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RESUMO
Tendo como ponto de partida a norma técnica ABNT NBR 15.575:2013, a presente
pesquisa teve como objetivo desenvolver uma ferramenta automatizada que permita a
verificação de projetos de edificações habitacionais, conforme exigências e requisitos
informativos de desempenho previstos na norma. Com possível navegação por
computadores, tabletes e celulares, pretende-se que esta ferramenta seja aplicável
durante projetos de edificações habitacionais, de modo a favorecer avaliações de
conformidades normativas face as exigências da ABNT NBR 15.575:2013 em qualquer
etapa. Quando aplicada durante concepção e desenvolvimento de projeto, possui
prioritariamente perfil orientativo a projetistas e gestores, proporcionando auxílio a
sistemas de controle de qualidade da construção. Quando aplicada em etapa executiva,
conta com detalhada comprovação técnica das atividades prestadas pelos projetistas,
em especial de arquitetura, promovendo as incumbências normativas a favor do domínio
e segurança do profissional. Para elaboração do banco de dados foi considerado o
conteúdo da ABNT NBR 15.575:2013, bem como dados de outras normas citadas e
acréscimos específicos de cada especialidade, compondo 14 seções de verificações.
Em cada verificação proposta, permitem-se assinalamentos padronizados e registro de
notas complementares, com armazenamento de arquivos na nuvem, tais como ensaios,
catálogos, declarações de projetistas e outros documentos balizadores das avaliações.
Quando possível, foram incluídos operadores de estimativas dos parâmetros de
desempenho, com possibilidade de inserção de dados de projetos e materiais a cálculos
aplicáveis. Com base na aplicação piloto sobre um projeto habitacional selecionado, foi
observado um resultado satisfatório da ferramenta quanto a avaliação das exigências da
ABNT NBR 15.575:2013 – Desempenho, englobando verificação integral da norma e
visualização da conformidade, ou não, das exigências. Isto é, permite clara visualização
das exigências atendidas, com comprovação técnica documental, assim como
visualização das exigências não atendidas, sem informações, ou com informações
insuficientes para determinar sua conformidade. Entre os benefícios desta relação de
dados, destaca-se a existência de um memorial útil a gestores, bem como projetistas de
arquitetura, estrutura, instalações e demais especialidades, que viabilizam a solicitação
objetiva de informações, projetos ou alterações no decorrer de projetos e construções
para atendimento à ABNT NBR 15.575:2013.

Palavras chave: projetos de arquitetura; projetos de edificações; auditoria de projetos;
ABNT NBR 15.575–desempenho; comprovação técnica; controle de qualidade;

ABSTRACT
Development of tool for verification of performance parameters in housing
construction projects
Starting from the observation of the ABNT NBR 15.575:2013 standard, the research
had the objective to provide an automated machine that allows the verification of
architecture housing design, such as requirements and performance criteria of the
standard. By the application on different computing platforms, tablets and cell phones, it
is intended to be used before or during the housing design process, as after the finished
project, supporting critical analysis and technical auditing. Further the technical
orientation functions, it’s possible to apply the verifications at quality controls, promoting
the activities of the architectural projects by the standard requirements, as well the
domain and security of the construction professionals. To make the verifications, has
been considered all the content of the standard, as well as the external references of
other specific standards cited in ABNT NBR 15.575: 2013, which compose 14 checklists
applicable on automated systems. At the pilot application, for an example, has online
access with responsible design. At each verification, can be applied multiple assigns with
archives storage, including registration of supplementary notes. For example, test results,
ads, attention and other supporting documents. Where possible, performance
benchmarks were included, with the possibility of inserting project data and vendor
materials, allowing customization of checks. Even considering the simple machine for
design verification of buildings, especially to architecture projects, a satisfactory result
was observed with the integral evaluation of the standard, providing an important
technical proof memorial for managers, as well as designers of architecture, structure and
other sectors. In other words, a clear visualization of conforming evaluations with
document comprovation, non-conforming evaluations, without information evaluations, as
well the insufficient or partial evaluations to confirm the exigences attended. One of the
benefits of this database information is the memorial extremally useful for architects,
gestors, structure designers and other professionals that needs the standard conforming
and/or standard feedback along the building and design process.
Keywords: architectural design; building design; architectural auditing; ABNT NBR
15.575 standard – building performance; technical memorial; quality control;
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1

INTRODUÇÃO

Pesquisado desde 1960 na Europa, com impulso de Gerard Blachére e
posteriormente por outros órgãos de tecnologia e construção (RILEM; ASTM; CIB, 1972),
o desempenho em edificações esboça força de tendência ao meio normativo, com
ingresso nos eurocódigos e regimentos específicos de diversos países nas últimas
décadas.
No Brasil, pesquisado desde 1.980 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT e com entrada ao meio regimentar a partir de 2.013, o
desempenho em edificações é introduzido pela norma norteadora do mercado de
habitação, direcionada a empreendimentos novos, denominada ABNT NBR 15.575:2013
Edificações Habitacionais — Desempenho.
Estruturada sobre três grandes grupos que constituem as exigências dos usuários,
habitabilidade (i), segurança (ii) e sustentabilidade(iii), esta norma se caracteriza por
envolver uma relação interdisciplinar com treze especialidades de Engenharia e
Arquitetura, contendo parâmetros qualitativos e quantitativos a serem verificados e
atendidos em modo simultâneo.
Entre seus destaques estão a interdisciplinaridade, bem como seu perfil exigente
sobre todos intervenientes da cadeia construtiva, requisitando um comprometimento e
qualificação superior dos profissionais. Incluem-se neste grupo toda cadeia: projetistas,
fornecedores, coordenadores, construtores e colaboradores, que direta ou indiretamente
possuem influência aos resultados do comportamento real das edificações durante sua
fase de uso.
A partir da observação do Autor sobre dificuldades de atendimento à norma,
identificaram-se lacunas de adoção e aplicação técnica da ABNT NBR 15.575:2013, com
destaque ao cruzamento e compreensão global das exigências, além de pontuais
gargalos. Por exemplo na determinação de definição da vida útil de projeto (VUP) dos
sistemas a serem definidas pelos projetistas, ou demais parâmetros relativamente novos
a atividades desses profissionais, em especial ao setor de arquitetura.
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Entre as consequências repercutidas verificam-se aspectos inerentes a falhas de
projetos, com reprodução de uma série de problemas de qualidade construtiva e
prejuízos subsequentes englobando outros intervenientes da cadeia. Como definido por
VALDUGA (ASBEA-RS, 2014), elementos que ao longo do tempo favorecem a perda de
voz ativa do arquiteto no processo da concepção construtiva.
Para referência, em estudo sobre as ocorrências de serviços de assistência técnica
de 52 obras de oito diferentes construtoras, em 1.998, apurou-se um impacto financeiro
de 3,63% ao custo global da obra, direcionado exclusivamente a estas manifestações
patológicas pós-entrega (BERNARDES, ARKIE, et al., 1998).
No mercado atual, com situação semelhante face a reprodução das mesmas
manifestações patológicas (CEOTTO, 2011), atingem a ordem de até 46% dos
problemas em obras residenciais do país decorrentes de falhas de projeto (THOMAZ,
1989). Em sua maioria, revertidas aos custos da construtora.
Com evidente prejuízo que estas falhas representam e fácil acesso dos usuários e
advogados a estes novos parâmetros normativos, identifica-se uma gradual discussão
jurídica sobre a segurança profissional do setor construtivo. Em especial, aos projetistas
que trabalham em modo autônomo.
Reforçando este cenário, observa-se que os aspectos de desempenho e
habitabilidade são abordados em jurisprudência de maneira extensiva a danos ao
usuário, permitindo a culpabilidade do arquiteto ao não atingimento dos requisitos
mínimos. Isto é, além de elementos relacionados a estabilidade e segurança da obra,
também podem ser responsabilizados por problemas de infiltrações, vazamentos e
irregularidades de projetos em geral. (GOMIDE, 2017)
Face

essa

vulnerabilidade

entende-se

que

não

se

deve

contrapor

responsabilidades e riscos inerentes às atividades de projeto, mas admiti-los como
sinalizadores para incentivo ao amadurecimento dos aspectos de qualidade e
segurança jurídica, que podem ser explorados de maneira mais intensa.
Por exemplo na criação e aplicação de ferramentas que projetem as exigências
das normas a favor do profissional de projeto, como já visto na aplicação de
plataformas BIM (Building Information Modelling) e dispositivos adaptados à ABNT NBR
15.575 (SILVA JÚNIOR, 2016) que padronizam projetos a soluções conhecidas visando
o atendimento a normas.
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Outro exemplo, abrangendo outras fases construtivas e responsáveis, incluem-se
os sistemas de controle e/ou gestão de qualidade integradas (GUERRA e MITIDIERI
FILHO, 2015) que fomentam certificações, consultorias, registros e a qualificação dos
profissionais do setor construtivo, prevenindo e fortalecendo a qualidade e segurança
jurídica de modo concomitante. Neste aspecto cabe destaque ao parecer esclarecedor
da Dra. Paola Carrillo Valduga em sua análise relacionada a norma ABNT NBR
15.575:2013 - Desempenho:

“Do ponto de vista jurídico, a NBR 15.575 deve ser analisada sob o aspecto
especialmente preventivo. Se, por um lado, a vigência da norma traz maior
responsabilidade para o projetista, de outro, traz também maior segurança.
As empresas que seguirem as determinações da normativa, atendendo aos seus
níveis

mínimos

de

exigência,

estarão

se

protegendo

de

eventuais

questionamentos legais, tanto por parte de consumidores como de terceiros
interessados. Observados os critérios da ABNT, questões como mau uso ou falta
de manutenção, intervenção de terceiros e casos fortuitos ou de força maior que
possam afetar a funcionalidade e segurança da construção serão identificadas
mais facilmente. Como consequência, haverá maior segurança para o
consumidor final e para todos os envolvidos na cadeia construtiva.”

(ASBEA-RS, 2014) - grifado do Autor

Como já visto em outros países anteriormente, um dos grandes incentivadores no
aspecto prático desta prevenção é a própria rigidez normativa, que impulsiona a
qualificação profissional e se favorece pela evolução tecnológica e sistematização
implantada pelas empresas do setor.
Por exemplo na Espanha com a implantação gradual do novo Código Técnico das
Edificações (KERN, SILVA e KAZMIERCZAK, 2.014) e em Portugal com a tradução do
Eurocódigo e implantação do Regimento Geral de Edificações (BRANCO, FERNANDO,
2017), que proporcionaram um impulso positivo a Engenharia Civil.
No Brasil, apesar da implantação acelerada da norma de desempenho já se pode
verificar um semelhante reflexo positivo, com mobilização de cursos, guias técnicos,
certificações e laboratórios, além do fortalecimento da base necessária para livre
exercício e domínio das profissões que dependem da norma ABNT NBR 15.575:2013.

14

Segundo a visão deste Autor com base na Engenharia Diagnóstica, conceitos da
qualidade total, sistema de Gestão Integrada (SGI) e próprio texto de VALDUGA citado,
não basta fortalecer apenas a parte técnica de produção e fiscalização, mas também
manter o controle de comprovação técnica ao atendimento dos níveis mínimos de
exigência da referida norma, elevando de maneira simultânea o padrão qualitativo e
minimizando seus riscos legais.
Uma das formas é através do conceito de separação das etapas construtivas para
controle e minimização de erros, representado de maneira genérica pela sugestão do
Instituto de Engenharia de São

Paulo

(INSTITUTO DE ENGENHARIA-SP),

segmentando o Planejamento, Projeto, Execução, Entrega e Uso (PPEEU):

Figura 1 - Avaliação de Desempenho em 5 passos, conforme etapas da edificação

Fonte: “Diretrizes Técnicas de Avaliação de Desempenho em Edificações”, publicado pelo
Instituto de Engenharia de São Paulo, 05/2015, de controle DT 007/15 DTPC
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De maneira mais específica a projetos, também representada pela sugestão de
ação conforme o ciclo PDCA (PLAN - DO - CHECK - ACT ou Adjust - conhecido como
ciclo de Shewhart), com isolação das atividades para identificação e registro das não
conformidades (Figura 2):

Figura 2 - Ciclo PDCA aplicado ao Sistema da Gestão de Qualidade

Fonte: Norma ABNT “NBR ISO9001 - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos”, 2015

Para controle da qualidade do projeto de edificações, no entanto, NELSON defende
a aplicação deste ciclo em série durante todo processo (NELSON, 2017), com uso e
integração dos dispositivos de aplicativos de modelagem BIM (Building Modeling
Information) a controles, registros e análises de riscos.

16

Isto é, a partir da checagem pontual (Figura 3 - Ciclo PDCA isolado) aplicada ao
controle em série das checagens no decorrer de todo projeto (Figura 4 - Ciclo PDCA
aplicado em espiral de projeto), é possível atingir resultados melhores.

Figura 3 - Ciclo PDCA isolado

Figura 4 - Ciclo PDCA aplicado em espiral de projeto

Fonte: “Managing Quality in Architecture: Integrating BIM, Risk and Design Process”,
Charles Nelson, 2017 (NELSON, 2017)

Finalmente, face as referências levantadas sobre a importância do controle técnico
e comprovação das atividades exercidas por profissionais de projetos, em especial de
arquitetura, entende-se que é relevante estimular o cumprimento da norma de modo mais
eficaz e acessível a favor do profissional.
Logo, proporcionar de maneira integrada o domínio técnico, controle das
verificações e segurança jurídica sobre as atividades de projetistas do setor
construtivo.
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1.1

Objetivo
O presente trabalho possui por objetivo desenvolver uma ferramenta automatizada

que permita a verificação de projetos de edificações habitacionais, conforme requisitos,
critérios e parâmetros de desempenho previstos na norma ABNT NBR 15.575:2013.
Destinada a verificações das atividades de arquitetos e gestores, esta ferramenta
poderá ser adotada na fase de concepção preliminar, de desenvolvimento ou executiva
de projeto, proporcionando diretrizes e declarações técnicas das atividades prestadas
pelos projetistas face as incumbências normativas.

1.2

Metodologia
Para atingir o objetivo proposto o trabalho foi segmentado em quatro etapas

distintas (Figura 5):

Figura 5 - Quadro ilustrativo dos procedimentos e etapas da pesquisa

Estudos de
operadores
computacionais

Pesquisa
Bibliográfica
ETAPA 1

Desenvolvimento
da ferramenta

ETAPA 1

ETAPA 2

Aplicação Piloto
ETAPA 3

Aprimoramento
da ferramenta
ETAPA 3

Análise crítica, alterações e sugestões a trabalhos futuros
ETAPA 4

Fonte: Autor.
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A primeira etapa é composta por atividades de exploração de conteúdo para
elaboração da ferramenta, constituindo uma pesquisa bibliográfica aplicada (PEREIRA,
2012) e produção de um banco de dados.
Visando o emprego das verificações da ABNT NBR 15.575:2013 também em
situações judiciais, para comprovação das atividades prestadas pelos projetistas com
base em normas e boas práticas, foram consultados materiais normativos nacionais e
internacionais aplicáveis, além de publicações técnicas do setor construtivo.

As atividades realizadas nesta primeira etapa foram as seguintes:

− ETAPA 1 - Análise da ABNT NBR 15575:2013 – desempenho : a fim de buscar
formas de demonstrar e evidenciar registros de projetos que estejam de
acordo com a norma foram catalogados e analisados os requisitos gerais de
desempenho, além dos critérios, premissas de projetos e parâmetros
descritos;
− ETAPA 1 - Consulta a normas correlatas: sabendo-se das referências
existentes na ABNT NBR 15.575:2013 a outras normas relativas a
construção civil, tal como normas de segurança e reação ao fogo, resistência
de guarda-corpos e outros assuntos, foi realizada a consulta às normas
pertinentes, com seleção dos dados aplicáveis à ferramenta que possam
complementar os dados necessários de verificações;
− ETAPA 1 - Fundamentação bibliográfica: consulta a documentos de
iniciativas setoriais, empresariais, ou públicas relativas a norma ABNT NBR
15.575:2013, com catalogação e análise dos critérios, premissas e
parâmetros sugeridos de verificação de projetos de arquitetura;
− ETAPA 1 - Catalogação unificada de dados: Unificação dos dados de
verificação coletados na norma ABNT NBR 15.575:2013 – Desempenho com
demais dados de normas correlatas e fundamentação bibliográfica
complementar, com adequação das informações em formatos de quesitos
de múltipla escolha, bem como outros com base em cálculos, anexação de
documentos e preenchimentos do usuário.
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− ETAPA 1 - Concepção de banco de dados: Organização e triagem dos dados
catalogados e adaptados para implantação do checklist à ferramenta;
− ETAPA 1 – Estudos de aplicação da ferramenta: Pesquisa sobre plataformas
computacionais aplicáveis a operação da ferramenta proposta;

Contando com o banco de dados gerado, a segunda etapa constitui atividades de
concepção da ferramenta automatizada, sendo:

− ETAPA 2 - Criação de ferramenta: inserção dos dados de banco de dados
em uma plataforma computacional online, permitindo a operacionalidade
dinâmica da ferramenta em modo-piloto;
− ETAPA 2 - Gerenciamento de dados: delineação de gerenciamento dos
dados produzidos pela ferramenta para visualização das verificações
realizadas.

Após concepção da ferramenta e testes preliminares de caráter experimental foi
efetuada aplicação piloto utilizando um projeto de edificação habitacional cedido por uma
construtora, incluindo:

− ETAPA 3 - Aplicação Piloto: seleção de um projeto de habitação para
aplicação de um caso prático, com anotação das dificuldades e eventuais
falhas da ferramenta;
− ETAPA 3- Avaliação e arremates: avaliação da ferramenta consoante
critérios elaborados para identificação dos ajustes necessários;
− ETAPA 3 - Validação: adequações dos ajustes técnicos, de inteligibilidade e
operacionalidade da ferramenta, com reaplicação do projeto selecionado e
obtenção dos resultados definitivos;
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Após esta aplicação piloto foram realizadas as análises finais sobre perspectiva
crítica e sugestão a trabalhos futuros constituindo as seguintes atividades:

− ETAPA 4 – Avaliação final: análise crítica dos resultados obtidos com
realização de ajustes finais e conclusão sobre a aplicabilidade da
ferramenta elaborada;
− ETAPA 4 – Sugestões a trabalhos futuros: triagem dos elementos que o
Autor

tenha

verificado

possibilidades

e/ou

prioridades

a

serem

aprimorados, com base em estudos específicos de desempenho;

1.3

Revisão da Literatura
Para melhor desenvolvimento da ferramenta através da metodologia de pesquisa

bibliográfica foi selecionada uma Literatura de caráter misto, contemplando normas e
publicações técnicas relacionadas ao tema. Entre os documentos selecionados cabe
destaque a:

a) Norma

“ABNT

NBR

15.575/2013

-

Edificações

Habitacionais

–

Desempenho”:
Referência principal da pesquisa, a norma de desempenho é direcionada a
edificações habitacionais novas, protocoladas a partir de julho de 2.013, tendo
seu conteúdo segmentado em 6 (seis) partes distintas. São elas: requisitos
gerais (PT1), sistemas de estrutura (PT2), pisos (PT3), vedações verticais
internas e externas (PT4), coberturas (PT5) e sistema hidrossanitário (PT6).
Em cada uma existem abordagens a diferentes especialidades: como
desempenho estrutural, segurança ao fogo, desempenho térmico, acústico,
durabilidade

e

outras,

com

comportamento de habitações.

critérios

e

parâmetros

pretendidos

ao
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Caracteriza-se por exigir simultaneamente os conceitos de desempenho
descritos através de índices que podem ser medidos e simulados, em sua
maioria, com estímulo ao desenvolvimento de projeto integrado entre
especialidades, qualidade construtiva, consolidação de sistemas inovadores,
sustentabilidade e outros aspectos.

b) “Guia Orientativo para atendimento à norma de desempenho ABNT NBR
15.575/2013”, publicado pela CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da
Construção:
Publicação de referência na difusão do conteúdo da Norma de desempenho,
caracteriza-se por apresentar comentários e análises aos critérios de avaliação
da ABNT NBR 15.575, reapresentando o conteúdo com capítulos e tabelas de
fácil entendimento ao leitor. Possui as seguintes particularidades:

(i)

Abordando uma perspectiva sobre os requisitos dos usuários, a publicação
consiste em uma segmentação de conteúdo diferente das seis partes da
norma, dividindo-se por tipo de desempenho. Além de facilitar a leitura do
conteúdo, tal abordagem possui a característica de integrar elementos de
Arquitetura e Engenharia de modo intrínseco;

(ii)

A fim de contribuir à eliminação de dúvidas que circundaram a Norma
durante seu período de implantação, foi elaborada uma publicação
complementar e menos formal de “respostas às perguntas mais
frequentes” (CBIC, 2014). contendo pareceres de especialistas quanto aos
assuntos selecionados.

(iii)

De modo extensivo à Norma com apresentação objetiva dos parâmetros
intermediários e superiores de desempenho, conforme sugestão da ABNT
NBR 15.575 em acrescer 25 e 50% a cada verificação, este Guia já insere
todos os dados de desempenho nas tabelas e análises, permitindo
comparações e fáceis verificações.
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(iv)

Além dos parâmetros publicados, o Guia CBIC também inseriu dados
referentes a ensaios laboratoriais de desempenho térmico e acústico, bem
como cálculos pré-elaborados conforme os métodos simplificados, para
referências a avaliações de vedações verticais e coberturas conforme
descrito na Norma.

