA pode ser
concedida quando:
9 nenhuma Norma Harmonizada relevante existe para o produto;
9 nenhuma designação para tal Norma foi determinada pela Comissão Européia;
9 a Comissão Européia considera que não pode ser desenvolvida (ainda) uma
Norma; e
9 um produto diverge significativamente de importantes Normas Harmonizadas.
Uma ETA permite que um produto de construção em associação com um Attestation
of Conformity (para assegurar que a especificação do produto sob um ETA seja
mantida pelo fabricante), seja colocado no mercado com a marca a marca CE.
Apesar de em determinadas circunstâncias, ser possível emitir um ETA, com base
num procedimento comum de avaliação, em comum acordo com os membros da
EOTA (conforme artigo 9.2 do Council Directiv 89/106/EEC), em muitos casos um
ETA para um produto é concedido para o fabricante baseado nos princípios de
concessão estabelecidos em um ETA Guideline para o setor do produto pertinente.
Quando um ETA é emitido, ele é válido em todos os países EEA, por um período de
cinco anos, podendo ser renovável.
O Attestation of Conformity mais uma especificação técnica (ETA é uma
especificação técnica) utilizam um conjunto de métodos de controle de
conformidade, cuja seleção e combinação, originam os seis diferentes sistemas de
Attestation of Conformity (AC), apresentado na Figura 23. O Sistema AC é definido
para cada produto individual ou família de produto pela Comissão Européia e
determinado como um ETAG. Quando o procedimento AC demonstra conformidade
com a especificação técnica, o fabricante pode utilizar a marca CE em seu produto.

1
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-
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2

-
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Sim

Sim
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-

-

Sim

Equipe de
Aprovação
Equipe de
Aprovação
Fabricante
Fabricante
Equipe de
Aprovação
Fabricante

Fiscalização Contínua do FPC
Equipe de Aprovação

Sim

Inspeção Inicial de Fábrica & FPC
Equipe de Aprovação

Declaração de Conformidade Fabricante

-

Ensaios de Amostras conforme
Procedimento de Ensaios prescrito
Fabricante
Ensaios de Auditoria na Fábrica, no Mercado
ou in loco
Equipe de Aprovação

Certificado de Conformidade do FPC Equipe de Aprovação

Sim

Controle de Produção de Fábrica (FPC)
Fabricante

Certificado de Conformidade do Produto
Equipe de Aprovação

1+

Teste Inicial de Tipo -

Atestado de Conformidade
Níveis / Sistemas
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FIGURA 23: Conjunto de métodos de controle de conformidade que
origina o Attestation of Conformity (AC)

Uma ETA Guideline (ETAG) é um documento elaborado por e para as Corpos de
Aprovação EOTA como determinado pela Comissão Européia e EFTA. Basicamente
visa estabelecer como os Corpos de Aprovação devem avaliar as características
específicas / requisitos de um produto ou família de produtos. De acordo com o CPD
Guidelines deve compreender:
9 uma relação dos Documentos Interpretativos pertinentes;
9 os requisitos específicos para os produtos no contexto dos Requisitos
Essenciais;
9 procedimentos de ensaios;
9 métodos de avaliação e análise dos resultados dos ensaios;
9 procedimentos descritos para o Attestation of Conformity; e
9 o período de validade da aprovação.
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Um ETAG é um documento de ligação que requer a aprovação da EOTA, o parecer
do Comitê Standing e a publicação pelos Estados Membros em seus respectivos
idiomas oficiais. Para assegurar que os ETAGs sejam tecnicamente efetivos, a
EOTA está constantemente em cooperação com outras entidades, em particular,
com organizações industriais Européias. Nos Grupos de Trabalho é especialmente
importante que todos os interessados envolvidos, que possam contribuir de forma
positiva, tenham a possibilidade de participar. Assim, a EOTA incentiva a
cooperação em todos os níveis e das formas mais adequadas. Os especialistas
técnicos das principais organizações industriais Européias podem contribuir
diretamente como membros dos Grupos de Trabalhos, desde que sejam designados
por estas organizações, considerando-se seu conhecimento técnico no assunto
relativo, de modo imparcial, mas positiva.
Î Como solicitar uma ETA
Uma solicitação para um ETA pode ser feita por qualquer dos Corpos de Aprovação
designados por seus respectivos Estados Membros. A relação dos Corpos de
Aprovação é publicada no Official Journal do EC e a Secretaria Central da EOTA
pode fornecer detalhes atualizados.
Utilizando o Formulário de Solicitação apropriado anexado das Regras de
Procedimentos Comuns para Solicitação, Preparação e Concessão de ETAS,
publicadas no Official Journal do EC Nº L 17 de 20 de janeiro de 1994, o fabricante
ou seu agente, neste caso, estabelecido nas Comunidades Européias e designado
especificamente pelo fabricante para agir em seu nome, fica apto a solicitar um ETA
para quaisquer membros da EOTA, mas não mais que a uma equipe de avaliação
por vez.
O Formulário de Solicitação deve vir acompanhado pela descrição do produto
construtivo, especificações, projetos e relatórios de ensaios, explicando em detalhes
o assunto tema da solicitação e seu uso pretendido.
Uma vez aceita a solicitação pelo Corpo de Aprovação, o procedimento apresentado
na Figura 24, deve ser seguido por todas as partes envolvidas.
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FABRICANTE ou AGENTE solicita para membro EOTA

Equipe avalia se
o produto pode
ter ETA baseado
numa ETAG
válida

Não

EOTA e EC
decidem se o
produto pode
ter ETA

Não

Sim

Contratos da
Equipe com
Fabricante ou
Agente para
avaliar
produto

Minuta ETA se
há aceitação
do produto

ETAG não
necessária

Sim

Consenso

ETA emitida

ETAG publicada

ETAG
necessária

EOTA prepara
ETAG sob
comando EC

Fabricante ou Agente
notificados sobre decisão

FIGURA 24: Procedimento para aprovação de uma ETA

Em locais onde não existe ETAG, ETAs podem ser concedidos, entretanto sujeitos à
aceitação de todos os Corpos de Aprovação da EOTA e da Comissão Euripéia,
através do que é conhecido como Common Understanding of Assessment
Procedure (CUAP), onde estão estabelecidos os critérios de avaliação para o
produto e seu uso planejado. 94
4.2.3

WORLD FEDERATION OF TECHNICAL ASSESSMENT ORGANIZATIONS WFTAO

A WFTAO é uma federação mundial, cujo objetivo principal é valorizar e promover o
papel das Aprovações Técnicas de sistemas e produtos inovadores e não
normalizados no âmbito mundial da construção e, desenvolver a confiança mútua
nas aprovações realizadas por seus membros.

