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RESUMO
Acompanhando a tendência mundial de pensar a construção com base no
conceito de desempenho, em 2013 foi publicada no Brasil a ABNT NBR 15575:2013
Edificações Habitacionais – Desempenho. Sob a ótica do desempenho o edifício
deve atender às exigências do usuário, considerando o comportamento em uso e as
condições de exposição. O presente trabalho tem como objetivo propor uma
sistemática para análise de projetos visando o atendimento dos requisitos e critérios
da ABNT NBR 15575:2013, assim como evidenciar sua comprovação. A
metodologia utilizada foi a Design Science Research que organiza o processo de
projetar artefatos, buscando resolver problemas práticos. Foi realizada a revisão
bibliográfica, seguida da proposta e desenvolvimento de um instrumento de
verificação. Este instrumento foi aplicado em um projeto de um edifício residencial
de forma a testar seu uso em um contexto real. Durante essa etapa, o instrumento
foi aprimorado e desdobrado em diretrizes para os coordenadores e premissas para
contratação de projetos, conformando uma sistemática de análise de projetos à luz
da Norma de Despenho. A sistemática foi desenvolvida para ser utilizada
principalmente por coordenadores de projetos que trabalham em empresas
construtoras e incorporadoras e geralmente acompanham o processo completo de
desenvolvimento de projetos. Pretende-se que a sistemática possa estar em
constante evolução, com atualizações de conteúdo e inclusão de informações
relevantes para o contexto de utilização. Considera-se que a sistemática será de
grande utilidade na rotina de desenvolvimento de projetos para verificação de
atendimento da norma e no processo de organização de um dossiê de evidências de
conformidade. Dessa forma, sua aplicação contribui em caso de auditorias técnicas
do sistema da qualidade, para a segurança jurídica das empresas construtoras e
incorporados e, sobretudo, na qualidade dos projetos de edificações habitacionais.

Palavras chave: Desempenho de edificações; Coordenação de projetos; ABNT NBR
15575:2013; Edifícios habitacionais;

ABSTRACT
Analysis of projects to meet the standard ABNT NBR 15575:2013
Housing Buildings - Performance
Following a worldwide trend of thinking about construction based on the
concept of performance, in Brazil the ABNT NBR 15575:2013 Housing Buildings
Performance was published in 2013. From a performance perspective, the building
must meet the user’s requirements, considering the behavior in use and the
conditions of exposure. The present work aims to propose a systematic analysis of
projects to meet the requirements and criteria of the ABNT NBR 15575:2013, as well
as evidence its proof. The methodology used was the Design Science Research,
which organizes the process of designing artifacts, seeking to solve practical
problems. The bibliographic review was carried out, followed by the proposal and
development of a verification tool. In order to test the use in a real context, this
instrument was applied in a residential building project. During this stage, the
instrument was improved and deployed into guidelines for coordinators and criteria
for contracting projects, forming a systematic analysis of projects based on the
Performance Standard. The system was developed to be used mainly by project
coordinators who work in construction and incorporation companies and generally
follow the complete process of project development. The intention is to keep the
systematic in constant evolution, with content updates and inclusion of relevant
information to the context of use. The systematic can be very useful in the routine
development of projects to verify compliance with the standard and in the process of
organizing a dossier of evidence of compliance. Thus, its application contributes in
case of technical audits of the quality system, to the legal security of construction and
incorporated companies and, above all, in the quality of housing projects.

Keywords: Building performance; Project coordination; ABNT NBR 15575:2013;
Residential buildings;
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Contextualização e justificativa
O conceito de desempenho aplicado à construção civil favorece o

desenvolvimento dos sistemas tradicionais e a criação de novas tecnologias, dando
liberdade na forma de construir. Considera-se a abordagem de desempenho menos
empírica, uma vez que caracteriza de forma mais precisa o que deve ser atendido
pelo edifício e suas partes e quais métodos devem ser empregados na sua
avaliação (MITIDIERI FILHO, 1998). Portanto, sob esta ótica, o edifício é entendido
como produto que deve atender às expectativas dos usuários, considerando seu
comportamento em uso ao longo de sua vida útil.
No caso particular das habitações, as exigências dos usuários correspondem
às demandas humanas, levando-se em consideração também o significado
simbólico da moradia. O autor Cabrita (1995 apud VILLA, 2008, p. 138) define o
conceito de habitar como “uma dimensão filosófica, fisiológica, sociológica e
psicológica reportada diretamente à satisfação de um conjunto de desejos e
necessidades determinantes do bem-estar humano”. Por ter esse caráter
abrangente, a tradução das expectativas dos usuários em requisitos e critérios de
desempenho relativos à segurança, à habitabilidade, à funcionalidade e à
durabilidade, que possam ser mensurados de maneira objetiva torna-se um desafio
(AMANCIO et al., 2015).
O conceito de desempenho em edificações vem sendo estudado no mundo
há mais de 50 anos. A sistematização da noção de desempenho aplicado às
edificações iniciou-se na Europa em decorrência da industrialização do pós-guerra,
com o surgimento de novos materiais, técnicas e sistemas construtivos. Com a
produção dessas soluções inovadoras, deparou-se com a necessidade de criação
de uma retaguarda tecnológica, despertando a consciência da avaliação de
desempenho e do controle da qualidade na produção de edifícios (MITIDIERI
FILHO; GUELPA, 1992).
No Brasil, as pesquisas sobre o tema tomaram corpo na década de 1980,
quando novos sistemas construtivos surgiram como alternativa aos processos
tradicionais, visando suprir o déficit habitacional. A carência de referências
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normativas para essas soluções inovadoras impulsionou pesquisas desenvolvidas
pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) para o
extinto Banco Nacional da Habitação – BNH, formulando critérios de avaliação de
desempenho para habitações (SOUZA; MITIDIERI FILHO, 1988).
Em 2007 o conceito de desempenho foi incorporado com a criação do SiNAT,
Sistema Nacional de Avaliações Técnicas, em especial nas diretrizes para avaliação
técnica de produtos e sistemas inovadores e, posteriormente, foram também
acrescidos os sistemas convencionais. A partir de 2008, a abordagem de
desempenho passou a fazer parte da normatização brasileira, com a publicação da
primeira versão da norma Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos –
Desempenho, a qual não chegou a ser exigida. Depois de algumas revisões e
ampliação do escopo, passou a vigorar em julho de 2013 a ABNT NBR 15575:2013
Edificações Habitacionais – Desempenho, que contempla edificações habitacionais
de qualquer altura. Conhecida popularmente como Norma de Desempenho,
preconiza o atendimento aos requisitos dos usuários no que compete aos sistemas
que compõem as edificações habitacionais, independente dos seus materiais
constituintes e sistema construtivo utilizado (ABNT, 2013).
A ABNT NBR 15575:2013 traduz as exigências dos usuários em requisitos
(qualitativos) e critérios (quantitativos) de desempenho e estabelece os métodos de
avaliação que devem ser empregados para verificação. A Norma de Desempenho
está dividida em seis partes nas quais permeiam os três grupos de exigências dos
usuários – habitabilidade, segurança e sustentabilidade. Destaca-se por ter caráter
interdisciplinar e atribuir responsabilidades a cada agente da cadeia produtiva
(projetistas, fornecedores, construtores, incorporadores e usuários). Sua vigência
representa um marco para a modernização tecnológica da construção brasileira e
melhoria da qualidade das habitações (CBIC, 2013). Por trazer diretrizes
fundamentais que orientam ao Poder Judiciário como prazos de garantia, requisitos
mínimos de desempenho e vida útil de projeto, a norma contribui para regular o
mercado da habitação (AMARAL NETO et al., 2014).
As empresas têm enfrentado obstáculos em relação à aplicação desta norma
técnica, mesmo sete anos após sua entrada em vigor. Percebem-se ainda muitas
dúvidas e diferentes interpretações sobre as medidas necessárias para o
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atendimento e quais as atribuições de cada disciplina (SILVA, 2019). A exigência do
atendimento da ABNT NBR 15575:2013, além das normas correlatas existentes,
contribuem para aumentar ainda mais a complexidade do processo de projeto.
Como decorrência da dificuldade do atendimento à ABNT NBR 15575:2013, as
falhas em projeto geram problemas de qualidade construtiva e muitas vezes
manifestações patológicas no pós-entrega da edificação, resultando em prejuízos
subsequentes para diversos intervenientes da cadeia produtiva (GIGLIO, 2018).
Visto que predomina uma diversidade de problemas na qualidade das
informações e,

consequentemente,

nos resultados dos projetos, há uma

necessidade de reavaliar as práticas de gestão desse processo. O projeto ao
permear todo o ciclo de vida do empreendimento, pode atuar como meio de
comunicação entre os agentes envolvidos e impactar diretamente na qualidade do
produto final (MEDEIROS; MELHADO, 2013). Sendo assim, a qualidade dos
projetos é um dos componentes mais importantes da qualidade do empreendimento,
estando diretamente ligada ao grau de satisfação dos clientes por definir as
características do produto (TZORTZOPOULOS, 1999).
A indústria da construção civil, a partir do final dos anos 1980, passou por um
processo de reestruturação competitiva no qual alguns empreendedores notaram a
importância do projeto e da necessidade de coordenação de seu processo de
elaboração (MANSO; MITIDIERI FILHO, 2007). A maior complexidade dos edifícios
passa a exigir soluções especializadas e mais profissionais envolvidos no processo,
gerando equipes maiores e multidisciplinares. Nesse contexto, o coordenador de
projetos se torna protagonista do processo de desenvolvimento de projetos.
O coordenador de projetos tem como atribuições promover a colaboração dos
diversos intervenientes e gerir o fluxo de informações, perseguindo o bom resultado
do processo. Dessa forma, a experiência e conhecimento técnico nas diversas áreas
e também habilidades para gerenciar os profissionais que compõem a equipe é
decisiva para a qualidade do projeto encaminhado à obra (NÓBREGA JÚNIOR;
MELHADO, 2013). Além disso, faz parte da alçada do coordenador prever no
processo de contratação dos projetistas a exigência do atendimento de todas as leis
e normas técnicas incidentes sobre cada especialidade (SECOVI-SP, 2019). Posto
isto, o processo de coordenação de projetos, dispõe de ferramentas que podem
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facilitar a implementação de processos que impliquem na consideração dos
requisitos normativos (COTTA; ANDERY, 2018).
Representa um grande desafio para empresas empreendedoras, com equipes
multidisciplinares, especializadas e geralmente terceirizadas, garantir o alinhamento
e comprometimento frente aos seus ideais. Desta maneira, muitas empresas
construtoras e incorporadoras priorizam ter o coordenador de projetos como parte
integrante do quadro de funcionários, em virtude de seu vínculo com a estratégia
competitiva da empresa (MANSO; MITIDIERI FILHO, 2007).
De acordo com Giglio (2018), manter o controle de comprovação técnica ao
atendimento dos níveis mínimos de exigência da Norma de Desempenho minimiza
os riscos legais e eleva o padrão qualitativo dos edifícios. Portanto, a análise de
projetos, tendo em vista o atendimento da ANBT NBR 15575:2013 torna-se
relevante no contexto de controle da qualidade dos edifícios habitacionais. Em prol
do atendimento dos requisitos e critérios da ABNT NBR 15575:2013, este trabalho
propõe uma sistemática para verificação de projetos de edificações habitacionais
para assessorar o coordenador de projetos na observância da norma e na criação
de um dossiê do empreendimento com as evidências de conformidade, contribuindo
no processo de auditoria técnicas e na redução de riscos para empresas
construtoras e incorporadoras.

1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo geral
O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma sistemática para
análise de projetos habitacionais visando o atendimento dos requisitos e critérios da
ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais – Desempenho.
Foi proposta uma sistemática a ser aplicada durante o desenvolvimento do
projeto, para ser utilizada principalmente pelos coordenadores de projetos de
empresas construtoras e incorporadoras, que normalmente acompanham o ciclo
completo do projeto desde a concepção até a construção. Além de auxiliar o
coordenador na análise e desenvolvimento de projetos à luz da Norma de
Desempenho, essa sistemática visa destacar os documentos necessários à
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comprovação de atendimento. Desta forma, favorece a criação de um acervo de
evidências de conformidade, contribuindo com sistemas de gestão da qualidade de
empresas construtoras e incorporadoras sujeitas a auditorias técnicas e certificação
no contexto do PBPQ-H.

1.2.2 Objetivos específicos
Para compor essa sistemática a pesquisa desdobrou-se em três objetivos
específicos:


Desenvolver um instrumento de verificação dos requisitos e critérios da
Norma de Desempenho que evidencie os métodos de avaliação e quais
documentos são necessários à comprovação de atendimento da ABNT NBR
15575:2013.



Elaborar diretrizes para o coordenador com ações a serem tomadas durante o
processo de desenvolvimento de projetos.



Estabelecer

premissas

para

contratação

de

projetos

das

principais

especialidades de projetos para facilitar a verificação de atendimento.
Entende-se que esses documentos têm propósitos complementares na
verificação de projeto à luz da Norma de Desempenho como será abordado no
decorrer do trabalho.

1.3

Metodologia de desenvolvimento do trabalho
Por ter sido desenvolvido no âmbito do Programa de Mestrado Profissional do

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o trabalho pretende o
aprimoramento do exercício profissional em termos teórico e prático. Condizendo
com esta proposta, a metodologia utilizada para conduzir a pesquisa enquadra-se na
Design Science Research.
A Design Science tem como principal objetivo consolidar conhecimentos para
a construção de artefatos que permitam soluções satisfatórias aos problemas
práticos, considerando o contexto em que os resultados serão aplicados (LACERDA
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et al., 2013). Dessa forma, ao identificar, compreender os problemas reais e propor
soluções apropriadas e úteis, contribui para o avanço do conhecimento teórico da
área (BAX, 2013). Carneiro e Almeida (2019, p. 70) destacam o entendimento da
Design Science como “uma ciência que busca mais do que descrever ou explicar,
procura prescrever soluções para problemas reais”.
Nesse contexto, a Design Science Research (DSR) é o método que
operacionaliza o processo rigoroso de projetar de artefatos para resolver problemas,
avaliar o que foi projetado, ou o que está funcionando, e comunicar os resultados
obtidos (BORDIN, 2015 apud CARNEIRO; ALMEIDA, 2019). A DSR tem como
objetivo estudar e investigar o artificial e seu comportamento, tanto do ponto de vista
acadêmico como da organização (LACERDA et al., 2013). Ou seja, de acordo com
Bax (2013), esta metodologia enfatiza a conexão entre o conhecimento e a prática.
Lacerda et al. (2013) propõem uma estrutura de desenvolvimento da DSR
dividida em cinco etapas: conscientização, sugestão, desenvolvimento, avaliação e
conclusão. O presente trabalho foi estruturado a partir das etapas de condução
descrita por Lacerda et al. (2013). A Figura 1 demonstra suscintamente as etapas e
as atividades desenvolvidas no trabalho que serão descritas na sequência:

Figura 1: Fluxograma etapas da pesquisa

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Na etapa 1 (conscientização) foi identificada a questão do trabalho: “Como
contribuir para a análise de projetos de forma a sistematizar as evidências do
atendimento à Norma de Desempenho? ”. Essa indagação partiu da experiência
profissional da autora em coordenação e compatibilização de projetos, por perceber
dificuldades de compreensão e aplicação total da ABNT NBR 15575:2013 no
cotidiano.
Ainda nesta etapa, para conscientização do problema, foi realizada uma
revisão de literatura com temas pertinentes ao assunto. Para fundamentar a
pesquisa foram estudadas referências sobre gestão da qualidade na construção
civil, o papel do coordenador de projetos e a abordagem de desempenho. Na
sequência, foi realizada a leitura e análise da ABNT NBR 15575:2013 a fim de
compor um banco de dados com os requisitos, critérios e métodos de avaliação
propostos pela Norma. Também foi feito um levantamento das pesquisas que
abordam a interface da Norma de Desempenho com o projeto a fim de avaliar e
consolidar informações, contribuindo para o desenvolvimento desta pesquisa.
Na etapa 2 (sugestão) foram consultadas outras referências bibliográficas,
publicações técnicas sobre a Norma de Desempenho e normas correlatas para
fundamentar e auxiliar o desenvolvimento de uma proposta de sistemática para
análise de projetos. Verificou-se a existência de publicações específicas sobre a
Norma de Desempenho que visam auxiliar seu entendimento e facilitar sua
aplicação. No entanto, considerando a aplicação individual, ou seja, de apenas uma
das referências, na rotina de desenvolvimento de projetos, julgou-se a carência de
informações e/ou ferramentas para otimizar sua utilização e para compor um banco
de evidências de atendimento da referida norma. A partir desta análise, foi proposta
uma primeira estrutura para desenvolvimento do instrumento de verificação de
projetos.
Na etapa 3 (desenvolvimento) o instrumento foi elaborado a partir da revisão
de literatura somada à experiência da autora. O instrumento se configurou no
formato de uma lista de verificação fundamentada na sistematização e catalogação
dos requisitos e critérios da ABNT NBR 15575:2013. Nesta proposta foram
evidenciados os métodos de avaliação e seus respectivos registros necessários para
comprovação de atendimento.
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Durante a etapa 4 (avaliação) foi realizada uma aplicação piloto do
instrumento em um projeto residencial em desenvolvimento, buscando simular a
utilização do instrumento de verificação num contexto real. O objetivo da aplicação
foi avaliar a efetividade da solução proposta, as condições de utilização, as
possíveis falhas e melhorias necessárias, considerando o instrumento como um guia
para atendimento à Norma de Desempenho e organização de documentos de
evidência. A aplicação piloto teve grande relevância no processo, pois foram
identificados pontos a serem melhorados no instrumento. Durante esse processo,
verificou-se que seria interessante desenvolver orientações para otimizar o
aproveitamento do instrumento pelos coordenadores de projetos.
Dessa maneira, no decorrer da aplicação piloto, o instrumento de verificação
foi aprimorado e foram elaboradas diretrizes para o coordenador de projetos de
forma a complementar as informações contidas no instrumento. As orientações para
o coordenador visam auxiliá-lo durante o desenvolvimento dos projetos, indicando
solicitações que podem ser feitas aos projetistas e informações complementares que
devem ser checadas durante a verificação de atendimento à Norma de
Desempenho.
Posteriormente, foi desenvolvido um conjunto de premissas para contratação
de projetos como desdobramento das orientações ao coordenador, por presumir que
esta seria outra forma de contribuir no atendimento da ABNT NBR 15575:2013. Com
a utilização desse documento pretende-se que o projeto ao ser orçado já leve em
consideração à exigência da Norma de Desempenho como um todo, além de indicar
como devem ser apresentados alguns itens específicos.
Na quinta e última etapa (conclusão) foram sintetizados os principais
aprendizados a partir da elaboração da sistemática de análise de projetos composta
por: instrumento de verificação, diretrizes para coordenadores de projetos e
premissas para contratação de projetos. A partir de uma reflexão sobre as
contribuições e limitações da sistemática proposta considerando sua aplicação na
prática profissional, foram feitas sugestões para futuros trabalhos. Sendo assim, o
trabalho prescreve uma forma de sistematizar a análise de projetos visando o
atendimento da ABNT NBR 15575:2013.
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2
2.1