Abrangendo toda a norma e de conteúdo multidisciplinar, portanto, requer uma
triagem fina dos dados pertinentes à pesquisa, de modo a checar e catalogar
as informações complementares à norma.

c) “Guia para Arquitetos na aplicação da Norma de Desempenho – ABNT
15.575”, publicado pela AsBEA - Associação Brasileira Escritórios
Arquitetura:
Direcionada a profissionais de Arquitetura, esta publicação possui caráter
complementar à NBR 15.575, dispondo de comentários relativos às ações do
arquiteto e coordenação, conforme critérios da norma. Isto é, de modo
catalográfico, menciona tão somente os assuntos pertinentes ao setor,
excluindo-se os assuntos de responsabilidade de engenheiros.
Para melhor clareza da atuação dos arquitetos durante suas atividades, inclui
as fases de projetos pertinentes a cada critério, tal como ações do arquiteto
durante estudo preliminar, projeto básico, projeto executivo e detalhamento.
Com conteúdo dirigido a parte de Arquitetura, possui serventia ao complemento
do banco de dados em questões práticas voltadas a esse setor.
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d) “Análise dos critérios de atendimento à norma de desempenho ABNT NBR
15.575 – Estudo de caso em empresas do programa Inovacon-CE”,
publicado pelo Sinduscon-CE – Sindicado da Indústria da Construção Civil
do Ceará em parceria com CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da
Construção e Coopercon-CE – Cooperativa da Construção Civil do Estado
do Ceará:
A caráter de estudo do setor das construtoras atuantes no Estado do Ceará,
essa publicação possui perfil catalográfico de todos os critérios citados pela
Norma, incluindo responsabilidades e atividades dos projetistas de Arquitetura
e Engenharia. Dispõe de pontuais comentários e sugestões em cada critério
tabelado, bem como determinação de cada responsável e formas de avaliação
de desempenho possíveis, incluindo: análises de projeto, simulações, ensaios
e outros. Contemplando auditorias e inspeções, requere uma triagem parcial
dos dados pertinentes a pesquisa.

e) “Caderno técnico ASBEA-RS – Norma de Desempenho”, publicado pela
AsBEA-RS - Associação Brasileira Escritórios Arquitetura regional do Rio
Grande do Sul:
Tratando a Norma de Desempenho de modo comentado e textual, abrange
toda a norma com destaque aos requisitos, parâmetros e formas de avaliação
pertinentes ao arquiteto. Caracteriza-se pela minuciosa análise e benéfico
acréscimo de informações, repercutindo em uma triagem fina das informações
a serem incluídas na ferramenta.
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f) “Selo Casa Azul – Boas práticas para Habitação mais sustentável”,
publicação da Caixa Econômica Federal – Guia Caixa Sustentabilidade
Ambiental:
Caderno de caráter orientativo a profissionais de Arquitetura e Engenharia(s),
com descrição detalhada de conceitos e diretrizes de projetos, relativos às boas
práticas, e à norma de desempenho.
Em especial, se destaca pela apresentação de dados referentes à cálculos préelaborados dos sistemas de vedações verticais e coberturas nos critérios de
desempenho térmico e acústico, possibilitando, assim como o Guia CBIC,
referências dessas informações ao projetista em suas atividades.
Foram utilizados os dados de referências ao desempenho térmico de vedações
e coberturas, além de fim informativo.

g) Manual para contratação de projetos para desempenho de edificações
habitacionais – publicação realizada pelo Sinduscon-MG, CAU-MG,
ABECE e outros
De caráter orientativo à contração, coordenação, desenvolvimento e
recebimento de projetos de arquitetura habitacionais com ênfase ao
desempenho de edificações, esta publicação trata a atividade projetual de
maneira semelhante à abordagem realizada pela ABNT NBR 15.575, com
destaque às disciplinas de habitabilidade, sustentabilidade e segurança de
modo integrado.
Sugere a execução do projeto em fases denominadas como concepção (A),
definição do produto (B), identificação e solução de interfaces (C),
detalhamento (D), pós-entrega (E) e pós-entrega de obra (F), com
determinação clara e direta das atividades a serem desenvolvidas e “produto
gerado” pelos projetistas.
Isto é, elementos que já possuem segmentação por especialidades da NBR
15.575:2013 e fases de projeto de modo mais compatível ao aplicado
tradicionalmente na NBR 16.636 (ABNT, 2017). Tratando os requisitos e

25

critérios da Norma de maneira indireta, sem identificação clara nas verificações
sugeridas, esta publicação regeu as revisões do checklist oficial, portando-se
como um documento de referência.

h) “Norma de desempenho de edificações – modelo de aplicação em
construtoras” – Livro publicado pela editora Appris e Autor Marcelo
Fabiano Costella (COSTELLA, 2018)
Com proposta semelhante ao tema da pesquisa, o livro possui informações
sobre a responsabilidade de cada exigência da norma ABNT NBR 15.575:2013,
sob visão do Autor Marcelo Fabiano Costella. Junto a essas definições, contém
sugestões de métodos de avaliação e comprovação sem abordar alternativas
e dados específicos de verificação.
Contendo informações condizentes ao restante dos documentos selecionados
na bibliografia, serviram de balizamento do checklist final, a fim de verificar
eventuais assuntos que complementem a ferramenta.

i) Regimento Geral | Regimento Específico da Especialidade Técnica
Execução de Obras- Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas
de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC
Proveniente do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H) do Governo Federal, de meta a melhorar a qualidade de habitação,
produtividade e sustentabilidade do setor construtivo, é referência a conceitos,
processos e incentivos à gestão e tecnologia.
Além do incentivo a auditorias e consultorias em geral, defende a execução do
relatório do “perfil de desempenho da edificação – PDE” como registro
comprobatório às atividades do projetista face aos requisitos da ABNT NBR
15575 , além da certificação do SiAC – Sistema de Avaliação da Conformidade
de Empresas de Serviços e Obras, um dos braços do PBQP-H relacionado a
projetos (PBQP-H, 2017) pp13, Capítulo VI, Art. 20 item IV.
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Isto é, uma certificação do setor construtivo baseada nas normas da ABNT e
ISO 9001, com controle de qualidade semelhante a metodologia PDCA (do
inglês Plan, Do, Check e Act) de modo a padronizar e capacitar o nível de
qualidade e produtividade das empresas a recursos de financiamento.
Sem abordar os parâmetros de desempenho, este documento possui por
finalidade nortear os métodos de controle de qualidade praticados, que portamse como referências à elaboração da ferramenta proposta.

j) Especificações de desempenho nos empreendimentos de HIS baseadas
na NBR 15575 – Edificações Habitacionais - Desempenho Proveniente do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H)
Também proveniente do programa PBQP-H, este documento proporciona uma
série de sugestões de especificações e notas técnicas que documentem e
determinem corretamente os materiais, componentes e subsistemas adotados
pelos projetistas, incorporadores e/ou construtores, para atendimento aos
requisitos dos usuários determinados pela norma ABNT NBR 15.575.
Assim como demais documentos de referência, esta publicação tem por
finalidade se portar como referência e revisão ao checklist oficial elaborado,
sendo de serventia principalmente a trabalhos futuros na padronização de
especificações de desempenho.
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2

CARACTERÍSTICAS DA FERRAMENTA
A ferramenta é definida por uma plataforma automatizada de preenchimento

dinâmico de checklists, possibilitando a navegação online por computador, tablet ou
celular.
Considerando a possibilidade de verificação dos parâmetros de desempenho em
diferentes etapas de projeto, a plataforma foi desenvolvida com regras de triagem
progressiva dos quesitos que compõem os checklists, disponibilizados conforme
quantidade de informações do projeto. Para sua operação, portanto, foram considerados
três níveis de complexidade para definição inicial do utilizador:

a)

Concepção – fase preliminar de concepção com determinação básica de

conceitos arquitetônicos, passíveis a alterações e/ou direcionamento conforme
apontamentos da ferramenta. Constitui verificações com ênfase a diretrizes
globais e norteamento do projeto, englobando requisitos básicos referente a
implantação, escolha de sistemas construtivos, listagem de projetos,
determinação de níveis de desempenho pretendidos, pés direitos mínimos,
riscos ambientais, de segurança e necessidades funcionais do projeto de
arquitetura.
Compreende as fases de projetos de levantamento, programa de necessidades,
estudos de viabilidade e estudo preliminar da NBR 16.636:17 (ABNT, 2017), não
sendo solicitados dimensionamentos avançados ou especificações.

b) Desenvolvimento

-

fase

de

aprofundamento

de

projeto

contendo

dimensionamentos e especificações preliminares, passíveis a adequações
conforme apontamentos da ferramenta. Constitui verificações com ênfase às
disposições essenciais à edificação que favoreçam a segurança, habitabilidade
e sustentabilidade, englobando parâmetros numéricos, exigências de normas
correlatas e anexos da ABNT NBR 15.575:2013.
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Exemplos: verificações de rampas para trânsito de cadeirantes, dimensões de
corredores e escadarias de rotas de fuga, áreas mínimas de ambientes,
desempenho estrutural dos sistemas adotados, desempenho térmico dos
sistemas etc.
Compreende as fases de anteprojeto, projeto para licenciamentos, estudo
preliminar e anteprojeto dos projetos complementares descritos na NBR
16.636:17 (ABNT, 2017).

c) Executivo – fase mais complexa de projeto requisitando especificações,
dimensionamentos,

detalhes

e

notas

técnicas

para

verificações,

compreendendo os dados oficiais de fornecedores e ensaios. Engloba
verificações aprofundadas contemplando estimativas calculadas, atendimento a
exigências específicas de instalações e outros detalhes executivos.
Compreende as fases de projeto legal, projeto executivo arquitetônico, projetos
executivos complementares e projeto completo de edificação descritos na NBR
16.636:17 (ABNT, 2017), bem como documentação conforme construído (as
built) e ensaios que possam ser aplicáveis a checagens de projeto.

Conforme escolha inicial do nível de complexidade (Figura 6Erro! Fonte de
referência não encontrada.), diferentes verificações são disponibilizadas ao utilizador,
sendo o nível mais simples referente a fase de concepção, bem como nível mais
complexo referente a fase de projeto executivo.
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Figura 6 - Nível de complexidade da verificação conforme etapa de projeto

Fonte: Autor
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Após essa determinação, a ferramenta filtrará quatorze seções de checklists
divididas por especialidade, que possibilitam preenchimentos independentes (Tabela 1).

Tabela 1 – Seções da ferramenta
SEÇÕES DA FERRAMENTA
1
Cadastro
2
Verificações preliminares e Impacto Ambiental
3
Desempenho Estrutural
4
Segurança ao fogo
5
Segurança no uso e operação
6
Estanqueidade à água
7
Desempenho Térmico
8
Desempenho Acústico
9
Desempenho Lumínico
10
Saúde, Higiene e Qualidade do ar
11
Funcionalidade e Acessibilidade
12
Conforto tátil e antropodinâmico
13
Durabilidade e Manutenibilidade
14
Verificações Finais e Documentação
Fonte: Autor
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Na ferramenta, estas seções são representadas por abas acessíveis pelo menu,
tanto pela plataforma em PC (computador) quanto por celular (Figura 7):

Figura 7 – Menu da plataforma em PC (computador) e exemplo de navegação pelo celular

Fonte: Autor
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Para resposta de cada quesito referente às exigências da ABNT NBR 15.575:2013,
disponibilizam-se campos de respostas padronizados (Figura 10) contendo:

a) opção de resposta de múltipla escolha: definirá o atendimento, ou não, de
cada verificação. Cada opção de múltipla escolha possui uma regra, que definirá
os filtros das próximas verificações e apontamentos nos relatórios finais;
Sabendo-se

que

há

necessidade

de

diferentes

modalidades

de

assinalamentos, foram elaboradas duas opções:
− Assinalamento obrigatório unitário: Trata de respostas a exigências
específicas da ABNT

NBR 15.575:2013,

com possibilidade de

assinalamento de apenas uma única alternativa (Exemplo - Figura 8).

Figura 8 - exemplo de alternativas de assinalamento unitário
Favor informar o atendimento às
resistências mínimas do sistema
de piso a impactos de corpo duro
de 30 Joules (equivalente ao
impacto de um corpo duro de 3Kg
a 1 metro de altura da superfície).

Fonte: Autor

( ) 30 Joules: Não ocorrência de ruína ou transpassamento, admitindo-se
falhas superficiais como mossas, fissuras, lascamentos e desagregações.
( ) Não atende
( ) Não há informações
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− Assinalamento múltiplo facultativo: Caracteriza-se por englobar quesitos
que não dependem de uma resposta correta definitiva, disponibilizando
alternativas para mais de um assinalamento simultâneo. Isto é, pode-se
assinalar uma ou mais alternativas. Exemplo na Figura 9:

Figura 9 - exemplo de alternativas com assinalamento múltiplo e facultativo

Favor
informar
as
normas
aplicáveis
a
estrutura
da
edificação.
Caso
haja
declaração(ões) do(s) projetista(s)
de
estruturas
quanto
a
conformidade do projeto com as
normas técnicas aplicáveis, anexe
os documentos.

( ) ABNT NBR 5629 Execução de tirantes ancorados no terreno
( ) ABNT NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento
( ) ABNT NBR 6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
( ) ABNT NBR 6122 Projeto e execução de fundações
( ) ABNT NBR 6123 Forças devidas ao vento em edificações
( ) ABNT NBR 7190 Projeto de estruturas de madeira
( ) ABNT NBR 8681 Ações e segurança nas estruturas – Procedimento
( ) ABNT NBR 8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios (método
dos estados limites)
( ) ABNT NBR 8953 Concreto para fins estruturais
( ) ABNT NBR 9062 Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado
( ) ABNT NBR 10837 Cálculo de alvenaria estrutural de blocos vazados de
concreto
( ) ABNT NBR 11675 Divisórias leves internas moduladas - Verificação da
resistência a impactos
( ) ABNT NBR 11682 Estabilidade de taludes
( ) ABNT NBR 14718 Guarda-corpos para edificação
( ) ABNT NBR 14762 Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por
perfis formados a frio – Procedimento
( ) ABNT NBR 15812 -1 Alvenaria estrutural - Blocos cerâmicos (projetos)
( ) ABNT NBR 16.055 Parede de concreto moldada no local para a construção de
edificações — Requisitos e procedimentos
( ) ABNT NBR 16258 Estacas pré-fabricadas de concreto - Requisitos
( ) Diretriz SINAT nº 003 PBQP/H-Sistemas Construtivos estruturados em perfis
leves de aço (Sistemas leves tipo “Light Steel Framing”)
( ) Outras

Fonte: Autor

b) campo de texto para notas complementares: abriga personalização do
utilizador

com

observações

e

declarações

técnicas

das

condições

consideradas;

c) campo para armazenamento de documentos na nuvem: havendo
necessidade de comprovação de atendimento a exigência e consideração
técnica admitida, permite-se anexação de laudos, documentos declaratórios de
projetistas, catálogos técnicos, ensaios, anotações de responsabilidade técnica
e até arquivos de projetos. Para não sobrecarregar a plataforma admitiu-se o
limite de tamanho de arquivos em 20 Mb;
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Figura 10 - Exemplo de quesito

Fonte: Autor

Considerando que cada seção possui quatro ou mais telas com quesitos, refletindo
uma navegabilidade longa (Figura 11), admitiu-se a inclusão de imagens, tabelas e
cálculos por fórmulas simplificadas na própria ferramenta, a fim de facilitar a navegação
do utilizador quando possível.
Figura 11 – Exemplo de verificações englobando uma tela de cada seção de checklist

Fonte: Autor
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Após preenchimento de cada seção de quesitos, pode-se obter um relatório com
todos os dados validados (Figura 12) referente a cada seção, informando conformidades,
.pendências de documentos, ausência de informações, exigências não conformes e
informações complementares.

Figura 12 - Exemplo de relatórios gerados englobando uma página de cada seção a fim de
visualização

Fonte: Autor

As regras aplicadas ao banco de dados, respostas e relatórios compõem cinco
definições identificadas por cor:
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Alternativas em verde: respostas que determinam o atendimento a exigência com
documentos comprobatórios ou com elementos suficientes que permitam a
determinação de conformidade com base na análise do utilizador.
Visto que há diversos quesitos que não tenham exatamente uma resposta certa ou
errada, também podem foram aplicadas a quesitos obrigatórios como a definição de
critérios adotados ou definição do nível de desempenho, que em ambos os casos
atenderiam a exigência da norma (exemplo: nível mínimo, intermediário ou superior de
desempenho).

Alternativas em azul: respostas denotando atendimento a exigência com base em
análises do utilizador, mas sem documentos comprobatórios. Ainda que se verifique o
aparente atendimento a premissas, características gerais de forma, função, exposição e
especificação de diversos elementos que cumpririam exigências normativas da ABNT
NBR 15.575:2013 e/ou normas correlatas referenciadas, admitiu-se como tecnicamente
inviável determinar a conformidade normativa quando há especificações insuficientes
para comprovação, ou ausência de declarações de projetistas.

Alternativas em vermelho: respostas que definem o não atendimento ao quesito
ou exigência, com base em análises do utilizador ou mesmo documentos que
comprovem o não atendimento.

Alternativas em amarelo: definem a ausência completa de informações.
Normalmente quando se aplicam a projetos incompletos.

Alternativas em preto: definem a desconsideração de atendimento ou não
atendimento, como em casos inaplicáveis do quesito ao projeto analisado, ou
alternativas orientativas sem exigência clara. Por exemplo em questionamentos de
hidrantes na verificação de uma habitação térrea unifamiliar (inaplicável). Ou, quando
não decorrem de exigências, mas sim de complementos orientativos, como dados dos
ambientes com previsão de iluminação artificial sem exigências, ou similares.
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Mesmo sem respostas corretas definitivas, portanto, entende-se que em alguns
casos a ausência de informações ou não atendimento a nenhuma das alternativas sob
exigências normativas não poderão ser desprezadas. Sendo assim, pode-se verificar
com clareza cada resposta conforme (verde), não conforme (vermelho), aparentemente
conforme com informações pendentes (azul), sem informações (amarelo), ou com
elementos desconsideráveis (preto) por definirem complementos ou condições
inaplicáveis.
Contendo estas informações separadas nos resultados, portanto, permite-se a
utilização do relatório final para visualização objetiva de sinalizadores ao atendimento,
ou não, à norma ABNT NBR 15.575:2013.
Além disso, permite-se identificar ações necessárias para adequações. Por
exemplo nos casos de informações pendentes ou sem informações, que repercutem na
solicitação de informações mais consistentes a projetistas de estrutura, sistemas
hidráulicos, arquitetos, projetistas de conforto ambiental e/ou demais responsáveis.
A fim de propor constante atualização dos aspectos tecnológicos e estéticos,
portanto, foi adotada na pesquisa a premissa de utilização de ilustrações provenientes
do banco de dados que compõe a ferramenta, elaborado em programa Microsoft Office
Excel.
Isto é, dando-se prioridade ao registro das informações que alimentam as
verificações técnicas, sob qualquer plataforma, permitindo flexibilidade de portabilidade,
armazenamento na nuvem, ajustes estéticos e segurança dos dados, bem como
compatibilização a computadores, tabletes e celulares para melhor navegação.
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2.1

Diretrizes gerais de operacionalidade
A ferramenta foi concebida para operar através de programação web com bancos

de dados, tendo as seguintes etapas e premissas de funcionamento essenciais:

− Cadastro e login do usuário no perfil de identificação;
− Salvamento dos preenchimentos para futura continuidade, revisão e
adequação;
− Filtro de complexidade: seleção de nível técnico para verificação (concepção,
desenvolvimento ou executivo), com regra automática de filtro dinâmico dos
quesitos;
− Filtro de respostas: seleção de quesitos aplicáveis segundo critérios
adotados pelo utilizador – exemplo: se adotado critério de atendimento a
legislação quanto a parâmetros de luz natural (regra geral), serão
disponibilizados quesitos referentes a essa proposta. Se adotado critério de
atendimento aos parâmetros da norma (por ausência de legislação
específica), serão disponibilizados outros quesitos.
− Possibilidade de preenchimento e verificação independente a cada seção;
− Possibilidade de diferentes preenchimentos dos quesitos de múltipla escolha,
com assinalamentos obrigatórios ou facultativos de uma ou mais alternativas
simultâneas;
− Possibilidade de preenchimento de campos de texto em cada verificação a
serem alimentados pelo utilizador;
− Possibilidade de anexação de documentos em cada verificação (nuvem);
− Quando necessário, disponibilização de operadores automatizados das
verificações por métodos simplificados de desempenho;
− Produção de memorial das respostas preenchidas (relatório), quando
finalizada para verificação parcial ou total de uma seção;
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2.2

Métodos de verificações aplicáveis à ferramenta
Respeitando as premissas de funcionamento da ferramenta proposta foram

considerados os seguintes métodos de verificações de desempenho:

a) Análise de projeto: considera-se análise de projeto toda avaliação documental
de plantas, cortes, vistas, notas técnicas, detalhamento, memorial descritivo,
memorial de cálculo, maquete, maquete digital e croquis, desde que
componham o rol documental de registros e diretrizes de concepção, construção
e detalhamento da edificação. Incluem-se documentos de arquitetura, estrutura
e instalações, caso disponíveis.

b) Leitura e estimativa técnica: admitem-se leituras e estimativas realizadas de
modo simplificado com base nos documentos, tais como identificação de
parâmetros facilmente identificáveis ou calculáveis pelo utilizador, mesmo com
ausência de notas técnicas específicas.
Exemplo: classificação de resistência ao fogo através de quantidade de
pavimentos da edificação, cálculo de luminosidade com base na relação de
abertura livre / área de piso do ambiente etc.

c) Declaração técnica: considerando a dificuldade do utilizador a informar todas
as análises e cálculos exigidos, normalmente fora de sua especialidade e
responsabilidade, foi admitida a possibilidade de anexação de documentos
declaratórios

e/ou

comprobatórios

de

outros

profissionais

habilitados/responsáveis, que possam indicar as considerações técnicas
aplicadas ao projeto e informadas nas verificações.
Exemplo: declaração técnica de projetista de estrutura quanto ao cumprimento
de alguma exigência ou norma específica – anexação da declaração ou
catálogos com dados técnicos informativos de desempenho, laudos técnicos,
entre outros.
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Tal procedimento ainda demonstra confluência às sugestões dos guias de
verificações da AsBEA e Sinduscon-CE, de forma a colaborar com a
determinação clara de responsabilidades, bem como registro técnico
documental preconizado pelos sistemas de gestão de qualidade descritos.

d) Ensaios técnicos: visto que a ferramenta proposta possui aplicação também
durante a obra, a fim de auditar / alimentar o projeto quanto ao atendimento, ou
não, às exigências da ABNT NBR 15.575:2013, foi admitida a possibilidade de
anexação de ensaios técnicos, quando aplicáveis.
São admitidos ensaios técnicos normatizados realizados por laboratórios,
empresas e universidades, ou mesmo por equipes específicas montadas em
canteiro, desde que comprovados os critérios adequados para cada ensaio, com
devido registro técnico dos procedimentos e resultados obtidos.