94

EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS - EOTA. Pesquisa geral na
homepage – What is EOTA. Disponível em:<http://www.eota.be/>.Acesso em: 28 janeiro 2005.
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Objetiva que seus sócios facilitem a transação comercial de produtos nacionais para
o mercado global através do uso das aprovações técnicas encaminhadas por seus
membros. Isto é realizado através das:
Ö trocas de informações, pareceres e experiências na área e procedimentos
utilizados nas concessões técnicas em vários países;
Ö facilidades da circulação de produtos nacionais para o mercado global através
da aceitação recíproca das aprovações técnicas de produtos inovadores
construtivos não normalizados realizados por seus membros;
Ö conscientizar e compreender as avaliações técnicas, tanto a nível local como a
nível mundial incentivando os projetistas, proprietários técnicos, fabricantes,
contratantes e regulamentadoras a fazerem uso de organizações de aprovações
técnicas;
Ö estabelecimento de parâmetros comuns de requisitos para avaliação técnica
entre países os membros envolvidos, minimizando a duplicação de esforços e
estabelecendo diretrizes de intercâmbio mútuo de critérios de avaliação para
entrada de produtos no mercado mundial;
Ö promover cooperação e livre troca de informações para intercâmbio entre os
membros sócios;
Ö incentivar as Organizações de Aprovações Técnicas existentes, que preencham
os critérios para membro sócio, a uma associação voluntária;
Ö onde possível, conseguir o reconhecimento mútuo dos esquemas de dados de
ensaios de inspeções e procedimentos de avaliação;
Ö encorajar o desenvolvimento de Organizações de Avaliações Técnicas em
países onde existe tais organizações; e
Ö prover uma rede para facilitar aos fabricantes o entendimento e uso de
Organizações de Avaliações Técnicas nos vários países membros.95
A WFTAO é uma federação, não registrada, com sociedade voluntária, composta por
organizações comprometidas em emitir documentos de aprovações técnicas na área
95

WORLD FEDERATION OF TECHNICAL ASSESSMENT ORGANIZATIONS - WFTAO. Pesquisa
geral na homepage – About WFTAO: mission, vision and objectives. Disponível em:<
http://www.wftao.com/about/mission.php>.Acesso em: 14 outubro 2004.
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da construção civil. As organizações elegíveis para a sociedade da WFTAO são
aquelas, de relevância nacional, que possam garantir que:


as avaliações técnicas emitidas tenham reconhecimento nacional por
especificadores,

contratantes,

regulamentadores,

usuários

técnicos

e

fabricantes;


provêem capacitação técnica;



têm os meios necessários disponíveis para trabalhar com solicitações de
concessões técnicas;



estejam em posição para consultar instituições nacionais de sua competência,
assim como vários profissionais envolvidos;



suas decisões sejam livres de qualquer interesse comercial do proprietário; e



suas concessões técnicas tenham como princípio o conceito de desempenho.

A Assembléia Geral é composta por todos os membros, que se reúnem, pelo menos,
a cada dois anos. Se as decisões forem tomadas por votação, as alterações nos
estatutos exigem dois terços de votos, a favor, do quadro de membros. Para a
designação do secretário geral a maioria de um quorum, constituído de dois terços
dos membros presentes ou representados, e as outras decisões, maioria dos
presentes na reunião, incluindo os representados por procuração.
O Comitê de Coordenação, presidido pelo Secretário Geral, designado para agir em
nome da Assembléia Geral, administra as atividades empresariais da WFTAO e
recomenda à Assembléia a nomeação dos participantes. Estas nomeações são
realizadas de acordo com Procedimentos Operacionais, por Assembléia Geral, por
quaisquer das Organizações membros interessadas em participar do Comitê,
considerando amplamente a representação geográfica do quadro de membros.
O Secretário Geral deste Comitê, para permanecer no cargo por um período de dois,
anos, é indicado pelos sócios membros da WFTAO em Assembléia Geral,96.

96

WORLD FEDERATION OF TECHNICAL ASSESSMENT ORGANIZATIONS - WFTAO. Pesquisa
geral na homepage – About WFTAO: statutes of the WFTAO. Disponível
em:<http://www.wftao.com/about/statutes.php>.Acesso em: 14 outubro 2004.
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Este capítulo relata as sistemáticas de avaliação técnica adotadas por Organizações
de Aprovações Técnicas membros da WFTAO, abordando-se os modelos adotados
pela França, Reino Unido, África do Sul, Brasil e Israel.
Apresentaram-se as particularidades da Sistemática de Avaliação Técnica de cada
um destes países, abordando a parte legal para a implementação a nível nacional,
os tipos de documentos concedidos, as responsabilidades e atribuições de cada
envolvido dentro da Organização Avaliadora. Na parte de concessão do Documento
de Avaliação apresentou-se a relação dos documentos necessários para solicitação,
avaliação e concessão, e finalmente foram apresentadas as particularidades do uso
da Marca.
Para finalizar este Capítulo, apresentou-se o funcionamento organizacional da
UEAtc e das Organizações EOTA e WFTAO.
O Capítulo 5 trata-se das considerações finais, onde serão abordados os modelos
nacionais apresentados para o SINAT e também serão feitas análises críticas dos
modelos de Sistemáticas abordados neste capítulo.
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5

CONCLUSÕES

Como pôde ser demonstrado no decorrer deste trabalho, o país vem tentando há
muito tempo, apesar das inúmeras dificuldades, montar uma infra-estrutura técnica,
de âmbito nacional, capacitada para fornecer suporte ao empresário que quer
produzir, mas não sabe se seu produto será aceito, e ao agente financeiro, que por
não dispor de equipes de especialistas nas diversas áreas técnicas para avaliar
inovações tecnológicas, acaba por escolher a opção de menor risco, não resolvendo
com isto, nossos problemas econômicos e sociais.
O presente capítulo pretende, em função ao exposto nos capítulos anteriores, fazer
algumas considerações quanto aos objetivos específicos e em seguida realizar as
considerações quanto ao objetivo central desta dissertação, relacionados no
Capítulo 1, “Introdução”.
5.1

CONSIDERAÇÕES QUANTO AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O objetivo central para esta dissertação é fazer uma análise critica de procedimentos
de concessão de documentos de avaliação técnica, de produtos, processos e
sistemas inovadores, comentando os pontos mais relevantes dos modelos
apresentados. Com a finalidade de atender a este objetivo central proposto
estabeleceram-se outros três objetivos específicos, sendo o primeiro, conceituar o
desempenho na construção civil, bem como caracterizar as exigências do usuário,
por ser a base do documento de avaliação técnica; o segundo, descrever algumas
das sistemáticas de avaliação técnica adotadas por Organizações de Aprovações
Técnicas, membros da WFTAO, escopo deste trabalho, e o terceiro objetivo,
apresentar, analisar e verificar as condicionantes nacionais e regionais, adequando
a metodologia para a avaliação técnica de novos produtos.
O primeiro objetivo específico está desenvolvido no Capítulo 2, “Conceito de
desempenho na construção civil”, que apresenta o conceito de desempenho – sua
importância e aplicabilidade na construção civil, abordando inicialmente as
exigências do usuário a serem consideradas nas edificações. Após a abordagem
das exigências do usuário, são apresentadas as condições de exposição a que
estão submetidos os edifícios habitacionais - elementos e componentes em geral.
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Com o estabelecimento, em primeiro lugar das exigências humanas a serem
satisfeitas e em segundo lugar das condições de exposição que atuam sobre as
edificações, conjunto de influências ou ações atuantes variadas, que podem estar
relacionadas a fenômenos de origem natural, recalques de fundações ou provir dos
diversos usos das habitações, dando origem a movimentações no conjunto, são
abordados aspectos sobre requisitos e critérios de desempenho, métodos de
avaliação e níveis mínimos de desempenho a serem atendidos, mostrando assim,
ser possível a habitação satisfazer a uma série de expectativas dos usuários,
reunindo qualidades mínimas necessárias para atender condições básicas de
segurança, habitabilidade, higiene e saúde, durabilidade e adequação ambiental.
Finalizando o capítulo, esta autora aborda do ponto de vista tecnológico, as
exigências do usuário consideradas nas avaliações de desempenho ou avaliações
técnicas para concessão de Documentos de Avaliação Técnica, citando as
exigências