GESTÃO DA QUALIDADE E O PROCESSO DE PROJETO
Gestão da qualidade na construção civil
Qualidade é um conceito importante para a sociedade em geral,

representando fator decisivo para a competividade das empresas. A conceituação
de qualidade pode ser considerada como algo dinâmico, já que varia com o tempo e
os interesses das pessoas ou organizações na qual é empregada (PICCHI, 1993
apud FABRÍCIO; ORNSTEIN; MELHADO, 2010). Atrelada à indústria, a noção de
qualidade evoluiu ao longo do tempo, passando de ser uma busca de diferenciação
no mercado para uma condição de preexistência (POLACINSKI, 2006 apud
CARVALHO, 2017).
Cleto (2006) descreve que houveram quatro períodos distintos da evolução do
conceito e nomeia o último deles como “era da gestão estratégica da qualidade” que
teve início do final dos anos 60 e começo dos anos 70. Segundo a autora, neste
estágio a qualidade passa a ser encarada como uma oportunidade de concorrência
e tem como finalidade atender às necessidades do mercado e do consumidor. Esse
modelo veio a influenciar o padrão normativo da International Organization
Standarization (ISO) com o conjunto de normas ISO 9000 – “Sistemas de Garantia
da Qualidade” lançada em 1987 (CAVALHO, 2017).
No Brasil, a versão da série ISO 9000 foi publicada pela ABNT em 1994
estabelecendo diretrizes gerais para a implementação de políticas de qualidade nas
empresas e orientações para seleção de um modelo de garantia da qualidade a ser
observado nos acordos comercias (CLETO, 2006). Após atualizações em
decorrência das exigências de mercado, a ISO 9000:2015 propõe um sistema de
gestão da qualidade (SGQ) bem definido, baseado em conceitos e princípios
fundamentais, de modo a ajudar as organizações a alcançarem seus objetivos e
enfrentarem os desafios apresentados pelo contexto de globalização (ABNT, 2015).
De acordo ISO 9000:2015, a qualidade dos produtos e serviços é determinada pela
capacidade de satisfazer os clientes, incluindo não apenas sua função e
desempenho pretendidos, mas também seu valor percebido (ABNT, 2015).
Para a construção civil, a qualidade arquitetônica está associada à utilidade
dos ambientes, ou seja, aspectos funcionais somados a fatores culturais, simbólicos
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e técnicos, como estímulo ao consumidor e relações custo-benefício. Considerando
as diferentes etapas de produção do ambiente construído (concepção, projeto,
produção, comercialização, uso e manutenção), a qualidade pode assumir diferentes
significados e interpretações conforme as expectativas e interesses dos agentes
envolvidos no processo.
Para Melhado (1994), a introdução dos conceitos de qualidade representa uma
nova cultura no meio empresarial, principalmente tratando-se do setor da construção
civil, de comportamento tradicional e conservador. Souza et al. (1993 apud
MELHADO, 1994) avaliam que a melhoria da qualidade no setor da construção
depende por um lado da ação individual de empresas líderes, influenciando os
envolvidos no processo, e por outro lado, deve haver a evolução dos parâmetros
que norteiam a qualidade no mercado da construção civil. Complementarmente,
Carvalho (2007) afirma que para elevar os padrões da construção civil é necessário
articular os diversos agentes da cadeia produtiva e comprometê-los com a melhoria
dos seus processos e produtos.
Dentro da motivação pela evolução do setor empresarial no Brasil, em 1998,
foi criado o pelo Governo Federal o Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat (PBPQ-H). Este programa tem como meta organizar o
setor da construção civil em torno de duas questões principais: a melhoria da
qualidade do habitat e a modernização produtiva, gerando um ambiente de isonomia
competitiva (BRASIL, 2020). O programa está baseado em três organizações com
funções específicas que se inter-relacionam: Sistema de Avaliação da Conformidade
de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil – SiAC; Sistema de
Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos –
SiMaC; e Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores e
Sistemas Convencionais – SiNAT (BRASIL, 2018a). De acordo com Santana (2006
apud CARVALHO, 2017), o SiAC transformou-se em um programa nacional de
sistema da qualidade para a construção civil. Apesar do PBPQ-H ser de adesão
voluntária, a certificação no SiAC passou a ser um instrumento para balizar a
qualificação de empresas, sendo exigida em alguns tipos de contratos, por exemplo
para as construtoras que empreendem no Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV) desde 2009 (BRASIL, 2018a).
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Nos estudos de Baía e Melhado (1998), verificou-se que algumas empresas
encaram a adoção de sistemas de gestão da qualidade como motivação exclusiva
para a certificação, deixando seus princípios de lado e considerando apenas como
uma etapa burocrática. Já a pesquisa de Januzzi e Vercesi (2010) aponta algumas
outras motivações que levam as empresas a buscarem a certificação no contexto do
PBPQ-H, além da exigência em editais de obras públicas ou solicitação de agentes
financiadores, sendo elas: aumento da produtividade e rentabilidade; melhora do
planejamento e métodos de execução de obras; aprimoramento da gestão;
disseminação da cultura da qualidade dentro da empresa; ou na utilização da
certificação como estratégia de marketing. Portanto, há diversos motivos para que
empresas de construção de edifícios busquem a implantação de um sistema de
gestão da qualidade, sendo que Melhado (1994) destaca que o principal deles está
vinculado à redução de custos finais dos produtos.
Nesse sentido, é fundamental a valorização das etapas de estudo de
viabilidade, concepção e projeto, pois as decisões tomadas nas fases iniciais do
empreendimento são aquelas que possuem maior capacidade de influenciar em seu
custo global (FRANCO; AGOPYAN, 1993; MELHADO, 1994; MANSO, 2006). A
Figura 2 demonstra que a capacidade de influenciar o custo final do
empreendimento diminui ao longo do desenvolvimento das etapas.

Figura 2: Capacidade das fases de um empreendimento em influenciar os custos
totais da construção.

Fonte: HAMMARLUND; JOSEPHSON, 1992 apud BERTEZINI, 2006, p.15.
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Hammarlund e Josephson (1992 apud MELHADO, 1994) justificam essa
capacidade de influenciar o custo, através da identificação e correção das falhas e
defeitos precocemente. De acordo com Fiess et al. (2004), boa parte dos trabalhos
que abordam quantitativamente as manifestações patológicas das construções,
apontam as falhas provenientes de projetos como a maior causa de diversas
patologias. Desse modo, as decisões tomadas nas fases iniciais, mesmo sendo as
que representam os menores custos para o empreendimento, possuem grande
influência em todas as etapas subsequentes de produção e ciclo de vida do edifício
(BERTEZINI, 2006).
Apesar do consenso no meio técnico que as fases iniciais tenham grande
importância, muitas vezes o projeto fica em segundo plano, sendo elaborado sem o
aprofundamento necessário das soluções construtivas (FRANCO; AGOPYAN,
1993). Manso (2006), afirma que o projeto ainda é muitas vezes encarado como um
ônus que o empreendedor precisa ter antes do início da execução, e a falta de
investimento no projeto e em sua coordenação podem acarretar uma série de
problemas como: não atendimento às necessidades do cliente, incompatibilidades
entre especialidades, atrasos no cronograma, problemas de construtibilidade, entre
outros.

2.2

O processo de projeto e o coordenador de projetos
O projeto pressupõe um desenvolvimento intelectual prévio à execução. De

acordo com Melhado (1994), o projeto de uma edificação pode ser compreendido
como um processo que, a partir de dados de entrada, deve apresentar soluções que
respondam satisfatoriamente às necessidades dos clientes a quem o edifício se
destina. Baía e Melhado (1998) destacam que o projeto é uma ferramenta valiosa
para obter o desempenho esperado do produto, diminuir custos, reduzir a ocorrência
de falhas no processo de produção e otimizar as atividades de execução. Nesse
sentido, o projeto ao permear todo o processo, tem capacidade de maior impacto no
“valor” do empreendimento (CAIXA, 2002 apud MANSO, 2006).
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Portanto, considera-se que a qualidade do projeto pode agregar eficiência além
de ter grande relevância no sucesso do empreendimento (MELHADO; AGOPYAN,
1995). Para isso, deve-se considerar que a qualidade no processo do projeto é
reflexo da interação entre as várias especialidades de projeto e depende também da
participação de outros agentes do processo produtivo do empreendimento
(MELHADO, 2001). A Figura 3 que indica a inter-relação entre o projeto e os
diversos intervenientes do processo.

Figura 3: Ciclo da qualidade na construção civil e as relações entre projeto e os
demais participantes

Fonte: MELHADO, 1993 apud MELHADO, 1994, p.39.

Os projetos em geral são divididos em etapas, cada uma com objetivos e
particularidades. Para que ocorra o avanço de uma próxima fase, infere-se que o
objetivo da fase anterior tenha sido atingido. Além do cumprimento dos objetivos
estabelecidos, também devem ser considerados as margens de tempo, recursos e
custos determinados para a elaboração de um projeto. Portanto, são necessárias
ações de monitoramento e controle do andamento de cada fase.
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De acordo com o Manual de Escopo de Projetos e Serviços de Coordenação
de Projetos (SECOVI-SP, 2019), o projeto possui as seguintes fases:


Fase A: Concepção do produto (Levantamento de informações jurídicas,
legais, pragmáticas e técnicas, dados analíticos e gráficos, normas
técnicas aplicáveis, bem como a definição de padrões e critérios de
desempenho e níveis de sustentabilidade do empreendimento). Esta fase
está subdividida em: levantamento de dados, programa de necessidades e
estudo de viabilidade.



Fase B: Definição do produto (Consolidar as informações necessárias para
viabilidade física, legal e econômica para desenvolvimento do partido
arquitetônico e demais elementos do empreendimento e elaboração dos
projetos legais). Esta fase está subdividida em: estudo preliminar,
anteprojeto e projeto legal.



Fase C: Identificação e solução de interfaces (Consolidar os ambientes,
articulações, demais elementos com definições necessárias para o
intercâmbio entre todos envolvidos no processo, negociando as soluções
entre interferências). Esta fase se caracteriza como projeto básico ou préexecutivo.



Fase D: Projeto de detalhamento das especialidades (Executar o
detalhamento de todos os elementos do empreendimento de modo a gerar
um conjunto de referências suficientes para a caracterização das
obras/serviços a serem executados, bem como a avaliação dos custos,
métodos construtivos, e prazos de execução). Esta fase está subdividida
em: projeto executivo e detalhamento, mas o conjunto se caracteriza como
projeto executivo.



Fase E: Pós-entrega do projeto (Garantir a compreensão e utilização das
informações de projeto, bem como sua aplicação correta nos trabalhos de
campo).



Fase F: Pós-entrega da obra (Analisar e avaliar o comportamento da
edificação em uso para verificar e reafirmar se os condicionantes e
pressupostos de projeto foram adequados e se eventuais alterações
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realizadas em

obra estão

compatíveis

com as expectativas do

empreendedor e dos usuários).
Com edifícios mais complexos são necessárias soluções especializadas e,
portanto, o envolvimento de mais profissionais, constituindo equipes diversificadas e
cada vez maiores. Sendo assim, Souza (2016, p. 37) caracteriza o processo de
projeto como “um processo multidisciplinar em que nenhum profissional detém
conhecimentos e qualificações para exercer um controle sobre a totalidade do
processo de projeto”. Dessa maneira, o projeto pode ser visto por meio de uma
perspectiva particular de cada disciplina envolvida. No entanto, um edifício precisa
ser considerado na sua totalidade, harmonizando as diversas soluções propostas de
forma a satisfazer os diversos clientes do projeto – construtores, empreendedores e
usuários finais (FABRÍCIO; ORNSTEIN; MELHADO, 2010).
De acordo com Quinn e Hilmer (1994 apud OKAMOTO; SALERNO;
MELHADO, 2014), a terceirização ou subcontratação das atividades pode ser
encarada como uma medida estratégica e organizacional de uma empresa, uma vez
que essas não sejam estrategicamente críticas ou em caso não possuir capacitação
específica. Tradicionalmente, o processo de desenvolvimento de projetos é
caracterizado pela fragmentação e ausência de inter-relacionamento entre os
agentes, originado pela adoção de um modelo de organização sequencial do
trabalho (OKAMOTO; SALERNO; MELHADO, 2014).
Sendo assim, empresas empreendedoras com equipes multidisciplinares
precisam de muito empenho para assegurar o alinhamento e comprometimento da
equipe de projetos, normalmente terceirizada, frente aos seus ideais como:
satisfação dos clientes, exigências relativas a custos e prazos de construção,
qualidade e manutenibilidade do edifício, além de crescente preocupação com a
sustentabilidade. Por sua dimensão coletiva, a forma como é feita a organização dos
agentes e a gestão de processo desempenha papel importante na qualidade global
do projeto. De acordo com Fabrício (2007, p. 32):
“A gestão do processo de projetos se caracteriza pelas atividades de
planejamento, organização, direção, controle, envolvendo a definição
do programa, a montagem e condução da equipe de projetistas do
empreendimento, bem como a integração do projeto com a obra. ”
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Objetivando o aumento da competitividade e produtividade, empresas têm
buscado novas formas de gestão e organização dos trabalhos relacionados a etapa
de projetos das edificações. Nesse contexto, o coordenador de projetos surge como
uma figura fomentadora da integração dos diversos projetistas. De acordo com
Franco

e

Agopyan

(1993),

a

desenvolvimento de projetos e

coordenação

de

projetos

dá

suporte

ao

influencia decisivamente a qualidade dos

empreendimentos na construção civil.
A coordenação está ligada aos aspectos de processo, planejamento e
gerenciamento de soluções que sejam congruentes com as necessidades dos
clientes, compatíveis entre si e com a cultura construtiva das empresas (RUSCHEL
et al., 2013). A pesquisa de Okamoto, Salerno e Melhado (2014) aponta que nos
casos em que o coordenador é funcionário interno de uma empresa construtora há
uma predisposição para uma maior integração entre a elaboração de projetos e a
cultura construtiva da empresa, desde que tenham uma visão ampla de todo o
processo de projeto.
O PMBOK Guide (PMI, 2017) traz uma comparação interessante entre um
gestor de projetos a um maestro de orquestra, na qual em ambos casos, cada
membro (da equipe ou orquestra) possui um diferente papel, mas é o gestor ou
maestro que deve se responsabilizar pelo produto de suas equipes. Portanto, para
alcançar o bom resultado do projeto, é necessário que o gestor de projetos adote
uma visão holística para planejar, coordenar e concluir os objetivos, demonstrando
liderança, conhecimento técnico e boa comunicação (PMI, 2017). Nesse âmbito, a
atividade gerencial dá suporte ao desenvolvimento dos projetos, visando a
integração das decisões envolvidas no processo, fomentando a maior comunicação
e a geração de produtos com maior qualidade (OKAMOTO; SALERNO; MELHADO,
2014).
Sendo assim, a competência do coordenador de projetos pode ser
considerada decisiva para a qualidade do projeto enviado para a obra e, portanto,
sua função tem grande relevância para o sucesso do empreendimento (NÓBREGA
JÚNIOR; MELHADO, 2013). E por esse motivo, não é recomendado que as análises
críticas e validação dos projetos ocorram apenas de forma empírica, baseada
apenas na experiência dos coordenadores de projeto, pois assim tornam-se
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extremamente variáveis. As verificações devem ser fundamentadas também nas
experiências acumuladas em projetos anteriores da empresa, utilizando ferramentas
de acompanhamento para aprimorar as soluções utilizadas frente às demandas dos
usuários (FABRÍCIO, 2007).
De acordo com Fabrício (2007), a coordenação de projetos pode ser utilizada
em diferentes graus de maturidade na construção, sendo que em casos mais
desenvolvidos, envolve a integração dos diferentes projetistas desde a fase de
concepção. Atualmente, a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação
(ITC – Information and Communication Tecnologies) para gerenciar informações de
projeto e sistemas de apoio à gestão do processo tem se demonstrado uma valiosa
ferramenta com potencial de revolucionar as práticas predominantes (SOUZA,
2016).
Dentro desse contexto, a opção mais frequentemente utilizada é a tecnologia
Building Information Modelling (BIM) que está fundamentada no conceito de projeto
colaborativo, interoperabilidade e na cooperação entre os diversos profissionais no
desenvolvimento de um modelo de informação compartilhado (RUSCHEL et al.,
2013). Entretanto, Palos et al. (2014 apud OKAMOTO; SALERNO; MELHADO,
2014, p.129) afirmam que, de forma geral, “há uma transição lenta do processo de
troca de informações da maneira tradicional para a troca de informações detalhadas
do produto com o uso de BIM”.
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3
3.1