Para conhecimento da eficácia de checklists aplicadas aos métodos de avaliações
descritos, vale citar o estudo exposto na cartilha do Sinduscon-CE (SINDUSCON-CE,
2016) com análises e estudos de caso à verificação do atendimento à Norma de
Desempenho, que evidenciaram boa aplicabilidade.
Conforme estudo englobando 161 critérios da Norma, pode-se observar o controle
parcial de até 78% das verificações, entre itens atendidos e não atendidos, restando
apenas uma porcentagem entre 22% e 29% dos itens não evidenciados pelas
verificações por checklists (Figura 13):
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Figura 13 - – Eficácia verificada nos checklists aplicadas à Norma ABNT NBR 15.575:2013 nos
estudos de construtoras pelo Sinduscon-CE

Fonte: “Análise dos critérios de atendimento à norma de desempenho ABNT NBR 15.575 –
Estudo de caso em empresas do programa Inovacon-CE”, publicado pelo Sinduscon-CE –
Sindicado da Indústria da Construção Civil do Ceará em parceria com CBIC – Câmara Brasileira
da Indústria da Construção e Coopercon-CE – Cooperativa da Construção Civil do Estado do
Ceará.

Em confluência a este formato de verificação, também explorado em normas
técnicas e sistemas de qualidade integrados, pode-se conferir os mesmos
procedimentos sugeridos pela Engenharia Diagnóstica nas auditorias técnicas,
inspeções e consultorias em geral (GOMIDE, FAGUNDES e GULLO, 2016), assim como
pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias - SP à inspeções prediais de
manutenção (IBAPE-SP , 2005).
Isto é, um método de verificação eficaz e aplicável tanto para etapas de projeto,
com orientações e checagens contínuas, quanto para etapas de uso das edificações,
possibilitando a inclusão de ensaios técnicos.
Considerando a consistência técnica de verificações através desses checklists,
portanto, tem-se uma maior expectativa quanto a aplicabilidade desta ferramenta no
segmento de projetos, durante sua concepção e desenvolvimento, a fim de colaborar
para qualidade construtiva e segurança profissional de projetistas e gestores.
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2.3

Seleção dos parâmetros de desempenho
A fim de verificar de modo integrado todos os critérios e parâmetros de desempenho

relacionados às incumbências dos projetistas para composição dos checklists, foram
realizadas três análises ao conteúdo da ABNT NBR 15.575:2013.
Primeiramente à própria norma, contemplando catalogação das exigências e dados
informativos dos anexos. Em seguida, às referências normativas citadas na ABNT NBR
15.575:2013 e aplicáveis à ferramenta, tais como classificações de resistência ao fogo
de elementos construtivos descritas na NBR 14.432 (ABNT , 2001), os parâmetros de
coeficiente de atrito de pisos especificados pela NBR 13.818 (ABNT, 1.997), entre outras
informações de outras normas, porém intercambiáveis e de perfil simplificado.
De teor complementar, foram selecionados quatro documentos voltados a
verificações que auxiliem projetistas e gestores a aplicarem a norma de desempenho
nacional, englobando publicações da AsBEA, AsBEA-RS, CBIC e Sinduscon-CE,
resultando em 234 itens catalogados.
Com destaque a informações que tenham relevância complementar ao material
normativo, a análise sobre as publicações contou com separação da fonte dos dados e
tema de abordagem para controle, conforme exemplo da Tabela 2:

Tabela 2 - Exemplo de catalogação de publicações técnicas

TEMA /
CRITERIO
DA NORMA
EXEMPLO:
“Manutenibilid
ade do edifício
e de seus
sistemas

Fonte:
AsBEA
EXEMPLO:

“Arquiteto: Prever
no
projeto
elementos
de
ancoragem
que
facilitem
a
instalação
de
CRITÉRIO balancins,
ou
(14.3 - PT 1”) outros elementos
para a limpeza
periódica
dos
vidros
das
fachadas (cortinas
de vidro)”, etc.
Fonte: Autor

Fonte:
AsBEA-RS

3.1.4 - Uso funcional e operação
b) Manutenabilidade
Fonte:
Fonte:
Sinduscon-CE
CBIC

EXEMPLO:

EXEMPLO:

EXEMPLO:

“Vazio
–
sem
orientações
específicas”
”

“Os
projetos
são
desenvolvidos de forma
que o edifício e os
sistemas
projetados
tenham o favorecimento
das condições de acesso
para inspeção predial
através da instalação de
suportes para fixação de
andaimes, balancins ou
outro meio que possibilite
a
realização
da
manutenção?”

“Vazio
–
sem
orientações
específicas”
”
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Consoante catalogação descrita das exigências da ABNT NBR 15.575:2013,
normas correlatas e informações complementares das publicações técnicas citadas, foi
selecionada a relação de 436 quesitos quantificados na Tabela 3 e detalhados no Anexo
A (checklists).
Tabela 3 - Quantificação de quesitos elaborados
RESUMO DAS VERIFICAÇÕES
SEÇÕES (ESPECIALIDADES VERIFICADAS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cadastro
Verificações preliminares: requisitos gerais e impacto ambiental
Desempenho estrutural
Segurança ao fogo
Segurança no uso e operação
Estanqueidade
Desempenho térmico
Desempenho acústico
Desempenho lumínico
Saúde, higiene e qualidade do ar
Funcionalidade e acessibilidade
Conforto tátil e antropodinâmico
Durabilidade e manutenibilidade
Verificações finais e documentação
TOTAL
Fonte: Autor

QUESITOS
21
75
35
53
21
22
38
34
18
08
26
06
69
10
436

A fim de proporcionar um controle maior sobre os requisitos, critérios e parâmetros
da norma, admitiu-se a organização das seções conforme organização temática do “Guia
Orientativo para atendimento à norma de desempenho ABNT NBR 15.575/2013”, (CBIC,
2013), dividindo-se pelos requisitos dos usuários.
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Isto é, organizando-se por tipo de desempenho e não por sistema construtivo como
a norma é dividida (ex. parte 2: sistema estrutural, parte 3: sistema de piso, parte 4:
sistema de vedações verticais, parte 5: sistema de coberturas, parte 6: sistema
hidrossanitário).
Além da melhor aplicação à ferramenta, verificou-se uma compatibilidade maior
desta organização às formas de contratações e avaliações praticadas no mercado,
normalmente por especialidade. Por exemplo em qualificações de acordo com o como
conforto ambiental (acústico, lumínico e térmico), bem como sistemas de segurança e
combate à incêndios, estrutura e assim por diante.
Esta organização por requisitos dos usuários também pode ser identificada no
manual de desempenho voltado a arquitetos (ASBEA), que evidencia cada disciplina na
cor verde (Figura 14).
Figura 14 - Cruzamento das especialidades e sistemas construtivos da norma conforme
documento da AsBEA - Associação Brasileira Escritórios Arquitetura

Fonte: “Guia para Arquitetos na aplicação da Norma de Desempenho – ABNT 15.575”, publicado
pela AsBEA - Associação Brasileira Escritórios Arquitetura (ASBEA)
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3

VERIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para início das verificações, após acesso do usuário à plataforma online é
disponibilizada a seção de cadastro do projeto a ser avaliado, englobando itens relativos
a identificação do utilizador responsável pelas verificações e dados da edificação.
Nas informações solicitadas incluem-se descrições resumidas de tipologia, uso e
configuração arquitetônica, além da listagem dos responsáveis pelos projetos. Por
exemplo de projetistas de estrutura, segurança contra incêndio, acústica, arquitetura,
instalações e outros que tenham diferentes responsabilidades sobre o comportamento
da edificação durante sua fase de uso.
Nos mesmos moldes, seguem as demais seções com início das verificações
através do primeiro item de “verificações preliminares”. Em seguida, permite-se o
preenchimento independente e aleatório das seções, a gosto do utilizador, com
possibilidade de preenchimento paulatino e salvamento dos dados inseridos.

3.1

Verificações Preliminares: requisitos gerais e impacto ambiental
Contemplando os requisitos da parte introdutória da ABNT NBR 15.575:2013 –

parte 1 (Requisitos Gerais) e referências conceituais das publicações, a seção de
verificações preliminares consiste em assegurar, o quanto possível, a viabilidade do
cumprimento do projeto às exigências de desempenho. Neste rol, incluem-se aspectos
também vinculados a especialidades das demais seções da ferramenta, porém a nível
básico priorizando concepção projetual.
Por exemplo em abordagens a análises preliminares de riscos, orientações globais
de implantação, considerações do entorno, diretrizes de segurança contra incêndio,
riscos ambientais e outros fatores que possuem grande influência da implantação. Deste
modo, permite-se prevenir a(s) edificação(ões) da exposição demasiada ao sol, fontes
de ruídos conhecidas, incêndios provenientes das edificações vizinhas e contaminações
provenientes do terreno, de forma a favorecer a prevenção de custos exagerados e
soluções imprevistas durante as etapas seguintes de projeto .
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Pode-se citar, como caso prático, obras situadas na Praia do Futuro (proximidades
de Fortaleza -CE) onde a agressividade do ar marítimo atinge ao nível “Muito Forte”
(Classe IV da NBR 6118) (INOVACON; SINDUSCON-CE ET AL, 2016). Neste ambiente,
em especial, há influência direta da definição do sistema de estrutura ao desempenho
pretendido de durabilidade e manutenibilidade, podendo-se prevenir e evitar falhas de
projetos logo nas concepções iniciais.
Para conhecimento destas verificações preliminares, portanto, seguem os
comentários de cada tema abordado:

3.1.1 Lista de Projetos
Mesmo que o usuário ainda não tenha todo material disponível para verificação, tal
como ocorrido quando a ferramenta for utilizada durante fase inicial do projeto, pode-se
relacionar a lista de documentos pertinentes ao projeto de arquitetura, quer seja ele
simplificado, ou composto com projetos específicos, memoriais e laudos.
Dentro do escopo, podem ser relacionadas diferentes relações de documentos
projetuais (plantas, cortes, elevações, ampliações e detalhamentos), assim como
eventuais perspectivas e maquetes complementares, como determinado de maneira
global na norma “NBR 13.532/1995 - Elaboração de projetos de edificações –
Arquitetura”. (ABNT, 1995).
Para elaboração do checklist, portanto, foi relacionada a lista de serviços essenciais
descrita no “Manual de escopo de projetos de arquitetura” da AsBEA, com
complementos1.

Referências de lista de projetos descrita no livro “Cómo funciona um edifício – principios elementales”, Edward
Allen, 2005, Editorial Gustavo Gili, SA
1
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3.1.2 Níveis de desempenho pretendidos
Para determinação preliminar dos níveis de desempenho pretendidos foi
selecionado o checklist publicado no Guia CBIC de desempenho “Tabela C.6 – Exemplos
de VUP” (CBIC, 2013), aplicando os conceitos do Anexo C da parte 1 da ABNT NBR
15.575 que possui a listagem dos itens que compõem a vida útil dos sistemas e
elementos construtivos da edificação.
Sabendo-se que muitos elementos existentes nesta tabela não condizem ao
escopo de atividades e responsabilidades de arquitetos, em especial a projetos mais
simplificados, admitiu-se o preenchimento parcial dos itens, sendo alguns de
preenchimento facultativo que podem servir de solicitação aos responsáveis pelos
projetos complementares.
Exemplo: item de “Instalações aparentes ou em espaços de fácil acesso”, que
podem ser de responsabilidade do arquiteto ou outros profissionais habilitados,
possibilitando o registro dessas informações no campo de texto disponível.
Como sugerido no Guia, o preenchimento destes campos poderá ser como múltipla
escolha, podendo variar as opções de desempenho de durabilidade entre nível
“mínimo”, “intermediário” ou “superior”.

3.1.3 Adequação Ambiental, Segurança e Condições Gerais de Salubridade
Visto que a quantidade e características das exigências catalogadas nas seções de
impacto ambiental abordam verificações preliminares em sua maioria, tal como aspectos
que tenham relação a escolha de terreno e programação início de obra, foi adotada a
junção desses requisitos gerais a essas verificações introdutórias, sendo:
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a) Análise preliminar de riscos e agentes à implantação da obra: para estas
análises foi selecionado conteúdo da “tabela nº 1 - Riscos/agentes de risco
relativos à implantação da obra” do Guia CBIC de desempenho, que determina
os principais agentes de riscos a serem identificados no terreno e na
vizinhança, a nível de planejamento e coordenação no escopo de arquitetura.
Tendo sido observada a existência de agentes de riscos mais específicos e
fora do escopo descrito, admitiu-se a exclusão de alguns itens, inseridos em
outras seções.
Conforme informações complementares compiladas, pôde-se inserir aspectos
preliminares de salubridade, assim como outros de sustentabilidade
publicados pelo Guia CBIC (CBIC, 2013) nas recomendações do item 3.3.1 –
Disposições Gerais. Por exemplo em descrições sobre materiais e
configurações que evitem situações de retenção de umidade, empoçamentos,
proliferação de fungos e algas, refluxo de esgoto ou até mesmo contaminação
da água que comprometem a salubridade dos usuários.
Conforme Guia para Arquitetos na aplicação da Norma de Desempenho ABNT
NBR 15.575 publicado pela AsBEA (ASBEA) e cartilha do Sinduscon-CE
(SINDUSCON-CE, 2016), ainda se encontram outras orientações, também
sintetizadas e aplicadas ao checklist de maneira genérica condizente a
verificações preliminares.

b) Segurança contra incêndio: ainda que tratem de verificações inseridas
repetidamente na avaliação específica posterior (seção 3.3 - página 55), foram
selecionados itens da norma e cartilha do Sinduscon-CE (SINDUSCON-CE,
2016). Entre os elementos mais relevantes, encontram-se a previsão dos
acessos e elementos principais que compõem rotas de fuga, além de
distâncias entre aberturas que fazem parte da concepção e/ou implantação
da(s) edificação(ões).
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3.1.4 Uso funcional e manutenção
a) Segurança no uso e na operação: os itens relacionados a este assunto são
constituídos pelos requisitos gerais da ABNT NBR 15.575:2013, Guia da
ASBEA (ASBEA) e cartilha do Sinduscon-CE (SINDUSCON-CE, 2016), já
prevendo eventuais configurações arquitetônicas que representem riscos de
quedas em geral, quer de usuários, quer de materiais provenientes da
edificação.
Entre os itens mais relevantes tem-se a verificação da regularidade de escadas
e rampas quanto a superfícies e declividades especificadas, bem como a
proteção perimetral em lajes de cobertura e proteção de fachadas, prevenindo
queda de materiais e usuários.

b) Manutenibilidade: ainda que tratem de aspectos que englobem equipamentos
e detalhes construtivos em geral, abordados de maneira mais aprofundada em
outras seções, foram selecionados itens relacionados a premissas de projeto
que contenham fachadas com superfícies acessíveis a ações de manutenção1,
bem como componentes que não impliquem em manutenção excessiva.

c) Funcionalidade

e

acessibilidade:

relativos

à

concepção

inicial

de

funcionalidade foram selecionados itens que preveem a ampliação da
edificação, bem como áreas dos ambientes e pés-direitos mínimos.
Para verificação dos itens relativos à acessibilidade, foi referida a norma ABNT
NBR 9050, bem como itens preliminares que tenham relação a inclusão social,
acessos e circulações regulares a cadeirantes.

1

Para visualização das verificações catalogadas, bem como dos itens acrescidos nas notas das publicações, simulações
recomendadas pela Norma ABNT NBR 15.575 ou demais elementos pertinentes às verificações aplicadas à
ferramenta, vide Anexo A.
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3.2

Desempenho Estrutural
Ao abordar os aspectos de desempenho estrutural na ABNT NBR 15.575:2013,

pode-se verificar a solicitação intensa do papel do arquiteto além dos sistemas de
sustentação da edificação - normalmente sob incumbências de projetistas de
Engenharia.
Em especial, devido a segmentação e parametrização específica da demanda
estrutural de cada elemento das habitações, aplicadas a situações comuns de uso. Por
exemplo sobre resistências de telhados para que suportem o caminhamento de pessoas
para execução de manutenção, de paredes que suportem o apoio de armários
suspensos e redes, pisos que suportem a queda de objetos, paredes e guarda-corpos
que suportem o impacto e apoio de pessoas, entre outras situações.
Visto que essas exigências requerem especificações apropriadas, notas técnicas e
checagens do projetista, a orientação do checklist de desempenho estrutural foi voltada
a dois aspectos principais: um às ações exclusivamente do projetista de arquitetura,
a fim de orientá-lo e averiguar se todas informações necessárias constam nos
documentos. Outro, à limitação de responsabilidades desses profissionais, a fim de
englobar os demais responsáveis da parte estrutural e incluir documentos que
comprovem cada checagem.
Sendo assim, admitiu-se a possibilidade de anexação de declarações, laudos,
projetos, ensaios e memoriais dos profissionais responsáveis (Exemplo: engenheiro
calculista de fundações, de estruturas de concreto etc), que garantirão respaldo ao
utilizador da ferramenta, aos arquitetos, gestores e demais intervenientes. Caso não haja
documentos referentes a essas exigências, os relatórios apontarão pendências
documentais para facilitar os próximos passos dos interessados.
Por exemplo a solicitar ensaios de resistência a impactos de corpo duro em pisos,
diretamente aos fornecedores, solicitar a definição de cargas específicas a engenheiros
calculistas, solicitar detalhes de fixação de guarda-corpos e indicações de apoios de
cargas suspensas aos arquitetos, entre outros. Cada pendência ao seu respectivo
responsável, de acordo com cada projeto.
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3.2.1 Verificações sob escopo de projeto dos arquitetos
Incluem-se verificações qualitativas quanto ao partido estrutural, modulação,
indicação de cargas e sobrecargas especiais, especificações de parapeitos, corrimãos e
demais componentes que tenham relação com o desempenho estrutural.
Visam, a priori, fornecer as informações necessárias para cálculos e
dimensionamentos, de modo a propiciar as melhores condições de trabalho e
aprofundamento dos profissionais responsáveis pelo projeto estrutural. Entre os
elementos constatados nas catalogações verificam-se:

− mapeamento das solicitações de sobrecargas especiais, com imputações de
requerimentos de informações a projetistas de estrutura e notas técnicas indicativas
nas plantas. Exemplo: área de estoque;
− mapeamento das solicitações de cargas concentradas, contendo requerimentos
de informações a projetistas de estrutura e notas técnicas nas plantas. Exemplo:
apoio de redes, apoio de geradores e equipamentos sobre marquises, ofurôs etc;
− registro de limitações de uso, restrições ou recomendações técnicas pertinentes
à estrutura da edificação e/ou segurança dos usuários. Exemplo: passarela
metálica para manutenção, a fim de comportar passagem de funcionários e
equipamentos de trabalho;
− especificar dispositivos e detalhamentos relativos a sistemas de fixação e
montagem dos elementos que ter influência na estrutura da edificação e/ou
segurança dos usuários. Exemplo: telhas, calhas ou guarda-corpos;
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3.2.2 Verificações de gestão e preservação das responsabilidades dos arquitetos
Sem adentrar metodologias, cálculos de dimensionamentos, especificações
técnicas específicas ou demais detalhes do projeto estrutural, foram relacionados
quesitos quantitativos a fim de verificar objetivamente os parâmetros exigidos e,
simultaneamente, determinar de maneira mais clara os limiares entre incumbências de
gestores, projetistas de arquitetura e estrutura (COVELO, 2014).
De comum abordagem à Revisão da Literatura e aplicabilidade à ferramenta,
portanto, disponibilizam-se quesitos acompanhados de campos de armazenamento de
arquivos para declaração e/ou comprovação técnica.
Sem embargo de outras possibilidades a serem exploradas pelo utilizador, foram
considerados os seguintes documentos complementares:

− declarações ao atendimento às normas pertinentes, a serem fornecidas pelos
engenheiros e projetistas de estrutura;
− laudos que comprovem as condições apropriadas de terrenos, elementos
estruturais reaproveitados ou outros aspectos pertinentes;
− ensaios técnicos de componentes e sistemas construtivos que forneçam
informações quanto ao atendimento dos requisitos estruturais necessários - por
exemplo a fornecedores de blocos concreto quanto ao desempenho de apoio de
cargas suspensas sobre alvenaria estrutural; ou a fornecedores de telhas quanto
ao desempenho de resistência a impactos de corpo duro no telhado (granizo);
− detalhamentos complementares às soluções adotadas em projeto que tenham
relação com a segurança estrutural ou resistência exigida na norma – por exemplo
a guarda-corpos metálicos que requerem detalhes de serralheria e solda para
apoios de cargas.
Considerando as dificuldades de interpretação da norma e carência de intercâmbio
de informações entre engenheiros e arquitetos quanto aos aspectos de estrutura, foi
realizada a conversão de dados em Joules e Newtons, quando aplicável, em
equivalências de fácil interpretação (Figura 15).
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Figura 15 - Exemplo de quesito com equivalências de unidades para melhor interpretação
de arquitetos e gestores
( ) 1 Joule: Não ocorrência de rupturas ou transpassamento, admitindo-se falhas
Favor informar o atendimento a que não impliquem em perda de estanqueidade. Favor anexar declaração ou
resistência
do
sistema
de outro documento comprobatório

coberturas a impactos de corpo
( ) Aparentemente atende-se, conforme análises do usuário (auditor)
duro a 1 J *.
*Equivalente ao impacto de um corpo duro ( ) Não há informações
de 100g a 1 metro de altura da superfície
(por exemplo a queda de uma chave de ( ) Não atende
fenda).