de

desempenho

estrutural,

de

segurança

contra

incêndio,

de

estanqueidade, de desempenho térmico, de desempenho acústico e, de durabilidade
e manutenibilidade.
O segundo objetivo específico proposto é descrever algumas das sistemáticas de
avaliação técnica adotadas por Organizações de Aprovações Técnicas, membros da
WFTAO. Para tal objetivo, no Capitulo 4, “Sistemática de Avaliação Técnica –
modelos apresentados”, estão contemplados cinco modelos adotados por países
como França, CSTB, Reino Unido, BBA, África do Sul, ASA, Brasil, IPT, e Estado de
Israel, NBRI.
Os modelos apresentados de Sistemáticas de Avaliação Técnica abrangem
particularidades de cada um destes países quanto à sua parte legal para
implementação do sistema a nível nacional, os tipos de documentos concedidos e,
responsabilidades e atribuições de cada um dentro da Organização Avaliadora. No
procedimento de concessão do Documento de Avaliação Técnica está considerada
a relação de documentos necessários para a solicitação, avaliação e concessão.
Também estão apresentadas particularidades do uso da Marca da Organização
concedente.
Para finalizar o capítulo, como muitas das Organizações de Avaliações Técnicas
filiadas ao WFTAO, também são membros da UEAtc e EOTA, esta autora faz
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considerações sobre os funcionamentos organizacionais e os objetivos da UEAtc, e
das Organizações EOTA e WFTAO.
Para o terceiro objetivo específico proposto, apresentar, analisar e verificar as
condicionantes nacionais e regionais, adequando a metodologia para a avaliação
técnica de novos produtos, o Capítulo 3, “Evolução e sistemática de avaliação
técnica no Brasil”, está dividido em cinco partes para melhor evolução do tema
abordado no referido capítulo.
A primeira parte, “Evolução da avaliação técnica de produtos e sistemas
construtivos inovadores”, esta autora relata como com base em diversas
experiências para difundir novas tecnologias, através da implantação de grandes
conjuntos habitacionais, com construção de diversos protótipos, surge a aplicação
do conceito de desempenho no processo da construção, em uma primeira tentativa
para definir os critérios técnicos de desempenho que norteassem as aprovações e
financiamentos de construções de Interesse Social. Descreve também a evolução
destes critérios inicialmente propostos, pelo IPT, desde as reformulações através
das experiências adquiridas com avaliações técnicas de inúmeros sistemas
construtivos, até a publicação do manual “Critérios Mínimos de Desempenho para
Habitações de Interesse Social”, documento este que serve de base à Comissão de
Estudos da ABNT, na elaboração do primeiro conjunto de normas brasileiras de
desempenho.
A segunda parte do capítulo, “Homologação – um instrumento para a melhoria da
qualidade na indústria da construção civil”, aborda conceitos básicos sobre
qualidade, Certificado de Conformidade, Certificação de Conformidade, Marca de
Conformidade e a importância tanto destes documentos, como dos Documentos de
Aprovações Técnicas quanto instrumento de qualidade na Indústria da Construção
Civil.
Na terceira parte, “Proposta para Sistema Nacional de Tecnologia da Habitação”,
esta autora relata, como através da problemática brasileira da qualidade e
quantidade de habitações para solucionar o déficit habitacional, aliadas à
heterogeneidade metodológica e à ausência de uma sistemática única de avaliação
de desempenho para inovações tecnológicas, principalmente aquelas utilizadas em
conjuntos habitacionais de Interesse Social, origina necessidades de implementação
a nível nacional de uma sistemática de aprovações técnicas de produtos inovadores.
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Nesta parte são apresentados os passos iniciais para solucionar estes problemas e
para desenvolver um “Sistema Nacional de Tecnologia da Habitação”, quando é
firmado, no início da década de 90, um Convênio entre a União Federal, através do
Ministério da Ação Social, e o IPT, até a implementação do PBQP-h.
Com base nos dados obtidos para implementação deste Sistema, cria-se em 1991 o
Programa Brasileiro de Qualidade e Habitação. Este Programa é reformulado, em
1996, para maior agilidade e abrangência setorial, procurando descentralizar suas
ações e ampliar o número de parcerias, principalmente com o setor privado. Após
uma série de alterações, por volta de 1997, sob a égide da Secretaria Nacional da
Habitação e Saneamento, o programa passa a ser chamado inicialmente PBQP-CH
e posteriormente PBQP-H. Em 2000 é estabelecida uma ampliação do escopo do
Programa, englobando as áreas de Saneamento e Infra-estrutura Urbana, passando
o “H” de Habitação” do Programa para “h” de habitat, por melhor refletir a nova área
de atuação.
A quarta parte do capítulo que compreende “Proposta para Sistema Nacional de
Aprovações Técnicas – SINAT”, apresenta uma proposta inicial para o SINAT, sob
a gerência do pesquisador do IPT Cláudio Vicente Mitidieri Filho, uma
complementação desta proposta apresentada, em artigo na Revista Tèchne, por
quatro pesquisadores do IPT, além da contribuição por especialistas do CSTC,
França. Para facilitar a identificação em futuras citações durante o texto, estes dois
modelos apresentados neste Capítulo 3, será denominado por esta autora como
modelo SINAT 1.
Atualmente, disponível em http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_geral.htm, há
uma outra Proposta para Sistema Nacional de Aprovações Técnicas – SINAT,
diferente das apresentadas no Capítulo 3, designada por esta autora como modelo
SINAT 2, também como identificador em futuras citações durante o texto.
5.1.1 PROJETO PARA MODELO SINAT 2 DO PBQP-H
A definição das diretrizes tem por base experiência internacional de sistemas de
avaliação técnica tradicionais como o Avis Technique da França, o ABSAC da
Austrália, EOTA da Comunidade Européia e Referência Técnica do IPT.
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Î Diretrizes especificadas na implementação
•

O processo de avaliação Técnica no âmbito do SINAT será precedido da
elaboração de um Documento de Referência para Avaliação.

•

O proponente é responsável pela demonstração do atendimento aos requisitos
de desempenho.

•

O Documento de Avaliação Técnica terá um padrão definido de estrutura e
forma emitido e publicado pelo SINAT, contendo:
 descrição técnica rigorosa do produto;
 identificação das condições de uso; e
 Identificação dos ensaios realizados com o produto e dos resultados obtidos.

•

Os resultados divulgados de produtos inovadores aprovados no Sistema serão
em forma de Documento de Avaliação Técnica.

•

Produtos não aprovados terão seus resultados descritos em relatórios técnicos
de acesso restrito, descrevendo e justificando as razões da não aprovação.

•

Os procedimentos operacionais permitirão retorno de informações em relação
ao comportamento em uso de um produto aprovado.

5.1.2 ESTRUTURA DA PROPOSTA PARA O MODELO SINAT 2
A estrutura operacional para a implementação do modelo SINAT 2 pretende ser
expedita e desburocratizada, mas sem suprimir qualquer mecanismo de garantia
sobre a confiabilidade do Sistema. Neste sentido está sendo proposta uma estrutura
baseada em três níveis institucionais, conforme apresentada na Figura 25.
COMITÊ COORDENADOR

COMITÊ TÉCNICO

OTA

OTA

OTA

COMITÊ TÉCNICO

OTA

FIGURA 25:: Estrutura institucional proposta para o modelo SINAT 2
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O Comitê Coordenador (CC) constitui-se na instância superior possuindo as
atribuições:
9 elaborar e aprovar o Regimento Interno do Sistema;
9 definir políticas e estratégias do Sistema e articular setores da cadeia produtiva
para atingir seus objetivos;
9 definir regras para constituição de um Comitê Técnico no âmbito do Sistema;
9 aprovar a constituição e acompanhar as atividades de um Comitê Técnico
proposto e operacionalizado por um setor da cadeia produtiva da construção;
9 definir regras para credenciamento e cancelamento de uma Organização
Técnica Avaliadora no âmbito do Sistema;
9 credenciar e cancelar registro de uma Organização Técnica Avaliadora;
9 julgar recursos a deliberações de instâncias inferiores do Sistema;
9 operacionalizar procedimento de atendimento ao público para receber e
encaminhar reclamações de usuários de produtos aprovados no âmbito do
Sistema; e
9 monitorar eficiência do Sistema.
O Comitê Técnico (CT) constitui-se na instância responsável pelas atribuições:
9 elaborar, aprovar e publicar toda documentação técnica interna do Sistema a ser
seguida pelas Organizações Técnicas Avaliadoras;
9 elaborar, aprovar e publicar os Documentos de Referência para Avaliação; e
9 avaliar, aprovar e publicar os Documentos de Avaliação Técnica.
As Organizações Técnicas Avaliadoras (OTA) têm por responsabilidade:
9 avaliação preliminar da proposta de um novo produto de construção quanto à
sua adequação ao escopo do SINAT;
9 solicitar ao Comitê Técnico a elaboração de um novo Documento de Referência
para Avaliação;
9 realizar os procedimentos descritos em um Documento de Referência para
Avaliação na avaliação de um novo produto de construção;
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9 elaborar minuta do Documento de Avaliação Técnica quando um produto
avaliado cumprir com os requisitos prescritos em um Documento de Referência
para Avaliação; e
9 elaborar relatório técnico identificando as deficiências do produto quando este
não for aprovado no processo de avaliação.
A Figura 26 apresenta o fluxograma do processo de funcionamento para o modelo
SINAT 2.