ABORDAGEM DE DESEMPENHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
O conceito e histórico de desempenho
Na sociedade atual, o conceito de desempenho em geral está focado na

eficiência e na qualidade (WILDE, 2019). Quando aplicado à construção civil está
diretamente ligado ao uso, ou seja, ao atendimento de determinadas expectativas do
usuário quanto ao comportamento dos sistemas constituintes da edificação durante
o período de utilização. Segundo Souza e Mitidieri Filho (1988), a avaliação de
desempenho consiste em prever o comportamento potencial do edifício, seus
elementos e instalações quando submetidos a condições normais de exposição e
avaliar se tal comportamento satisfaz as exigências do usuário.
A sistematização do desempenho aplicado às edificações, da forma como
entende-se hoje, surgiu em decorrência do processo de industrialização do pósguerra. Na década de 60, a partir do surgimento de novas técnicas de construção e
o aumento na complexidade dos edifícios, intensificou-se o estudo do tema. De
acordo com Souza, Kern e Tutikian (2018), o livro Savoir batir: habilite, durabilite,
economie des batiments (Saber construir: habitabilidade, durabilidade, economia dos
edifícios) de Gerard Blachére é reconhecido como uma importante publicação sobre
o assunto que conceitua o desempenho como comportamento em uso.
Blachére foi diretor-presidente do CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Batiment) na década de 1960 e, como relatado na entrevista de Ualfrido Del Carlo,
nessa época na França, foi montado uma espécie de laboratório dentro de unidades
de grandes conjuntos habitacionais já construídos para verificação de desempenho
in loco (DUARTE; GONÇALVES; MÜLFARTH, 2007). No livro Savoir batir, Blachére
(1978) evidencia um olhar científico para a construção das edificações e estabelece
o conceito das necessidades do homem, categorizando-as em: exigências
fisiológicas, psicológicas e sociológicas (exigências de habitabilidade) e exigências
econômicas (que se desdobram em durabilidade e de custo).
Em 1972, ocorreu nos EUA o primeiro simpósio voltado ao conceito de
desempenho aplicado ao edifício, contando com esforço conjunto das instituições
RILEM (Reunión Internacionale de Laboratories d’Essais et de recherches sur les
Materiaux et constructions), ASTM (American Society for Testing and Materials) e
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CIB (Conseil International du Batiment) (MITIDIERI FILHO, 1998). Em 1996 a ISO
(International Organization for Standartization) se integrou a este grupo, destacandose pela publicação das normas que trazem referências importantes para o conceito
de desempenho – ISO 6240:1980, ISO 6241:1984 e ISO 7162:1992 (GONÇALVES
et al., 2003). A ISO 6241 “Performance Standards in Building - principles for their
preparation and factors to be considered” definiu uma lista-mestra de requisitos
funcionais para usuários de imóveis, sendo referência para a lógica do desempenho
(AsBEA, 2014).
De acordo com Borges e Sabbatini (2008), a iniciativa mais importante
relacionada ao estudo do desempenho teve início em 2000, com a criação da Rede
Temática PeBBu (Performance Based Building) pela comunidade europeia que
visava consolidar os trabalhos anteriores e promover ações voltadas à aplicação
prática, possibilitando aos construtores uma flexibilidade razoável em relação às
soluções de projeto. Os principais benefícios para adoção do conceito de
desempenho listados pelos pesquisadores da Rede PeBBu são: implementar as
práticas de sustentabilidade nas construções, permitir maior flexibilidade de design
nos projetos e reduzir custos necessários da construção e facilitar a satisfação das
necessidades dos usuários e proprietários, a inovação tecnológica, o comércio
internacional e também a comunicação entre todos os envolvidos (BORGES;
SABBATINI, 2008).
Desde então, várias organizações internacionais relacionadas com normas de
edificações

criaram

sistemas

regulamentadores

baseados

no

conceito

de

desempenho, como é o caso do Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, Canadá,
Holanda,

Suécia,

Noruega,

Estados

Unidos

e

Espanha

(KERN;

SILVA;

KAZMIERCZAK, 2014). No caso da Espanha, por exemplo, foi criado o Código
Técnico das Edificações em 2006, que representa um marco para o sistema
espanhol e consiste num programa de avaliação oficial onde são definidas metas de
desempenho e maneiras de alcança-la, sem estabelecer o uso de determinado
procedimento ou solução (KERN; SILVA; KAZMIERCZAK, 2014).
No Brasil os primeiros estudos voltados ao desempenho aplicado à construção
civil são do início da década de 1980, quando houve um estímulo para a produção
habitacional, principalmente de habitações de interesse social, em decorrência do
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aumento significativo do déficit habitacional e suas consequências como
construções irregulares e favelas (SOUZA; KERN; TUTIKIAN, 2018). A construção
de habitações populares em grande escala capitaneada por investimentos do Banco
Nacional da Habitação (BNH) com a utilização de novos sistemas construtivos como
alternativa ao processo tradicional de construção trouxe incertezas sobre a forma de
avaliação de novas técnicas (BORGES; SABBATINI, 2008). Sem parâmetros para
validar a aptidão ao uso, a utilização destes novos processos e produtos em
conjuntos

habitacionais,

resultou

em

problemas

patológicos

precoces,

comprometendo aspectos de segurança e habitabilidade e gerando prejuízos aos
usuários e agentes intervenientes no processo de construção (MITIDIERI FILHO,
1998). Em função desse histórico de baixa qualidade e resultados desastrosos, em
1981 o BNH por meio de um contrato com o IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo), investiu em pesquisas para elaboração de
critérios voltados à avaliação de sistemas construtivos inovadores, baseados no
conceito de desempenho (BORGES, 2008).
Nos anos seguintes, o crescimento do setor da indústria da construção civil foi
incentivado pela implantação de políticas públicas para diminuir o déficit habitacional
e, em 1997, a Caixa Econômica Federal, sucessora do BNH, contratou o IPT para
revisar os estudos realizados em 1981 (BORGES, 2008). Essa atualização somada
a outros trabalhos desenvolvidos na época, visavam fornecer meios objetivos para
que os agentes promotores da habitação pudessem validar ou não a utilização de
inovações tecnológicas (GONÇALVES et al., 2003). Dada a existência de diversas
referências desenvolvidas de forma independente e, portanto, a necessidade de
harmonizá-las, em 2000, a Caixa Econômica Federal financiou através do Finep
(Financiadora de Projetos Especiais) um projeto para avaliação de sistemas
construtivos

inovadores

baseado

no

conceito

de

desempenho

(BORGES;

SABBATINI, 2008). A coordenação desse projeto ficou a cargo do Comitê Brasileiro
de Construção Civil da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e contou
com a participação de especialistas de diversas áreas (GONÇALVES et al., 2003).
Os objetivos do projeto inicial foram ampliados, especificando requisitos de
desempenho mínimos inclusive para sistemas não inovadores e definindo
incumbências dos intervenientes para obtenção do desempenho ao longo de uma
vida útil mínima obrigatória. Segundo Gonçalves et al. (2003), a estrutura foi
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proposta prevendo a adoção de normas já existentes, e pensada para que no futuro
fosse possível abranger outras classes de edifícios, além dos habitacionais. A
percepção em relação ao impacto legal que a obrigatoriedade de construir a partir do
conceito de desempenho movimentou o interesse de empresas, entidades e alguns
profissionais autônomos, havendo sua participação mesmo que de forma pontual em
itens específicos de seu interesse (BORGES, 2008). Como resultado desse projeto,
em 2008 foi publicada a primeira versão da Norma de Desempenho que se limitava
a edifícios habitacionais de até cinco pavimentos. Em função do impacto no setor, foi
prevista uma carência de dois anos para sua exigência (HIPPERT, 2020).
Pouco antes, em 2007, com a criação do Sistema Nacional de Avaliação
Técnica (SiNAT) no âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H), o conceito de desempenho voltado a soluções inovadoras havia
sido incorporado. A partir do estabelecimento de procedimentos sistematizados para
avaliação técnica de produtos, processos ou sistemas, buscou-se garantir critérios
mínimos de desempenho, favorecendo a introdução de inovações no mercado
brasileiro da construção (AMANCIO et al., 2015).
Já em 2010, data prevista para a exigência da versão publicada em 2008, foi
publicada uma nova versão da Norma de Desempenho, que teve sua exigibilidade
também suspensa. O setor da construção civil demonstrou-se despreparado para
adequar-se ao proposto pela norma e, em comum acordo, as entidades setoriais
postergaram sua exigibilidade (COSTELLA, 2018). De julho a setembro de 2012 foi
realizada uma consulta nacional de uma nova versão (ABNT, 2013). Finalmente,
após diversas reavaliações e atualizações em fevereiro de 2013, foi publicada a
atual versão da ABNT NBR 15575:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho
que abrange edificações habitacionais de qualquer altura, passando a vigorar a
partir de julho de 2013. A Figura 4 sintetiza o caminho trilhado desde os primeiros
estudos desenvolvidos no Brasil até a exigibilidade da ABNT NBR 15575:2013.

Figura 4: Cronologia
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Fonte: Elaborado pela Autora.

Em 2016, em decorrência da vigência da ABNT NBR 15575:2013, o
regimento do SiNAT foi revisado, com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos e
ampliar sua atuação, passando a incluir as avaliações técnicas de sistemas
convencionais (BRASIL, 2018a). No ano de 2018, cinco anos após a publicação da
norma, a ABNT reativou a Comissão de Estudo de Desempenho de Edificações com
o objetivo de revisar o texto das seis partes da Norma de Desempenho (ABNT,
2018). No entanto, até final de 2020, tem-se conhecimento de que as plenárias com
proposições para a revisão ainda estão ocorrendo, prenunciando uma nova versão a
ser publicada possivelmente em 2021.

3.2

Desempenho e BIM
O conceito de desempenho aplicado às edificações contribui para o aumento

da complexidade dos projetos. Os edifícios geralmente são produtos únicos,
desenvolvidos sob medida para clientes específicos, o que os torna praticamente
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protótipos com alto custo de produção e sujeitos a um processo altamente
individualizado (WILDE, 2019). Nessa perspectiva, percebe-se que a demanda de
novas exigências leva a necessidade dos projetistas de buscarem soluções
integradas capazes de atingir as metas de desempenho estipuladas (BRÍGITTE;
RUSCHEL, 2016).
A utilização de modelos tridimensionais manifesta-se como forma de facilitar o
entendimento do projeto e a compartilhamento de informações técnicas, auxiliando
no processo de definições de projeto (SILVA JÚNIOR, 2016). A utilização da
tecnologia BIM (Building Information Modeling) permite manipular não apenas
fatores geométricos, como também dados de forma mais ampla e análises mais
complexas, incluindo aspectos de desempenho, custo e produção (SILVA et al.;
2019). Ao passo que o uso da tecnologia BIM modifica a forma de desenvolver e
compartilhar os projetos, ela aumenta e o poder de decisão dos profissionais e,
portanto, sua responsabilidade (SILVA et al., 2019).
Contudo, o processo de projeto é formado por diversas etapas e
intervenientes, onde a utilização de um único aplicativo, muitas vezes, não é
suficiente para conter todas as soluções necessárias para a construção civil, sendo
necessária a interoperabilidade que é a possibilidade de passagem de dados entre
diferentes aplicativos (SILVA JÚNIOR, 2016). Para tanto, se faz necessário o
desenvolvimento de um ambiente integrado durante o processo de projeto, de forma
a testar diferentes propostas e validar as soluções mais adequadas, antevendo o
desempenho em cada uma das alternativas (BRÍGITTE; RUSCHEL, 2016).
Diante da inexistência de ferramentas capazes de analisar simultaneamente
diferentes desempenhos, são necessárias diversas simulações, requerendo uma
coordenação e gestão informações entre os diferentes aplicativos e ferramentas
para a construção dos modelos (BRÍGITTE; RUSCHEL, 2016). Portanto, mesmo
com a utilização da tecnologia BIM a coordenação dos diferentes projetistas para um
bom fluxo de informações tem papel crucial para o bom desenvolvimento do projeto.
Há

diversas

pesquisas

que

abordam

a

utilização

de

simulações

computacionais para análise de aspectos de desempenho. Para o contexto do
desenvolvimento deste trabalho, destaca-se o artigo de Silva Júnior e Mitidieri Filho
(2018) que testa a qualidade de modelos BIM no atendimento da ABNT NBR
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15575:2013. Como resultado, os autores verificaram que aproximadamente 30% dos
itens da Norma de Desempenho são verificáveis pela implementação da solução
proposta (SILVA JÚNIOR; MITIDIERI FILHO, 2018). Nota-se que há um grande
potencial na união do enfoque de desempenho com a tecnologia BIM. Contudo,
Waelkens (2012, p.18) salienta que:
“O sucesso na implantação do BIM no processo de projetos, assim
como a incorporação das questões de desempenho como premissa
de projeto, está ligado com a capacidade e preparo das pessoas
envolvidas no processo, em compreender essas questões”.

Silva et al. (2019) identifica também que alguns softwares não atendem as
demandas específicas enquanto outros possuem funcionalidades exclusivas,
dificultando a interoperabilidade. Os autores defendem, portanto, a necessidade do
desenvolvimento de soluções que tratem as informações interdisciplinares de forma
adequada, considerando efetivamente o processo de projeto.
Em vista do contexto apresentado, percebe-se que há um grande potencial de
verificação de desempenho com a utilização de tecnologias BIM, entretanto, essas
possibilidades não serão discutidas aqui por não ser o foco deste trabalho.
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4
4.1

CONCEITOS DA ABNT NBR 15575:2013
Estrutura da Norma de Desempenho
A ABNT NBR 15575:2013 estabelece referências para atendimento das

exigências

dos

usuários

de

edificações

habitacionais,

considerando

seu

comportamento em uso. Seu enfoque está no resultado, ou seja, o edifício deve
entendido como um produto que precisa cumprir sua função quando submetido a
determinadas condições de uso e exposição, independente de como são
construídos. A partir do estabelecimento de um padrão mínimo de desempenho para
as edificações habitacionais, visa a qualidade, a inovação tecnologia e a isonomia
competitiva (COSTELLA, 2018). Além disso, é uma norma que faz referência a
diversas outras, complementando-as e dando evidência a elas.
A ABNT NBR 15575:2013 traduz as exigências dos usuários em os requisitos
e critérios, sendo qualitativos e quantitativos respectivamente. Para os diferentes
sistemas são estabelecidos requisitos mínimos obrigatórios de desempenho. Em
uma parcela dos requisitos há também a indicação de valores relativos aos níveis
intermediários e superior, sendo apenas como referências informativas. Apesar de
ser pequeno o número de critérios que estabelecem três níveis de atendimento, a
diferença entre eles pode ser expressiva (SOUZA; KERN; TUTIKIAN, 2018).
Além disso, na norma foram estabelecidos os métodos de avaliação que
devem ser empregados para mensuração do desempenho e variam de acordo com
o objetivo da verificação, dentre eles estão: ensaios laboratoriais, ensaios de tipo,
ensaios de campo, inspeção em protótipos, simulações computacionais e análise de
projetos. Recomenda-se que a avaliação seja realizada por instituições de ensino ou
pesquisa,

laboratórios

especializados,

empresas

de

tecnologia,

equipes

multiprofissionais ou profissionais de reconhecida capacidade técnica (ABNT, 2013).
O esquema indicado na Figura 5 indica a classificação das exigências dos usuários
em três níveis que permitem a mensuração do atendimento: requisitos, critérios e
métodos de avaliação.

Figura 5: Resumo esquemático da Norma de Desempenho
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Fonte: MEREB, [2015?], p.5.

O texto da ABNT NBR 15575:2013 foi divido em seis partes, organizadas por
sistemas da construção. Cada sistema construtivo é composto por materiais e
componentes específicos e, ao ser aplicado em projeto, interagindo com outros
sistemas, encontra a definição de elemento construtivo (SILVA, 2019). Como
exemplo pode-se citar o bloco cerâmico como componente do sistema de alvenaria
de vedação, que por sua vez, compõe o elemento construtivo parede.
Abaixo estão relacionadas as seis partes da norma, sendo que os requisitos
dos sistemas elétricos das edificações habitacionais não foram incluídos neste
agrupamento por fazerem parte de um conjunto mais amplo de normas com base na
ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.


Parte 1: Requisitos gerais



Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais



Parte 3: Requisitos para os sistemas de piso



Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e
externas – SVVIE1

Apesar desta parte da norma indicar no título o termo “vedações” alguns critérios
são aplicados também a paredes com função estrutural e não apenas de vedação.
1
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Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas



Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários

Em função das necessidades básicas de segurança, saúde, higiene e
economia, as exigências dos usuários foram categorizadas doze requisitos divididos
em três grupos e representam outro eixo de organização da norma, sendo eles:
segurança (desempenho estrutural; segurança contra o fogo; segurança no uso e na
operação), habitabilidade (estanqueidade; desempenho térmico; desempenho
acústico; desempenho lumínico; saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e
acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico) e sustentabilidade (durabilidade;
manutenibilidade; adequação ambiental). A Figura 6 demonstra o cruzamento entre
as especialidades e os elementos da construção, esquematizando a organização da
norma, onde cada parte transita pelas exigências dos usuários.

Figura 6: Matriz da Norma

Fonte: Adaptado pela Autora, baseado em MEREB ([2015?]).
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4.2

Incumbência dos intervenientes e aspectos jurídicos
É importante destacar que na Parte 1 da ABNT NBR 15575:2013 foram

pontuadas as incumbências dos diversos intervenientes do processo construtivo
direta ou indiretamente. Resumidamente, cabe ao incorporador identificar os riscos
previsíveis na época de projeto e definir o nível de desempenho que deve ser
alcançado pela edificação; ao construtor a elaboração do Manual de Uso, Operação
e Manutenção; ao fornecedor caracterizar o desempenho de todos os materiais
fornecidos; ao projetista o estabelecimento da vida útil de projeto de acordo com as
normas técnicas; e ao usuário fazer o correto uso da edificação além de realizar as
manutenções preventivas e corretivas. Se por um lado atinge as empresas e
profissionais envolvidos no processo construtivo, por outro prevê o aumento da
responsabilidade do consumidos pela manutenção das edificações.
A atribuição de responsabilidades pode ser entendida como sinalizador para
incentivo ao amadurecimento dos aspectos de segurança jurídica (GIGLIO, 2018).
De acordo com Amaral Neto et al. (2014), apesar da norma ter uma natureza distinta
da lei propriamente dita, o seu não atendimento presume que a obra está irregular,
tornando-a passível de questionamento judicial por quem se sentir prejudicado. Os
níveis de desempenho estabelecidos pela ABNT NBR 15575:2013 tornaram-se
parâmetros em caso de necessidade de análise em processos judiciais que
envolvam por exemplo responsabilização por falhas, vícios ou defeitos construtivos
(AsBEA-RS, 2014).
Além disso, determinações contidas no Código Civil, no Código de Defesa do
Consumidor, em Códigos de Obras, em leis especiais, em Códigos de Ética
Profissional, entre outros, dão força obrigatória às Normas Técnicas ou estabelecem
consequências para seu descumprimento (CBIC, 2013). Como exemplo pode-se
citar os artigos 615 e 616 do Código Civil, que determina possibilidade de rejeição
do produto, rescisão do contrato ou abatimento do preço em caso de entrega do
produto em não conformidade, ou ainda o Art. 39, inc. VIII do Código de Defesa do
Consumidor que dispõe que os fornecedores ficam vedados de colocar no mercado
produtos que estejam em desacordo com as normas técnicas (AsBEA, 2014).
Cabe mencionar que a ABNT NBR 15575:2013 não se aplica a obras
concluídas, em andamento, ou ainda projetos protocolados antes da data de entrada
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em vigor da norma. Não sendo válida também para obras de reformas, retrofit de
edifícios ou edificações provisórias (ABNT, 2013).