( ) Não aplicável

Fonte: Autor

Quando aplicável, incluídas imagens para fácil entendimento na ferramenta:
Figura 16 – Montagens ilustrativas das equivalências de unidade aplicadas a situações
similares em edificações habitacionais

Fonte: Montagens do Autor. imagens site IPT (www.ipt.br), banco de dados próprio e bibliotecas
de ilustrações
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Figura 17 - Montagens ilustrativas das equivalências de unidade aplicadas a situações
similares em edificações habitacionais

Fonte: Montagens do Autor. imagens Guia CBIC e bibliotecas de ilustrações
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3.3

Segurança ao fogo
Desenvolvido sobre o conceito de proteção à vida dos ocupantes, bem como aos

meios de precaução, controle e extinção de incêndio, esta especialidade evidenciou
exigências envolvendo avaliações de sete diferentes abordagens.
Para controle técnico e visualização dos objetivos a serem atingidos na elaboração
dos quesitos, portanto, foram analisadas as responsabilidades e formas de avaliação de
cada exigência, sintetizadas no seguinte quadro:

dificultar a inflamação
generalizada
facilitar a fuga em situação
de incêndio
dificultar a propagação
do incêndio

Configurações arquitetônicas e
definições de projeto

Propriedades dos materiais
(incluem-se parâmetros
quantitativos)

dificultar a propagação
de fumaça

segurança estrutural
combate a focos
de incêndio

Equipamentos de combate a
incêndio e sinalização de fuga

de arquitetura e estrutura

dificultar o princípio
do incêndio

Responsabilidades dos projetistas

Figura 18 - Exigências ao desempenho de segurança ao fogo

Responsabilidades
de projetistas de
combate a incêndio

Fonte: Autor

Isto é, exigências relativas a três segmentos de projeto de segurança ao fogo,
envolvendo definições arquitetônicas (indicação amarela), especificações de materiais
(indicação azul) e projeto complementar de combate a incêndio e sinalização de fuga
(indicação rosa), que destacam diferentes responsáveis.
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3.3.1 Análise de projeto sobre definições arquitetônicas (segmento amarelo - Figura 18)
Engloba leitura de premissas e configurações arquitetônicas que evitem
facilitadores de fontes e canais de propagação de incêndio, além de layout adequado à
segurança dos usuários no que tange a evacuação da edificação.
Normalmente sobre responsabilidades de projetistas de arquitetura e estrutura,
envolve exigências qualitativas em sua maioria, tais como análises de aberturas e
distâncias a edificações vizinhas, premissas de instalações de SPDA (sistema de
proteção contra descargas atmosféricas), gás e instalações elétricas, além de isolamento
de áreas que contenham contato com fogo, compartimentações de canais de ventilação
e instalações, rotas de fuga, conceitos de pressurização, bem como acesso facilitado a
bombeiros e equipes de socorro.
Entre poucos preenchimentos de ordem quantitativa, entretanto, cabe destaque às
informações provenientes da norma de resistência ao fogo NBR 14.432 (ABNT , 2001)
referida na ABNT NBR 15.575:2013, inseridas no checklist de modo complementar. Por
exemplo na solicitação da classificação da edificação ( A-1, A-2 e A-3), além da
determinação do tempo mínimo de resistência ao fogo em casos de incêndio (TRRF),
baseado através da altura da edificação e profundidade do(s) subsolo(s).
Ou seja, exigências da ABNT NBR 15.575:2013 abordadas diretamente na
ferramenta, minimizando menções externas da NBR 14.432 (ABNT , 2001) (Figura
19Erro! Fonte de referência não encontrada.), como ocorrido da NBR 5628 (ABNT ,
2001) e outras normas inaplicáveis aos checklists em modo simplificado.

Figura 19 - Tempos requeridos de resistência ao fogo ( TRRF), em minutos

Fonte: NBR 14.432:2001 (ABNT , 2001)
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Figura 20 - Verificações através de dados provenientes de referências da NBR 14.432:2001
Defina o tempo requerido de ( ) Classe S1 - Altura do subsolo menor ou igual a 10 m (60 minutos)
resistência ao fogo (TRRF) da
estrutura conforme ABNT NBR 14.432. ( ) Classe S2: Altura do subsolo maior que 10 m e área do subsolo menor ou igual
a 500 m² (90 minutos)
Caso a edificação contenha subsolos,
favor escolher pelas classificações S1 ( ) Classe S2 - Altura do subsolo maior que 10 m e área do subsolo maior que
e S2. Caso contrário, pela altura da 500m² ( 90 minutos)
edificação através das classificações
( ) Classe P1 - Altura da edificação menor ou igual a 6 m (30 minutos)
P1 a P5.
NOTA: A ABNT NBR 14432 determina a ( ) Classe P2 - Altura da edificação entre 6 e 12 m (30 minutos)
isenção dos requisitos de resistência ao
fogo as edificações cuja área total seja ( ) Classe P3 - Altura do edifício entre 12,1 e 23 m (60 minutos)
menor ou igual a 750 m², ou com até dois
pavimentos cuja área total seja menor ou
( ) Classe P4 - Altura do edifício entre 23,1 e 30 m (90 minutos)
igual a 1 500 m², desde com carga de
incêndio específica inferior ou igual a 300
MJ/m2 - carga máxima de incêndio em ( ) Classe P5 - Altura do edifício maior que 30,1 metros (120 minutos)
edificações habitacionais conforme Tabela
C.1 em "ocupação residencial A1-1, A-2, e A- ( ) Não há informações
3. Entretanto, a NBR 15.575:2013 NÃO
especifica isenções.

( ) Não atende

Fonte: Autor

3.3.2

Análise de especificações de materiais (segmento azul - Figura 18)
Com destaque ao comportamento dos materiais em reação ao fogo, este checklist

é composto por itens relativos a análises de viabilidade e propriedades técnicas de
materiais, englobando sistemas de piso, vedações verticais e cobertura. Com exigências
específicas, incluem parâmetros de combustibilidade (classificados em classe I aos
materiais incombustíveis e classes II e III, IV e V aos combustíveis), além de densidade
ótica de fumaça (tipos A e B).
Para preenchimento do atendimento, ou não destes parâmetros, foram incluídas
informações provenientes de ensaios laboratoriais com base nas normas ISO 1182, NBR
9442 e ASTM E 662, aplicados aos materiais condizentes às exigências de materiais de
classes I, II-A, II-B, III-A e III-B (relativas edificações habitacionais).
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Deparando-se com diferentes critérios de classificações em relação a mesma
exigência, referentes aos critérios das normas descritas, foram incluídas diversas
respostas conformes a ABNT NBR 15.575:2013. Desta forma permite-se que o utilizador
realize os preenchimentos conforme dados disponíveis em catálogos técnicos, ensaios
ou demais informações de fornecedores, aplicando o critério de acordo norma mais
adequada: ISO 1182, NBR 9442 ou ASTM E 662.
Tal como realizado nas análises de definições arquitetônicas, foram importadas
verificações diretamente de referências externas como de exigências de resistência ao
fogo da NBR 14.432 (ABNT , 2001), já com segmentação de cada verificação de
acabamentos e revestimentos. Incluem-se: verificações de superfícies superiores e
inferiores quando pertinentes, isolantes internos, selantes e demais componentes.
A fim de comprovar considerações técnicas aplicadas nas especificações dos
materiais, componentes e acessórios em condições de incêndio, foram incluídos campos
de preenchimentos dos projetistas responsáveis, bem como campos para anexação de
documentos

declaratórios

dos

dados

considerados,

permitindo

delimitar

responsabilidades entre projetistas e fornecedores.
Logo, selos de qualidade de componentes de portas corta-fogo, catálogos de
selantes e proteções expansíveis em estruturas metálicas, declarações de responsáveis
técnicos, ensaios, ou mesmo laudos e projetos de consultorias complementares podem
ser utilizados para fundamentar as definições do(s) projetista(s) e, simultaneamente,
limitar as responsabilidades de cada interveniente.

3.3.3 Análise sobre equipamentos de combate a incêndio e sinalização de fuga
(segmento rosa - Figura 18)
Trata-se de uma análise referente a atividades de projetistas específicos de
combate a incêndio, sendo, portanto, uma análise complementar voltada a atividades de
gestão e intercâmbio de informações aos demais projetistas.
Deste modo, foram inseridas referências externas da NBR 13714 (ABNT, 1998),
NBR 9441 (ABNT, 1998) e normas correlatas através de citações diretas (embutindo os
dados) e indiretas (referenciando a norma para verificação independente).
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3.4

Segurança no uso e operação
Visando atribuir uma segurança mais intensa ao uso e operação da edificação, foi

relacionado a este desempenho uma série de riscos descritos na ABNT NBR
15.575:2013. Abordam situações e/ou elementos que tentem minimizar, o quanto
possível, acidentes causados por instabilidades, rupturas, deformações, pontas
sobressalentes e superfícies irregulares que favoreçam quedas, queimaduras e outros
ferimentos durante o uso da edificação, sob a ótica exclusiva da segurança no uso e
operação.
Naturalmente, algumas verificações mostram-se similares a outras abordadas
anteriormente em outras seções, porém, para uso da ferramenta através de verificações
independentes e destaque às responsabilidades atribuídas a cada verificação, foram
atribuídas sem impedimentos.
Por exemplo nos quesitos relacionados a proteção das instalações elétricas e de
gás, a fim de evitar ferimentos, que já foram abordados em verificações qualitativas de
segurança contra incêndio. Ou mesmo requisitos sobre manutenção por cabos ou
balancins com base na NBR 8681 (ABNT, 2003.1) vistos em verificações de
manutenibilidade, além de fixações do sistema de cobertura a fim de não fornecer riscos
de descolamento ou deslizamento. Tais situações, no entanto, mostraram-se pontuais
sem quantidade significativa para exclusão.
Entre verificações quantitativas abordadas, deve-se destaque aos parâmetros
importados da NBR 13.818 - anexo

N (ABNT, 1.997), correlatos à verificação de

atendimento dos coeficientes de atrito dos pisos que requerem resistência ao
escorregamento, ou mesmo existência de manutenção de fachadas.
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3.5

Funcionalidade e acessibilidade

3.5.1 Funcionalidade
Envolvendo conceitos de ergonomia e longevidade da condição funcional da
edificação, incluem-se verificações provenientes de exigências normativas (como pésdireitos mínimos dos cômodos da habitação), bem como outras exigências de teor
informativo da ABNT NBR 15.575:2013 (Anexo G -Figura 21), como ampliação de layout,
dimensionamentos genéricos de ambientes, entre outros.

Figura 21 - imagem da norma: relação de mobiliários e dimensões mínimas de ambientes

Fonte: NBR 15.575:2013 – parte 1, anexo G (informativo).

61

3.5.2 Acessibilidade
Mesmo com itens catalogados da ABNT NBR 15.575:2013 e publicações relativas
ao tema descritas na revisão da literatura, foram incluídas solicitações diretamente da
norma específica NBR 9050 (ABNT, 2015) referenciada na norma de desempenho,
quando aplicáveis às verificações.
Para melhor operacionalidade, foi aplicada triagem de quesitos conforme perfil
habitacional preenchido na ficha técnica da edificação, de uso unifamiliar ou multifamiliar,
que possuem diferentes exigências neste aspecto.
Isto é, em suas premissas gerais, quesitos que tratem de soluções de mobilidade
adotadas, entre outras particularidades de configuração arquitetônica geral e acessórios
exigidos de maneira qualitativa e aplicável aos dois usos, como em edificações
unifamiliares, apenas com exigência de rotas acessíveis de entrada e saída de
edificação.
Já em edificações multifamiliares, com mais exigências, incluem-se parâmetros
quantitativos e mais específicos com solicitações de unidades habitacionais adaptáveis,
quantidades vagas destinadas ao uso PNE (pessoas com necessidades especiais) e
PMR (pessoas com mobilidade reduzida), bem como atendimento a declividades e raios
mínimos aplicáveis a áreas comuns.
Além dessas exigências, incluem-se complementos sugeridos e facultativos, como
elementos que favoreçam não apenas exigências básicas, mas bem feitorias aplicadas
normalmente em empreendimentos de maior porte, como paisagismo adaptado,
equipamentos de ginástica acessíveis, entre outras particularidades.
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3.6

Conforto tátil e antropodinâmico
Englobando verificações de perfil mais genérico tais como uso de equipamentos

que não provoquem ferimentos aos usuários, atendimento às normas de segurança e
dimensões ergonômicas, esforços e toque dos usuários, incluem-se quesitos com
critérios qualitativos em sua maioria.
Sob a ótica de responsabilidades abordadas no conceito da ferramenta, entretanto,
observa-se uma sobreposição de incumbências quanto a diversos pontos destacados
nas catalogações, associando verificações de qualidade e esmero de execução às
atribuições do projetista, bem como vice-versa.
Por exemplo em superfícies planificadas de pisos, paredes ou revestimentos de
pastilhas que preveem chanfros em cantos, muitas vezes detalhadas, especificadas e/ou
apenas presumidas pelos projetistas, mas nem sempre reproduzidas no ambiente
construído. Ora por responsabilidades dos projetistas, em casos de detalhamentos
insuficientes, ora por responsabilidades da própria mão de obra de má qualidade, sem
respeitar as boas práticas ou padrões de mercado.
Além disso, observa-se a abordagem sobreposta também a quesitos similares a
outras seções de verificações, tal como o critério de "homogeneidade quanto à
planicidade da camada de acabamento”1 das superfícies, em especial dos pisos, também
incluídas às verificações de acessibilidade.
Assim sendo, para melhores resultados foram adaptadas as catalogações
primárias, detalhando e segmentando melhor as exigências, de forma a atingir, o quanto
possível, clareza das responsabilidades e propostas de atendimento dos projetistas aos
requisitos de conforto tátil e antropodinâmico, sem englobar hipóteses de obras,
acabamentos e outros elementos inaplicáveis.

1

ABNT NBR 15.575 – Critério 17.2.1 - Parte 3
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3.7

Desempenho Térmico
A partir das exigências de desempenho térmico da ABNT NBR 15.575:2013 foi

elaborado o checklist conforme seguinte divisão: às verificações relacionadas a
concepção de projeto foram elaborados quesitos orientativos relativos a parte 1 –
Requisitos Gerais, dispostos nas verificações preliminares (página 45). Incluem diretrizes
de insolação, previsão de aberturas, iluminação natural, ventilação e outros elementos
genéricos.
Às verificações relacionadas ao desenvolvimento e projeto executivo foram
elaborados quesitos contendo exigências quantitativas da norma, com abordagem a
temas específicos de definição da zona bioclimática, parâmetros de ventilação,
transmitância térmica, resistência e capacidade térmica.

3.7.1 Definição da zona bioclimática da edificação avaliada
Conforme descrições da ABNT NBR 15.575:2013 a avaliação de desempenho
térmico está submetida a diferentes parâmetros, definidos de acordo com a zona
bioclimática da edificação.
A fim de possibilitar as verificações posteriores, portanto, foi elaborada uma planilha
dinâmica de determinação da zona bioclimática do projeto verificado, sobre plataforma
Microsoft Office Excel. Para seu funcionamento, baseado nos preenchimentos dos
campos de estado e município, foi implantado banco de dados de 411 municípios com
respectivos dados do “ZBBR – Zoneamento Bioclimático do Brasil”, permitindo a
definição da zona bioclimática de forma automatizada pelo utilizador (Figura 22).
Caso o utilizador já tenha essa informação e decida não fazer o download da
planilha auxiliar e consulta de zona bioclimática, permite-se realizar os preenchimentos
diretamente ao checklist, que possui filtro dos parâmetros que conduzirão as avaliações
de desempenho térmico.
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Figura 22 - Definição da zona bioclimática na ferramenta por preenchimento de localização

Fonte: Autor

Após a definição destes dados e preenchimento do checklist, os quesitos
disponibilizados contam com os parâmetros adequados à escolha do utilizador de modo
automatizado. Para funcionamento do filtro a ferramenta foi alimentada com regras em
cada alternativa (Figura 23) – de uma a onze regras cada uma, permitindo triagem
adequada.

Figura 23 – Exemplo de regras condicionais aplicadas a zona bioclimática definida pelo utilizador

Fonte: Autor
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3.7.2 Verificação de aberturas para ventilação em ambientes de permanência prolongada
Tendo por prioridade o atendimento desta exigência à legislação local vigente (ex.
Código de Obras Municipal), muitas vezes com definições específicas de ventilação em
ambientes de permanência prolongada (sala e dormitórios), dispõem-se dois critérios de
verificações: uma por atendimento a legislação, desde que informada qual fonte e
parâmetro; outra, por atendimento aos critérios especificados na ABNT NBR 15.575 –
parte 2 e zona bioclimática determinada anteriormente (Figura 24).

Figura 24 – Escolha do critério de atendimento à relação de ventilação

Fonte: Autor

Visto que os dois critérios dependem da relação entre área da abertura livre de
ventilação (descontando-se o caixilho) e área de piso do recinto, foram inseridas regras
de cálculo para automatização dos dados inseridos pelo utilizador (Figura 25 e Figura 31),
adequando-se à filtragem de quesitos (Figura 23).

Figura 25 - Exemplo de aplicação de regras de cálculos nos campos de preenchimento

Fonte: Autor
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Figura 26 - Exemplo de automatização de preenchimentos

Fonte: Autor
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3.7.3 Avaliação de desempenho térmico do(s) sistema(s) de vedações verticais externas
e coberturas
Assim como requisitado na avaliação de ventilação, foi inserido um quesito com o
critério utilizado para determinar o desempenho térmico do(s) sistema(s) de vedações
verticais externas e coberturas. Isto é, quando definido o “Procedimento 1 – Simplificado”
(normativo), necessariamente serão solicitadas avaliações independentes de cada
sistema.
Aos critérios pelo “Procedimento 2” e “Simulação Computacional”, disponibilizamse quesitos referentes ao atendimento das exigências pelos respectivos critérios,
juntamente à solicitação imprescindível de anexação dos documentos comprobatórios.

Figura 27 - Exemplo de definição de critérios adotados

Fonte: Autor
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a) Procedimento 1 - Simplificado
Conforme diretrizes da ABNT NBR 15.575:2013 e norma específica NBR 15.220 –
parte 2 (ABNT, 2003) permite-se executar os cálculos pertinentes a cada elemento
a ser avaliado, englobando sistemas de vedações verticais externas e coberturas.
Para tanto, são requisitados dados independentes de transmitância térmica e
capacidade térmica desses sistemas, calculáveis de modo independente e depois
de modo integrado a fim de checar as conformidades normativas, ou não às
exigências.

Figura 28 – exemplos de cálculos separados de elementos de sistemas de vedações verticais

Fonte: Autor

Figura 29 – exemplos de cálculos separados de elementos de sistemas de coberturas

Fonte: Autor
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Não tendo sido incluídos os cálculos dentro do sistema operacional da ferramenta,
foram disponibilizados preenchimentos do utilizador quanto aos resultados obtidos,
para verificação de seu atendimento, ou não às exigências (.

Figura 30 – Exemplo de verificação com anexação de documentos (janela aberta)

Fonte: Autor

b) Procedimento 2 – Medição ou Procedimento de Simulação computacional
Às verificações mais específicas que englobam os procedimentos de medição ou
simulação computacional foram incluídos quesitos conforme critério adotado, com
alternativas dos respectivos parâmetros.
Visto que estes procedimentos dependem de ensaios e/ou simulações, coloca-se
como ordem imprescindível a anexação e especificação dos arquivos como no
outro critério descrito.
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3.8

Desempenho Acústico
Com objetivo de proporcionar conforto acústico mínimo aos usuários de edificações

habitacionais, considerando emissão, transmissão de ruídos e circunstâncias que
requerem silêncio, o desempenho acústico abordado pela ABNT NBR 15.575:2013
destaca como protagonista a parametrização de exigências de isolamento acústico a
diferentes situações.
Aos ruídos provenientes das áreas externas, provocados normalmente por
veículos, comércios e movimentação de pedestres, considera-se a parametrização de
isolamento de vedações externas (fachadas) e coberturas (quando casas térreas e
sobrados), a 2 metros de distância, englobando esquadrias e eventuais aberturas, além
do próprio sistema estrutural se aplicável.
Aos ruídos provenientes de áreas internas, provocados por conversas de vizinhos,
instalações hidrossanitárias e outros ruídos aéreos gerados internamente, considera-se
a parametrização de isolamento de vedações de paredes e pisos. Incluem-se, quando
aplicáveis, lajes, portas, esquadrias e outros elementos que compõem as vedações.
Tratam do isolamento de ruídos entre áreas comuns e áreas privativas, bem como ruídos
entre diferentes unidades habitacionais.
Aos ruídos de áreas internas provocados por vibração e impactos, tais como ruídos
de funcionamento de equipamentos, instalações, passos de pessoas e deslocamento de
mobiliários, por exemplo, considera-se a parametrização de isolamento de piso por
impactos, também englobando sistemas estruturais se aplicável (exemplo: laje). Como
nos ruídos aéreos provenientes de áreas internas, englobam isolamento entre áreas
comuns e privativas, bem como entre diferentes unidades habitacionais.
Para ambas verificações, a norma NBR 15.575:2013 determina que se utilize os
métodos de ensaios descritos como “método de engenharia” e “método simplificado”,
realizados em campo. Em cada um, incluem-se os valores de isolação sonora em DnT,w
(Diferença Padronizada de Nível Ponderada de Ruídos Aéreos) e L’nT,w. (Nível de
pressão sonora de impacto padronizado ponderado), ambos em unidades em decibel
(dB).
Quando inaplicáveis, sugere-se aos sistemas de vedações verticais (SVVIE) a
estimativa pelo “método de precisão”, realizado em laboratório, com valores de Rw
(Índice de Redução Sonora Ponderado).