Proponente solicita avaliação técnica de um
novo produto a uma Organização Técnica
Avaliadora reconhecida pelo SINAT,
apresentando toda documentação técnica do
produto e definindo o contexto de uso previsto.
Organização Técnica Avaliadora
recomenda ao Proponente que
procure
outra
Organização
Técnica Avaliadora reconhecida
pelo SINAT

Organização Técnica Avaliadora
recomenda ao Proponente a
realização de avaliação do novo
produto em conformidade com as
normas técnicas

N

Organização Técnica Avaliadora
verifica se o novo produto está
contido no seu escopo de atuação

S
S

Organização Técnica Avaliadora
verifica se existe normalização
técnica vigente para a avaliação do
novo produto proposto

N
Organização Técnica Avaliadora
verifica se existe um Documento de
Referência para Avaliação, aplicável
ao novo produto, já aprovado pelo
Comitê Técnico

N
Comitê Técnico delega a um
Relator Técnico o encargo de
formular
uma
minuta
do
Documento de Referência para
Avaliação do novo produto

Comitê Técnico avalia, aprova e
publica
o
Documento
de
Referência para Avaliação

Comitê Técnico adjudica a um
Relator Técnico a formulação de
um parecer sobre a minuta do
Documento de Aprovação Técnica
do novo produto

Organização Técnica Avaliadora
solicita ao Comitê Técnico a
elaboração de um Documento de
Referência para Avaliação aplicável
ao novo produto, onde são definidos
os procedimentos para a avaliação
técnica.
Organização Técnica Avaliadora
realiza todos os procedimentos
descritos no Documento de
Referência para Avaliação e
elabora um Relatório Técnico se o
novo produto não for aprovado ou
elabora minuta do Documento de
Aprovação
Técnica,
segundo
formato definido pelo SINAT, se o
novo produto for aprovado

S
Organização Técnica Avaliadora
encaminha a minuta do Documento
de Aprovação Técnica para o
Comitê Técnico

S

N
Organização
Técnica
Avaliadora revisa
e
entrega
ao
Proponente
o
Relatório Técnico
de Avaliação com
as justificativas
para
a
não
aprovação
do
novo produto.

Comitê Técnico avalia, aprova e
publica o Documento de Aprovação
Técnica do novo produto.

FIGURA 26: Fluxograma do processo proposto de funcionamento para o SINAT 2
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Após análise e verificação das condicionantes propostas para o SINAT
apresentadas e denominadas, por esta autora, como modelo SINAT 1 e modelo
SINAT 2, respectivamente, conclui-se, que a proposta para o modelo SINAT 1
considera uma situação macro dentro do contexto atual que é a descentralização do
Sistema, onde cada Organização Técnica Avaliadora é responsável pela avaliação e
concessão do Documento de Avaliação. Isto já é uma realidade brasileira, se
considerado que no país há Instituições, que atuam há bastante tempo na área de
avaliações, tendo assim desenvolvido suas próprias metodologias de trabalhos para
avaliações, empregadas em diversos tipos de avaliações de desempenho de
produtos inovadores, a exemplo da Referência Técnica IPT.
Outro ponto positivo referente ao modelo SINAT 1 é que cada Organização Técnica
Avaliadora manteria uma secretaria própria, com rastreabilidade de demandas e
arquivos de Documentos de Aprovações concedidos, publicados, revogados e
renovados. Estes dados seriam repassados a uma secretaria de apoio, constituída e
mantida pelo conjunto de Organizações Técnicas habilitadas, constituindo um banco
de dados único.
Ao analisar a proposta para o modelo SINAT 2, a primeira questão levantada é
quanto as responsabilidades referentes ao segundo Comitê Técnico, apresentado na
Figura 26, e mencionado como sendo uma das atribuições do Comitê Coordenador
(CC) como sendo o de “aprovar a constituição e acompanhar as atividades de
um Comitê Técnico proposto e operacionalizado por um setor da cadeia
produtiva da construção”. Enquanto que o primeiro Comitê Técnico que também é
atribuição do CC “definir regras para constituição de um Comitê Técnico no
âmbito do Sistema”, possui na instância, responsabilidades por atribuições
definidas.
O modelo SINAT 2 é centralizador, com todas as atribuições das Organizações
Avaliadoras restritas ao Comitê Técnico, entendendo-se que as Organizações
Avaliadoras têm o papel de vários laboratórios especializados para realização dos
diversos ensaios de avaliação.
Ainda sobre a proposta para o modelo SINAT 2, uma das responsabilidades
atribuídas

à

Organização

Avaliadora

não

está

explicita.

Trata-se

da

responsabilidade, por parte de uma OTA, da “avaliação preliminar da proposta de
um novo produto de construção quanto à sua adequação ao escopo do
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SINAT”, quando o Fluxograma apresentado na Figura 26, mostra que após a OTA
verificar a existência de normalização vigente, caso esta não exista, a Organização
Avaliadora verificará a existência de um Documento de Referência para Avaliação,
aplicável ao novo produto e já aprovado pelo Comitê Técnico.
Com relação à exigência de um Documento de Referência para Avaliação,
formulado por um Relator e aprovado pelo Comitê Técnico, este procedimento pode
causar lentidão no processo de avaliação, se esta exigência abranger todos os
produtos a serem avaliados. O modelo da África do Sul estudado e apresentado no
Capítulo 4, também apresenta um processo semelhante de avaliação com
elaboração de um Documento de Referência para Avaliação, chamado ACTMAP. No
decorrer da pesquisa do procedimento da África do Sul, apurou-se que muitos
pedidos de avaliação são recebidos, para uma grande variedade de produtos, sendo
que muitos destes não estão cobertos por ACTMAPs, mas são de tal natureza, que
a preparação de tal documento não é justificável. Estes produtos são do tipo cujo
desempenho exigido é coberto parcialmente por um grande número de normas,
além do conhecimento e experiência disponível ser suficiente para que especialistas
possam avaliá-los e julgá-los para conceder ou não um documento de aprovação.
Sendo o Brasil um país, em termos territoriais, quase do tamanho da Europa, estes
Documentos