4.3

Exigências dos usuários
Organizar a discussão em requisitos dos usuários facilita a compreensão, pois

diversos itens aparecem em mais de uma parte da Norma de Desempenho. Além
disso, as contratações e avaliações praticadas no mercado geralmente ocorrem por
especialidades, por exemplo, o caso das consultorias de conforto (acústico,
lumínico, térmico), projetos de prevenção e combate à incêndios, estrutura,
impermeabilização, etc. (GIGLIO, 2018). A seguir serão expostos os principais
pontos das exigências abordadas pela ABNT NBR 15575:2013 e algumas
considerações sobre o assunto.

4.3.1 Implantação e entorno
Na parte 1 da Norma de Desempenho, além dos conceitos gerais, são
descritas algumas orientações para implantação e análise de entorno. Por serem
abordadas como diretrizes, não estão especificados quais seriam o método de
avaliação para verificação desses requisitos, logo, não há documentos de evidência
específicos. No entanto, destaca-se a importância destas investigações serem
registradas.
A ABNT NBR 15575:2013 estabelece que as edificações habitacionais devem
ser desenvolvidas com base as características geomorfológicas do local,
considerando os riscos previsíveis na época de projeto, como deslizamentos,
enchentes, solos contaminados, entre outros (CBIC, 2013). Os projetos também
devem prever as interações entre construções próximas, visando a segurança e a
funcionalidade da obra e de seus vizinhos (ABNT, 2013).
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4.3.2 Desempenho estrutural
As normas prescritivas de estruturas enfocam geralmente a estabilidade e a
segurança da construção frente a cargas gravitacionais, a ação do vento, entre
outras, enquanto a Norma de Desempenho inclui também ações decorrentes do uso
do imóvel (CBIC, 2013). Em linhas gerais, a ABNT 15575:2013 estabelece que, sob
as condições de exposição, a estrutura não pode ruir ou perder a estabilidade e
deve prover segurança mediante aos esforços de utilização. São aceitas
deformações, deslocamentos e fissuras dentro dos limites estabelecidos desde que
não prejudiquem a utilização de partes móveis e funcionamento de instalações. Ou
seja, a edificação deve prover segurança aos usuários durante toda a vida útil sob
as diversas condições de exposição previstas em projeto. Ressalta-se a importância
da explicitação da vida útil projetada assim como as condições de utilização e
exposição consideradas para o desenvolvimento do projeto.
Outra exigência da Norma de Desempenho é a realização de ensaios de
impacto de corpo mole e duro os quais tem por objetivo representar choques que
podem ocorrer na edificação em uso. São estabelecidos critérios de desempenho
para determinada energia de impacto de acordo com a emprego do elemento a ser
ensaiado, por exemplo paredes internas ou externas com função estrutural ou
vedação. Apesar da comprovação de atendimento ser realizada durante a execução,
é essencial que a ação dos impactos seja prevista e considerada em projeto.
Há

outros requisitos em

relação

à

segurança

que

vão

além

da

responsabilidade exclusiva do projetista estrutural. Destaca-se o papel do projetista
de arquitetura frente a algumas situações de segurança, pois ele será o responsável
por indicar os locais onde haverá fixação de cargas suspensas, como bancadas,
tanques, lavatórios, inclusive uma previsão de fixação de armários. Também é
responsabilidade do arquiteto indicar locais onde haverá cargas concentradas, por
exemplo instalação de banheiras e spas, como premissas para elaboração dos
projetos estruturais. Caso esteja prevista a fixação de elementos nos tetos como
varal de teto ou luminárias especiais, devem ser indicados em projeto. Essas
informações são importantes para o cálculo da estrutura e dos sistemas que
compõem as vedações.
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A especificação de guarda-corpos normalmente é de responsabilidade do
projetista de arquitetura. É necessário indicar em projeto que os parapeitos e
guarda-corpos resistam a determinadas solicitações mecânicas e, portanto, também
devem ser submetidos impactos de corpo mole e duro. Caso o projetista especifique
um modelo que não tenha sido anteriormente avaliado e aprovado, é necessária a
indicação de validação por meio de ensaio prévio como condicionante para
aplicação na edificação. Como indicado na ABNT NBR 15575:2013, os guardacorpos de edificações habitacionais devem atender aos requisitos da ABNT NBR
14718 Esquadrias — Guarda-corpos para edificação — Requisitos, procedimentos e
métodos de ensaio.
Como atendimento aos itens relativos à manutenibilidade da edificação,
devem ser considerados elementos de ancoragem para balancins ou outros
equipamentos necessários à manutenção, de acordo com o sistema a ser indicado
no Manual de Uso, Operação e Manutenção. Para isso, é necessário que o projetista
de estrutura considere as cargas e solicitações decorrentes da instalação desses
equipamentos nas platibandas, lajes, alvenarias, etc. O Manual de Uso, Operação e
Manutenção também deve conter todas as informações relativas às sobrecargas
limitantes no uso das edificações.
Percebe-se que muitas vezes os projetos estruturais não apresentam
memorial descritivo, tornando mais difícil o processo de verificação do atendimento
aos requisitos e critérios. Destaca-se que para comprovação do atendimento da
ABNT NBR 15575:2013 o memorial ou as pranchas de projeto precisam trazer o
registro das premissas de cálculo e declaração de atendimento às normas
específicas dos sistemas adotados. No caso de projetos estruturais de concreto, de
acordo com a ABNT NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de concreto —
Procedimento, também se faz necessária avaliação de conformidade do projeto por
outro profissional habilitado, com o objetivo de garantir ao cliente que o modelo e
método de cálculo estão corretos (ABNT, 2014).
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4.3.3 Segurança contra incêndio
A segurança contra incêndio na Norma de Desempenho baseia-se nos
seguintes princípios: proteger a vida dos ocupantes, dificultar a propagação do
incêndio, proporcionar meios de controle e extinção do incêndio e dar condições de
acesso para as operações do Corpo de Bombeiros (ABNT, 2013). Para isso, está
fundamentada em: conceitos estabelecidos em projeto (rotas de fuga, acesso para
bombeiros, compartimentação, etc.), propriedades dos materiais e dos elementos da
construção (ignitibilidade, incombustibilidade, resistência e reação ao fogo, etc.) e a
presença de dispositivos de detecção e combate ao incêndio (CBIC, 2013).
As ações que definem a segurança contra incêndio podem ser divididas em
duas categorias: preventivas, visando prevenir a ocorrência de incêndio, e
protetoras, que têm intuito de limitar os danos ou perdas que podem ser
ocasionados pelo desenvolvimento do incêndio (BERTO; OLIVEIRA, 2020).
Portanto, a ABNT NBR 15575:2013 abrange o sistema global de segurança contra
incêndio conforme a abordagem sistêmica proposta por Berto (2018), atuando nas
diferentes etapas de desenvolvimento do incêndio tanto de forma passiva como ativa
no combate ao incêndio, como demonstra a Figura 7:

Figura 7: Etapas do desenvolvimento do incêndio

Fonte: BERTO, 2018, p. 4.
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A Norma de Desempenho propõe dois tipos de ensaios que devem ser
realizados em elementos ou produtos que compõem o edifício, sendo eles reação e
resistência ao fogo. Os ensaios de reação ao fogo estão ligados ao estágio inicial do
incêndio e tem por objetivo a verificação dos materiais empregados na construção,
como revestimentos e isolamentos, de sustentarem a combustão, propagarem o
fogo e gerarem fumaça, dificultando o abandono do edifício (BERTO; OLIVEIRA,
2020). Já os ensaios de resistência ao fogo estão associados à fase em que o
incêndio alcançou o pleno desenvolvimento e aplicam-se a elementos estruturais e
de compartimentação, visando a verificação das propriedades mecânicas,
estabilidade, integridade e isolamento térmico dos elementos frente ao calor
acentuado (BERTO; OLIVEIRA, 2020).
De acordo com Berto e Oliveira (2020), todos os detalhes que compõem o
edifício e suas partes são relevantes e devem ser avaliados perante a segurança
contra incêndio. Os autores ressaltam a importância do projeto nas especificações
técnicas e alertam que indefinições e falta de detalhamento dificultam o processo de
análise de desempenho em relação à segurança contra incêndio.
Por meio da análise de projeto pode-se verificar se a ocorrência de princípio
de incêndio foi dificultada, levando em conta as premissas adotadas para: proteção
contra descargas atmosféricas, proteção contra risco de ignição nas instalações
elétricas e proteção contra risco de vazamento em instalações de gás.
Considerando-se o início do incêndio, devem ser avaliadas medidas para assegurar
o abandono rápido e seguro da população como as rotas de fuga e sinalização,
alarme e iluminação de emergência adequados. A sinalização, alarme e iluminação
de emergência, somados aos equipamentos de extinção são considerados sistemas
de proteção ativas e devem seguir, além das respectivas normas específicas, às
regulamentações dos Corpos de Bombeiros estaduais (BERTO; OLIVEIRA, 2020).
Para dificultar a propagação do incêndio entre as unidades contíguas devem
ser verificados em projeto o isolamento de risco entre edificações e a presença de
sistemas ou elementos de compartimentação. Outra medida que visa dificultar a
propagação de chamas e, portanto, a inflamação generalizada é a definição dos
materiais empregados na construção (CBIC, 2013). Nesse sentido, destaca-se o

49

papel do arquiteto na responsabilidade da especificação de materiais de
acabamento que dificultem a propagação de chamas e não gerem fumaça
excessiva, impedindo a fuga dos usuários. Desta forma, ressalta-se a importância de
solicitar ao fabricante a classificação do comportamento do material em ensaios de
reação ao fogo para verificar a adequação ao local de aplicação. Em casos que o
projetista não é responsável pela totalidade da especificação, ele deverá indicar
quais as premissas necessárias para a escolha do material.
Já na fase mais intensa do incêndio, a resistência ao fogo destaca-se por
prescrever condições para preservar a estabilidade estrutural, minimizando o risco
de colapso estrutural (CBIC, 2013). Sendo assim, os materiais empregados na
estrutura e nos sistemas de compartimentação devem atender ao tempo requerido
de resistência do fogo (TRRF) conforme o disposto na ABNT NBR 14432:2001
Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações –
Procedimento e outras normas específicas para o tipo de estrutura utilizado (CBIC,
2013). Berto e Oliveira (2020, p.87) ressaltam que o TRRF “é um parâmetro de
projeto e não representa o tempo de duração do incêndio, tempo de evacuação da
edificação ou mesmo tempo de resposta do Corpo de Bombeiros para o início do
combate ao incêndio”.
Destaca-se que os manuais de uso, operação e manutenção também devem
conter informações básicas sobre a prevenção e combate a incêndio, pois nos
incêndios domiciliares, a ignição em geral decorre de atos inocentes de crianças ou
atos falhos de adultos, como improvisações nas instalações elétricas, descuidos
com velas ou instalação inadequada de fogão ou aquecedor (CBIC, 2013).

4.3.4 Segurança no uso e operação
Nos requisitos de segurança de uso e operação encontram-se itens referentes
a utilização segura do usuário durante suas diversas atividades na edificação
incluindo serviços de manutenção. De acordo com a CBIC (2013), há um número
significativo de acidentes que podem ser evitados ao não expor o usuário ao risco.
O projeto deve prever soluções para evitar as seguintes situações: quedas de
pessoas em situações de altura, em função da irregularidade nos pisos ou
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inadequação da especificação do acabamento; acessos não controlados a locais de
risco como áreas técnicas; ferimentos ou contusões em função partes cortantes ou
perfurantes na operação de componentes ou pela ruptura de algum sistema.
Também deve ser prevista a segurança na utilização das instalações, considerando
as normas prescritivas pertinentes.
Para garantir a manutenção também devem ser incluídas em projeto
providências que garantam a segurança de quem executará essa atividade.
Portanto, devem ser previstos reforços para a sustentação de balancins ou
cadeirinhas em platibandas, ganchos em coberturas para fixação de cordas ou
outros dispositivos de segurança, além de propiciar o caminhamento de pessoas
sobre a cobertura.

4.3.5 Estanqueidade
Estanqueidade é um item de destaque, pois umidade pode prejudicar a saúde
e higiene dos usuários além de comprometer a durabilidade da construção (CBIC,
2013). São estabelecidos critérios relativos à estanqueidade à água em pisos,
fachadas, coberturas, aberturas de ventilação e de instalações sanitárias. Portanto,
apesar de ser recomendada a contratação de um projetista especializado em
impermeabilização, todos os projetistas devem atentar-se para as soluções
propostas de forma a garantir a estanqueidade.
Nesse sentido, pode-se citar a importância da especificação pelo arquiteto ou
construtora de metais e louças sanitárias de acordo com as respectivas normas.
Outro ponto importante é em relação às esquadrias, pois normalmente a
especificação é feita pelo projetista de arquitetura de forma simplificada, apenas com
indicações de dimensão e tipo de vidro. No entanto, é necessário que, antes da
aquisição, seja verificado o atendimento da ABNT NBR 10821:2017 Esquadrias para
edificações (partes 1 e 2).
A Norma de Desempenho estabelece uma diferenciação entre as áreas
molhadas (passíveis de formação de lâmina d’água) e as molháveis (sujeitas a
respingos de águam) e, portanto, não considera as áreas molháveis como
estanques. Ressalta-se que esta informação deve ficar clara no Manual de Uso,
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Operação e Manutenção do empreendimento para orientar a correta utilização e
limpeza do ambiente.

4.3.6 Desempenho térmico
Os requisitos de desempenho térmico visam o conforto do usuário sem a
utilização de medidas artificiais para regulagem da temperatura, como aparelhos de
ar condicionado. A Norma de Desempenho possibilita três formas de avaliação de
desempenho, sendo um deles simplificado, por meio de cálculos, e dois métodos
detalhados, relativos a simulações computacionais ou medições in loco. Dentre os
métodos de avaliação, pode-se considerar mais adequado o método de simulação,
pois as outras opções trazem ressalvas.
Para determinação do desempenho térmico a ABNT NBR 15575:2013
estabelece: valores mínimos de capacidade térmica (CT) em paredes e valores
máximos de transmitância térmica (U) em paredes e coberturas; temperaturas
máxima no verão e mínima no inverno e também o percentual de aberturas em
ambientes de permanência prolongada. Para isso, devem ser consideradas as
condições climáticas dos dias típicos de verão e inverno, e a localização em uma
das oito zonas bioclimáticas as quais o país foi dividido, como mostra o mapa abaixo
(Figura 8):
Figura 8: Zoneamento bioclimático conforme NBR 15220

Fonte: AsBEA-RS, 2014, p. 48.
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A aprovação pelo método simplificado visa garantir que não sejam utilizados
componentes construtivos totalmente inadequados às condições climáticas locais
(BRITO et al., 2017). Neste procedimento devem ser cumpridas as seguintes
exigências: área de abertura efetiva das janelas deve atender a um valor mínimo em
função da área de piso, as paredes exteriores devem atender aos valores de
prescritos na norma de transmitância (U) e capacidade térmica (CT) e a cobertura
deve atender a transmitância (U) estabelecida (CHVATAL, 2014). Caso alguma
dessas exigências não seja atendida, deve ser realizada a verificação por simulação
ou medição in loco, conforme demonstrado na Figura 9. Brito et al. (2017) alertam
que há ausência de informações dos limites de aplicabilidade do método, resultando
na possibilidade de uma edificação atender ao nível mínimo estabelecido por norma,
sem que efetivamente apresentem o desempenho adequado.

Figura 9: Métodos de avaliação de desempenho térmico

Fonte: IPT apud CBIC, 2013, p. 139.
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No caso da avaliação pelos métodos detalhados, é necessário relacionar o
projeto da edificação com o sistema construtivo utilizado (BRITO et al., 2017). A
definição do método construtivo somado à outras especificações como cores e
elementos de fachada (como brises e marquises), dimensões de aberturas e
implantação têm grande relevância neste requisito, interferem positiva ou
negativamente na capacidade e transmitância térmica e na absortância da radiação
solar.
Como as medições em campo devem ser feitas nos dias típicos, precedido
pelo menos de um dia de características semelhantes, há certa dificuldade em
realizá-las (CBIC, 2013). Brito et al. (2017) acrescentam que não há indicações
sobre os procedimentos que devem ser executados durante a avaliação para tirar
conclusões sobre o desempenho térmico em caso de as medições não terem sido
realizadas em dias típicos.
Cabe observar que em relação às aberturas para ventilação em ambientes de
permanência prolongada, ressalta-se o papel do arquiteto na definição de soluções
que garantam o percentual mínimo de ventilação em relação à área do ambiente,
sem comprometer o desempenho térmico pela grande quantidade de radiação.
Principalmente para habitações multifamiliares, é indicada a contratação de um
consultor especializado desde a concepção do projeto para garantir o bom
desempenho térmico do empreendimento.

4.3.7 Desempenho acústico
Em edificações os ruídos podem ser transmitidos pelo ar (como conversas ou
outros ruídos provenientes do meio externo) ou causados pelo impacto (como
passos ou quedas de objetos). De acordo com Andrade et al. (2018), a exposição ao
ruído de longo prazo pode aumentar o risco a diversas doenças como hipertensão e
depressão e até perda da audição.
A ABNT NBR 15575:2013 – Parte 1 determina que:
“A edificação habitacional deve apresentar isolamento acústico
adequado das vedações externas, no que se refere aos ruídos
aéreos provenientes do exterior da edificação habitacional, e
isolamento acústico adequado entre as áreas comuns e privativas e
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entre áreas privativas de unidades autônomas diferentes” (ABNT,
2013, p.25).

Dessa forma, foram estabelecidos valores limites para a isolação sonora dos
diversos elementos de vedação (pisos, paredes e coberturas), visando atenuar
ruídos gerados interna e externamente à edificação, conforme indica o fluxograma
da Figura 10:

Figura 10: Fluxograma dos requisitos de desempenho acústico

Fonte: Elaborado pela Autora.