71

Pela estimativa citada na ABNT NBR 15.575:2013, entretanto, há variações em
valores estimados em laboratórios e medições em sistemas instalados in loco, sendo,
portanto, não recomendado. Além disso, estes valores requerem compatibilização dos
dados de referências laboratoriais (Rw) com estimativas a dados de ensaios em campo
(D2m,nT,w) através dos procedimentos prescritos nas normas ISO 15712 (ISO, 2015) e
EN 12354 (BS, 2000) como sugestão do Guia de Desempenho (CBIC, 2013), ou ISO
717-1 (ISO, 2013).
Tais variações, decorrentes de incertezas de equipamentos e procedimentos de
medições laboratoriais, reproduzem diferenças que requerem atenção ao projetista e,
principalmente, fundamentação adequada dos dados considerados. Principalmente pois
comuns falhas de execução e padrão de qualidade inferior dos materiais aplicados in
loco também reproduzem suas variações, requerendo, portanto, igual atenção ao
resguardo dos projetistas nestes aspectos, que devem ser especificar e detalhar suas
considerações caso existam disparidades entre parâmetros previstos e parâmetros
medidos no ambiente construído.
Nesse viés, foram relacionadas verificações orientativas (em amarelo), adicionadas
ao checklist de verificações preliminares, e exigências normativas (em azul) conforme
exposto na Figura 31, priorizando-se sempre ensaios em campo.

DESEMPENHO ACÚSTICO

Figura 31 - Verificações abordadas na avaliação de desempenho acústico

Fonte: Autor

Isolação sonora de
paredes internas
verificações por
parâmetros
quantitativos

verificações
preventivas
(verificações
preliminares)

Ensaios em campo
Estimativas através de
ensaios laboratoriais

(situações variadas)
Redução sonora
ponderada em fachadas

premissas
de projeto

Redução sonora
ponderada entrepisos e
coberturas acessíveis

detalhes relativos à
isolação sonora

(situações variadas)

Dispositivos de
atenuação de impactos

Redução sonora de
coberturas
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Primeiramente, foi realizada a seleção de quesitos que incluem premissas de
projeto (inseridos nas verificações preliminares - página 45) e outras verificações
( ) Sim

No
caso aplicadas
de
habitacões
preventivas
no modo “concepção” da ferramenta, de perfil qualitativo (Figura
multifamiliares, há previsão de
( ) Não
acústico adequado das
vedações externas, no que se
( ) Não há informações
refere aos ruídos aéreos entre
unidades32
habitacionais?
Figura
- Verificações preliminares relacionadas ao tema de desempenho acústico
( ) Não aplicável

28)
isolamento

As indicações de
vedações
verticais externas e internas
possuem
diretrizes
de
assentamento, preenchimentos de
vãos e instalação de equipamentos
em aberturas que minimizem
variações de desempenho em
ambientes construídos?

( ) Sim
( ) Não
( ) Não há informações
( ) Não aplicável

Fonte: Autor

Em seguida, foram elaborados os quesitos de perfil quantitativo, prevendo-se duas
formas de registro dos dados: uma com o assinalamento da adoção entre o “método de
engenharia” (“método simplificado”), recomendados pela ABNT NBR 15.575:2013.
Outra, pelo “método de precisão” utilizando-se de índices laboratoriais, resultando
na aplicação de novas regras de filtros. Ao estabelecer o critério adotado (Figura 33),
independentemente a cada sistema, portanto, os quesitos seguintes serão filtrados
conforme parâmetros Rw, Dm,nT,w ou D2m,nT,w.
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Figura 33 - Estabelecimento do critério adotado conforme “método de engenharia” / “método
simplificado” ou "método de precisão"

Fonte: Autor

Para isso, como aplicado em demais seções da ferramenta foi dedicado banco de
dados específico dessas vertentes de verificação, de forma a permitir a filtragem dos
quesitos. Por exemplo em quesitos com base no “método de precisão” (por índices
laboratoriais), como na Figura 34:
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Figura 34 - Quesitos com triagem pelo "método de precisão"
EM CASO DE ESCOLHA DO Rw:
Defina a classificação da habitação
quanto aos valores mínimos de
redução sonora ponderado (Rw) de
fachadas
Nota 1: Para vedação externa de salas, ( ) CLASSE I : Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de
cozinhas, lavanderias e banheiros, não há quaisquer naturezas.
exigências específicas.

( ) CLASSE II: Habitação localizada em áreas sujeitas a situações de ruído

Nota 2: Em regiões de aeroportos, estádios,
não enquadráveis nas classes I e III.
locais de eventos esportivos, rodovias e
ferrovias há necessidade de estudos
( ) CLASSE III: Habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e de
específicos.

outras naturezas, desde que conforme a legislação.

ATENÇÃO: Estes
valores requerem
compatibilização dos dados de referências ( ) Não há informações
laboratoriais (Rw) com estimativas a dados
de ensaios em campo (D2m,nT,w) através
dos procedimentos prescritos nas normas
ISO 15712 (ISO, 2015) e EN 12354 (BS, 2000)
como sugestão do Guia de Desempenho
(CBIC, 2013), ou ISO 717-1 (ISO, 2013).

No caso de seleção de CLASSE I,
favor informar o nível de
desempenho
entre
mínimo ( ) MÍNIMO: igual ou maior que 25 dB
(exigido),
intermediário
ou
( ) INTERMEDIÁRIO: igual ou maior que 30 dB
superior.
ATENÇÃO: Estes
valores requerem ( ) SUPERIOR: igual ou maior que 35 dB
compatibilização dos dados de referências
laboratoriais (Rw) com estimativas a dados ( ) Não há informações
de ensaios em campo (D2m,nT,w) através
dos procedimentos prescritos nas normas
( ) Não aplicável
ISO 15712 (ISO, 2015) e EN 12354 (BS, 2000)
como sugestão do Guia de Desempenho
(CBIC, 2013), ou ISO 717-1 (ISO, 2013).

No casoAutor
de seleção de CLASSE II,
Fonte:

favor informar o nível de
desempenho
entre
mínimo ( ) MÍNIMO: igual ou maior que 30 dB
(exigido),
intermediário
ou
( ) INTERMEDIÁRIO: igual ou maior que 35 dB
superior.
ATENÇÃO: Estes
valores requerem ( ) SUPERIOR: igual ou maior que 40 dB
compatibilização dos dados de referências
laboratoriais (Rw) com estimativas a dados ( ) Não há informações
de ensaios em campo (D2m,nT,w) através
dos procedimentos prescritos nas normas
( ) Não aplicável
ISO 15712 (ISO, 2015) e EN 12354 (BS, 2000)
como sugestão do Guia de Desempenho
(CBIC, 2013), ou ISO 717-1 (ISO, 2013).
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Ou, também em quesitos com base no “método de engenharia” e “método
simplificado” descritos na ABNT NBR 15.575:2013, conforme Figura 35:

Figura 35 - Quesitos com triagem pelo “método de engenharia” e “método simplificado”
EM CASO DE ESCOLHA DO
DnT,w e D2m,nT,w:
Defina a classificação da habitação
quanto aos valores mínimos da
diferença padronizada de nível ( ) CLASSE I : Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de
ponderada da vedação externa, em quaisquer naturezas.
dormitórios (D2m,nT,w).

( ) CLASSE II: Habitação localizada em áreas sujeitas a situações de ruído
não enquadráveis nas classes I e III.
Nota 1: Para vedações externas de salas,
cozinhas, lavanderias e banheiros, não há
exigências específicas.
( ) CLASSE III: Habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e de

outras naturezas, desde que conforme a legislação.

Nota 2: Em regiões de aeroportos, estádios,
locais de eventos esportivos, rodovias e
( ) Não há informações
ferrovias há necessidade de estudos
específicos

( ) Estudo específico anexado

Nota 3: D2m,nT,w - diferença padronizada
de nível ponderada a 2 metros

( ) MÍNIMO: igual ou maior que 20 dB

No caso de seleção de CLASSE I, ( ) INTERMEDIÁRIO: igual ou maior que 25 dB
favor informar o nível de
desempenho
entre
mínimo ( ) SUPERIOR: igual ou maior que 30 dB
(exigido),
intermediário
ou
( ) Não há informações
superior:
( ) Não aplicável
( ) MÍNIMO: igual ou maior que 25 dB

No caso de seleção de CLASSE II, ( ) INTERMEDIÁRIO: igual ou maior que 30 dB
favor informar o nível de
desempenho
entre
mínimo ( ) SUPERIOR: igual ou maior que 35 dB
(exigido),
intermediário
ou
( ) Não há informações
superior:
( ) Não aplicável
( ) MÍNIMO: igual ou maior que 30 dB

No caso de seleção de CLASSE III, ( ) INTERMEDIÁRIO: igual ou maior que 35 dB
favor informar o nível de
desempenho
entre
mínimo ( ) SUPERIOR: igual ou maior que 40 dB
(exigido),
intermediário
ou
( ) Não há informações
superior:
( ) Não aplicável

Defina o nível de diferença
Fonte:
Autorde nível ponderada
padronizada
entre ambientes (DnT,w) para
ensaio de campo de parede entre
unidades habitacionais autônomas
(parede de geminação), nas
situações
onde
NÃO
haja
ambiente dormitório.

( ) MÍNIMO: de 40 a 44 dB
( ) INTERMEDIÁRIO: 45 a 49 dB
( ) SUPERIOR: igual ou maior que 50 dB
( ) Não há informações
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Aos demais quesitos de avaliação do isolamento acústico de ruídos, aéreos (Figura
36) ou de impactos (Figura 37) idem, conforme necessidade.

Figura 36 - Exemplo de quesito referente ao nível de pressão sonora contínuo equivalente
(LAeq,nT)
Sabendo-se
que
a
norma
apresenta valores de níveis de
desempenho de caráter não
obrigatório, informe, se possível, o
atendimento valores máximos do ( ) MÍNIMO: igual ou menor que 30 dB
nível de pressão sonora contínuo
equivalente (LAeq,nT) medido em ( ) INTERMEDIÁRIO: igual ou menor que 34 dB
dormitórios.
( ) SUPERIOR: igual ou menor que 37 dB

Base de avaliação: métodos e critérios do
( ) Não há informações
Anexo B (informativo)
LAeq,nT - Nível de pressão sonora ( ) Não aplicável
equivalente, padronizado de equipamento
predial através do ruído gerado durante a
operação de equipamento predial
(ISO 16032)

Fonte: Autor

Figura 37 - Exemplo de quesito referente ao nível de pressão sonora de impacto padrão
(L’nT,w)
( ) MÍNIMO: de 66 a 80 dB

Defina o nível de pressão sonora
de impacto padrão (L’nT,w) do(s) ( ) INTERMEDIÁRIO: de 56 a 65 dB
sistema(s) de piso(s) separando
unidades habitacionais autônomas ( ) SUPERIOR: igual ou menor que 55 dB
sobrepostas.
( ) Não há informações

Fonte: Autor

Na Figura 38, conforme critérios de avaliação por Rw (índices laboratoriais):
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Figura 38 - Exemplos de quesitos com parâmetros conforme critérios de avaliação por Rw
(índices laboratoriais)
EM CASO DE ESCOLHA DO Rw:
Defina a classificação da habitação
quanto aos valores mínimos de
redução sonora ponderado (Rw) de
fachadas
Nota 1: Para vedação externa de salas, ( ) CLASSE I : Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de
cozinhas, lavanderias e banheiros, não há quaisquer naturezas.
exigências específicas.

( ) CLASSE II: Habitação localizada em áreas sujeitas a situações de ruído

Nota 2: Em regiões de aeroportos, estádios,
não enquadráveis nas classes I e III.
locais de eventos esportivos, rodovias e
ferrovias há necessidade de estudos
( ) CLASSE III: Habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e de
específicos.

outras naturezas, desde que conforme a legislação.

ATENÇÃO: Estes
valores requerem
compatibilização dos dados de referências ( ) Não há informações
laboratoriais (Rw) com estimativas a dados
de ensaios em campo (D2m,nT,w) através
dos procedimentos prescritos nas normas
ISO 15712 (ISO, 2015) e EN 12354 (BS, 2000)
como sugestão do Guia de Desempenho
(CBIC, 2013), ou ISO 717-1 (ISO, 2013).

No caso de seleção de CLASSE I,
favor informar o nível de
desempenho
entre
mínimo ( ) MÍNIMO: igual ou maior que 25 dB
(exigido),
intermediário
ou
( ) INTERMEDIÁRIO: igual ou maior que 30 dB
superior.
ATENÇÃO: Estes
valores requerem ( ) SUPERIOR: igual ou maior que 35 dB
compatibilização dos dados de referências
laboratoriais (Rw) com estimativas a dados ( ) Não há informações
de ensaios em campo (D2m,nT,w) através
dos procedimentos prescritos nas normas
( ) Não aplicável
ISO 15712 (ISO, 2015) e EN 12354 (BS, 2000)
como sugestão do Guia de Desempenho
(CBIC, 2013), ou ISO 717-1 (ISO, 2013).

No caso de seleção de CLASSE II,
favor informar o nível de
desempenho
entre
mínimo ( ) MÍNIMO: igual ou maior que 30 dB
(exigido),
intermediário
ou
( ) INTERMEDIÁRIO: igual ou maior que 35 dB
superior.
ATENÇÃO: Estes
valores requerem ( ) SUPERIOR: igual ou maior que 40 dB
compatibilização dos dados de referências
laboratoriais (Rw) com estimativas a dados ( ) Não há informações
de ensaios em campo (D2m,nT,w) através
dos procedimentos prescritos nas normas
( ) Não aplicável
ISO 15712 (ISO, 2015) e EN 12354 (BS, 2000)
sugestão
como
do Guia de Desempenho
(CBIC, 2013), ou ISO 717-1 (ISO, 2013).

Fonte: Autor
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Nestes moldes disponibilizam-se as seguintes verificações conforme exigências da
ABNT NBR 15.575:2013:

a) Verificação dos valores de redução sonora ponderado de fachadas – ruído
aéreo
Para esta verificação é essencial determinação da classe de ruído da
edificação, baseada em sua localização, com opções de classificação I, II ou III.
Admitem os métodos de engenharia e simplificado (valores de ensaios D2m,nT,w) e método de precisão (índices laboratoriais - Rw).

b) Verificação dos valores de redução sonora ponderado de coberturas – ruído
aéreo
Com mesmos métodos da diferença padronizada de nível ponderada de
fachadas, medidas a 2 metros de distância da superfície analisada, destinamse a habitações térreas e assobradadas, sendo desnecessária avaliação em
edificações multipisos.
Sem determinações específicas de ambientes, este critério determina os
parâmetros a serem atendidos conforme a classe do ruído preenchida
anteriormente, variando de 20dB a 30dB (D2m,nT,w).

c) Verificação de isolação sonora de paredes internas entre ambientes (situações
1 a 6) - ruído aéreo
São abordadas seis situações, tais como isolação entre salas e dormitórios,
salas de estar e halls pertencentes à área comuns de edifícios, entre outras
determinadas no critério 12.3.2 – parte 4 da NBR 15.575, de preenchimento
independente. Admitem os métodos de engenharia e simplificado (valores
ensaios - Dm,nT,w) e método de precisão (índices laboratoriais - Rw).
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Fonte: Autor

d) Verificação dos valores de redução sonora ponderado entrepisos e coberturas
acessíveis
Consideram-se três situações entrepisos, sendo: situação de sistema de piso
com separação de unidades habitacionais autônomas a áreas em que um dos
recintos seja dormitório; separação de unidades habitacionais autônomas a
áreas comuns de trânsito eventual; e separação de unidades habitacionais
autônomas a áreas comuns de uso coletivo.
Admitem os métodos de engenharia e simplificado (valores de ensaios Dm,nT,w) e método de precisão (índices laboratoriais - Rw).

e) Verificação de nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado
entrepisos e coberturas acessíveis de uso coletivo
Consideram-se duas situações entrepisos, sendo: sistema de piso com
separação

entre

unidades

habitacionais

autônomas

posicionadas

em

pavimentos distintos; e separação entre áreas de uso coletivo sobre unidades
habitacionais autônomas.
Admitem os métodos de engenharia e simplificado (valores de ensaios - L’nT,w).
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f) Isolação a ruídos provocados por equipamentos sanitários – ruído de impacto
Consideram-se duas situações, sendo nível de pressão sonora contínuo
equivalente (LAeq,nT), e nível de pressão sonora máximo LASmax,nT das
instalações prediais e instalações de unidades contíguas, medidas em
dormitórios.
Em caso da inexistência de informações específicas pelos métodos de engenharia
e simplificado, no entanto, permite-se a inclusão de verificações externas por simulação
computacional (método de precisão), possivelmente produzidas por programas
específicos como Hipnos Acústica desenvolvido pela Dra. Vanessa Fátima de Medeiros
Takahashi (TAKAHASHI, 2016), ou similares, desde que contenham arquivos anexados
às verificações.

3.9

Desempenho Lumínico
Com determinações expostas apenas na parte 1 da NBR 15.575, as exigências ao

desempenho lumínico abrangem tanto requisitos de iluminação natural (ambientes de
sala, dormitórios, cozinha/copa e área de serviço), quanto de iluminação artificial,
estendendo-se aos demais cômodos (banheiros, corredores, escadarias etc).
Conforme diretrizes da norma, portanto, foram atribuídas as seguintes verificações:

3.9.1 Premissas e requisitos qualitativos (fase de concepção)
Entre os elementos de maior destaque incluem-se premissas de projeto referentes
a própria edificação, como orientação dos cômodos, tamanho e posição das aberturas,
envidraçamentos, rugosidades, cores e, quando necessário, domos e poços de
iluminação.
Quanto aos elementos do entorno, também em caráter genérico, verificações sobre
a eventual existência de taludes, coberturas, edificações vizinhas e demais elementos
que possam prejudicar o desempenho lumínico dos ambientes de longa permanência.
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Neste caso, incluem-se os cômodos de sala, cozinha / copa, dormitórios e área de
serviço (Figura 39).

Figura 39 - Verificações preliminares de desempenho lumínico
( ) Sala de estar, cozinha e dormitório(s) e área de serviço
( ) Sala de jantar
( ) Sala de almoço / copa
( ) Corredores
Há iluminação natural prevista em
( ) Banho 1
quais ambientes da(s) unidade(s)
( ) Banho 2
habitacional(is)?
( ) Banho 3
( ) Banho 4
( ) Informações incompletas
( ) Não há informações

Fonte: Autor

Atribuem-se às verificações preliminares (página 45), sob o filtro de verificação em
nível de concepção de projeto.

3.9.2 Requisitos quantitativos de iluminação natural (fases de desenvolvimento e projeto
executivo)
A norma determina três métodos de verificação aos parâmetros mínimos: o primeiro
por atendimento aos parâmetros de legislação local específica (exemplo: código de
obras); o segundo por ensaios baseados no fator de luz diurno (FLD); o terceiro por
simulações computadorizadas com parâmetros em lux, sem determinação específica de
metodologia de cálculos.
Tendo por princípio a prioridade ao critério de atendimento a legislação específica,
foi disponibilizado um quesito para definição do critério adotado (Figura 40):
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Figura 40 - Estabelecimento do critério adotado para verificação de iluminação natural

Fonte: Autor

Quando as informações de critérios forem totalmente ausentes, sem dados de
simulações computacionais (lux), ensaios técnicos (FLD) ou exigências de legislação
específica, foi admitido como requisito o valor mínimo adotado em códigos de obras
nacionais ao desempenho lumínico, de 12,5% (PROCEL, ET AL, 2012) na relação
percentual entre área de abertura livre / área do piso do ambiente.
A partir destas definições de critérios disponibilizam-se quesitos com parâmetros
quantitativos de cada critério, adequadas à definição anterior.
Por exemplo, na Figura 41Erro! Fonte de referência não encontrada., um modelo
de quesito conforme critério de atendimento às exigências de legislação, ou valor mínimo
adotado. Na Figura 42, um modelo de quesito conforme critério em lux (por simulações
computadorizadas). Na Figura 43, um modelo de quesito conforme critério em FLD
(medições provenientes de ensaios técnicos).
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Figura 41 - Exemplo de quesito com verificação conforme critério de atendimento às
exigências de legislação, ou valor mínimo adotado.

Fonte: Autor

Figura 42 - Exemplo de quesito com verificação pelo critério de simulações
computadorizadas (em lux)

Fonte: Autor

Figura 43 - Exemplo de quesito com verificação conforme pelo critério de medição (em
FLD, através de ensaios técnicos)

Fonte: Autor
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Como aplicado nos demais quesitos da ferramenta e recomendado aos
preenchimentos

de

parâmetros

quantitativos,

disponibilizam-se

campos

para

armazenamento de respectivos arquivos declaratórios ou comprobatórios.