de

Referência

para

Avaliação

podem

ser

elaborados

pelas

Organizações Técnicas Avaliadoras e cadastradas no Sistema, como acontece na
EOTA cujo papel principal é monitorar e aprimorar o diagrama das ETAGs e
coordenar todas as atividades relativas à emissão das ETAs.
Com o exposto, para concluir este objetivo específico esta autora sugere como
diretrizes gerais para concessão de um modelo de avaliação técnica considerar.
5.1.3 FUNCIONAMENTO GERAL DO SISTEMA
Î Inserção em órgão governamental superior, como o Ministério das Cidades, que
abriga o PBQP-h, garantindo um instrumento legal de participação (Regimento
Geral). Instituição de um documento legal buscando estabelecer um marco
regulatório para o setor da habitação.
Î Definição de órgão, entidade ou secretaria responsável pela operacionalização
do Sistema, incluindo verificação de documentos, arquivos e outros necessários,
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podendo ser estabelecida em um único estado, sob a responsabilidade de uma
Organização Técnica Avaliadora ou ser estabelecida por um período de tempo
determinado, sob a responsabilidade de uma das Organizações Técnicas
Avaliadoras, sendo transferida findo o prazo deste período, que pode ser de dois
anos, para outra OTA.
Î Definição de uma instância de harmonização de procedimentos técnicos de
avaliação, critérios e métodos.
Î Definição dos procedimentos para participação ou qualificação de organizações
neutras, de terceira parte, no sistema de avaliação técnica. Devendo ser
utilizado como critério de seleção as organizações que tenham capacitação
técnica ou estejam em posição para consultar outras instituições, de uma
mesma região, de sua competência ou como complementação, assim como
vários profissionais envolvidos; que possam garantir que suas decisões sejam
livres de qualquer interesse comercial de proprietários e que suas concessões
técnicas tenham como base o conceito de desempenho.
Î Formatação e conteúdo dos documentos padrões a serem gerados no sistema,
homogeneização para uso de uma mesma linguagem na redação documento.
5.1.4 OPERACIONALIZAÇÃO
•

Definição de documentação necessária por parte do solicitante.

•

Conteúdo das informações a serem fornecidas para solicitação da aprovação.

•

Descrição técnica detalhada do objeto a ser avaliado, bem como a descrição
de seus componentes e elementos.

•

Especificação técnica das matérias-primas empregadas;

•

Descrição do processo de produção;

•

Descrição da aplicação, processo de instalação ou montagem;

•

Sistema de qualidade aplicado;

•

Dossiê técnico contemplando todos os ensaios realizados, os resultados
obtidos ou aprovações de outras organizações; e
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•

Relação completa de empregos anteriores, assinalando todas as construções
onde tenha sido empregado, uso previsto, localização para eventuais
inspeções necessárias, período de construção e identificação dos usuários
técnicos.

5.2

CONSIDERAÇÕES QUANTO AO OBJETIVO CENTRAL

A comprovação mundial da qualidade de um produto pode ser feita em vários níveis,
contudo durante as pesquisas realizadas para este trabalho, fica evidente que a
tendência é, cada vez maior, através das aprovações técnicas ou avaliações de
desempenho, quando se trata de produtos inovadores ou não completamente
normalizados.
Recomendações e praticas sobre Avaliação Técnica para construções em termos de
desempenho iniciaram no começo do Século passado, mas a sistemática de
avaliação técnica desenvolveu-se após a Segunda Guerra Mundial para atender aos
problemas decorrentes da aplicação de inovações tecnológicas que surgiram com a
reconstrução dos países europeus.
Somando os modelos apresentados nesta dissertação com alguns outros modelos
de sistemáticas de aprovação técnicas pesquisados, observou-se grandes
dificuldades e lentidão nos programas para implementação dessas sistemáticas,
chegando inclusive a décadas para seu completo funcionamento. Em alguns países
a

conscientização

técnica,

por

parte

dos

especificadores,

impulsionou

o

funcionamento, em outros, as conscientizações humanas e técnicas, período de
severa recessão, com grande déficit habitacional e necessidade de construir com
qualidade, fizeram o sistema tomar novos rumos.
→ Procedimento de concessão de documentos de avaliação técnica na
França
A Sistemática de Avaliação Técnica na França foi estabelecida através de decreto
ministerial, que adequou o CSTB e estabeleceu uma Comissão Interministerial
encarregada de formular documentos de aprovações técnicas. A França oferece dois
tipos de documentos de avaliação técnica para inovações tecnológicas, ambas de
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caráter voluntário, o documento de Avis Technique (ATEC) e um outro documento
de avaliação, denominado Appreciation Technique d’Experimentation (ATEx).
Um documento de concessão ATEC não constitui uma autorização ou garantia por
parte do governo francês, mas a legislação impõe para o construtor uma significativa
responsabilidade civil, de forma que este passa a ser responsável por todas as
partes da edificação, inclusive pintura. Nas construções francesas é pratica corrente
o seguro de responsabilidade civil e a intervenção das companhias seguradoras na
análise da qualidade da edificação segurada. Esta intervenção incentiva a obtenção
dos documentos de avaliação técnica, uma vez que a apresentação de tais
documentos induzem mais facilmente a obtenção do seguro a taxas mais baixas.
De acordo com Mitidieri Filho (2000), o controle na construção civil francesa é
exercido desde 1926 e que até 1978 restringia-se a uma avaliação de riscos para as
seguradoras. Após 1978, com a lei Spineta, a atividade de controle passou a ser
exercida para o empreendedor, apesar de muito influenciada pelo sistema de
seguros. O autor relata que nas construções onde o controle não é obrigatório, o
Bureau Veritas (organismo de controle e auditoria na construção, em diversas áreas)
tem seu faturamento por volta de 50%, indicando que a atividade é bastante
significativa, mesmo sendo facultativa. As atividades destes escritórios de controle
ou controladores técnicos têm início no planejamento e termina no recebimento da
obra.
Ainda segundo o mesmo autor, excetuando-se as casas térreas, o controle é
exercido em 90% das construções, dividido entre 45% de controle obrigatório97 e
45% controle voluntário, sendo que apenas 10% das construções não são
controladas. Isto significa que o ATEC passa indiretamente de voluntário para
compulsório.
Outro aspecto interessante do sistema francês são os documentos de avaliação
técnica ATEx. Também não tem caráter obrigatório, mas apresenta a peculiaridade
de situar-se numa fase anterior ao ATEC e tem por objetivo contribuir para o
desenvolvimento de inovações tecnológicas construtivas experimentais, cujas
aplicações possam servir para obtenção de um futuro documento ATEC.
97