Para verificação do atendimento dos critérios de desempenho acústico devem
ser realizados ensaios de campo que caracterizam o isolamento ao som aéreo
(paredes, coberturas e pisos) e também o isolamento à ruídos de impacto (pisos ou
coberturas que tiverem uso coletivo). Como os documentos de evidência são os
relatórios dos ensaios em campo, e só é possível comprovar o atendimento aos
critérios após a obra executada. Mas a norma também prevê ensaios laboratoriais
de componentes e elementos construtivos. Esses ensaios são de grande
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importância, pois pretendem fornecer valores de referência que possibilitam a
comparação de soluções e balizam o desenvolvimento de projetos.
É importante destacar que o isolamento acústico global da fachada é
resultante da combinação entre os valores de isolamento das paredes e das
aberturas. No caso de casas térreas ou apartamentos sob coberturas, o telhado
também deve ser considerado nessa equação. Para avaliar um projeto com diversos
elementos (como uma parede com janela), é necessário ensaiar as partes e depois
calcular o isolamento global do conjunto (ABNT, 2013). Nesse quesito, ressalta-se o
papel do fornecedor em providenciar os ensaios necessários para caracterização do
potencial isolamento de seus produtos.
Outra informação importante para definir soluções é a caracterização do ruído
de entorno, ou seja, definir em qual classe de ruído cada fachada ou unidade
habitacional encontra-se de acordo com a sua localização e contexto sonoro. Para
isso deve-se levar em consideração a implantação do empreendimento, sua
geometria e distribuição dos ambientes. Portanto, recomenda-se o envolvimento de
um consultor especializado em acústica desde a concepção do projeto, auxiliando
na definição de soluções que tenham potencial para atendimento dos critérios da
norma.
Definidas as soluções, é de grande importância que a obra siga as
orientações de instalação dos fornecedores e as boas práticas de execução dos
sistemas, pois elas podem interferir fortemente no resultado. Como alerta o Manual
ProAcústica de Acústica Básica (PROACÚSTICA, 2019), a presença de frestas é
determinante na eficiência do isolamento, sendo que 0,1% de fresta em uma parede
pode comprometer até metade da eficiência de seu isolamento potencial.
A

Norma

de

Desempenho

recomenda

também

que

instalações

e

equipamentos prediais de uso coletivo acionados por terceiros não produzam níveis
elevados de pressão sonora em dormitórios, no entanto, estes critérios são de
caráter informativo. Cabe a incorporadora e/ou construtora ponderar o atendimento
destes critérios, pois parte considerável das reclamações de moradores de edifícios
residenciais são referentes aos ruídos originados por equipamentos prediais e do
sistema hidrossanitário (PIERRARD; AKKERMAN, 2017).
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Tendo em vista que no ambiente urbano a poluição sonora – conjunto de
ruídos provenientes de diversas fontes – é comum, e a Organização Mundial da
Saúde a considera uma questão de saúde pública (PROACÚSTICA, 2014), em 2016
foi promulgada a Lei nº 16.499 que dispões sobre a elaboração de um mapa de
ruído urbano da cidade de São Paulo. Esta lei pretende que o município tenha um
diagnóstico de ruído territorializado, além de orientar a adoção de políticas públicas
para melhoramento da qualidade de vida das pessoas afetadas pelo alto nível de
ruído (PREFEITURA..., 2019). Pode-se especular que ao dispor de um mapa de
ruído de acesso público o incorporador que atua na cidade de São Paulo poderá ter
uma informação mais concreta na hora de considerar a viabilidade de um terreno,
enquanto o usuário poderá ter um parâmetro de referência em termos de ruído
ambiental na aquisição do imóvel.

4.3.8 Desempenho lumínico
A iluminação dos ambientes é importante para realização de diversas
atividades dentro da habitação, seja de forma natural durante o dia ou artificial pela
noite. A Norma de Desempenho estabelece critérios mínimos para ambas,
considerando-as de forma exclusiva.
Para garantir o atendimento de iluminação natural devem ser analisadas: a
disposição dos cômodos, a orientação geográfica, o dimensionamento e posição de
aberturas e o tipo de esquadria, assim como a interferência de muros, taludes,
garagens e outras construções no entorno. A simulação tem grande relevância no
início do projeto, pois pode antecipar que uma determinada solução de geometria ou
implantação não garante os níveis mínimos de iluminação. Além disso, a simulação
é considerada o método de avaliação para o critério de níveis gerais de iluminação
natural. Portanto, recomenda-se ao coordenador a contratação de um consultor
especializado.
Com relação à iluminação artificial a norma também determina valores
mínimos lux de acordo com o ambiente de forma a garantir a ocupação e circulação
com conforto e segurança.
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4.3.9 Durabilidade e manutenibilidade
A durabilidade expressa o período de tempo esperado em que um produto
deve cumprir com as funções para as quais foi concebido, considerando a correta
utilização e manutenção. A habitação é um bem durável e, portanto, deve manter
suas características de desempenho satisfatório durante toda sua vida útil (VU). A
vida útil de projeto (VUP) é a vida útil estimada, ou seja, é uma previsão inferida a
partir de dados históricos de desempenho ou de ensaios de envelhecimento
acelerado (ABNT, 2013).
A ABNT NBR 15575:2013 determina o prazo mínimo o qual os diversos
componentes e sistemas que conformam o edifício devem se manter, resultando
numa referência técnica e jurídica relevante (CBIC, 2013). Isso se dá porque o
conceito de durabilidade está diretamente relacionado com o custo do imóvel. O
estabelecimento da VUP age como um balizador entre a possibilidade técnica e
econômica, protegendo o usuário de adquirir um imóvel com durabilidade
inadequada.
Portanto, para garantir o atendimento da VU, é necessário um esforço conjunto
de todos intervenientes do processo. Os projetos devem adequar-se aos programas
de necessidades e às condições de exposição, a especificação dos materiais
precisa ser baseada nas informações fornecidas pelos fabricantes e estar de acordo
com as respectivas normas. A construção deve ser produzida com técnicas
compatíveis, conforme especificações de projeto, boas práticas de mercado e
normas pertinentes. Além disso, a correta utilização e manutenção do edifício pelo
usuário é fundamental para que a VU atingida seja igual ou maior que a projetada.
O fabricante deve conhecer e disponibilizar informações técnicas de seus
produtos como desempenho, vida útil e durabilidade. Contudo, ele não tem como
saber onde o material será empregado, informando em geral um número de
situações limitadas e restritas de aplicação (PAGLIARI; COSTELLA; PILZ, 2018).
Com esses dados é responsabilidade do projetista indicar qual a vida útil de projeto
e por isso, é importante que todos os projetos atestem a VUP. Além disso, como as
ações de sol, chuva, vento, maresia, entre outros, agem sobre os sistemas e
contribuem para reduzir seu desempenho, considera-se imprescindível que as
condições de exposição do edifício sejam explicitadas.
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No caso de tecnologias inovadoras que não dispõem de uma norma técnica
nacional em vigor, o SiNAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Sistemas
Inovadores e Convencionais) oferece suporte à operacionalização ao avaliar
previamente os produtos por meio de ensaios, garantindo aos produtos
homologados o desempenho mínimo e a segurança dos usuários (MENDES;
FABRÍCIO; IMAI, 2017). De acordo com Mendes, Fabrício e Imai (2017), quanto
mais sistemas construtivos homologados, maior será a variedade de práticas
construtivas no país.
Para cooperar com a durabilidade do edifício, como mencionado, a
manutenção é determinante, pois define o “conjunto de atividades a serem
realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de
seus sistemas constituintes a fim de atender às necessidades e segurança dos
usuários” (ABNT, 2013, p.8). Já a manutenibilidade indica o grau de facilidade em
que o sistema possa ser recolocado ou mantido no estado para que possa executar
suas funções requeridas. O gráfico abaixo (Figura 11) demonstra como a
manutenção é responsável para prolongar a vida útil do edifício:

Figura 11: Recuperação do desempenho por ações de manutenção

Fonte: NBR 15575-1 apud CBIC, 2013, p. 33.
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O Manual de Uso, Operação e Manutenção, documento a ser fornecido pela
construtora ou incorporadora, é indispensável, sendo fundamental para transmitir de
forma clara e objetiva as orientações para o correto uso e manutenção (CBIC, 2014).
Por consequência, o atendimento integral das diretrizes contidas nesse Manual é
condicionante para alcançar a VUP. O manual indica quais e como devem ser feitas
as intervenções periódicas de manutenção: rotineiras, preventivas e corretivas.
Neste sentido é importante que os projetos sejam elaborados de forma a favorecer,
além das informações de especificações e sobre o correto uso e manutenção,
cargas previstas, cargas máximas admitidas e condições de acesso às instalações
prediais para possibilitar a manutenção dos diferentes sistemas.

4.3.10 Saúde, higiene e qualidade do ar
Para que a habitação proporcione condições adequadas de salubridade, a
Norma de Desempenho estabelece que devem ser atendidas às legislações
vigentes, como por exemplo o Código Sanitário do Estado de São Paulo. Para isso
recomenda-se que: a obra seja executada com materiais que não transmitam
substâncias tóxicas e não favoreçam a retenção de umidade, evitando a proliferação
de micro-organismos; as ventilações sejam dimensionadas de forma a não permitir a
contaminação do ar; os elementos da construção não apresentem frestas que
facilitem a infestação por pequenos animais; as áreas molhadas tenham pisos
laváveis e as peças sanitárias e bancadas não sejam porosos; as instalações
hidrossanitárias obedeçam às normas técnicas brasileiras, e portanto, trabalhem
com pressão positiva, ventilação adequada, contando com selos hídricos, etc.
Ressalta-se que o Manual de Uso, Operação e Manutenção deverá indicar a forma e
periodicidade de manutenção dos sistemas para mantê-los em bom estado de
funcionamento e evitando a proliferação de germes e bactérias.
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4.3.11 Funcionalidade e acessibilidade
A Norma de Desempenho ressalta que a compartimentação adequada e
espaços suficientes para as atividades dentro da residência são importantes para os
usuários. Ela estabelece medidas mínimas de pé-direito e que os espaços tenham
dimensões compatíveis com as necessidades humanas. Cabe observar que a
referência de quais itens devem caber nos ambientes, considerando móveis e
equipamentos-padrão do “Anexo F” da ABNT NBR 15575-1:2013 é informativa e,
portanto, dá margem a interpretações subjetivas desse conceito. Pode-se perceber
que em grandes cidades o alto custo do metro quadrado de imóveis bem
localizados, gera habitações cada vez menores, onde um mesmo ambiente pode ter
mais de um uso, corroborando para a não adoção das métricas sugeridas pelo
anexo.
As instalações também devem ser projetadas de forma a permitir o perfeito
funcionamento (pressão, vazão e volume compatível com o uso) de acordo com as
normas aplicáveis. A norma também cita a possibilidade de ampliação de unidades
habitacionais térreas e assobradas, devendo fornecer neste caso o projeto
arquitetônico e os complementares junto com o Manual de Uso, Operação e
Manutenção.
Outro requisito estabelecido é a previsão de um número mínimo de unidades
adequadas a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida de acordo com
o determinado na legislação local, além da adequação de todas as áreas comuns de
acordo com ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário e
equipamentos urbanos. Essa é uma questão que precisa ser considerada em projeto
desde sua concepção, pois a acessibilidade muitas vezes requer soluções que
afetam o dimensionamento dos espaços. Por exemplo, a substituição de degraus
por rampas, demanda um espaço consideravelmente maior para vencer o mesmo
desnível.

4.3.12 Conforto tátil e antropodinâmico
Os requisitos dos usuários em relação ao conforto tátil e antropodinâmico tem
como base os princípios da ergonomia, considerando que os componentes e
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equipamentos devem ser desenvolvidos considerando a estatura média das pessoas
e força física passível de aplicação por diferentes faixas etárias (CBIC, 2013). Para
atendimentos destes requisitos, os elementos da habitação especificados devem
estar de acordo com as respectivas normas específicas e a construtora deve exigir
dos fornecedores as declarações ou certificados de atendimento.

4.3.13 Adequação ambiental
A Norma de Desempenho não estabelece critérios e métodos relacionados ao
impacto ambiental resultante da cadeia da construção civil. No entanto, ela indica
que os empreendimentos devem ser projetados, construídos e mantidos de forma a
minimizar as alterações no ambiente, fazendo recomendações no consumo de
materiais, água e energia.

4.4

Impacto da Norma de Desempenho no processo de desenvolvimento de
projetos
Como exposto anteriormente, a exigibilidade do conceito de desempenho na

normatização brasileira só ocorreu em 2013, com a atual versão da ABNT NBR
15575:2013. Uma das dificuldades da adoção do desempenho parte da tradução
das exigências dos usuários, que são naturalmente variáveis e subjetivas, em
métricas de objetivas, consideradas dentro de determinadas condições de exposição
e uso. A afirmação de Borges e Sabbatini (2008, p.5) que “o conceito de
desempenho é sistêmico e probabilístico, e sempre atenderá uma parte da
população numa parte do tempo” expressa o porquê dessa dificuldade.
Outro ponto é a contraposição entre a abordagem de desempenho e a
abordagem prescritiva a qual representa a maior parte do arcabouço normativo
brasileiro. As normas prescritivas especificam soluções e materiais já consagrados
pelo uso e, se por um lado elas tendem a ter sua aplicação e controle mais fáceis,
por outro, podem gerar dúvidas quanto ao seu desempenho (FOLIENTE, 2000 apud
SOUZA; KERN; TUTIKIAN, 2018). Em princípio, uma norma prescritiva, ao
especificar as soluções com todas as prescrições ou detalhes de projeto, traz um
desempenho implícito, mas para estabelecer o nível de atendimento são
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necessários cálculos, experimentos ou verificações in loco (BORGES, 2008).

A

Figura 12 esquematiza as duas abordagens das normas técnicas: prescritiva e
baseada em desempenho.

Figura 12: Abordagem prescritiva e abordagem baseada no desempenho

Fonte: Elaborado pela Autora.

A abordagem do desempenho visa a adequação do edifício ao uso num
contexto determinado, independente da solução técnica adotada. Nesse sentido, há
uma tendência mundial para criação e adoção de normas desempenho, facilitando a
comparação entre sistemas construtivos tradicionalmente utilizados e novos que
poderiam atender ainda melhor às necessidades dos usuários (SOUZA; KERN;
TUTIKIAN, 2018). Portanto, ao dar liberdade na forma de construir, a adoção de
uma referência normativa baseada no conceito de desempenho contribui ao
desenvolvimento dos sistemas atuais e criação de novas tecnologias.

63

Em contrapartida, sabe-se que apesar do conceito já ter sido consolidado no
meio acadêmico há algum tempo, houve certa hesitação para sua aplicação prática
(BORGES, 2008). Uma das barreiras da utilização do conceito de desempenho
aplicado à construção civil, segundo Costella (2018), é a inércia. No Brasil, é muito
mais comum a utilização de técnicas e sistemas construtivos tradicionais que novas
tecnologias. De acordo com o autor, não há interesse em inovações por parte de
muitos profissionais, por ter a crença de que é necessário um investimento alto para
o desenvolvimento de inovações.
Costella (2018) menciona que também existe uma falta de cultura de
atendimento das normas na construção civil. Nesse sentido, a ABNT NBR
15575:2013 ao incluir uma listagem com mais de noventa referências normativas já
existentes necessárias para sua aplicação, fomenta o atendimento das normas e
traz um olhar global ao abordá-las pela perspectiva de desempenho.
A adoção da abordagem de desempenho na normatização brasileira e o
estabelecimento de parâmetros para sua avaliação dispostos na ABNT NBR
15575:2013 trouxe novos conceitos para a práticas atuais de projeto e construção
(KERN; SILVA; KAZMIERCZAK, 2014). Cotta e Andery (2018) apontam em sua
pesquisa que mesmo sabendo-se da existência da Norma de Desempenho, não há
conhecimento claro de suas demandas. É consenso, tanto nos meios acadêmicos
como no mercado, que o atendimento às exigências de desempenho requer a
valorização das etapas de concepção e projeto (SENAI; SINDUSCON-MG, 2016).
Tendo em vista a complexidade das questões que envolvem o conceito de
desempenho, é necessário projetar com esse enfoque, principalmente em razão das
crescentes preocupações a respeito da durabilidade e da sustentabilidade
(OLIVEIRA; MITIDIERI FILHO, 2012). Contudo, no Brasil, na maior parte das vezes,
essa prática é diferente, definindo-se primeiro as questões de arquitetura, de
seleção das tecnologias e de custos, para posteriormente considerar o atendimento
às exigências de desempenho (OLIVEIRA; MITIDIERI FILHO, 2012).
O próprio conceito de sistema construtivo que norteia toda a ABNT NBR
15575:2013 depende do conjunto dos detalhamentos de cada sistema (estruturas,
vedação, pisos, coberturas e sistemas hidrossanitários), já que o desempenho da
edificação é resultante da integração de todo o conjunto ao longo de uma
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determinada vida útil. Portanto, projetistas, fabricantes de materiais, construtores,
incorporadores, administradores pós-obra, entre outros agentes do setor podem ser
considerados sócios do desempenho (BORGES; SABBATINI, 2008).
Cabe ressaltar que os requisitos do usuário discriminados no item 4 da parte
1 da ABNT NBR 15575:2013 (e indicados na Figura 13 a seguir) são considerados a
“espinha dorsal” da norma e tornaram-se base para elaboração do Perfil de
Desempenho da Edificação (PDE). O PDE é um documento destinado ao início do
projeto contendo os requisitos e o níveis de desempenho pretendidos para a
edificação. Ele é exigido pelo Sistema de Avaliação de Conformidade de Empresas
de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) e, consequentemente, para a
certificação no PBQP-H. Segundo o regimento SiAC, deve-se garantir o atendimento
do PDE ao longo do processo de projeto, sendo que umas das possibilidades de
documentação do controle da elaboração de projetos é o formato de lista de
verificação (BRASIL, 2018b).