3.9.3 Requisitos quantitativos de luz artificial
Aos cômodos que não impliquem em requisitos de luz natural por não serem
considerados ambientes de permanência prolongada, como em corredores e escadas,
foram requisitados apenas a existência de iluminação artificial.
Sem haver parâmetros quantitativos específicos deste assunto, foram inseridos ao
checklist quesitos referentes ao atendimento de cada parâmetro determinado na norma
específica de iluminação por luz artificial NBR 5382 (ABNT, 1985), citada na ABNT NBR
15.575:2013 – parte 1 (Figura 44 e Figura 45).

Figura 44 - Exemplo de quesito com parâmetro determinado na norma específica de
iluminação por luz artificial NBR 5382
( ) Garagens/estacionamentos descobertos com valor igual ao maior que
Favor determinar o procedimento 20 lux
de avaliação de iluminação artificial
exigida
em
garagens
/ ( ) Não há avaliação de iluminamento artificial
estacionamentos descobertos
( ) Não há informações

Fonte: Autor
Figura 45 - Exemplo de quesito com parâmetro determinado na norma específica de
iluminação por luz artificial NBR 5382
( ) Cozinha com valor igual ou maior que 200 lux
Favor determinar o procedimento
de avaliação de iluminação artificial ( ) Não há avaliação de iluminamento artificial
exigida na cozinha.
( ) Não há informações

Fonte: Autor
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Caso haja comprovação com eventuais simulações ou ensaios, permite-se
descrição detalhada no campo de notas e armazenamento do(s) respectivo(s) arquivo(s),
como padrão.

3.10 Estanqueidade
As exigências relacionadas a estanqueidade à água evidenciaram uma abordagem
tridimensional, englobando diferentes origens e formas de atingirem as edificações. São
eles: a entrada externa de água pela parte superior, pelas laterais e parte inferior, além
de vazamentos provenientes de instalações internas.
Conforme determinações da norma não são admitidos gotejamentos, infiltrações,
empoçamentos e extravasamentos de água nas áreas internas da edificação,
conhecidamente causadores de prejuízos à estética e vida útil das habitações
(BRANCO, FERNANDO, 2017), além de aspectos relacionados à saúde dos usuários.
Neste viés, primeiramente foram elaborados quesitos com exigências qualitativas
relativas a premissas de concepção e detalhes básicos de projeto (Figura 46). Incluem
assuntos sobre vedação e previsão de estanqueidade ao caimento de chuvas, chuvas
de vento, umidade ascendente, acúmulo de água sobre base das construções e
coberturas, umidade por condução sob esquadrias, coberturas, calhas, portas e outros
componentes, além dos próprios vazamentos das instalações internas.

Figura 46 - Verificações preliminares de estanqueidade
Há impermeabilização prevista nas
paredes de subsolos e demais ( ) Sim
áreas que tenham contato direto
com o solo? Exemplo: paredes ( ) Não
contíguas a jardins, muros de
arrimo, etc.
( ) Não há informações
Base de avaliação: NBR 9575;

Fonte: Autor

( ) Não aplicável
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Às exigências com parâmetros mais específicos, disponibilizadas em verificações de
projetos em desenvolvimento e fase detalhamento executivo, foram elaborados quesitos
de perfil quantitativo de impermeabilidade das telhas (Figura 47), bem como
assinalamentos do atendimento, ou não, quanto a normas correlatas. Por exemplo a
listagem de exigências de projeto expostas na NBR 9575 (ABNT, 2010) (Figura 48) e
atendimento a normas correlatas a equipamentos e execução, como NBR 9574 (ABNT,
2009), NBR 10821 (ABNT, 2011), ASTM E 96 e NBR 6123 (ABNT, 1988).

Figura 47 - Exemplo de quesito relacionado a impermeabilidade das telhas
A(s)
laje(s)
de
cobertura(s)
possui(em) impermeabilização com
O(s)
sistema(s)
coberturaa
proteção
mecânicaderesistente
possuem
danos durantecondições
construção de
e
estanqueidade
a agua da chuva,
utilização da edificação?
sem formação de umidade e
Base de avaliação:
ABNT NBR 9575, ABNT
proliferação
de microorganismos?
NBR 9574.

( ) Sim, com previsão de juntas de dilatação

( ) Sim, admitindo-se o aparecimento de manchas de umidade em até
( ) Sim,
previsão
de juntas de dilatação
35%
dasem
área
das telhas
(( )) Não
Não
(( )) Não
Nãohá
háinformações
informações
( ) Não aplicável
( ) Sim, com previsão de juntas de dilatação

( ) Não aplicável
A(s) laje(s) de piso(s) externo(s)

Fonte:
Autor
possui(em) impermeabilização com

( ) Sim, sem previsão de juntas de dilatação

proteção mecânica resistente a
danos durante construção e ( ) Não
utilização da edificação?

Figura 48 - Exemplo de quesitos
relacionados
( ) Não
há informações a exigências de projeto expostas na NBR
Base de avaliação: ABNT NBR 9575, ABNT

9575
NBR 9574.

( ) Não aplicável

As áreas molhadas internas da
edificação
possuem ( ) Sim
impermeabilização com proteção
mecânica resistente a danos ( ) Não
durante construção e utilização da
( ) Não há informações
edificação?
Base de avaliação: ABNT NBR 9575, ABNT ( ) Não aplicável
NBR 9574.

Fonte: Autor

Como adotado nos demais itens inaplicáveis à ferramenta, disponibilizam-se campos
de armazenamento de arquivos para declarações técnicas, comprovações de ensaios,
informações de fornecedores etc.
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Por fim, foram acrescentados ao checklist de estanqueidade quesitos sobre a
vedação ao acesso de animais e pragas em geral, com base no livro “Inspeção Predial Check Up predial: Guia da boa manutenção” (IBAPE-SP , 2005), que englobam assuntos
de estanqueidade da habitação.

Figura 49 – Exemplo de quesito sobre a vedação ao acesso de animais e pragas
( ) Sim
Há previsão de telamento em
canais de escoamento e outras ( ) Não
instalações que possibilitem o
acesso direto de ratos, cobras e ( ) Não há informações
outros animais?
( ) Não aplicável

Fonte: Autor

3.11 Durabilidade e manutenibilidade
Assim como adotado na ABNT NBR 15.575:2013, os temas de durabilidade e
manutenibilidade foram abordados de modo integrado na ferramenta em seção única de
verificações.
Tendo conhecimento da responsabilidade do projetista quanto a exigência do
cumprimento da vida útil de projeto (VUP) em pelo menos 50% da VUP estimada1, tratouse de segmentar as verificações em duas vertentes:

a) Verificações exigidas: assim como descriminado no conteúdo da ABNT NBR
15.575:2013 foram abordadas verificações genéricas de durabilidade e
manutenibilidade de sistemas, sem detalhamento de componentes ou elementos
construtivos. Possui um fim de registro e limitação de responsabilidades, com
checagem global de atendimento a normas técnicas e boas práticas,
determinando a vida útil de 6 sistemas: estrutural, de piso, coberturas,
hidrossanitários, de vedações verticais internas e vedações verticais externas.

determinação da ABNT NBR 15.575:2013 item 14.2.2 – parte 1, considerando execução adequada de acordo com
as normas técnicas, bem como atividades de gestão e serviços de manutenção adequados conforme norma de
manutenção NBR 5674 (ABNT, 2012);
1
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b) Verificações complementares facultativas: trata as verificações dos anexos
informativos da ABNT NBR 15.575:2013 com perfil detalhado de componentes e
elementos construtivos. Permitem a definição de diferentes vidas úteis de projeto
ao mesmo sistema através de 29 subitens, além da checagem de atividades de
modo mais aprofundado incluindo fatores abordados na BS 7543 (BS, 2015) e
ISO 15686 (ISO, 2008) citadas na NBR 15.575:2013, bem como outros estudos
específicos de durabilidade e manutenibilidade. Visam colaborar o projetista a ter
domínio de elementos que prolonguem a vida útil real e facilitem a gestão de
manutenção da edificação, em confluência a conceitos de sustentabilidade e
boas práticas.

Figura 50 - Organograma dos elementos considerados aos temas de durabilidade e
manutenibilidade

DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE

Durabilidade

Manutenibilidade

Vida útil de projeto - VUP
(exigido)

Itens gerais de manutenibilidade
(exigido)

Fatores substanciais
de durabilidade
(caráter orientativo)

Fatores de riscos preliminares
de manutenibilidade
(caráter orientativo)

Fonte: Autor

Especialmente aos preenchimentos de vida útil de projeto, recomenda-se
essencial armazenamento documental e detalhamento de cada quesito, diversas
vezes com possível sobreposição ou isenção de responsabilidades de arquitetos
e engenheiros. Ou seja, projetando as determinações da norma a favor dos
arquitetos e demais projetistas nestes aspectos, como sustentado por VALGUGA,
de modo a documentar e limitar de maneira clara suas incumbências e/ou
atividades exercidas.
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3.11.1 Durabilidade

a) Verificações exigidas - vida útil de projeto – VUP
Partindo da exigência em determinar a vida útil de projeto (VUP) dos sistemas
construtivos, incluindo sistemas de estrutura, pisos, vedações verticais internas,
externas, coberturas e hidrossanitários, foi disponibilizado um checklist com
determinação global de durabilidade de cada sistema, distribuídos em 6 (seis)
quesitos (Exemplo Figura 51).

Figura 51 - Exemplo de quesito relacionado a durabilidade
( ) MÍNIMO: 13 anos
Determine a vida útil do(s) sistema(s)
( ) INTERMEDIÁRIO: 17 anos
de piso(s) interno(s) conforme nível
mínimo (exigido), intermediário ou
( ) SUPERIOR: 20 anos
superior.
( ) Não há informações

Fonte: Autor

b) Verificações complementares facultativas de durabilidade
A fim de detalhar a vida útil de projeto (VUP) de sistemas e subsistemas da edificação
foram incluídos 29 (vinte e nove) quesitos dos parâmetros dos anexos informativos da
ABNT NBR 15.575:2013 e “Guia de Desempenho” (CBIC, 2013) (Figura 52).

Figura 52 - Exemplo de quesito relacionado a durabilidade de subsistemas
( ) MÍNIMO: 8 anos
Em caso de detalhamento específico
da vida útil de projeto (VUP) de ( ) INTERMEDIÁRIO: 10 anos
subsistemas,
determine
a
durabilidade de:
( ) SUPERIOR: 12 anos
Portas e grades internas, janelas para ( ) Não há informações
áreas internas, boxes de banho
( ) Não aplicável

Fonte: Autor
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De perfil orientativo acrescentam-se 32 (trinta e dois) quesitos que favorecem a
clareza das informações existentes em projetos, colaborando tanto ao
detalhamento das atividades exercidas pelos projetistas quanto às considerações
do utilizador da ferramenta.
Isto é, mesmo que não haja tantos elementos declaratórios, notas técnicas e
quadros de vidas úteis em projetos, permite-se checar fatores de durabilidade de
acordo com os critérios da norma britânica BS 7543 (BS, 2015) aplicados ao
projeto. São eles: o reconhecimento da experiência do profissional e avaliação do
nível de degradação em construções, através de levantamento de edificações
similares.
Para isso foram consideradas evidências de profundidade de detalhamento e
fatores de riscos considerados pelos projetistas, determinados pelos seguintes
conceitos:

(i) Conceito de durabilidade aplicado ao RGE (Regimento Geral de Edificações
de Portugal)
Conforme estudos sobre os conceitos de durabilidade aplicados ao RGE,
BRANCO determina a água como “principal agente de deterioração” das
construções, com especial atenção ainda na fase de projetos (BRANCO,
FERNANDO, 2017). Sobre esse princípio, foram considerados os três pilares
essenciais definidos por BRANCO a projetos concebidos para durabilidade
prolongada:
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−

Proteção contra a água → controle de umidade, impermeabilizações e
drenagem através de instalações de ralos, emendas adequadas de
mantas, caimentos adequados, independência das instalações com a
estrutura etc;

− Flexibilidade → modulações de projeto e dos elementos construtivos
permitindo a dispersão de tensões causadoras de fissuras e trincas, além
de reformas sem grandes intervenções;

− Fácil inspeção / manutenção → acessos facilitados a coberturas e
fachadas,

aplicação

de

revestimentos

autolimpantes,

instalações

facilitadoras de equipamentos de manutenção etc;

(ii) Conceito sobre os fatores abordados pela “ISO 15686:2008 - Building and
construction assets - service life planning” (Nações Unidas - Internacional)
A partir da lista de elementos que compõem o método fatorial de estimativa
de durabilidade da ISO 15686 (ISO, 2008) - parte 8 foram elaborados os
quesitos para acréscimos às verificações qualitativas, em especial aos
assuntos que evidenciem a profundidade de projeto e experiência profissional
aplicada.
Destas categorias, incluem-se a previsão das condições que os sistemas
serão expostos, da fase construtiva à fase de uso, conforme evidencia a
Tabela 4 traduzida:
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Tabela 4 – fatores da durabilidade
FATOR

CATEGORIA

A

Qualidade do material
ou componente
(inherent performance level)

B

Qualidade de projeto
(design level)

C

D

E

F

G

Qualidade de execução
(work execution level)

Ambiente interior
(indoor environment)

Ambiente exterior
(outdoor environment)

Condições de uso
(usage conditions)

Nível de manutenção
(maintenance level)

DESCRIÇÃO
Durabilidade e proveniência dos materiais, proteções
a umidade, ação de agentes químicos, pragas etc.
Quanto mais durável, mais protegido, de proveniência
certificada, maior o fator multiplicador.
Nível de aprofundamento de projeto com paginações,
detalhamentos, elaborados por especialistas e
consultas a fornecedores, previsão de fixações, juntas
etc. Quanto mais detalhado e específico, maior o fator
multiplicador.
Nível de execução com mão de obra especializada,
equipamentos apropriados, acompanhamento técnico
de profissional habilitado etc. Quanto melhor a
execução, maior o fator multiplicador.
Agentes de degradação e severidade do ambiente
interno, caso haja. Incluem-se agentes químicos,
umidade ou outros elementos em quando expostos
aos agentes de áreas externas. Quando mais
agressivo, menor o fator multiplicador.
Agentes de degradação e severidade do ambiente
externo, tais como maresia, ambiente poluído, sol
excessivo, neve etc; Quando mais agressivo, menor
o fator multiplicador.
Condições de uso que colaborem, ou não, para
deterioração acelerada ou falhas do sistema, tais
como: alto fluxo, trânsito de pessoas molhadas,
trânsito de veículos, limpeza frequente com produtos
agressivos etc. Quanto mais apropriada, maior o fator
multiplicador.
Qualidade de manutenção com gestor, programação
e execução de inspeções periódicas, substituição de
componentes, uso de equipamentos apropriados etc.
Quanto melhor a manutenção, maior o fator
multiplicador.

Fonte: ISO 15686:2008 com tradução pelo Autor

Sem adotar dos fatores multiplicadores de estimativa de vida útil da ISO 15686
(ISO, 2008), inaplicáveis à ferramenta, foram considerados os subfatores de
cada categoria para elaboração dos quesitos, discriminados minuciosamente
a cada sistema.
Por exemplo: ao checklist do sistema de pisos na determinação da “qualidade
do material ou componente” (categoria A do quadro), foram elaborados
quesitos tratando a “durabilidade e proveniência dos materiais, proteções a
umidade, ação de agentes químicos, pragas etc”.
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Quando disponibilizadas informações complementares, tais como requisitos
informativos, também se admitiram acréscimos (Figura 53):

Figura 53 - Exemplo de quesitos relacionados aos subfatores da ISO 15686
( ) Especificação genérica, sem verificações extraordinárias
( ) Especificação conforme pesquisa/conhecimento de proveniência dos
materiais
( ) Especificação com atenção a proteções a umidade
Informe as premissas de qualidade
( ) Especificação com atenção a ação de agentes químicos
dos materiais especificados em
projeto do(s) sistema(s) de piso(s)
( ) Especificação com atenção a resistência a pragas
( ) Especificação com atenção a manifestações patológicas
( ) Não há informações
( ) Não aplicável
( ) Agentes de degradação e severidade do ambiente interno, caso haja. Incluemse agentes químicos, umidade ou outros elementos em quando expostos aos
agentes de áreas externas
( ) Agentes de degradação e severidade do ambiente externo, tais como
maresia, ambiente poluído, sol excessivo, neve etc
Informe as condições de uso e ( ) Condições de uso que colaborem, ou não, para deterioração acelerada ou
degradação
consideradas
para falhas do sistema, tais como: alto fluxo, trânsito de pessoas molhadas, trânsito de
especificação(ões)
do(s)
piso(s) veículos, limpeza frequente com produtos agressivos etc.
definidos em projeto
( ) Qualidade de manutenção com gestor, programação e execução de
inspeções periódicas, substituição de componentes, uso de equipamentos
apropriados etc. Quanto melhor a manutenção, maior o fator multiplicador.
( ) Não há informações
( ) Não aplicável

Fonte: Autor
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Figura 54 - Exemplo de quesitos complementares relacionados a durabilidade
e manutenibilidade
( ) Sim, não apresentando deslocamento horizontal instantâneo no plano
perpendicular ao corpo-de-prova, superior a h / 300 (onde h é a altura do corpo
de prova); não é admitida ocorrência de falhas como fissuras, destacamentos,
externas
e empolamentos, descoloramentos e outros danos que possam comprometer a
possuem utilização do SVVE.

As
paredes
revestimentos
resistência quando submetidos a
dez ciclos sucessivos de exposição ( ) Aparentemente atende-se conforme análises do usuário (auditor), porém sem
ao calor e resfriamento por meio comprovações documentais.
de jato de água?
( ) Não
( ) Não há informações
( ) Não aplicável

Fonte: Autor

Isto é, todos os quesitos compreendem preenchimento opcional ao usuário
com múltiplas alternativas, a fim de evidenciar, sempre que possível, a
profundidade de detalhamento e fatores de riscos identificados.

3.11.2 Manutenibilidade
As vertentes de verificações de manutenibilidade consistem às seguintes
considerações técnicas:

a) Verificações exigidas - itens gerais de manutenibilidade
A fim de favorecer as boas práticas de manutenção através de checagens de
elementos qualitativos, foram considerados os critérios sobre os meios de acesso
e facilidade a inspeções prediais periódicas citadas na ABNT NBR 15.575:2013.
Entre as exigências, destacam-se a previsão de fixadores de balancins e
andaimes, alçapões, cotovelos em tubulações para eventuais desobstruções,
entre outros elementos genéricos que facilitam, provêm segurança (Figura 55) e
economizam custos da manutenção.

95

Visto que a periodicidade de revisão dos componentes construtivos está ligada à
manutenibilidade de modo intrínseco, foram consideradas determinações
normativas destas periodicidades conforme NBR 14.037 (ABNT, 2011) e norma
de manutenção NBR 5674 (ABNT, 2012). Entretanto, considerando que a
ferramenta conta com uma seção dedicada a documentos que acompanham as
edificações, foi adotada aplicação dessas checagens no item de verificações finais
(página 101), junto aos requisitos de documentação e registros técnicos.