Nota da autora: para alguns tipos de edifícios públicos, em geral que comportam acima de um
determinado número de pessoas, edifícios altos ou mais complexos, o controle passou a ser
obrigatório após a lei Spineta.
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Para a concessão do ATEx são formuladas avaliações de acordo com cada tipo.
Podendo a avaliação contemplar produto, material, componente, equipamento ou
processo ao qual, em razão da inovação, não exista ainda um ATEC elaborado
sobre técnica similar. A avaliação pode abordar a realização de um projeto
executivo, utilizando uma ou mais técnicas não tradicionais consideradas no ATEC,
mas não tendo sido ainda objeto de um ATEC, mesmo que exista ATEC com
técnicas similares. E por último, a avaliação pode abordar a execução experimental
de uma ou mais técnicas que tenha sido previamente objeto de um documento da
avaliação anterior.
→ Procedimento de concessão de documentos de avaliação técnica no Reino
Unido
A Sistemática de Avaliação Técnica no Reino Unido surgiu de controvérsias geradas
com experiências em programas de construção, que se expandiam rapidamente,
aliada à rápida introdução de métodos construtivos inovadores, com a finalidade de
avaliar e orientar projetistas e especificadores, quanto à adequação ao uso.
O Procedimento Agrément desenvolvido no Reino Unido foi fortemente baseado na
Sistemática de Avaliação Técnica francesa (Avis Technique), realizada pelo CSTB.
Uma das diferenças entre as duas Sistemáticas é que na França, ao apresentar a
documentação necessária para iniciar a avaliação técnica da sua inovação, o
solicitante conta com a colaboração de um profissional técnico do CSTB, que
trabalha junto com o cliente na constituição do dossiê técnico, inclusive solicitando
informações e ensaios complementares até que o arquivo esteja completo para
iniciar as avaliações. No Procedimento para Certificação Agrément no Reino Unido,
após preparação de Contrato e anuência do mesmo pelo cliente, é elaborado o
Programa de trabalho a ser implementado. Se, no decorrer do Programa de trabalho,
houver falha do produto, o procedimento é interrompido, mas se for observado que
uma simples alteração no projeto torna o produto viável, o Programa de trabalho
pode prosseguir no melhoramento do produto, mas neste caso o cliente é
responsável por qualquer desenvolvimento de trabalho necessário. O BBA não se
compromete com a pesquisa para desenvolvimento do produto para que este
satisfaça os níveis de desempenho requeridos.
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Uma outra diferença em relação à Sistemática na França é quanto o período
ilimitado de concessão do Documento, que fica sujeito às condicionantes:
 do fabricante ficar sob fiscalização na unidade produtora pelo BBA;
 das exigências regulamentadoras para o produto não se alterarem; e
 do fabricante assinar contrato com o BBA para sejam realizadas avaliações
sobre o desempenho do produto em uso, a cada três anos.
Um aspecto interessante da Sistemática no Reino Unido é o Esquema de Aprovação
a Instaladoras para produtos elaborados no local. Para este tipo de Certificado
Agrément o BBA exige treinamento e registro dos operários, controle administrativo
pela instaladora e os arquivos dos registros de todos os contratos.
O BBA também realiza avaliações de produtos relacionados a rodovias e
concessões especiais de Pontes e Rodovias para produtos com exigência de nível
de desempenho.
→ Procedimento de concessão de documentos de avaliação técnica na África
do Sul
A Sistemática de Avaliação Técnica na África do Sul teve forte influência da
Sistemática de Avaliação do Reino Unido, a começar pelo sistema de normas, que
embora atualmente esteja bem desenvolvido, publicado e mantido pelo SABS, teve
como base, de modo geral, os Códigos e Normas Britânicos, tendo ao longo dos
anos sofrido adaptações para corresponder às condições Sul Africanas. Neste
sentido, mantiveram acordos com o International Standards Organisation (ISO) para
adaptação da ISO 9000 – Quality Systems à África do Sul.
Como acontece nos modelos de Sistemática na França e no Reino Unido,
comentados anteriormente, também na África do Sul há dois tipos de documentos de
aprovações técnicas, o Certificado Agrément e o Certificado MANTAG.
O Certificado MANTAG, desenvolvido para auxiliar comunidades de baixa renda,
tem por conceito um conjunto mínimo de exigências de desempenho, que pode ser
aplicado na avaliação dos métodos construtivos pretendidos para a inovação, na
construção de casas e certas edificações em áreas onde o custo da construção é
considerado de extrema importância. O conceito aplicado neste tipo de inovação é
baseado na premissa de que as comunidades exercerão controle sobre as
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construções, de forma que as edificações erguidas não prejudiquem os interesses
da vizinhança e não constituam riscos inaceitáveis de segurança ou saúde para os
ocupante. Na opinião desta autora, uma excelente forma de evitar construções como
as empregadas nas favelas brasileiras, além de também colaborar com o construtor
“formiga”.
O ponto mais interessante nas aprovações técnicas na África do Sul é sobre o Ciclo
de desenvolvimento do produto, onde os produtos passam por fases semelhantes
de concepção, como conceito, desenvolvimento, introdução no mercado,
aceitação e crescimento no mercado e, entrada no mercado como produto
convencional de acordo as necessidades do empresário e do consumidor. Nesta
fase, as organizações CSIR, ASA e SABS têm papéis complementares, porém
particulares durante este ciclo.
Como organização de pesquisa e desenvolvimento, o CSIR contribui nas fases de
conceito e desenvolvimento, podendo contribuir com o empresário tanto na
pesquisa necessária como realizar estudos de viabilidade tecnológica. Quando há
necessidade de estudos viabilidade técnica, juntamente com o Agrément South
África, são desenvolvidos critérios de desempenho e métodos de ensaios para a
avaliação técnica do objeto da avaliação, utilizando a abordagem de desempenho.
Na fase de desenvolvimento do ciclo do produto a avaliação e certificação
Agrément é importante, quando através da avaliação técnica em protótipos é
possível informar ao empresário se seu produto é adequado ao uso.
Na fase de introdução do produto no mercado o ASA é muito rigoroso, porque
nesta fase um certificado Agrément está fornecendo ao empresário a garantia
necessária para demonstrar a adequação do produto para usos específicos, ao
mesmo tempo em que fornece ao usuário, independente da obrigatoriedade,
informações práticas e de orientação sobre características, benefícios e limitações
do produto.
Quando o produto entra na fase de aceitação e crescimento no mercado, o papel
do ASA diminui e que é substituído pelo SABS, tendo um papel dominante na fase
de entrada no mercado como produto convencional, quando o catálogo e os
esquemas de Marca fornecem ao empresário a imagem de qualidade necessária ao
produto, e ao usuário a fonte de qualidade, segurança e confiança que ele procura.
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Quando há vários fabricantes com produtos similares, há necessidade de
desenvolvimento de uma norma específica para o produto, envolvendo sua
fabricação, matérias-primas utilizadas na produção e procedimentos de qualidade. O
processo normal seguido pelo SABS é estabelecer um comitê, incluindo as partes
interessadas, para delinear uma norma equivalente. A experiência e conhecimento
obtidos pelo CSIR e ASA, durante a fase inicial de desenvolvimento, são usadas
nesta fase atual, como contribuição na formulação e especificação da nova norma.
Fica assim claro que o CSIR, e ASA e o SABS desempenham papéis significantes
que facilitam o desenvolvimento do produto, promovendo a qualidade na indústria da
construção civil.
→ Procedimento de concessão de documentos de avaliação técnica no Brasil
Até a presente data desta dissertação, o Brasil continua sem uma Sistemática de
Avaliação Técnica de âmbito nacional, a nível governamental, como as existentes
nos modelos apresentados em outros países. O Sistema Nacional de Avaliação
Técnica – SINAT, proposto para ser a sistemática a nível nacional, está iniciando-se.
Assim, a única Sistemática de Avaliação Técnica existente e reconhecida no Brasil é
a do IPT, que concede o documento de Avaliação Técnica, Referência Técnica IPT.
Quando comparada a data da implementação da RT/IPT, em 1992, com a
implementação das Sistemáticas de Avaliação Técnica dos outros países, pode-se
dizer que também a RT/IPT está apenas começando, tendo poucos documentos
concedidos, por volta de trinta documentos emitidos no total, se analisada sua
importância e comparada ao volume de documentos concedidos por países no
mundo inteiro.
Esta autora, que participou de algumas inspeções do controle de qualidade para
concessão, bem como de alguns processos de acompanhamento após a concessão
da RT/IPT, não fará aqui análises sobre particularidades deste documento, a não ser
que este surgiu por uma razão extremamente importante, que é falta de
conhecimento pela grande maioria dos empreendedores de inovações tecnológicas,
do conceito de desempenho como sinônimo de qualidade, para lançar um novo
produto no mercado e dos usuários técnicos que especificam um novo produto em
seus projetos, sem conhecerem o real comportamento em uso deste produto.
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É pratica comum nas grandes obras, principalmente aquelas realizadas pelo
governo, o emprego de soluções técnicas ou a utilização de produtos sem uma
avaliação técnica adequada. Entretanto, quando os problemas surgem, exatamente
pela falta desta avaliação, também é prática comum recorrer aos especialistas do
IPT para as soluções, que na maioria das vezes são muito mais onerosas, se
comparadas com os valores da realização das avaliações, antes do surgimento do
problema. Isto significa administração inadequada dos recursos públicos.pelos
responsáveis das obras públicas em todo país.
Há décadas o IPT faz estudos de avaliações técnicas para aprovar produtos
inovadores ou com lacunas normativas, e no caso da RT/IPT, contemplam também
processo de produção, técnicas de aplicação e montagem, tendo por base técnica
os requisitos e critérios de desempenho (regras de qualidade). Adota critérios de
avaliação com base na normalização existente, juntamente com o conhecimento
sólido proveniente de experimentos laboratoriais e de campo das equipes técnicas
da instituição e na literatura técnico-científica existente. O documento emitido de
avaliação ou aprovação técnica apresenta linguagem objetiva, acessível ao usuário,
expressando que o produto, processo ou sistema construtivo inovador apresenta
desempenho adequado previsível, sob determinadas condições de uso e instalação.
Um dos pontos extremamente positivos a favor do empreendedor da inovação
tecnológica, não é apenas o fato de ter seu produto avaliado. Sendo um dos
principais objetivos do documento de aprovação técnica do IPT o aprimoramento de
qualidade no mercado da construção, os relacionamentos com o proprietário da
inovação tecnológica são sempre no sentido produtivo. Ou seja, constatados
problemas com o desempenho do produto, processo ou sistema construtivo, na
usina ou na fábrica de produção, no manual de aplicação ou instalação, na
metodologia de controle de qualidade, além de outros, há trocas de informações e,
se possível, sugestões para superação do problema são fornecidas.
O que esta autora finalmente quer explicar para produtores, especificadores e
usuários em geral é que há uma enorme diferença entre um produto avaliado
quanto às características, com Relatório Técnico atestando o atendimento dos
parâmetros exigidos através da normalização existente, com amostras fornecidas
pelo produtor para a realização dos ensaios, e um produto avaliado e aprovado,
inovador ou com lacunas normativas, onde os critérios de avaliação do produto,
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processo ou sistema construtivo são definidos pelo próprio IPT, que avalia o
desempenho do produto quanto ao uso, através da realização de ensaios e de
inspeções em protótipos, visando prever o comportamento potencial futuro em
ambiente real. Além disso, as amostras, representativas da produção na fábrica,
usina ou aquelas disponíveis no mercado (lojas de materiais, canteiros de obras) são
coletadas por técnicos da instituição, para a realização destes ensaios de avaliação
do produto.
Com o objetivo de analisar se a estrutura disponível na unidade de produção é
adequada, permitindo uma produção estável, esta unidade é inspecionada por
técnicos do IPT, quando então é verificado o sistema do controle de qualidade
praticado, não sendo exigida a implementação, por Certificadoras credenciadas de
um sistema de qualidade de acordo com a ISO, Série 9000, mas que o processo de
fabricação do produto possua documentos de procedimentos, como manuais,
gráficos de controle, relatórios de ensaios, que possam atestar o controle do produto
durante a produção e no produto acabado. Durante esta visita, coleta-se amostras
representativas de um lote da produção para realização de ensaios de avaliação do
produto. Todo este processo é para garantir que durante a vigência do documento
de aprovação técnica toda apuração sobre a inovação tecnológica seja mantida pelo
fabricante.
A aprovação técnica pode ser restritiva, podendo definir o seu uso segundo certas
condições, para que o desempenho do produto não seja afetado.
O procedimento de avaliação técnica nada mais é que qualidade, tanto para a
construção propriamente dita, como para as exportações de soluções inovadoras.
→ Procedimento de concessão de documentos de avaliação técnica no
Estado de Israel
Os materiais, produtos e componentes chamados “tradicionais”, utilizados nas
edificações, são aprovados através de corpos de certificação existentes, garantindo
qualidade à conformidade com normas, que em Israel é acompanhado e garantido
pelo uso da Standard Mark. Estas normas definem também vários níveis de
desempenho do produto final, adequando sua conformidade e, em alguns casos,
designando as aplicações apropriadas para cada caso.
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Em Israel, faz parte integrante de todo contrato de construção que para a utilização
de