Figura 13: Exigências dos usuários conforme Norma de Desempenho

Fonte: Elaborado pela Autora.
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É preciso mencionar que a norma deixa clara a responsabilidade dos
projetistas especificarem materiais, componentes e sistemas que atendam suas
respectivas normas prescritivas. Para tanto, Silva (2019) salienta que para uma
correta especificação, o projetista deve conhecer as propriedades previstas nas
normas técnicas, analisar se estão de acordo com a função pretendida considerando
seu contexto no sistema construtivo e também solicitar ao fabricante a comprovação
de conformidade. Além disso, para a comprovação de atendimento do sistema ou
elemento aos requisitos da ABNT NBR 15575:2013 deve ser feita por meio dos
métodos de avaliação previstos pela norma de acordo com as condições de
utilização, como análise de projetos, ensaios laboratoriais, protótipos ou simulações
computacionais.
Considerando essa conjuntura, existe a possiblidade do projetista não
especificar os produtos em si, apenas as características necessárias ao
desempenho. Segundo Silva (2019), quando o projetista não é responsável pela
totalidade da especificação, deverá indicar a necessidade de complementação por
outra disciplina ou por outro especialista.
Lima et al. (2014) aponta outra questão a ser considerada é a complexidade
das inter-relações de variáveis que integram diferentes domínios de interesse ao se
pensar no desempenho global, com alguns objetivos por vezes inclusive conflitantes.
De acordo com os autores, não se trata de combinar soluções para formar uma
solução geral, é necessário balancear os interesses divergentes entre as disciplinas,
compatibilizando os diferentes objetivos de projeto (LIMA et al., 2014). Nesse
sentido a complexidade do processo de projeto torna imprescindível sua gestão e
coordenação (BRÍGITTE; RUSCHEL, 2016).
O estabelecimento da ABNT NBR 15575:2013 contribui para a progresso da
engenharia civil, já que colabora para a diminuição das incertezas a partir de
critérios objetivos, instrumenta do Código de Defesa do Consumidor e estimula à
isonomia

competitiva

com

a

diferenciação

entre

as

empresas

ou

entre

empreendimentos (SILVA JUNIOR; MITIDIERI FILHO, 2018). Segundo Giglio
(2018), a rigidez normativa impulsiona a qualificação profissional e favorece a
evolução tecnológica. Contudo, não basta fortalecer apenas a parte técnica de
produção, é necessário manter o controle de comprovação técnica ao atendimento
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das exigências. A elaboração de projetos de forma integrada é o primeiro passo para
o cumprimento do desempenho das edificações em todo processo (SENAI;
SINDUSCON-MG, 2016).
Apesar das dificuldades de adoção, a Norma de Desempenho representa a
melhor maneira de atender às exigências dos usuários e garantir a qualidade, por
ser a forma mais inteligente e econômica de se construir (COSTELLA, 2018). A
partir da compreensão do contexto e da realidade das empresas, pode-se perceber,
mesmo após sete anos da vigência da Norma de Desempenho, que há dificuldades
de atendimento à norma e sua compreensão global.
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5

SISTEMÁTICA DESENVOLVIDA PARA A ANÁLISE DE PROJETOS À LUZ
DA NORMA DE DESEMPENHO
A partir do contexto apresentado, surge o questionamento de como contribuir

para o efetivo atendimento da ABNT NBR 15575:2013 durante a etapa de
desenvolvimento de projetos. Voltada para esta indagação, a proposta de
desenvolver uma sistemática para análise de projetos à luz da Norma de
desempenho visa garantir o controle das verificações de projeto e evidenciar os
documentos necessários para comprovação, trazendo segurança jurídica e
contribuindo com sistemas de gestão da qualidade de empresas construtoras e
incorporadoras sujeitas a auditorias e também com a qualidade dos projetos.
A colaboração entre os agentes do processo é fundamental para o bom
desenvolvimento do projeto. Quanto mais envolvidos no processo, mais desafiador é
a coordenação entre as diferentes especialidades. Entende-se que o papel do
coordenador de projetos deve fomentar a integração entre o projeto de arquitetura e
as diferentes engenharias. Assim sendo, para elaboração deste trabalho procurouse focar nos coordenadores de projetos que trabalham em empresas construtoras e
incorporadoras, que usualmente acompanham o processo de desenvolvimento de
projetos na íntegra, desde sua concepção até o envio para execução, e estão
alinhados com a estratégia competitiva da empresa. Além disso, acredita-se que por
sua posição central no processo de desenvolvimento de projetos, dúvidas e
questionamentos que surgirem, poderão ser sanados junto aos projetistas e
fornecedores, e demais responsáveis de outros setores dentro do âmbito da
empresa construtora e incorporadora.
Para cumprir com objetivo exposto, primeiramente foi desenvolvido um
instrumento para direcionar a verificação dos requisitos e critérios da Norma de
Desempenho e evidenciar os documentos necessários à comprovação de
atendimento. O modelo escolhido foi uma lista de verificação, fundamentada em
outras publicações obtidas na fase de revisão bibliográfica e também a partir da
experiência da autora em coordenação e compatibilização de projetos de edifícios
habitacionais. Foram utilizadas como principais referências, além da ABNT NBR
15575:2013, as seguintes publicações:
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Análise dos critérios de atendimento à Norma de Desempenho ABNT NBR
15.575: estudo de caso em empresas do programa Inovacon-CE (MOURÃO
et al., 2016), publicado pelo Coopercon-CE em parceria com o Sinduscon-CE.



Manual de Escopo de Projetos e Serviços: Coordenação de Projetos
(SECOVI-SP, 2019), publicado pela Secovi-SP em parceria com a AGESC.



Guia para arquitetos na aplicação da Norma de Desempenho ABNT NBR
15.575 (MEREB, [2015?]), publicado pela AsBEA em parceria com o CAUBR.
A proposta inicial do instrumento foi submetida a uma aplicação piloto

buscando verificar a praticidade do instrumento e a clareza das informações. Em
decorrência da aplicação piloto verificou-se que seria interessante relacionar
orientações e providências a serem tomadas pelo coordenador de projetos,
compondo um conjunto de diretrizes a ser considerada durante o desenvolvimento
do projeto.
Considera-se que para o cumprimento da Norma de Desempenho, os
diferentes projetos devem trazer informações características, como exemplo a
explicitação da vida útil de projeto e atendimento a normas específicas. Dessa
forma, buscando facilitar a análise e evidenciar a observância da ABNT NBR
15575:2013, as diretrizes foram desdobradas num conjunto de premissas a serem
consideradas no momento de contratação dos projetos. Essas premissas buscam
garantir mediante contrato que o projeto contenha de forma clara e objetiva o
conteúdo necessário para a verificação do projeto no que diz respeito aos requisitos
e critérios de desempenho.
A sistemática proposta – formada pelo instrumento de verificação, diretrizes
para o coordenador de projetos e premissas para contratação de projetos – visa
orientar os coordenadores durante todo o processo de desenvolvimento e
compatibilização dos projetos à luz da ABNT NBR 15575:2013. Objetiva-se que esse
modelo aglutine informações e parâmetros para atendimento da Norma de
Desempenho de uma maneira objetiva, facilitando o dia a dia dos coordenadores de
projeto. Ressalta-se que a sistemática proposta pressupõe um conhecimento prévio
da Norma de Desempenho, constituindo um roteiro para o coordenador de projetos.
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Cabe mencionar que a sistemática proposta buscou abarcar os diferentes
sistemas e tipologias construtivos de edificações habitacionais conforme preconiza a
Norma de Desempenho. Contudo, foi desenvolvida considerando a experiência
profissional da autora. Nesse sentido, pode-se dizer há uma tendência em elucidar
melhor os sistemas voltados a habitações multifamiliares em estrutura reticulada em
concreto armado e em alvenaria estrutural. Como a sistemática é passível de
aprimoramento, poderá ser incrementada conforme o contexto e enfoque de
utilização.
Visando uma melhor explanação sobre o trabalho, a sistematização foi
separada e descrita em três seções: instrumento de verificação, diretrizes para o
coordenador e premissas para contratação de projetos. Os arquivos encontram-se
disponíveis na íntegra nos apêndices A e B.

5.1

Instrumento de verificação de projetos

5.1.1 Estrutura do primeiro modelo de instrumento
O instrumento foi definido como uma lista de verificação contendo os
requisitos e critérios das seis partes da Norma de Desempenho. Considerou-se o
preenchimento das lacunas quanto ao atendimento pelo coordenador do projeto com
base nas informações contidas nas diferentes etapas de projeto e consulta com
outros intervenientes. O instrumento tem como objetivo auxiliar o planejamento, a
elaboração e a compatibilização entre os projetos das diferentes especialidades que
constituem as edificações habitacionais.
A proposta foi elaborada no software Microsoft Excel, por ser um programa
amplamente conhecido que permite a sistematização e análise de dados em formato
de planilhas, e possibilita a edição inclusive de forma online, caso seja necessário.
Para preenchimento da lista de verificação pelo coordenador de projetos é
necessário apenas conhecimento básico do software.
A partir da análise e organização dos requisitos e critérios dos usuários
conforme as partes das ABNT NBR 15575:2013, seguindo a estrutura da Norma,
foram listados os requisitos que se subdividem em critérios, os quais são
apresentados em forma de perguntas. Neste primeiro modelo, como ilustra a figura
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abaixo, foram relacionadas nas colunas respectivamente: as seis partes da norma,
os requisitos seguidos dos critérios, os intervenientes do processo, as etapas de
projeto, os métodos de avaliação e os tipos de arquivo de evidência. A penúltima
coluna foi destinada ao atendimento dos critérios e indicação de arquivo para
comprovação de atendimento e, por último, foi designado um espaço para possíveis
observações da análise.

Figura 14: Trecho da primeira proposta do instrumento de verificação

Fonte: Elaborado pela Autora.

Conforme mencionado, essa proposta de instrumento de verificação foi
submetida à uma aplicação piloto e, após considerações acerca sua utilização num
contexto prático, o instrumento foi aprimorado. Como o foco do trabalho está em
apresentar na versão aprimorada, a pormenorização do conteúdo e organização do
instrumento será apresentado no item “5.1.4 Características do instrumento
aprimorado”.
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5.1.2 Projeto para aplicação piloto
Após a elaboração da primeira versão do instrumento de verificação, foi
realizada uma aplicação piloto em um projeto habitacional, visando simular sua
utilização num contexto real. Para descrição do projeto em questão, serão usados os
nomes fictícios de “Empresa Sigma” e “Projeto Alfa”, por questões de informações
sigilosas. Pelo mesmo motivo, não serão apresentados dados específicos dos
projetos analisados.
A aplicação piloto teve por objetivo avaliar o instrumento nos seguintes
aspectos:


Praticidade de utilização: avaliar a facilidade de uso da lista de verificações.



Clareza da informação: ponderar se o conteúdo e as descrições dos critérios
estavam o suficientemente claros.



Evidências do atendimento: verificar a funcionalidade de criação de um dossiê
com os documentos comprobatórios de atendimento.



Relatório gerado: considerar a extração de dados relativos ao atendimento do
projeto analisado.
A Empresa Sigma é uma empresa construtora e incorporadora com

experiência de mais de quatro décadas no mercado de construções comerciais e
principalmente residenciais. Com mais de 100 edifícios concluídos, construiu
empreendimentos em diversas cidades do Brasil voltados tanto para alta renda
como para segmentos econômicos. Esta empresa possui certificação nível A no
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBPQ-H), necessária
para participação de programas como o Minha Casa, Minha Vida e financiamentos
realizados pela Caixa Econômica Federal.
O Projeto Alfa é de um edifício habitacional multifamiliar e a Empresa Sigma
disponibilizou os documentos do projeto ainda em desenvolvimento. Sendo assim, a
aplicação foi feita numa primeira emissão de projeto executivo que ainda passaria
por uma ou mais revisões até ser liberado para execução. A avaliação foi realizada
pela Autora no papel de coordenadora de projetos, considerando exclusivamente os
documentos disponibilizados pela empresa, tais como pranchas de projeto, projetos
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aprovados e memoriais descritivos das diferentes especialidades, sem intervenção
dos demais projetistas, fornecedores ou outros agentes da Empresa Sigma.
A primeira etapa para aplicação piloto foi um reconhecimento geral do projeto
em questão, com análise de quais produtos foram gerados pelos diferentes
projetistas. Na aplicação piloto, foram excluídos apenas os itens que não se
aplicavam ao projeto. Já os itens com comprovação na etapa de obra e pós-obra
foram identificados como responsabilidade da obra, indicando que requisitos e
critérios teriam seu atendimento explicitado na fase posterior àquela em que o
projeto se encontrava.
O Projeto Alfa é de um edifício composto por quatorze pavimentos tipo com
apartamentos de um e dois dormitórios, área de circulação, caixa de escada e
elevadores. No pavimento térreo encontram-se áreas comuns de circulação,
escadas e elevadores, além de área de lazer coberta, sanitários e áreas técnicas
como centro de medição, salas de quadros, ambiente para reservatórios e
depósitos. Outras áreas técnicas como área de reservatórios e casa de bombas
encontram-se no pavimento de cobertura. O material disponibilizado pela construtora
foi relacionado conforme Tabela 1:

Tabela 1: Relação do tipo e número de arquivos analisados.
TIPO
Projeto de arquitetura

Projeto de estrutura
Projeto de instalações
elétricas, SPDA e telefonia
Projeto de instalações
hidráulicas e gás
Projeto de prevenção e
combate a incêndio
Projeto de impermeabilização
Projeto de ar condicionado e
exaustão

Aprovado
Plantas, cortes e elevações
Detalhamentos
Forma
Alvenaria estrutural
Plantas, esquemas e
detalhes
Memorial
Plantas, esquemas e
detalhes
Memorial
Plantas, cortes e elevações
Documentos
Plantas e detalhes
Plantas e detalhes
Memorial e planilhas

Nº
ARQUIVOS
5
11
45
14
17
14
1
9
2
4
8
19
6
3
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Projeto de fundação
Projeto de paisagismo
Consultorias específicas
TOTAL

Plantas e detalhes
Plantas e detalhes
Relatórios

2
7
6
173

Fonte: Elaborado pela Autora.

Após a análise dos arquivos recebidos foi efetuado o preenchimento do
instrumento de verificação, com o atendimento ou não dos requisitos e critérios
estabelecidos pela ABNT NBR 15575:2013 e, sempre que possível, foram
relacionados os arquivos recebidos com a observância dos critérios, com o objetivo
de avaliar a composição um dossiê de evidências.

5.1.3 Balanço da aplicação piloto
A aplicação piloto demonstrou-se importante para melhoria da usabilidade do
instrumento de verificação, contribuindo também para reflexões sobre o conteúdo
técnico. Em concordância com os objetivos da aplicação piloto, foram observados os
seguintes aspectos:


Praticidade da ferramenta: foi verificada a necessidade de alguns ajustes no
instrumento para facilitar sua utilização pelo coordenador de projetos. A partir
das alterações de inserção de filtros, alteração da nomenclatura das etapas,
reorganização das colunas e categorização por cor do atendimento dos
critérios, entende-se que a lista de verificação se tornou mais prática e útil na
análise de projetos.



Clareza da informação: o conteúdo do instrumento e as descrições dos
critérios apresentaram-se suficientemente claros e objetivos. Entretanto,
identificou-se que a inclusão de informações complementares seria de grande
utilidade. Foram acrescentados os títulos das normas as quais a ABNT NBR
15575:2013 faz referência, indicando o assunto que tratam, e também as
premissas de projeto presentes na própria norma.



Evidências do atendimento: a lista de verificação demostrou ser um facilitador
para a criação de um dossiê de documentos comprobatórios de atendimento.

74

Ao relacionar o método de avaliação apontado pela norma, guia o
coordenador a buscar e arquivar as evidências, ferramenta conveniente para
o sistema de gestão da qualidade, em casos de auditorias de certificação e
também importante para a segurança jurídica da empresa. No entanto, a
sugestão de utilização de atalhos demonstrou-se potencialmente adequada
para localização de arquivos de evidência.


Relatório gerado: a partir da avaliação do projeto piloto, foi possível extrair
dois gráficos que indicam o atendimento dos requisitos e critérios, sendo que
o primeiro deles informa a proporção entre itens considerados atendidos e o
segundo apresenta uma quantificação de documentos de evidência da
observância da norma.
Portanto, durante a aplicação piloto percebeu-se que o instrumento poderia

ser otimizado para facilitar a navegação. Foram desenvolvidos alguns comentários
relativos ao conteúdo técnico que serão expostos no próximo item. O instrumento de
verificação aprimorado encontra-se na íntegra no Apêndice A.

5.1.4 Características do instrumento aprimorado
Após os ajustes de configuração do instrumento no decorrer da aplicação
piloto, seu layout e funcionalidade foram melhorados. A Figura 15 demonstra a
organização o instrumento de verificação aprimorado que será descrito na
sequência.

Figura 15: Trecho do instrumento de verificação aprimorado com indicação dos
cabeçalhos
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Fonte: Elaborado pela Autora.

Conforme mencionado anteriormente, o instrumento teve como base para a
elaboração, além da Norma de Desempenho (versão de 2013) e a experiência da
autora, principalmente as seguintes publicações: “Análise dos critérios de
atendimento à Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575: estudo de caso em
empresas do programa Inovacon-CE” (MOURÃO et al., 2016), “Guia para arquitetos
na aplicação da Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575” (MEREB, [2015?]), e
“Manual de Escopo de Projetos e Serviços: Coordenação de Projetos” (SECOVI-SP,
2019). A Figura 16 esquematiza de forma simplificada como foi elaborada a planilha
a partir das referências citadas acima.
Também foram utilizadas outras referências complementares como: “Caderno
técnico AsBEA-RS: Norma de Desempenho” (AsBEA-RS, 2014), “Desempenho de
edificações habitacionais: guia orientativo para atendimento à norma ABNT NBR
15575:2013” (CBIC, 2013), “Desenvolvimento de ferramenta de verificação de
parâmetros de desempenho em projetos de edificações habitacionais” (GIGLIO,
2018), “Manual para contratação de projetos para o desempenho de edificações
habitacionais” (SENAI; SINDUSCON-MG, 2016), entre outros.

Figura 16: Esquema das principais referências usadas para conformar o instrumento.
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Fonte: Elaborado pela Autora.

Na versão final, a organização geral foi praticamente mantida em relação à
primeira versão. Como a norma está dividida em seis partes, a primeira coluna a
parte da norma a qual pertence o requisito e critério. Nas segunda, terceira e quarta
colunas estão classificados os requisitos dos usuários, organizados do geral para o
específico. Nas quinta e sexta colunas apresentam-se os critérios, onde os itens em
amarelo na coluna cinco (conforme exemplo da Figura 17) foram considerados os
mais perceptíveis aos clientes segundo o caderno “Análise dos critérios de
atendimento à Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575: Estudo de caso em
empresas do programa Inovacon-CE” de Mourão et al. (2016). Essa sinalização
deixa um alerta ao coordenador dos itens que possuem maiores índices de
reclamação e observação pelos consumidores como: requisitos relativos à
estanqueidade, desempenho acústico, funcionalidade, entre outros (MOURÃO et al.,
2016).
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Figura 17: Trecho do instrumento de verificação aprimorado com exemplos de itens
em destaque (amarelo).

Fonte: Elaborado pela Autora.