Figura 55 - Exemplo de quesito de verificação de manutenibilidade
( ) Sim
Os acessos por alçapões possuem
espaço para apoio de escadas, se ( ) Não
necessário, e largura suficiente para
acesso
de
funcionário
e ( ) Não há informações
equipamentos?
( ) Não aplicável

Fonte: Autor

b) Verificações complementares facultativas - fatores de manutenibilidade
A fim de auxiliar projetistas e o utilizador da ferramenta a uma leitura de projeto
voltada a manutenibilidade, foi realizada a combinação do conteúdo das
publicações da revisão da literatura aos estudos específicos elaborados por
CHEW (CHEW YIT LIN, 2010), provenientes do Comitê “Construction 21 Steering
Committee” (CTC) de Singapura, dedicado a mais de 450 edifícios.
Desses estudos foram selecionados 9 (nove) fatores da manutenibilidade, que vão
além de exigências de instalação de acessórios e conceitos previstos em
publicações nacionais, levando em consideração fatores categóricos em relação
ao ambiente e comportamento da edificação, bem como relação de seu projeto
com a manutenção (Figura 56).
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Figura 56 - Organograma de análise preliminar aos fatores que compõem o conceito
de manutenibilidade por CHEW, segmentando a fase de projetos (azul), obra e pósocupação (cinza)
Agressividade da água
Dispersão de stress entre materiais,
componentes ou sistemas construtivos
Caimento de água de chuva

FATORES DA
MANUTENIBILIDADE

Acessos
Manutenção

Tipologia da edificação
Ambiente externo
Qualidade da construção (obra)
Qualidade da manutenção (pós-ocupação)
Fonte: quadro traduzido e adaptado pelo Autor, de autoria de (CHEW YIT LIN, 2010)

Ou seja, um conceito de manutenibilidade com elementos essenciais que
determinarão a periodicidade, intensidade e facilidade das ações de manutenção
e inspeção (KANNIYAPANA, MOHAMMADB e LENIN JAWAHAR NESANC,
2015).
Entende-se que tais elementos são relevantes por integrarem a manutenibilidade
com a durabilidade das edificações, favorecendo a identificação de eventual
degradação acelerada e, principalmente, necessidade exagerada de serviços, que
interferem à vida útil real.
Isto é, tal como abordado na norma, tratando ambos temas da seção como
conceitos de sustentabilidade, envolvendo consumo de recursos utilizados para
manutenção, aspectos econômicos, perdas funcionais, estéticas etc.
Para inserção simplificada dessa base de estudos à ferramenta, portanto, foram
elaborados quesitos exclusivamente de fachadas, tratados com mais ênfase tanto
na norma ABNT NBR 15.575:2013 (parte 4 - SVVIE) quanto em estudos de CHEW
(CHEW YIT LIN, 2010).
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Excluindo-se elementos relativos a construção, inaplicáveis às verificações de
projeto, foram considerados 12 elementos principais do quadro sintetizado de
CHEW (Tradução - Tabela 5).
Tabela 5 - Fatores de risco e elementos de manutenibilidade
CATEGORIAS

GRUPOS DE
RISCOS
1. Wall selection

2. Wall detail

FATORES DE
RISCOS
1.
First
line
defence
2. Second line
defence
3. Forma

4. Grid
5. Juntas

DESIGN

3.
Wall
maintainability

6.
Acessibilidade
7. Flexibilidade

4. Window selection

8. Métodos de
fixação
9. Panel detail
10. Detalhes de
fixação
11.
Acessibilidade
para limpeza
12. Durability
13. Performance

5. Window detail
6. Window
maintainability
7. Material selection
8. Material detail
weathering,
interface
9. Material
maintainability

14. Cleanability
15. Inspeções

10. Construction
CONSTRUCTION
11. Maintenance
practice
MANUTENÇÃO

12. Environmental

ENTORNO

13. Building age
14. Building height

16.
Workmanship
quality
17.
Complexidade /
método
18. Efficiency
19. Localização /
Topografia
20. Orientação

ELEMENTOS
1. Type of finishes and joints
2. Type of wall system
3. Detalhes que propiciam drenagem,
condução de água e prevenção a
vazamentos
4. Size and detailing
5. Tipologia, epaçamento, tamanho,
detalhamento e exposição a intempéries
6. Forma construtiva, previsão para
acessibilidade segura
7. Complexidade de vedações, facilidade
de remoção (ex. Por painéis), rapidez e
facilidade de acesso
8. Exposição a intempéries e esforços
9. Panel, frame and drainage system
10. Detalhamentos para proteção, e
drenagem
11. Métodos de aberturas

12. Life span
13. Resistance to compatibility

14. Requisitos para limpeza (ex. Método,
frequência etc)
15.
Requisitos
de
manutenção
(inspeções periódicas, frequência etc)
16. Construction quality assessment
score (CONQUAS)
17. Métodos de manutenção por
inspeções, uso de equipamentos
específicos, produtos químicos para
limpeza etc
18. Frequency of inspection and cleaning
19. nível de poluição
20. Parques, vias espressos, avenidas,
ruas de tráfego pequeno, beiramar etc

21. Age: 1-30
years
22. Five groups:
<5; 5-12; 13-40;
41-60 and > 60
stories

Fonte: quadro traduzido e adaptado pelo Autor, de autoria de (CHEW YIT LIN, 2010)
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A reprodução destes elementos discorre conforme exemplos das Figura 57 e Figura
58.

Figura 57 - Exemplo de quesito relacionado a manutenibilidade conforme estudos
de CHEW
Há dificuldades evidentes quanto aos
métodos de manutenção?

( ) Não
( ) Sim

Exemplo: uso de equipamentos
( ) Não há informações
específicos ou produtos químicos
caros ou agressivos.
( ) Não aplicável

Fonte: Autor

Figura 58 - Exemplo de quesito relacionado a manutenibilidade conforme estudos
de CHEW
( ) Sim
Há previsão de frequência de
manutenções periódicas ou conceito ( ) Não
de fachada que minimize ações de
inspeções periódicas, limpeza e ( ) Não há informações
reparos?
( ) Não aplicável

Fonte: Autor

99

3.12 Saúde, Higiene e Qualidade do Ar
Composto de quesitos qualitativos em sua maioria, com referências a respectivas
normas correlatas de salubridade, saneamento e segurança de resíduos prejudiciais à
saúde dos usuários, o checklist elaborado previu a tipologia de resposta de múltipla
escolha autônoma sobre dois cenários.
Um, determinando o pleno atendimento do projeto às exigências qualitativas da
norma, com ciência e atendimento às normas correlatas citadas na ABNT NBR
15.575:2013. Destina-se ao preenchimento com base em análise de projetos (feita pelo
utilizador da ferramenta), acompanhada de comprovação ou declaração técnica do(s)
projetista(s) quanto à conformidade das normas vigentes.
Por exemplo no quesito que se verifica a condução separada de instalações de
água potável e não potável, que além da verificação simplificada através da análise de
projeto e conhecimento do usuário, também requer o atendimento às 14 normas
relacionadas ao assunto para pleno atendimento. São elas ABNT NBR 5626, ABNT NBR
5648, ABNT NBR 5688, ABNT NBR 7542, ABNT NBR 13206, ABNT NBR 15813-1,
ABNT NBR 15813-2, ABNT NBR 15813-3, ABNT NBR 15884-1, ABNT NBR 15884-2,
ABNT NBR 15884-3, ABNT NBR 15939-1 e ABNT NBR15939-2 e ABNT NBR 15939-3.
No outro cenário, determinando o atendimento do projeto às exigências qualitativas
da ABNT NBR 15.575:2013, com base exclusivamente às análises documentais e
interpretação técnica do utilizador. Isto é, sem contar com prévio cruzamento e
verificação independente das normas correlatas citadas na norma de desempenho, por
ausência de informações específicas ou declarações do(s) projetista(s).
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Neste viés, foram atribuídas alternativas englobando os dois cenários, com e sem
comprovação dos projetistas responsáveis, possibilitando flexibilidade e maior atuação
do usuário quando possível como exposto na Figura 59:

Figura 59 - Exemplo de quesito relacionado a saúde, higiene e qualidade do ar
O sistema de abastecimento de
água
possui
material
ou
composição que possa liberar ( ) Sim
substâncias toxicas ou provocar
contaminação biológica?
( ) Não, com atendimento às normas correlatas (anexar declaração, catálogo ou
outra comprovação técnica)

Base de avaliação: ABNT NBR 5626, ABNT
NBR 5648, ABNT NBR 5688, ABNT NBR
( ) Aparentemente não, sem comprovação ou verificação das normas correlatas
7542, ABNT NBR 13206, ABNT NBR 15813-1,
ABNT NBR 15813-2, ABNT NBR 15813-3,
ABNT NBR 15884-1, ABNT NBR 15884-2, ( ) Não há informações
ABNT NBR 15884-3, ABNT NBR 15939-1,
ABNT NBR 15939-2 e ABNT NBR 15939-3, ( ) Não aplicável
além de NBR 12450, ABNT NBR 12451,
ABNT NBR 15097-1, ABNT NBR 11778 e
ABNT NBR 15423..

Fonte: Autor

Quando ocorrer ausência de informações, inaplicabilidade ou não atendimento ao
quesito, também se dispõem respectivas alternativas.
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3.13 Verificações finais e documentação
A fim de proporcionar uma comprovação consistente das atividades dos projetistas
de arquitetura, foram selecionados os itens associados a documentações da edificação,
bem como da própria segurança do projetista, podendo-se determinar a seguinte
estrutura:

3.13.1 Especificações e memorial descritivo
Considerando a confluência das especificações conforme as diretrizes de
desempenho (PBQP-H, 2014), desempenho em esquadrias (CBIC, 2017) e norma
específica de portas de madeira NBR 15930 (ABNT, 2011) foram disponibilizados neste
checklist campos de preenchimentos de características, qualificações e funções a serem
cumpridas, essenciais para especificações de desempenho (COVELO, 2014). Para
visualização vide exemplo em especificação de portas:

a) Caracterização e qualificação do produto
Ex. Descrições do produto (PIM - porta interna de madeira / PIM RU - porta
interna de madeira / PEM - porta de entrada de madeira / PEM RU - porta de
entrada de madeira resistente à umidade / PXM - porta externa de madeira / PIA
- porta isolante acústica / PRF 30 - porta resistente ao fogo 30 minutos), com
informações dimensionais, lado de abertura da folha e tipo de acabamento;

b) Função: desempenho por ocupação e uso
Ex.

Ocupação

privada

(ou

corporativo/hospitalar/educacional

coletiva/pública),
etc),

podendo

uso
haver

residencial

(ou

especificações

complementares de ciclos de fechamento e abertura. Como a ABNT NBR
15.575:2013 é destinada a edificações exclusivamente residenciais, este item
foi desprezado nas verificações.
c) Função: local de instalação
Ex. Áreas internas (sem ação de intempéries), áreas internas sob ação de
umidade (banheiro, cozinha), áreas externas sob chuva etc;
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d) Função: perfil de desempenho
Ex. Definição do desempenho por esforços e condições de exposição da porta
com descrição completa: “Porta Interna Resistente à Umidade - PIM RU”, “Porta
de Entrada Resistente à Umidade - PEM RU” etc.

e) Função: desempenho adicional
Ex. Desempenho específico considerado, como “porta de isolação acústica PIA
– classe I (de 20 a 24dB)”, “porta resistente ao fogo PRF 60” etc.

Ou seja, para padrão de verificação das especificações nesta versão-piloto da
ferramenta foram incluídos quesitos destas três diretrizes (características, qualificações
e funções) a cada um dos sistemas, incluindo materiais e componentes dos sistemas de
vedações verticais, pisos e coberturas, além de equipamentos hidrossanitários,
esquadrias, portas etc.

Figura 60 - Exemplo de quesito relacionado a especificações de desempenho
Na(s)
especificação(ões)
de
revestimento(s) de piso das
áreas externas, favor registrar as
informações
de
desempenho
discriminadas abaixo:
1. Caracterização

( ) As especificações atendem aos requisitos de desempenho

2. Qualificação do produto

( ) Não há especificações suficientes

3. Funções: local de instalação e ( ) Não há especificações
informações
do
perfil
de
desempenho por esforços e ( ) Não se aplica
condições de exposição etc.
NOTA: em caso de especificações
desempenho
adicionais
ou
diferenciadas, favor detalhar no
campo de notas

Fonte: Autor
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3.13.2 Documentação
Visando propiciar a continuidade do desempenho pretendido durante a fase de uso
das edificações, com a manutenção pretendida de acordo com as boas práticas, foram
relacionados quesitos relativos à documentação informativa e orientativa de edificações.
Envolvem o manual de uso e operação das áreas comuns preconizado pela NBR
14.037 (ABNT, 2011) (Figura 61), bem como programa(s) de manutenção conforme
sugerido pela NBR 5674 (ABNT, 2012), habite-se, autos de vistorias de bombeiros,
sistemas de elevadores, proteção a descargas atmosféricas e demais documentações
normalmente entregues à sindicância em edifícios multifamiliares.

Figura 61 - Exemplo de verificação do manual de uso, operação e manutenção
( ) Adotou-se a sugestão de “Manual de manutenção, uso e operação /
Orientações para Construtoras e Incorporadoras” fornecido pelo CBIC (SENAI,
CBIC, 2.013);
( ) Adotou-se a sugestão de “Manual de manutenção, uso e operação fornecido
pelo Sinduscon-SP e Secovi-SP (SINDUSCON-SP);

Favor informar a base técnica
utilizada para elaboração de
manual de uso, operação e
manutenção da edificação / áreas
comuns

( ) Adotou-se outra fonte de informações para elaboração do Manual de
manutenção, uso e operação, com atendimento a exigência ABNT NBR
14.0347.
( ) Adotou-se outra fonte de informações para elaboração do Manual de
manutenção, uso e operação, sem atendimento a exigência ABNT NBR
14.0347.
( ) Não há manual de uso, operação e manutenção da edificação / áreas comuns
( ) Não há informações

Fonte: Autor
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3.14 Implantação do banco de dados na ferramenta automatizada
Após desenvolvimento do banco de dados da ferramenta com possível
aplicabilidade a diferentes sistemas automatizados, foi realizada a implantação dos
dados ao sistema de código aberto web denominado “Wordpress”.
Tendo por característica a possível instalação de extensões customizáveis e
interface intuitiva, foi adotada aplicação de extensão específica de formulários e
questionários digitais “Formidable Form”, que, como pré-determinado às premissas de
segurança e operacionalidade da ferramenta, atendendo aos requisitos necessários e
possibilitam alterações ao longo dos aprimoramentos.
Para bom funcionamento dos preenchimentos aos quesitos, ainda foram aplicadas
regras de triagem quanto a etapa da avaliação de projeto (concepção, desenvolvimento
ou executivo), assim como triagem de informações que condizem aos critérios adotados
pelo usuário. Por exemplo durante preenchimentos de desempenho térmico (Figura 62),
que solicita o procedimento de avaliação adotado e, consequentemente, dispõe de
quesitos relacionados exclusivamente à alternativa escolhida.
Figura 62 - Exemplo de quesitos que demandam triagem e criação de regras na
operacionalidade da ferramenta automatizada

Favor determinar o
de avaliação de
térmico aplicado
conforme diretrizes
15.575:2013.

( ) Procedimento 1 – Simplificado (normativo): atendimento aos requisitos e
critérios para os sistemas de vedação e coberturas, conforme ABNT NBR 155754 e ABNT NBR 15575-5. Para os casos em que a avaliação de transmitância
térmica e capacidade térmica, conforme os critérios e métodos estabelecidos
nas ABNT NBR 15575-4 e ABNT NBR 15575-5, resultem em desempenho térmico
insatisfatório, o projetista deve avaliar o desempenho térmico da edificação
como um todo pelo método da simulação computacional conforme o item 11.2.

procedimento
desempenho
( ) Procedimento 2 – Medição (informativo, Anexo A): verificação do atendimento
ao projeto,
aos requisitos e critérios estabelecidos nesta ABNT NBR 15575-1, por meio da
da ABNT NBR
realização de medições em edificações ou protótipos construídos. Este método é
de caráter meramente informativo e não se sobrepõe aos procedimentos
descritos no item anterior (a), conforme disposto na diretiva 2:2011 da ABNT.
( ) Simulação computacional conforme ABNT NBR 15.575 - Partes 1, 4 e 5
( ) Não há avaliação de desempenho térmico nem detalhamentos suficientes que
permitam verificações através do procedimento 1 - simplificado.

Fonte: Autor

Neste caso, ao adotar a simulação computacional conforme determinações da
ABNT NBR 15.575:2013 partes 1, 4 e 5, não serão disponibilizados ao usuário os
quesitos relacionados ao Procedimento 1 – Simplificado. Desta forma, minimizam-se os
preenchimentos “não aplicáveis”, bem como facilitam as verificações.

105

4

APLICAÇÃO EM PROJETO PILOTO
Considerando diversas particularidades de tipologias, usos e etapas de projeto

aplicáveis às avaliações, foi realizada a aplicação prática da ferramenta em projeto piloto
de edificação habitacional em condição mais extrema, contendo o máximo de
informações. Isto é, um projeto executivo concluído e aprovado na municipalidade a fim
de atingir um diagnóstico mais apurado na primeira avaliação.
Sendo assim, a aplicação de projeto piloto se enquadra na fase executiva de
avaliação, com base exclusivamente aos documentos de projetos, sem intervenções de
outros profissionais senão o Autor, no papel do utilizador da ferramenta.
Nesta condição, entende-se que é possível avaliar a aplicabilidade da ferramenta
sob seguintes critérios:

a) consistência técnica de verificações sobre documentos disponíveis:
observação da aplicabilidade dos documentos de projeto disponíveis, com
avaliação da clareza de leitura e quantidade de informações aplicáveis às
checagens.

b) consistência técnica de verificações sobre documentos ausentes:
observação dos resultados obtidos sobre verificações de documentos
indisponíveis, com avaliação do comprometimento técnico causado pela análise
parcial / incompleta de documentos.
c) colaboração técnica ao(s) construtor(es) e projetista(s): observação dos
resultados sob a ótica colaborativa, com avaliação da clareza de documentos e
/ ou exigências pendentes, bem como listagens de documentos a serem
solicitados. Por exemplo, possibilitando a execução de ensaios a protótipos,
pedidos de declarações técnicas, memoriais de cálculos, informações de
fornecedores etc.
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d) praticidade da ferramenta: avaliação de facilidade de uso considerando uso
de diferentes plataformas praticáveis (PC, celular ou tablets), com observação
ao salvamento das verificações, anexação de arquivos, facilidade de
interpretação, facilidade de respostas e operacionalidade.

e) complexidade técnica das verificações: considerando que a ferramenta foi
concebida para aplicação de arquitetos, gestores e engenheiros em geral, foi
avaliada complexidade técnica das verificações efetuadas, a fim de observar a
acessibilidade e dificuldade técnica das atividades.

4.1

Metodologia de avaliação de projeto
Nestes moldes, primeiramente foi realizado um reconhecimento global do projeto

com análise das características conceituais de arquitetura, estrutura e instalações, com
preenchimento da ficha técnica do empreendimento avaliado.
Em seguida, foram realizadas as análises aos documentos conforme ordem
requisitada nos quesitos elaborados, em modo independente e gradual.
Quando as informações requisitadas foram visualizadas pelo Autor (utilizador da
ferramenta), de maneira objetiva ou subjetiva em projeto, pôde-se preencher de modo
direto as verificações.
Deparando-se com informações incompletas, foram realizados preenchimentos
apontando tais condições deficientes, de modo que também sejam contabilizados
resultados de avaliações inaplicáveis, não conformes, ou mesmo não verificadas por
ausência total ou parcial de informações em projeto que entrarão na lista de pendências.
Ao final das verificações, com resumo e filtragem dos preenchimentos em relatório
específico, foram separadas as respostas que evidenciam atendimento integral, bem
como respostas que não atendam, ou evidenciem atendimento parcial às exigências, de
modo a facilitar a visualização das informações faltantes e conflituosas para revisão de
projetos.
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4.2

Projeto avaliado
Trata-se de projeto de edificação habitacional multifamiliar composto por duas

torres de 21 e 22 pavimentos-tipo, contendo áreas comuns providas de pavimento térreo,
três sobressolos e coberturas técnicas, dispostos em terreno retangular levemente em
aclive.
No pavimento térreo encontra-se o acesso de pedestres por bloco de lazer
independente contendo guarita, salão de lazer, halls, sanitários adaptados, elevador,
escada e entrada de veículos com rampa.
No primeiro sobressolo encontram-se áreas de lazer, estar, circulação, escadaria,
elevador e sala de bombas da piscina, além de garagem coberta com vagas e áreas
técnicas.
No segundo sobressolo encontram-se áreas externas com piscina, solário, jardim
e áreas de circulação, além de demais áreas internas compostas por circulação,
vestiários, escadarias, elevadores e garagem coberta, com acesso a torre frontal.
No terceiro sobressolo, entre as duas torres, encontram-se áreas externas de
garagem, junto a jardins e circulações. Nas áreas internas, circulação, escadarias e
elevadores, de acesso a ambas as torres.
Nos pavimentos-tipo, de configuração idêntica, situam-se áreas comuns de
escadarias, caixas de elevadores (dois por torre), shafts e halls, com acesso a seis
apartamentos por pavimento.
Nas coberturas técnicas com três níveis cada, situam-se as áreas de escadarias,
barriletes,

reservatórios

e

cobertura

com

telhados,

impermeabilizada (ático), com platibandas e telhas.

além

de

laje

superior
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O projeto avaliado possui o seguinte material disponibilizado pela construtora:

•

Projeto de arquitetura (legal e executivo) ................... 21 arquivos

•

Projeto de prevenção e combate a incêndio ............... 07 arquivos

•

Projeto de estruturas e fundações .............................. 03 arquivos

•

Projeto de instalações elétricas / SPDA / Telefonia.... 26 arquivos

•

Projeto de instalações hidráulicas............................... 19 arquivos

•

Imagens de maquete eletrônica (renderização 3D)..... 24 arquivos

•

Projeto de impermeabilização .................................... 06 arquivos

•

Projeto de drenagem ................................................... 03 arquivos

•

Detalhamento de pré-moldados .................................. 05 arquivos

•

Projetos de formas e armaduras .................................. 71 arquivos

•

Projeto de pressurização ............................................. 08 arquivos

•

Sondagem e topografia ............................................... 16 arquivos

•

Memorial descritivo de acabamentos............................ 04 arquivos

TOTAL................................................................................ 213 arquivos

Incluem-se plantas, cortes, elevações, detalhamentos e memoriais, conforme
disponibilizado por construtora ciente das informações prévias do trabalho executado,
bem como objetivos e necessidades documentais.
Em que pese a minuciosa avaliação de projetos revele informações ocultas e
intrínsecas aos aspectos arquitetônicos, estruturais, de instalações e especificações
requisitadas nas verificações, foi identificada ausência de diversos documentos
exclusivos, tais como projetos de decoração, paisagismo e manual das áreas comuns,
além de aprofundamento quanto ao desempenho estrutural, desempenho térmico,
acústico, lumínico, de estanqueidade, durabilidade, saúde, higiene e qualidade do ar
tratados na norma ABNT NBR 15.575:2013 – Desempenho.
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Com preenchimento de todos os quesitos disponibilizados na ferramenta
(respostas especificadas nos checklists do Anexo A e aplicadas à ferramenta em versão
oficial no Anexo B), foi realizada a avaliação do Autor, no papel de usuário, em diversas
etapas para aprimoramento da ferramenta e adequação do conteúdo técnico.

4.3

Relatório gerado
Após aplicação piloto foram gerados 14 (quatorze) relatórios referentes a cada

seção de verificação da ferramenta, contendo 72 (setenta e duas) páginas além do
cadastro de projeto.
Conforme aplicado nas regras da ferramenta, as respostas aos quesitos
reproduziram relatórios com sinalizadores automáticos em cores verde (conformidades),
azul (pendências de documentos), amarela (ausência de informações), vermelhas
(exigências não conformes) e preto/cinza (informações complementares), permitindo
filtragens e análises quantitativas (Figura 63).