produtos

"considerados

tradicionais”

nas

edificações,

estes

estejam

acompanhados pela Standard Mark.
Para materiais, como concreto pré-misturado, preservação de madeira e tratamento
metálico, que por sua natureza não podem obter a Standard Mark, é adotado um
mecanismo de certificação, porém o certificado Plant Certification é concedido à
fábrica ou usina. Este certificado é reconhecido por todo país, no que diz respeito a
qualidade e, para alguns materiais como concreto pré-misturado, esta exigência é
essencial para sua comercialização.
Contudo, para inovações tecnológicas nenhum dos procedimentos mencionados é
aplicável, e um processo de avaliação de natureza investigatória é essencial.
Quando o elemento é inovador em Israel, mas é prática comum em seu país de
origem, tendo assim normas pertinentes específicas, é estabelecido um Comitê de
normalização para estudo destas normas, para adaptá-las às condições locais. A
primeira versão desta nova norma é de natureza temporária, porém o procedimento
Standard Mark pode ser aplicado imediatamente.
Quando a pesquisa da inovação é realizada pelo próprio empresário, ou quando a
inovação não é conhecida quanto às suas propriedades, ou aos aspectos de
desempenho em longo prazo, um rápido processo de avaliação pode conduzir à
preparação de um documento Technical Opinion detalhado, permitindo a
introdução garantida da inovação no mercado da construção, até que haja
conhecimento suficiente para preparo de uma norma.
Este trabalho de dissertação não conclui todos os aspectos relevantes sobre
documentos de avaliação técnica, dada a extensão do assunto.
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odile.grisaud@equipement.gouv.fr
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País
Grécia

Hungria

Irlanda

Islândia

Israel

Itália

Organização
(*) ELOT
HELLENIC ORGANIZATION FOR
STANDARDISATION
http://www.elot.gr
EMI Plc
EPITESÜGYI MINÖSÉGELLENÖRZÖ
INNOVACIOS/RT
http://www.emi.hu
(*) ÉMI Kht
ÉPÍTÉSÜGYI MINOSÉGELLENORZO
INNOVÁCIÓS KHT
Non Profit Company for Quality Control
and Innovation in Building
http://www.emi.hu
(*) IAB
IRISH AGRÉMENT BOARD - National
Standards Authority of Ireland/Eolas
http://www.nsai.ie
(*) IBRI
THE
ICELANDIC
BUILDING
RESEARCH INSTITUTE
http://www.rabyqq.is
NBRI
NATIONAL BUILDING RESEARCH
INSTITUTE
Faculty of Civil Engineering
Technion-Israël Institute of Technology
http://www.technion.ac.il/~nbri/
ITC
INSTITUTO PER LE TECNOLOGIE
DELLA CONSTRUZIONE
http://www.itc.cnr.it

Líder / Coordenador/ Contato

UEAtc

Fax: +30 1 228 31 35 (*)
E-Mail: dsa@elot.gr (*)

EOTA
Membro
(*)
Spokesman
body

WFTAO

Membro
(*)
Spokesman
body

Membro

Membro
Fax: +36-1186-879
E-Mail: info@emi.hu
Mr. Zoltán Gereben
Diretor Geral
Fax: 36 1 466-9105
E-Mail: zgereben@emi.hu
Fax: +361 372 6103 (*)
E-Mail: shorvath@emi.hu (*)
Membro
Fax: +35 31 807 38 42 (*)
E-Mail: william.crowe@nsai.ie
sean.balfe@nsai.ie (*)
Fax: +354 570 73 11 (*)
E-Mail: olafsson.h@rabygg.is (*)

Membro
(*)
Spokesman
body
Membro
(*)
Spokesman
body
Membro

Dr. David Yankelevsky
Professor de Engenharia Civil
Fax: 972 4 8324-534
E-Mail: davidyri@tx.technion.ac.il
Membro

Membro

Fax: +39 02 982800
+39 02 98280088
E-Mail: roberto.vinci@itc.cnr.it
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País
Itália