Na sexta coluna, como na primeira versão, os critérios permaneceram
apresentados em forma de pergunta. Em alguns casos os critérios foram resumidos,
enquanto em outros foram fracionados em mais itens, possibilitando a inclusão
referenciais importantes para determinar o atendimento. Por exemplo, no caso de
atendimento de níveis de ruído permitidos na habitação em paredes, cada linha
apresenta um critério de acordo com a situação de utilização – entre unidades
autônomas ou entre a unidade e a circulação, etc.
Nesta versão foram incluídas informações complementares para facilitar o
entendimento de alguns critérios como valores de referência que aparecem na
norma e, quando citadas normas pertinentes, foram inseridos os títulos com o
objetivo de facilitar seu reconhecimento, não necessitando a busca em outro arquivo
ou documento. A numeração dos requisitos e critérios utilizada no instrumento segue
a ordem lógica empregada pela Norma de Desempenho de modo a favorecer
alguma consulta à norma, caso seja necessário.
Também foram acrescidas as premissas de projeto relacionadas pela ABNT
NBR 15575:2013 que são indicações que visam o atendimento do requisito ao qual
pertencem. Nesses casos, o texto também foi incluído como forma de pergunta, mas
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por se tratar de uma orientação, não foram fixados métodos de avaliação e
evidência de atendimento. Ou seja, pretende-se que o coordenador verifique a
consideração daquele item, mas a exigência do documento de evidência está
indicada no requisito respectivo. Para diferenciá-los dos critérios da norma, as
premissas de projeto foram identificadas como “(PP)” na sequência do número, na
coluna de critério.
Como exemplo de uma das premissas de projeto tem-se: o requisito 14.2
“Vida útil de projeto do edifício e dos sistemas que o compõem” da parte 1
estabelece que o edifício e seus sistemas devem apresentar durabilidade compatível
a vida útil de projeto. Os métodos de avaliação determinados são: análise de projeto,
inspeção de protótipo ou ensaio em laboratório. Neste caso há duas as premissas
indicadas: a primeira “se foram especificadas as condições de exposição” e segunda
“se foram explicitadas as condições de manutenção, uso e operação do edifício e
seus sistemas”. Portanto, percebe-se que elas pretendem auxiliar a determinação do
atendimento e por isso foram consideradas no instrumento de verificação.
Nas quatro colunas subsequentes, foram mantidas respectivamente as
indicações: responsáveis pelo atendimento do critério, etapa de projeto na qual
inicia-se a verificação, método de avaliação para determinar o atendimento e, por
último, tipo de documento que comprove o cumprimento do critério. Não houve
alteração nas delimitações dos responsáveis pelo atendimento, métodos de
avaliação e documentos de evidência utilizados na primeira versão da lista de
verificação.
Como um dos objetivos da ABNT NBR 15575:2013 é atribuir as
responsabilidades para os agentes envolvidos ao longo no processo da construção
de um edifício habitacional, para orientar o processo de verificação de projeto foram
atribuídos alguns intervenientes:


PA – Projetista de Arquitetura



PE – Projetista de Estrutura



PI – Projetista de Instalações



PS – Projetista Específico



CS – Consultorias Especializadas
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FR – Fornecedor



CT – Construtor



IC – Incorporador
O número de projetistas depende do tamanho e complexidade do

empreendimento. Isto posto, além das especialidades gerais relacionadas acima
(arquitetura, estrutura e instalações), foi incluída a categoria de projetistas
específicos para outras possíveis contratações como: fundação, vedação, cobertura,
impermeabilização, etc. Foram também consideradas consultorias especializadas
tais como acústica, iluminação, acessibilidade e prevenção e combate a incêndio,
entre outras, pois em edifícios de múltiplos pavimentos é recomendada e por vezes
necessária sua contratação para assegurar o atendimento dos parâmetros de
desempenho.
Os projetistas são responsáveis por estabelecer a vida útil do projeto (VUP) e
especificar materiais e processos, visando o atendimento do desempenho mínimo.
Para que seja possível a especificação de materiais, insumos, componentes ou
sistemas que atendam ao desempenho, cabe ao fornecedor caracterizar o
desempenho de seus produtos e, portanto, sua responsabilidade também entra na
etapa de desenvolvimento de projetos.
Ao incorporador cabe identificar os riscos previsíveis na época de projeto e
informá-los aos diferentes projetistas. Dessa forma, sua responsabilidade está
atrelada principalmente à etapa de viabilidade e concepção do projeto. Apesar da
lista de verificação estar voltada à análise de projeto, no item “CT – Construtor”
foram incluídas algumas responsabilidades relacionadas a indicações que devem
ser consideradas durante o projeto, mas que só serão comprovadas na etapa de
obra.
Cabe também ao incorporador ou construtor a elaboração do Manual de Uso,
Operação e Manutenção do empreendimento. Para isso, é necessário que todas as
definições e informações de projeto e execução estejam devidamente registradas.
Os registros feitos a partir deste instrumento contribuirão na preparação deste
documento de grande importância para o empreendimento em sua fase de
utilização.
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A definição temporal da verificação situa o coordenador a partir de qual etapa
ele deve ficar atendo ao cumprimento dos diferentes critérios. Na primeira versão, as
fases de projeto foram catalogadas da seguinte maneira: EP (estudo preliminar), AP
(anteprojeto), PB (projeto básico ou pré-executivo), PE (projeto executivo) e O (obra
e as etapas posteriores à execução). No entanto, como a sigla usada para a “etapa
de anteprojeto (AP)” era idêntica a utilizada para o método de avaliação “análise de
projeto (AP)” verificou-se que poderia gerar certa confusão. Portanto, na versão
aprimorada, para maior facilidade de utilização, foi alterada a designação das
etapas. Foram utilizadas as seis etapas de projeto com base na divisão proposta
pelo Manual de Escopo da AsBEA (SECOVI-SP, 2019). Abaixo estão descritas
sinteticamente cada uma:


A – Concepção do produto que engloba o levantamento de dados, o
programa de necessidades e o estudo de viabilidade.



B – Definição do produto considerando premissas e envolvimento dos
principais projetistas.



C – Consolidação do partido arquitetônico com identificação e solução de
interfaces, ou seja, compatibilizando as disciplinas complementares.



D – Detalhamento de todos os elementos, sistemas e componentes com
informação suficiente para a correta execução.



E – Pós entrega do projeto



F – Pós entrega da obra
A etapa E considera as atividades pós-entrega dos projetos, ou seja, relativas

à execução. Essa etapa foi incluída por existirem itens em que a evidência de
atendimento não se dá efetivamente em projeto, ou seja, a comprovação deve ser
realizada em obra. Contudo, ressalta-se que os requisitos e critérios precisam ser
considerados durante o desenvolvimento do projeto. Portanto, justifica-se sua
importância no instrumento de verificação.
Em relação a etapa F, quando a coordenação é efetuada pela equipe interna
da empresa construtora e incorporadora, geralmente o processo de desenvolvimento
do Manual de Uso, Operação e Manutenção que será entregue ao usuário é
acompanhado pelo coordenador. Dessa forma, apesar de não se enquadrar no
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desenvolvimento do projeto propriamente dito, as informações necessárias à sua
elaboração devem ser consideradas. Além disso, considera-se responsabilidade do
projetista disponibilizar aos construtores e/ou incorporadores e ao usuário todas as
informações necessárias para elaboração dos manuais do proprietário e do síndico
como: correto uso e manutenção, cargas previstas, especificações de componentes
e sistemas, etc. (CBIC, 2014).
As demais colunas, com exceção da última, são destinadas para
preenchimento do coordenador. Acredita-se que durante a utilização do instrumento
possam surgir dúvidas quanto ao atendimento de alguns requisitos e critérios.
Contudo, no processo de desenvolvimento de projetos, o coordenador poderá
recorrer aos projetistas, consultores, fornecedores ou à equipe interna de
suprimentos e obras, por exemplo, de modo a solicitar esclarecimentos e
eventualmente o envio de documentos específicos para verificação da observância
da norma.
Na primeira versão foram previstas apenas duas colunas para indicação de
atendimento e observações. No entanto, observou-se que nem sempre no
atendimento do critério estava atrelado a um documento de evidência como requer a
ABNT NBR 15575:2013. Dessa forma, durante a aplicação, julgou-se necessário
destrinchar em três o atendimento: uma coluna para o atendimento do critério
descrito, a seguinte indicando se há um documento de evidência e a outra para
localização do arquivo. Manteve-se um campo para inclusão de observações sobre
a análise pelo coordenador caso seja necessário.
Os métodos de avaliação correlacionados no instrumento proposto são os
mencionados pela Norma de Desempenho, sendo considerados os documentos de
evidência produtos dos procedimentos realizados:


EL – Ensaio de laboratório que tem como produto o relatório feito por
laboratório especializado (RL) ou a declaração de atendimento às normas
específicas pelo fornecedor (DF).



EC – Ensaio de campo que gera um relatório de ensaio de campo (RC).



IP – Inspeção de protótipo e seu respectivo relatório de inspeção (RI).
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SC – Simulação computacional que pode ser apresentado com um relatório
de simulação (RS).



AP – Análise de Projeto que tem como produtos: solução indicada em projeto
(SP), declaração do projetista de atendimento às normas (DP) ou
especificação técnica (ET).
As opções para atendimento dos critérios e das evidências mantiveram a

padronização anterior. Contudo, foi automatizada a classificação por cores conforme
descrição abaixo e indicação no Quadro 1:


S (verde) – Atendido (totalmente de acordo com a exigência do critério).



P (amarelo) – Parcialmente atendido (quando apenas parte do critério pode
ser considerado como atendido).



N (vermelho) – Não atendido (em desacordo com o critério estabelecido).



I (laranja) – Informação insuficiente (quando não há informações suficientes
para determinar o atendimento ou não do critério).



X (cinza) – Não se aplica (quando a exigência é inexistente naquela análise,
por exemplo, um critério relacionado à garagem num edifício onde não há
este local).



O (azul) – Comprovação em obra ou no pós-obra (quando o item deve ser
considerado em projeto, mas a comprovação de atendimento só poderá ser
realizada durante a etapa de obra ou pós-obra).
Como exemplo de itens que foram diagnosticados como “O”, são aqueles que

se referem ao Manual de Uso, Operação e Manutenção que será elaborado durante
a etapa de obra e concluído juntamente com a finalização da execução. E conforme
mencionado, no âmbito da empresa construtora e incorporadora, em geral, o
coordenador acompanha sua elaboração.
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Quadro 1: Quadro de legenda de atendimento aos critérios e arquivos de evidência
com indicação de cores.
Atendimento ao critério/ arquivo
de evidência
S

Atendido

P

Parcialmente atendido

N

Não atendido

I

Informação Insuficiente

X

Não se aplica

O
-

Comprovação em obra ou no
pós-obra
Não há exigência ou
premissas para o projeto

Fonte: Elaborado pela Autora.

Essa classificação por cor facilita a visualização do atendimento ou não dos
critérios. Por exemplo: quando é incluída a letra S de critério atendido,
automaticamente a célula fica verde, se é inserida a letra X por não ser um critério
aplicável ao projeto, a célula fica cinza. Caso não seja inserida nenhuma das
opções, não há alteração de formatação, o que também chamaria a atenção para
um equívoco no preenchimento. A Figura 18 mostra um trecho do instrumento lista
verificação preenchido na aplicação piloto que ilustra a categorização por cores:
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Figura 18: Trecho do instrumento de verificação preenchido na aplicação piloto,
ilustrando a categorização de atendimento por cores.

Fonte: Elaborado pela Autora.

No instrumento foi deixada uma coluna exclusiva para o arquivo de
comprovação de atendimento, pois recomenda-se o emprego de atalhos. O software
Microsoft Excel permite por meio da função hiperlink a criação de um caminho direto
para o arquivo ou pasta onde está localizado aquele documento. Desta forma,
possibilita que o coordenador, norteado pela ferramenta, componha um acervo de
evidências de atendimento aos requisitos da Norma de Desempenho. Esse conjunto
de documentos tem grande relevância para processos de auditoria e certificação de
conformidade, particularmente em alguns tipos de contratos para produção de
empreendimentos habitacionais. Se utilizado de forma criteriosa e organizada, pode
poupar um grande trabalho na organização desse dossiê.
Outra configuração adicional à versão inicial, é a inclusão de filtros no
instrumento de verificação. Por meio deles, é factível a separação dos requisitos,
etapas de projeto e responsáveis conforme necessidade do coordenador. Pode-se
observar na Figura 19 um exemplo de aplicação de filtro requisitos dos usuários:
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Figura 19: Trecho do instrumento de verificação com utilização da ferramenta filtro.

Fonte: Elaborado pela Autora.

A utilização dos filtros disponíveis assegura a localização de itens, tornando
mais prática a ferramenta. Pode-se destacar a serventia do filtro na coluna 7 –
Responsável, que permite que as demandas sejam separadas pelos diferentes
participantes do processo. Também é de grande interesse a utilização do filtro da
coluna 8 – Etapa de projeto, para que a planilha seja preenchida de acordo com a
fase em que o projeto se encontra. Da mesma forma é possível visualizar a lista por
parte da norma (coluna 1) e por requisito do usuário (coluna 3).
A última coluna foi incluída nesta etapa de aprimoramento da ferramenta
constituindo-se como um guia para o coordenador de projetos. Nela foram
relacionadas orientações e providencias a serem tomadas pelo coordenador
responsável pelo projeto, compondo um conjunto de diretrizes que devem ser
consideradas e serão expostas posteriormente.
Como mencionado o projeto é um processo dinâmico composto por diferentes
etapas. Para a aplicação do instrumento de verificação no ciclo completo do projeto,
entende-se que se faz necessário que o preenchimento seja cumulativo. Ou seja,
quando o projeto estiver na etapa A (concepção do produto) deverão ser verificados

86

os respectivos requisitos. Já na etapa B (definição do produto), é importante que
durante a verificação, além do preenchimento dos requisitos da etapa atual sejam
revisados os requisitos da etapa anterior, e assim sucessivamente até a etapa de F
(pós-entrega da obra) quando é elaborado o Manual de Uso, Operação e
Manutenção. Dessa forma é possível verificar se algum requisito anteriormente não
atendido ou com informações insuficientes, foi alterado ou complementado na
próxima etapa.
Pelo fato da lista de verificação conter todos os critérios da Norma de
Desempenho e, portanto, ser um tanto extensa, o conteúdo na íntegra se encontra
no Apêndice A deste trabalho.

5.2

Diretrizes para o coordenador de projetos
O coordenador de projetos deve estar preparado e instrumentado para tomar

as decisões durante todo o processo, gerenciando possíveis impasses entre
disciplinas de projeto e verificando as inter-relações entre elas, não apenas no
sentido de compatibilização entre os elementos e sistemas especificados, mas
também no desempenho resultante dos diferentes projetos. De acordo com o
“Manual de Escopo e Serviços: Coordenador de Projetos” cabe ao coordenador
reunir, analisar e organizar os documentos recebidos dos projetistas e fornecedores
quanto às informações de atendimento aos requisitos de desempenho e outras
normas (SECOVI-SP, 2019).
Dessa forma, a medida em que a aplicação piloto foi realizada, sentiu-se
necessidade da organização de orientações voltadas ao coordenador de projetos.
Para elaboração das diretrizes tomou-se como base, além da experiência
profissional da autora, principalmente as seguintes publicações: “Guia para
arquitetos na aplicação da Norma de Desempenho ABNT NBR 15.575” do CAU/BR
em parceria com a AsBEA (MEREB, [2015?]) e o “Manual de Escopo e Serviços:
Coordenador de Projetos” (SECOVI-SP, 2019). Diante de cada critério, na última
coluna do instrumento apresentado na seção anterior, foram inseridas diretrizes e
providências a serem tomadas pelo coordenador.
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Considerou-se a organização das diretrizes em conjunto com a lista de
verificação,

pois

recomenda-se

que

o

instrumento

acompanhe

todo

o

desenvolvimento do projeto e, assim, um arquivo único beneficia a aplicação. As
diretrizes para os coordenadores ressaltam pontos chave da ABNT NBR 15575:2013
que afeta diversas disciplinas de projeto. A seguir estão expressas em linhas gerais
as diretrizes e encontram-se pormenorizadas no Apêndice A deste trabalho junto ao
instrumento proposto para verificação de projetos.
O coordenador de projetos deve solicitar a identificação das condições de
exposição do empreendimento (zona bioclimática, classe de ruído, região de vento,
altura total da edificação, classe de agressividade e qualquer outra característica
que possa afetar o desempenho). Devem também estar caracterizadas as condições
de uso como população prevista para a edificação, cargas estruturais e elétricas nos
ambientes, possibilitando verificar qualquer demanda futura dos usuários.
Apesar do atendimento a todas as normas técnicas ser obrigatório por parte
dos projetistas, eles deverão relacionar quais normas foram atendidas e a versão
vigente na época do desenvolvimento do projeto. As especificações dos materiais
elementos e sistemas propostos pelos projetistas deverão estar guarnecidas de
informações dos fornecedores atestando a conformidade em relação às normas
específicas dos produtos oferecidos.
São ressaltadas nas orientações, a exigência de detalhes e especificações
característicos para assegurar o atendimento de alguns requisitos, principalmente
em caso de interface entre sistemas. Por exemplo a necessidade de indicar detalhes
das vinculações de instalações hidrossanitárias e

pisos para

garantir a

estanqueidade do edifício.
Para comprovar o desempenho, o coordenador deverá manter um registro
dos diversos documentos segundo os diferentes requisitos baseados nos métodos
de avaliação estabelecidos pela ABNT NBR 15575:2013. Ressalta-se a importância
do Memorial Descritivo das diferentes especialidades de projeto. Nos memoriais
devem ser registrados os princípios utilizados para desenvolvimento de projeto,
assim como as considerações de exposição, as normas atendidas e a explicitação
da vida útil de projeto (VUP) juntamente com as condições necessárias de uso e
manutenção para garantir que a VUP seja atingida.
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Também devem ser evidenciados nos diferentes sistemas o atendimento às
questões de segurança ao fogo, como o estabelecimento do tempo requerido de
resistência ao fogo (TRRF). Nas orientações para o coordenador são recomendadas
as contratações de consultorias especializadas para auxiliar na verificação e
comprovação de atendimento dos diversos requisitos desempenho, pois requerem
conhecimentos específicos tais como desempenho térmico, acústico e de
iluminação.
Como geralmente os coordenadores de projetos inseridos na empresa
construtora tem contato direto com a execução de obra, considerou-se importante
indicar quais critérios terão seu atendimento verificado em obra, com o objetivo de
comprovar que as premissas consideradas em projeto garantem o desempenho
esperado. Dessa maneira, será possível alertar a obra da necessidade de tais
ensaios, medições ou verificações como é o caso do fator de luz diurna (critério
13.2.3 da parte 1) que deverá ser medido in loco, de forma a complementar a
verificação realizada durante projeto dos níveis gerais de iluminância gerados a
partir da iluminação natural.
Além disso, foram listadas informações necessárias para compor o Manual de
Uso, Operação e Manutenção do edifício, tais como condições de utilização, cargas
previstas, acessos controlados a áreas técnicas e de ancoragem de sistemas
necessários à manutenção, entre outros, que devem ser fornecidos pelos diferentes
projetistas.