Figura 63 – Exemplo de relatório gerado das verificações preliminares e impacto ambiental

Fonte: Autor
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Figura 64 – Exemplo de relatório de checagens de durabilidade

Fonte: Autor
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4.4

Comentários gerais sobre as verificações da aplicação piloto
Englobando um material com mais de duzentos arquivos digitais, pode-se verificar

um perfil de projeto de construção civil habitacional de padrão simples (IBAPE-SP,
2.002), contendo conjuntos de projetos e especificações de diferentes setores incluindo
arquitetura, engenharia, instalações e outros favoráveis a avaliação.
As análises ao material de projeto analisado, em fase executiva, apresentaram o
seguinte reflexo:

a) Verificações preliminares: apresentaram resultados positivos em sua maioria,
constando apenas pendências sobre premissas de isolamento acústico de
áreas comuns próximas aos apartamentos do terceiro sobressolo, bem como
previsões de vidas úteis, que não constavam nem em projetos legais nem em
projetos executivos, sequer informando os demais projetistas sobre os
desempenhos pretendidos.

Gráfico 1 – Resultados das verificações preliminares da aplicação piloto

6%
12%
11%

71%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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b) Desempenho estrutural: apesar de evidenciarem um sistema construtivo
sólido o suficiente para suportar as cargas exigidas (paredes de concreto), não
há qualquer memorial de cargas, menções a atendimentos de normas, ou
mesmo condições genéricas admitidas. Visto que o sistema de vedações
verticais é a própria estrutura em sua maioria (maior parte das paredes em
concreto), verificou-se que também não há nenhuma vida útil mencionada, quer
por parte estrutural, quer por parte do sistema de vedações verticais.

Gráfico 2 - Resultados das verificações de desempenho estrutural

9%

6%

27%
49%
9%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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c)

Segurança ao fogo: Entre os documentos analisados, verificou-se a

situação mais próxima da condição ideal de projeto o conjunto de plantas de
proteção e prevenção contra incêndio, que possuem precisas declarações do
atendimento ao Decreto Estadual aplicável, bem como atendimento à
especificas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros. Mesmo assim, ainda
não constavam declarações técnicas do atendimento simultâneo a estas
exigências legais (Decreto Estadual e instruções técnicas do Corpo de
Bombeiros) a técnicas das normas da ABNT, ocasionando em pendências.

Gráfico 3- Resultados das verificações de segurança ao fogo
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80%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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d) Segurança ao uso e operação: em que pese o projeto estabeleça condições
para análises e aparente atendimento a maioria das exigências, foi verificada
ausência de documentos comprobatórios que poderiam acompanhar os
projetos, prejudicando os resultados. Todos os quesitos de ordem quantitativa
não possuíam comprovação. Além disso, não havia menções sobre áreas de
caminhamento sobre coberturas nem olhais para descidas de fachadas.
Gráfico 4 - - Resultados das verificações de segurança ao uso e operação

17%

10%
59%

10%
4%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional

e) Estanqueidade: não continham projetos, apenas especificações genéricas.
Entretanto, considerando que os sistemas de impermeabilização indicam
sistemas comuns, entende-se que há o aparente atendimento, mas sem
condições de atestar a conformidade técnica por ter ausência de documentos
declaratórios ou comprobatórios.
Gráfico 5- Resultados das verificações de estanqueidade

9%
38%

24%

29%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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f) Desempenho térmico: sem qualquer menção ao tema, pôde-se realizar a
avaliação de atendimento às aberturas de ventilação, que contavam
equivocadamente com áreas com caixilho no projeto de aprovação. Ou seja,
áreas que, caso sejam retificadas descontando áreas envidraçadas e de
caixilharia, não atenderiam sequer a exigência legal de ventilação da sala,
estando outras verificações dentro do exigido.
Quanto ao desempenho térmico pelo método simplificado, com base nas
especificações construtivas, também ocorreram pendências que limitaram os
resultados. Não há dados específicos dos materiais.
Entre as pendências mais restritivas deve-se destaque a ausência de dados de
fornecedores, modelo e geometrias de blocos, espessuras e material de
argamassa externa, espessuras e material de reboco interno, detalhamentos de
coberturas, espessuras e conflitos de especificação de telhas, entre outros que
inviabilizaram a aplicação de cálculos da NBR 15.220 (ABNT, 2003).

Gráfico 6 - Resultados das verificações de desempenho térmico

100%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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g) Desempenho acústico: entre os temas abordados pela ABNT NBR
15.575:2013, este é o mais prejudicado. Não há qualquer estudo, qualquer
indicação de premissas, parâmetros ou consultorias. Nas especificações, idem.
Apresentam apenas uma planta com indicações de futuras medições, sendo,
portanto, inaplicáveis durante as avaliações.

Gráfico 7- Resultados das verificações de desempenho acústico

10%

90%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional

h) Desempenho lumínico: sem contar com qualquer dado de iluminação artificial
ou simulação, foi realizado apenas a avaliação da relação de aberturas, que se
adequaram as exigências.

Gráfico 8- Resultados das verificações de desempenho lumínico

44%
56%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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i) Saúde, Higiene e qualidade do ar: todas as verificações indicaram aparente
atendimento mas, sem haver qualquer comprovação técnica, não podem
determinar conformidade com as exigências da ABNT NBR 15.575:2013.

Gráfico 9- Resultados das verificações de saúde, higiene e qualidade do ar

13%
37%

50%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional

j) Conforto tátil e antropodinâmico: todas as exigências foram atendidas.

Gráfico 10- Resultados das verificações de conforto tátil e antropodinâmico

100%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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k) Funcionalidade e acessibilidade: todas as exigências foram atendidas, exceto
itens complementares como academia com equipamentos acessíveis etc.

Gráfico 11- Resultados das verificações de funcionalidade e acessibilidade

100%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional

l) Durabilidade e manutenibilidade: Não há qualquer informação sobre o tema.
Sobre as avaliações mais subjetivas com método da ISO 15686 (ISO, 2008) parte 8, ainda assim, não ficaram evidentes fatores que indiquem atendimentos
às exigências. Ao contrário, evidenciaram projetos com diversos elementos
faltantes, como juntas de dilatação, telas de dispersão de fissuras, etc.

Gráfico 12- Resultados das verificações de durabilidade e manutenibilidade
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36%

10%
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18%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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m) Verificações finais e documentação: também com resultados prejudicados,
não indicaram existência de manual das áreas comuns, bem como memorial
detalhado de desempenho. Evidenciaram memorial descritivo sem qualquer
menção a desempenho e funções de materiais, assim como sequer modelos ou
marcas específicas para pesquisa de catálogos técnicos.

Gráfico 13- Resultados das verificações finais e documentação

10%
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80%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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n) Diagnóstico Geral: O resultado geral das verificações indicou a seguinte
situação:

Gráfico 14- Diagnóstico geral com verificações complementares

9%
9%

18%

54%

10%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional

Aplicando-se o filtro das exigências, excluindo as verificações complementares
e facultativas (cor preta), pode-se visualizar a seguinte situação:

Gráfico 15 Diagnóstico geral das exigências da ABNT NBR 15.575:2013 aplicadas
à ferramenta

10%
20%
59%
11%

Fonte: Autor – dados das verificações da aplicação piloto de projeto habitacional
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Isto é, 59% (cinquenta e nove porcento) das verificações indicaram conformidade
à norma ABNT NBR 15.575:2013; 11% (onze porcento) indicaram aparente atendimento
com pendência de documentos de comprovação; 10% (dez porcento) indicaram não
conformidades; 20% (vinte porcento) indicaram ausência de informações e/ou
documentos que inviabilizam a avaliação concreta de atendimento, ou não às exigências.
De modo geral, ainda que a maior parte das exigências sejam conformes à norma,
verifica-se uma quantidade significativa de pendências, indicando carência de notas e
declarações técnicas claras do atendimento às exigências, em especial de normas
correlatas citadas na ABNT NBR 15.575:2013.
Somando-se o filtro de ausência total de informações (20% em amarelo) com os
aparentes

atendimentos

às

exigências

com

informações

sem

documentos

comprobatórios (11% em azul), tem-se quase um terço das verificações com pendências.
Esta situação reflete que: mesmo que pela avaliação do Autor no papel de utilizador da
ferramenta verifique o aparente atendimento a premissas, características gerais de
forma, função, exposição e especificação de diversos elementos que cumpririam
exigências normativas da ABNT NBR 15.575:2013 e normas correlatas referenciadas,
foi tecnicamente inviável determinar a conformidade normativa a grande parte dos
parâmetros quantitativos exigidos. Parte por não conter especificações técnicas
suficientes ou simplesmente notas e menções simples para comprovação.
Tais situações, pela visão do Autor, poderiam ser evitadas caso houvessem mais
dados descritivos de especificações e referências de normas consideradas nos projetos,
através de várias maneiras previstas na ferramenta. Por exemplo por detalhamento de
informações técnicas e dados de desempenho no memorial descritivo, por anexação de
catálogos de fornecedores com dados de ensaios ou composições, ou mesmo com
declarações técnicas genéricas dos próprios projetistas, assumindo o atendimento e
responsabilidades sobre exigências de desempenho.
Visto que raras declarações técnicas acompanhavam o material, a mesma situação
foi encontrada nas exigências que, mesmo sem parâmetros quantitativos, requerem o
atendimento a normas específicas como de peças sanitárias, impermeabilização,
segurança contra incêndio e outras exigidas pela ABNT NBR 15.575:2013.
Primeiramente por englobarem verificações fora do escopo da ferramenta, que
mesmo considerando dados complementares dessas normas referenciadas, quando
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aplicáveis, não fazem parte do conteúdo do banco de dados. Além disso, por exigir
capacidade técnica superior ao próprio utilizador, quer na condição de gestor, arquiteto
ou engenheiro civil, com ou sem especializações, requisitando conhecimento de normas
específicas que não podem ser determinadas como atendidas sem análise dedicada.
Por exemplo em casos de exigências que englobem normas de saúde, higiene e
qualidade do ar, que muitas vezes precisam ser atendidas simultaneamente de modo
complexo e, sem menções claras e declarações de projetistas quanto ao atendimento
das normas citadas, não é possível comprovar o pleno atendimento exigido.
Logo, ao verificar as informações construtivas claras e aparentemente compatíveis
aos demais projetos de estrutura, instalações e arquitetura em sua maioria, pode-se
deduzir o conflito entre aspectos técnicos construtivos e aspectos técnicos
normativos do material disponibilizado. Isso se deve a presença de informações
construtivas carentes de descrições técnicas de atendimento a normas, definições de
parâmetros, níveis de desempenho, informações sobre vida útil de projeto e outros
elementos essenciais para análise específica ao atendimento da ABNT NBR
15.575:2013.

4.5

Resultados obtidos da aplicação piloto

4.5.1 Avaliação da ferramenta
A ferramenta evidenciou funcionalidade, consistência técnica e atendimento aos
objetivos iniciais satisfatórios, atingidos após revisões, testes e aprimoramentos
conceituais desenvolvidos durante a pesquisa.
Conforme preconizado nas definições de critérios de avaliação da ferramenta foram
observados os seguintes aspectos:
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a) consistência técnica de verificações sobre documentos disponíveis:
A ferramenta evidenciou clareza sobre as informações a serem verificadas nos
documentos disponíveis, contendo pontuais revisões relativas a clareza textual e
objetividade dos quesitos, minimizando dubiedades ou subjetividades.
Às exigências qualitativas, verificou-se a possibilidade de preenchimento do
checklist sem dificuldades, principalmente aos quesitos com maior explicação e
exemplos ao usuário.
Às exigências quantitativas, foi identificado baixo grau de dificuldade, dependendo
da forma de representação do projeto e clareza das informações. Tratando-se de
um projeto piloto com memorial descritivo simplificado, portanto, pode-se afirmar
que os limitados parâmetros quantitativos existentes colaboram muito e são
imprescindíveis para preenchimentos com atendimento claro às exigências
qualitativas da ABNT NBR 15.575:2013.

b) consistência técnica de verificações sobre documentos ausentes:
Apesar da quantidade relevante de projetos e informações construtivas
disponíveis, verificou-se que a ferramenta é muito útil para identificação clara das
pendências de conjuntos de projetos, declarações e informações faltantes em
memoriais descritivos que sejam necessários para atendimento às exigências da
ABNT NBR 15.575:2013 – Desempenho.
Em especial aplicação ao projeto selecionado, verificou-se que a quantidade de
informações construtivas não implica necessariamente no atendimento à
exigências normativas, que requerem comprovações e informações consistentes
para determinação de sua conformidade.
Desta forma, foram aprimorados os preenchimentos de modo a serem mais
específicos, a fim de determinar objetivamente as pendências relacionadas no
relatório

final,

como

declarações

e

informações

ausentes,

parâmetros

quantitativos faltantes e outros elementos fundamentais para avaliação integral do
projeto.
c) colaboração técnica ao(s) construtor(es) e projetista(s):
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Utilizando-se da listagem das informações e documentações pendentes, descritos
em relatório final após as verificações, pode-se afirmar que a colaboração técnica
a construtores e projetistas é de grande relevância, contendo conteúdo
simplificado e objetivo a eventuais solicitações.
Por exemplo em casos de simples informações pendentes para determinação do
atendimento à(s) exigência(s), que caso constem como pendentes, podem ser
solicitadas e incluídas nas verificações sem maiores problemas.
Como a atual pesquisa engloba uma verificação estritamente documental e
experimental, não foram contemplados acréscimos e solicitações de outros
projetos.

d) praticidade da ferramenta:
A ferramenta evidenciou praticidade satisfatória, possibilitando a implantação do
banco de dados em diversas plataformas online. Em especial, verificou-se
praticidade da ferramenta com navegabilidade através de celular, quando no caso
de impressos de projetos, que facilitam preenchimentos e permitem fácil acesso
por via web e nuvem.

e) complexidade técnica das verificações:
Em que pese a verificação das exigências da ABNT NBR 15.575:2013 contenham
muitas especialidades, requisitando conhecimentos específicos, foi identificada a
complexidade técnica relativamente baixa do usuário, possibilitando, na visão do
Autor, o uso por profissionais plenos, sem necessidade de especializações ou de
nível sênior. Entretanto, há necessidade de conhecimento da norma e elementos
gerais de cada especialidade, a fim de facilitar a busca das informações dentro do
conjunto de projetos disponibilizado.
Visto que há quesitos muito específicos, mantiveram-se as premissas de utilização
por gestores, arquitetos e engenheiros habilitados, sem aprofundamento técnico de
especialidades muito complexas, como saúde, higiene e qualidade do ar,
instalações, entre outros.
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Entre os aprimoramentos aplicados pode-se citar a adequação de unidades
Newton, quilo Newton e Joules, quando aplicáveis, de modo a facilitar o
entendimento a ambos perfis de usuários.

4.5.2 Aprimoramentos da ferramenta
A partir das falhas identificadas durante concepção, testes primários e aplicação
piloto de projeto habitacional à ferramenta, pode-se identificar as seguintes falhas de
maior criticidade e aprimoramentos aplicados:

a) Definição do sistema operacional da ferramenta: mesmo com requisitos de
operacionalidade simplificada, foram estudados diversos tipos de sistemas para
inserção do banco de dados e aplicação piloto da ferramenta. Estes estudos
destacaram dificuldades de adoção de alguns sistemas, que apesar de
cumprirem os requisitos predeterminados evidenciaram obstáculos de estética
de interface, navegabilidade e, quando mais complexos, com dificuldades de
atualização e aprimoramentos por serem praticados exclusivamente por
especialistas de tecnologia de informações (TI).
Primeiramente a ferramenta foi concebida em software de planilhas “Microsoft
Excel”, que, com obstáculos quanto a segurança dos dados, estética e
navegabilidade, passou a ser operacionada pelo sistema Wordpress com
extensão paga “Captain Form”.
Com dificuldades entre o equilíbrio entre as necessidades do programa,
entretanto, foi adotado novamente o sistema de código aberto Wordpress, com
aprimoramentos sobre nova extensão paga “Formidable Form” , específica de
formulários de maior complexidade. Com relatórios exportados em arquivo
compatível ao software de planilhas, os resultados foram formatados em
Microsoft Excel para melhor visualização.
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b) Triagem de quesitos: visto que muitos quesitos dependiam de triagem de sua
disponibilidade para melhor andamento das verificações, com filtro sobre as
verificações conforme etapa de projeto adotada, bem como dos critérios
adotados em cada exigência, foram aplicadas regras de operacionalidade. A
primeiro momento, durante os testes primários, não foram aplicadas, permitindo
o assinalamento de “inaplicabilidade” de alguns quesitos pelo próprio usuário.
Na aplicação piloto, já com mais quesitos compondo as verificações, foram
aplicadas as regras tendendo a diminuir os assinalamentos inaplicáveis e,
portanto, aprimorando a navegabilidade e automatização da ferramenta sem
novas dificuldades.

c) Gerenciamento dos dados: a princípio foram adotados três níveis de
informações aplicadas a respostas, sendo elas corretas, incorretas ou
inaplicáveis. Ao aprimorar o conteúdo e funcionamento da ferramenta, foram
aprimoradas também as possibilidades de respostas em quatro, depois cinco
níveis, repercutindo em nova aplicação de gerenciamento de dados, sendo ela
por memorial automático gerado pela ferramenta (como inicialmente), com
posterior aplicação à planilha Excel para gerenciamento dos dados.
Desta forma, o resultado final permitiu manter a separação entre os níveis de
respostas com atendimento comprovado à ABNT NBR 15.575:13 (respostas em
verde), com aparente atendimento mas sem comprovação documental (azul),
sem atendimento (vermelho), sem informações (em amarelo) e respostas
facultativas ou inaplicáveis (em preto).

127

d) Conteúdo das verificações: Após o engrandecimento da escala de dados
voltados exclusivamente de projetos de arquitetura a projetos de edificações
habitacionais, o conteúdo das verificações aumentaram significativamente,
contendo maior complexidade e, seguidamente, conseguindo abordar
informações de normas correlatas a ABNT NBR 15.575:2013, como normas
aspectos de segurança contra incêndio, revestimentos cerâmicos e norma de
desempenho térmico, quando aplicáveis.
Sendo assim, junto a amplitude de aplicação foi realizado o aprimoramento
técnico de todo conteúdo, quer nos checklists, quer nos operadores, que
também tiveram revisão técnica e funcional.
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5

CONCLUSÃO

A ferramenta elaborada revelou clareza sobre o diagnóstico do projeto avaliado
sobre exigências da ABNT NBR 15.575:2013, colaborando com levantamento de
informações que ajudem projetistas, construtores e fornecedores a identificarem
pendências à norma de desempenho. Por exemplo através da listagem de ensaios e
documentos faltantes, informações a serem revisadas, declarações de projetistas a
serem solicitadas e outras ações que tendem a aprimorar a consistência dos projetos.
Neste viés, observa-se um perfil de abordagem das exigências normativas a favor
dos profissionais da construção, contribuindo de modo direto à qualidade projetual e
construtiva. De modo indireto, observou-se também outras contribuições definidas no
objetivo da pesquisa, como minimização de riscos, custos de assistência técnica e,
principalmente, para segurança profissional e jurídica mais consistente.
Visto que a ABNT NBR 15.575:2013 ainda possui seus gargalos técnicos e práticos,
com ligeiro afastamento de projetistas à norma, pode-se afirmar que a ferramenta é uma
alternativa ao intercâmbio das exigências normativas de desempenho às atividades de
arquitetos e gestores em geral.
Após a inclusão de dados provenientes de outras normas citadas no conteúdo da
ABNT NBR 15.575:2013, verificou-se maior consistência das checagens e praticidade
da ferramenta, integrando diferentes conferências a normas. Por exemplo em
classificações de tempo de resistência ao fogo, dados de coeficientes de atritos, cálculos
de desempenho térmico, exigências de legislação de acessibilidade e outros, que
puderam ser aplicados de modo complementar ao banco de dados.
Outro ponto positivo é a relevância dos dados quando observados de modo
panorâmico, comparando avaliações entre diferentes projetos através dos dados
gerados, e, a longo prazo, possibilitando a identificação dos principais itens falhos de
projetos de edificações habitacionais. Muitas vezes, com os mesmos gargalos.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Visto que a pesquisa atendeu as expectativas iniciais mas não atingiu um limite
técnico no que tange a inclusão de dados externos relacionados à norma de
desempenho, entende-se como relevante a extensão do banco de dados também às
verificações de normas que a ABNT NBR 15.575:2013 faz referências e exige
atendimento.
Na maioria delas, de modo específico que ultrapassam o escopo da pesquisa, mas
que podem ser fortalecidas por sistemas complementares de verificações de
desempenho térmico, acústico, lumínico e outros.
Entre as oportunidades identificadas, sugere-se a aplicação do método fatorial de
manutenibilidade semelhante ao proposto por CHEW

denominado

COMASS

(Comprehensive Maintainability Scoring System) ou estudos similares também às
verificações.
Isto é, além da conformidade com os parâmetros de desempenho, estudos que
tendem a orientar, dirigir e clarear muitos aspectos técnicos ainda subjetivos em projetos,
mas que podem, dentro do possível, ser catalogados e evidenciar grandeza ilustrativa
ou mesmo fatorial de manutenibilidade, ainda pouco explorada na norma de
desempenho.
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Anexo A – Banco de dados da ferramenta (checklist)

Conteúdo restrito.

Anexo B – Aplicação piloto: relatórios gerados pela ferramenta
automatizada contendo respostas aos quesitos do banco de dados
(checklist)

Conteúdo restrito.