Japão

Latvia

Organização
ICITE
INSTITUTO
CENTRALE
PER
L.INDUSTRIALIZZAZIONE
E
LA
TECNOLOGIA EDILIZIA
http://www.icite.mi.cnr.it
(*) STC
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
DELLA
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO SUPERIORE LL. PP.
http://www.llpp.it/NuovoSito/stc
CSEA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE
ANTINCENDI
DELL
CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
BCJ
THE BUILDING CENTER OF JAPAN
http://www.bcj.or.jp

Líder / Coordenador/ Contato
Dr. Giancarlo Bedotti
Líder
do
Departamento
de
Certificação
Fax: 39 02 9828-0088
E-Mail: Giancarlo.Bedotti@itc.cnr.it
Fax: +390 6 4426 7383 (*)
E-Mail:
pietro.baratono@mail.llpp.it (*)

UEAtc

EOTA

WFTAO
Membro

Membro
(*)
Spokesman
body
Membro

Fax: +390 6 718 77 19
E-Mail: vfcse01@interbusiness.it
Dr. Hiro Habu
Diretor Executivo
Fax: 81-(0)3 3431-3302
E-Mail: habu_h@bcj.or.jp
Mr. Junichi Murakami
Diretor
Fax: 81 3 5211-0593

CBL
THE CENTER FOR BETTER LIVING
http://www.blhp.org
(*) ETA-Latvia
BUILDING DEPARTMENT OF THE Fax: +371 7013 027 (*)
MINISTRY OF ECONOMICS

Lituânia

(*)SPSC
STATYBOS
PRODUKCIJOS Fax: +370 5 27280 75 (*)
SERTIFIKAVIMO CENTRAS (SE
Certification Centre of Building
Products)

Luxemburgo

(*) LABORATOIRE DES PONTS ET Fax: +352 31 73 11 (*)
E-Mail: scharfe@pch.etat.lu (*)
CHAUSSÉES

Membro

Membro
Membro
(*)
Spokesman
body
Membro
(*)
Spokesman
body
Membro
(*)
Spokesman
body
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País
Noruega

Organização
(*) NBI
NORGES
BYGGFORSKNINGSINSTITUTT
NORWEGIAN BUILDING RESEARCH
INSTITUTE
http://www.byggforsk.no/

Líder / Coordenador/ Contato
Mr. Knut I. Edvardsen
Líder, Certificação de Produtos
Fax: +47 22 96-59 49
+47 22 69 94 38 (*)
E-Mail:
knut-ivar.edvardsen@byggforsk.no
firmapost@byggforsk.no (*)

Nova
Zelândia

BRANZ
BUILDING
TECHNOLOGY
LIMITED/BRANZ
http://www.branz.org.nz

Mr. Wayne Sharman
Gerente SES
Fax: 64 4 237-1171
E-Mail:
wayne.sharman@branz.co.nz

Países
Baixos

(*) SBK
STICHTING BOUWKWALITEIT
http://www.bouwkwaliteit.nl/
INTRON Certificatie BV
http://www.intron.nl

UEAtc
Membro

WFTAO
Membro

Membro

Membro
Fax: +31 70 390 29 47 (*)
E-Mail: cb@bouwkwaliteit.nl
info@bouwkwaliteit.nl (*)

EOTA
Membro
(*)
Spokesman
body

Membro
(*)
Spokesman
body
Membro

Fax: +31 345 580208
E-Mail: rwo@intron.nl

SKH
STICHTING
KEURINGSBUREAU Fax: +31 317 412610
HOUT
E-Mail: mail@skh.org
www.skh.org
IKOB-BKB BV
www.ikobbkb.nl
Fax: + 31 30 635 06 86
E-Mail: info@ikobbkb.nl
Certificatie-instelling Stichting BMC
www.bmc-cert.nl
Fax: +31 182 570216
E-Mail: BMC@BMC-CERT.nl
SKG
STICHTING
KWALITEIT Fax: +31 306 621677
GEVELBOUW
E-Mail: info@skg.nl
www.skg.nl

Membro

Membro
Membro
Membro
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País
Países
Baixos

Organização
KIWA N.V., CERTIFICATION AND
INSPECTION
www.kiwa.nl
(*) ITB
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
http://www.pro.onet.pl/
http://www.wa.onet.pl/
www.itb.pl (*)

Líder / Coordenador/ Contato

Fax: +31 70 4144420
E-Mail: certif@kiwa.nl
Mr. Stanislaw Wierzbicki
Polônia
Fax: +4822 825 7730
+4822 825-5286
+48 22 57 96 433 (*)
E-Mail: smwierzb_itb@pro.onet.pl
jtworek@wa.onet.pl
itb@itb.pl (*)
Mr. José Vasconcelos Paiva (*)
Portugal
(*) LNEC
LABORATORIO
NACIONAL
DE Líder,
Departamento
de
ENGENHARIA CIVIL
Construção
http://www.lnec.pt/
Fax: + 351 1 840 15 81
+351 21 844 30 28 (*)
E-Mail: jvpaiva@lnec.pt (*)
Mr. Peter Hewlett
Reino Unido (*) BBA
BRITISH BOARD OF AGRÉMENT
Executivo Chefe
http://www.bbacerts.co.uk
Fax: +44 1 923 66 53 01(*)
E-Mail: info@bba.star.co.uk
mail@bba.star.co.uk (*)
BRE CERTIFICATION Ltd., Inc.
BRE CERTIFICATION, LPCB & Fax: +44 19 23 66 43 35
E-Mail: beedelc@bre.co.uk
WIMLAS
www.brecertification.co.uk
UK CARES
www.ukcares.com
Fax: +44 1 732 455 917
E-Mail: benbowsher@ukcares.com
BM
TRADA
LIMITED
www.bmtrada.com

UEAtc

EOTA
Membro

WFTAO

Membro

Membro
(*)
Spokesman
body

Membro

Membro

Membro
(*)
Spokesman
body

Membro

Membro

Membro
(*)
Spokesman
body

Membro

Membro

Membro

Membro

CERTIFICATION
Fax: +44 1 494 565 487
E-Mail: enquiries@bmtrada.com
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País
Organização
Reino Unido Warrington Certification Limited
www.certifire.co.uk

República
Checa

Romênia

Suécia

(*) TZÚS
TECHNICAL AND TEST INSTITUTE
FOR CONSTRUCTIONS(Technicky a
zkusebni ustav stavebni Praha, s.p.)
www.tzus.cz
CSI
THE
CENTRE
OF
BUILDING
CONSTRUCTION(Centrum
stavebniho inženýrství a.s.)
www.csias.cz
INCERC
INSTITUTUL DE CERCETARI IN
CONSTRUCTII
SI
ECONOMIA
CONSTRUCTIILOR
http://www.incerc.ro/
(*) SITAC
SWEDISH
INSTITUTE
FOR
TECHNICAL
APPROVAL
IN
CONSTRUCTION
http://www.sitac.se/

Líder / Coordenador/ Contato

UEAtc

EOTA
Membro

WFTAO

Membro

Membro
(*)
Spokesman
body

Membro

Fax: +44 1 925 646 667
E-Mail: bob.williams@wfrc.co.uk
Mr. Jiri Sobola (*)
Diretor Gerente
Fax: +420 271750459
+420 286891393 (*)
E-Mail: jsobola@tzus.cz (*)

Membro
Fax: +420 271750459

Prof. Dan Lungu
Fax: 40+1-250-51-60
E-Mail: lungud@cons.incerc.ro

Membro

Membro
Fax: +46.455.206.88 (*)
E-Mail: info@sitac.se (*)

Membro

Membro
(*)
Spokesman
body

Fonte: Union Européene pour l’Agrément Technique dans la Construcción - UEAtc. Member Institutes.
European Organisation for Technical Approvals – EOTA. Member.
World Fedaration of Technical Assessment Organizations - WFTAO. WFTAO members.
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