5.3

Premissas para contratação de projetos alinhadas com a ABNT NBR
15575:2013
Dado que a verificação do atendimento de todos os requisitos requer amplo

conhecimento das diferentes especialidades que conformam o edifício habitacional,
a Norma de Desempenho recomenda que a avaliação seja realizada por instituições
de ensino ou pesquisa, laboratórios especializados, empresas de tecnologia ou
equipes multidisciplinares (ABNT, 2013). Normalmente os projetos são concebidos
por

equipes

multidisciplinares,

portanto,

entende-se

que

cada

um

deve

responsabilizar-se pelo atendimento de sua parte do desempenho, para que possa
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ser avaliado o conjunto das partes. Contudo, uma declaração genérica de
atendimento

à

ABNT

NBR

15575:2013,

deixa

margem

para

muitos

questionamentos.
Com o intuito de facilitar a verificação do atendimento dos requisitos e
critérios estabelecidos por esta norma, sugere-se que sejam estabelecidos mediante
contrato certas informações que devem constar em projeto ou memorial descritivo.
Foi proposto um conjunto de premissas para escopo de contratação dos projetos,
que tem por objetivo minimizar a ausência de informações fundamentais para a
verificação do desempenho do empreendimento na etapa de projeto.
As premissas de contratação refletem as orientações feitas para os
coordenadores

de projetos, mas estão

voltadas a fase antecedente ao

desenvolvimento de projetos. Na prática o projeto é muitas vezes percebido pelo
empreendedor como ônus e, portanto, a questão do preço de projeto torna-se
decisivo para a escolha de um projetista (MANSO, 2006). Para garantir que as
propostas comerciais de projeto estejam equiparadas, é necessário que os produtos
finais considerados sejam os mesmos para todos os participantes da concorrência.
Nas premissas para contratação de projetos foram determinadas indicações
que devem ser solicitadas nos projetos das principais especialidades e de alguns
projetos específicos. A escolha dessas categorias de projetos foi determinada por
verificar que em edifícios de multipavimentos sua contratação é necessária ou ao
menos recomendada. Eles são: arquitetura, estrutura, instalações (elétrica e
hidráulica), fundações, coberturas e impermeabilização.
Propõe-se que as premissas organizadas e apresentadas no Apêndice B
façam parte da minuta de contratação dos projetos visando o cumprimento da ABNT
NBR 15575:2013 na íntegra, discriminando as informações que evidenciem sua
observância. Ressalta-se que o enfoque desta proposta está no atendimento da
Norma de Desempenho, portanto, seria complementar a outras premissas como:
escopo específico, produtos esperados para cada etapa, prazos de entrega,
condições de pagamentos, etc.
Em linhas gerais, as premissas para contratação de projetos formuladas
estabelecem

que

sejam

explicitadas

em

projeto:

os

principais

conceitos

considerados para o desenvolvimento do projeto, o atendimento às normas e
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legislações aplicáveis, orientações para execução, informação sobre a vida útil
projetada e quais as condições de uso e exposição foram consideradas, inclusão de
especificações, indicação dos ensaios necessário in loco e de informações
necessárias para elaboração do Manual de Uso, Operação e Manutenção do
empreendimento.
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6
6.1

DISCUSSÃO DA SISTEMÁTICA PROPOSTA
Comentários sobre a aplicação piloto
Conforme relatado, a aplicação do instrumento em sua versão inicial

demonstrou-se relevante tanto para a melhoria na utilização considerando um
contexto real, como para refletir sobre algumas questões da parte técnica. Apesar da
aplicação ter sido realizada em apenas um projeto que se encontrava em
desenvolvimento com posse apenas dos documentos disponibilizados pela Empresa
Sigma, considera-se pela da experiência da Autora que é possível extrapolar que
algumas das dificuldades encontradas na avaliação de atendimento da Norma de
Desempenho para outros projetos.
Em diversos casos a determinação de atendimento tornou-se complexa à
medida em que foram necessários diversos documentos para a comprovação de um
único critério e/ou por ter como responsável mais de um interveniente. Contudo,
essa característica é inerente ao processo de projeto, visto que há interfaces entre
os diferentes sistemas. Ressalta-se que a falta de informações objetivas como a
ausência de indicações relativas ao atendimento de normas específicas também se
tornou inconveniente para a verificação de observância da norma.
A partir do relatório gerado pela aplicação piloto, buscou-se entender quais os
possíveis motivos das adversidades que foram enfrentadas na verificação do
projeto. Os gráficos gerados indicam as duas variáveis observadas, sendo a primeira
o atendimento dos critérios e a segunda a existência de documentos de evidência
conforme indicação dos métodos de avaliação descritos na ABNT NBR 15575:2013.
Para efeito de análise comparativa, foram incluídos no diagnóstico os critérios que
teriam a comprovação durante ou após a obra. Abaixo encontram-se os gráficos
(Gráfico 1 e Gráfico 2) com percentuais de atendimento dos critérios e de
documentos de evidência respectivamente:

Gráfico 1: Resumo da verificação do projeto utilizado na aplicação piloto –
atendimento dos requisitos e critérios da ABNT NBR 15575:2013.
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Fonte: Elaborado pela Autora.

Gráfico 2: Resumo da verificação do projeto utilizado na aplicação piloto –
documentos comprobatórios do atendimento da ABNT NBR 15575:2013

Fonte: Elaborado pela Autora.

Pode-se observar que não houve indicativo de não conformidade de nenhum
item avaliado do projeto em questão, contudo, existe um percentual considerável de
critérios avaliados como parcialmente atendidos (8%) ou em que as informações
foram insuficientes para determinar o atendimento (22%). É importante frisar que o
projeto verificado estava na primeira emissão de projeto executivo e, portanto,
especula-se que pelo menos uma parcela destes critérios de avaliação inconsistente
foi decorrente da ausência de informações que poderiam ser acrescidas em revisões
posteriores até que o projeto fosse liberado para a execução ou até mesmo da falta
de algum arquivo não enviado pela Empresa Sigma.

93

Verificou-se que, de um total de 182 critérios pertinentes ao projeto utilizado
na aplicação piloto, 53% foram considerados como atendidos. No entanto, apenas
36% possuíam um documento de comprovação de atendimento conforme o método
de avaliação previsto na Norma de Desempenho. A diferença entre os percentuais
apresentados nos gráficos demonstra que apesar de certa parcela dos itens ter sido
considerada como atendida, não havia documento de comprovação de acordo com
o prescrito pela Norma de Desempenho.
Um dos fatores que contribuiu para esta diferença foi a definição de vida útil de
projeto dos diversos sistemas que compõem o edifício. Como os sistemas propostos
para a edificação são tradicionais e comumente utilizados, admitiu-se que eles
atenderiam a VUP mínima. No entanto, não há documento de evidência no projeto
verificado durante a aplicação piloto. Cabe mencionar que existe certa complexidade
na definição da VUP, pois cabe ao projetista extrapolar a informação fornecida pelo
fabricante em uma situação específica para a situação desejada. Pelo fato do
edifício ser composto por diversos sistemas conectados, devem ser consideradas as
relações entre as partes e, portanto, é preciso ter uma visão sistêmica da edificação
(PAGLIARI; COSTELLA; PILZ, 2018).
Acrescenta-se que, conforme a pesquisa de Pagliari, Costella e Pilz (2018),
nem sempre as informações de durabilidade e vida útil são disponibilizadas pelos
fabricantes, impossibilitando os projetistas de cumprirem sua responsabilidade de
determinação da VUP corretamente. Como opção, a norma oferece a possibilidade
de que a avaliação da VUP seja substituída pela garantia do desempenho do
empreendimento por uma terceira parte, como uma companhia de seguros (ABNT,
2013). Portanto, ressalta-se a importância da documentação da VUP em projeto,
considerando as condições de uso e exposição, assim como definir as condições
necessárias de manutenção para que sua vida útil possa ser atingida, ou que seja
acordado junto à empresa construtora e incorporadora a contratação de um seguro.
Outro item que coopera para essa diferença são os requisitos relativos à
segurança contra incêndio. A maior parte dos projetos não deixa claro o atendimento
destes requisitos. Porém, como havia no conjunto de arquivos o projeto aprovado no
Corpo de Bombeiros com diversas indicações relativas ao assunto, alguns dos
critérios foram considerados como atendidos, mesmo sem que a informação
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estivesse discriminada nos diferentes projetos. É importante citar que não
necessariamente um projeto aprovado no Corpo de Bombeiros atende a todos
requisitos e critérios exigidos na Norma de Desempenho, inclusive podendo ter
variações das exigências entre os diferentes Corpos de Bombeiros por se tratarem
de entidades estaduais.
Relativo ainda à segurança contra incêndio, também faltaram relatórios de
ensaio ou declarações para comprovar o atendimento do conjunto de materiais
especificados. Especula-se que esses relatórios poderiam ser obtidos na fase de
execução, entretanto, ressalta-se que os projetistas precisam ter conhecimento
dessas informações ao fazer a especificação técnica.
Nota-se

que

um

percentual

relativamente

alto

de

documentos

de

comprovação ficou a cargo da obra, no projeto avaliado, 34% das evidências foram
consideradas que seriam coletadas na época de execução. No entanto, pode-se
afirmar

que

considerável

parcela

desses

documentos

comprobatórios,

principalmente relacionados às especificações de acabamentos poderia ser
arquivado durante a fase de projeto, deixando como responsabilidade da obra o
arquivo dos demais relatórios de ensaio de materiais e sistemas utilizados na
execução. Esse alto percentual também pode ser decorrente da ausência de
documentos no pacote de arquivos recebidos pela autora. Cabe mencionar que o
papel do setor de suprimentos na aquisição de materiais que atendam as
especificações dos projetistas e as normas específicas dos produtos é crucial para o
atendimento da norma.
Apesar de nenhum critério ter sido julgado como não atendido, 5% deles não
possuíam nenhum tipo de arquivo para comprovar o atendimento. Um dos motivos
que gerou esse tipo de diferença foi a ausência dos memoriais descritivos de
projetos de arquitetura e estrutura. Há indicações do atendimento de certos critérios
em projeto, entretanto, não há uma descrição ou menção objetiva do que foi
considerado. Enfatiza-se a importância dos memoriais descritivos dos diferentes
projetos com informações relevantes como: premissas de projeto, declaração de
atendimento de normas técnicas e legislações, considerações de manutenção,
indicação de vida útil de projeto considerando as condições de exposição, entre
outros.
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Outra ponderação a ser feita é o fato da Norma de Desempenho fazer
referência a inúmeras outras normas. Muitas vezes alguns critérios foram
considerados como parcialmente atendidos por declarar ou evidenciar apenas parte
das normas relacionadas e não sua totalidade. Apesar da lista de verificação conter
a indicação de diversas normas técnicas as quais a Norma de Desempenho faz
referência, o conhecimento técnico do conteúdo é responsabilidade dos projetistas e
fornecedores e, portanto, a declaração de atendimento muitas vezes é essencial.
É indiscutível que a aplicação em apenas um projeto em desenvolvimento não
é suficiente para tirar conclusões sobre a observância da Norma de Desempenho no
contexto imobiliário. No entanto a aplicação piloto serviu para balizar que para a
verificação do atendimento da ABNT NBR 15575:2013, o conjunto de projetos
precisa estar completo, com todos os detalhes e especificações, e que para a
comprovação da observância é necessária uma grande quantidade de documentos.

6.2

Considerações sobre a sistemática desenvolvida
Conforme exposto, a sistemática foi desenvolvida considerando as diversas

referências encontradas na etapa de conscientização do problema e principalmente
na ABNT NBR 15575:2013. Assim como a norma, procurou-se abarcar de forma
aberta diferentes soluções e tipologias habitacionais. Contudo, como a experiência
da Autora está voltada a coordenação e compatibilização de projetos residenciais
multipavimentos com estrutura reticular em concreto armado e alvenaria estrutural,
pontua-se que inevitavelmente ocorreu um viés no desenvolvimento da sistemática
na área de maior conhecimento. Entende-se que a sistemática é passível de
aperfeiçoamento contínuo, podendo ser incluídas novas informações ou atualizadas
sempre que necessário. Dessa forma, além da possibilidade de atualizar a
sistemática quando forem publicadas outras versões da norma, existe a
possibilidade do coordenador incluir especificações referentes a experiências
anteriores, criando um banco de dados para a empresa.
O desdobramento dos requisitos e critérios em normas técnicas específicas
pode variar de acordo com cenários, ou seja, dependendo das condições de
exposição e também das técnicas e elementos empregados. Isso também se dá
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com relação aos materiais utilizados, onde cada fornecedor deve seguir a norma
específica relativa ao seu produto, e prover de subsídios técnicos os projetistas para
que possam realizar as especificações. Portanto, de acordo com o enquadramento
da edificação, podem variar quais as normas e legislações devem ser verificadas
para a análise de desempenho.
Em vista da experiência profissional mencionada, também ocorre uma
identificação do desenvolvimento de uma proposta voltada para coordenadores de
projetos de empresas construtoras e incorporadoras. É possível afirmar que esses
profissionais normalmente acompanham o ciclo completo do desenvolvimento dos
projetos e geralmente estão mais alinhados com as práticas construtivas da
empresa. Pretende-se que o coordenador seja o principal usuário, por ter acesso
não só a todos os projetos, mas também aos projetistas e demais profissionais de
outras áreas da empresa como incorporação, compras e obra.
Não obstante, acredita-se que o instrumento possa ser de grande utilidade
também aos demais projetistas ao relacionar os diversos requisitos e critérios de
atendimento. No caso de um projetista de estrutura, por exemplo, seria possível
filtrar os itens relativos à sua disciplina. Nesse sentido, a sistemática poderia vir a
compor um documento de boas práticas de projetos. Um conjunto de boas práticas
representa um modo mais eficiente e eficaz de realizar determinada atividade e
contribui para balizar relações contratuais e melhorar a qualidade e o desempenho
dos edifícios (CLETO et al., 2011).
Aponta-se também que procedimentos de execução muitas vezes não
aparecem em projeto e podem afetar diretamente o desempenho. Interfaces entre
sistemas requerem detalhes específicos, por exemplo, o assentamento mal
executado de uma janela ou porta afeta diretamente as propriedades acústicas da
parede, e pode comprometer inclusive a estanqueidade do sistema.
Espera-se que o mercado volte seu olhar para a ABNT NBR 15575:2013 com
bons olhos, como uma ampliação de horizontes e possibilidades para inovações
tecnológicas e não somente como obrigação. Entende-se que a Norma de
Desempenho precisa estar no cerne do desenvolvimento do projeto desde o
momento de sua concepção, com o conceito de desempenho interiorizado
principalmente nos projetistas, mas também nos demais interveniente do processo.
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Desta forma percebe-se que a qualificação da equipe de projetos, e do
reconhecimento que a figura do coordenador de projetos competente é de suma
importância para um bom desenvolvimento do processo de projetos, e em
consequência, para a qualidade do empreendimento habitacional.
Observa-se que todos os requisitos dos usuários estão interligados e por este
motivo torna-se mais complexa a elaboração dos projetos. Além da compatibilização
das interferências das diferentes especialidades, o coordenador deve se preocupar
com a composição dos diferentes componentes e sistemas de forma a atender às
necessidades dos usuários. A Norma de Desempenho tem um olhar global sobre o
edifício e isso a torna como a espinha dorsal do projeto.
Verifica-se também a importância da valorização da etapa de concepção
quanto ao desempenho esperado para a edificação. Idealmente, sugere-se o
alongamento desta etapa, pois certas decisões tomadas idealização do projeto
interferem diretamente no comportamento da edificação e, portanto, no atendimento
aos critérios estabelecidos na norma. Um exemplo é a questão da implantação do
edifício e a disposição dos cômodos que impacta diretamente nos requisitos de
desempenho acústico e iluminação natural.
Como não existe um órgão verificador da Norma de Desempenho, as
possíveis reclamações ou reivindicações de atendimento se dão pelos próprios
usuários. Com base na publicação “Análise dos critérios de atendimento à Norma de
Desempenho ABNT NBR 15.575: estudo de caso em empresas do programa
Inovacon-CE” (MOURÃO et al., 2016), observou-se os itens mais perceptíveis aos
clientes são requisitos relativos à acústica, estanqueidade, acessibilidade, estrutura
das paredes para aguentar a fixação de objetos e dimensões.
Tem-se conhecimento que a ABNT NBR 15575:2013 está em revisão e
pretende-se que o instrumento seja atualizado quando a nova versão for publicada.
Assim como acredita-se que a sistemática possa ser constantemente aprimorada,
incluindo informações pertinentes às práticas utilizadas pela equipe da empresa
construtora e incorporadora. Nas diretrizes para o coordenador poderão ser
acrescidos por exemplo especificações as quais a construtora tem preferência ou
normas pertinentes ao sistema construtivo ou material utilizado, dando mais
parâmetros para a verificação.
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A sistemática foi desenvolvida considerando um ambiente de trabalho
baseado utilização das tecnologias CAD (Computer Aided Design), ou seja,
ferramentas de desenho bidimensional. Portanto, o preenchimento manual da lista
de verificação é uma decorrência do processo de desenvolvimento do projeto neste
tipo de tecnologia. Sabe-se que a adoção de tecnologias BIM (Building Information
Modeling) no processo de desenvolvimento de projetos tem sido cada vez mais
frequente. Nesse sentido, uma possível evolução da sistemática seria a utilização de
modelos desenvolvidos com BIM, buscando incorporar não somente a verificação de
requisitos e critérios da Norma de Desempenho, mas também agregar as
comprovações de atendimento. Especula-se que, pelo menos, boa parte das
verificações possam se tornar automáticas e que facilite a organização do dossiê de
atendimento, agilizando muito o processo. Diante desse cenário, imagina-se todos
os intervenientes do processo trabalhando em conjunto, de forma colaborativa em
um ambiente de colaboração de dados, trazendo mais confiabilidade para as
informações.
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7
7.1

CONCLUSÃO, SUGESTÕES E REFLEXÕES
Conclusão
A avaliação do desempenho pretende a adequação do edifício ao uso ao qual

foi projetado independentemente da solução técnica adotada. Verificou-se que
apesar da ABNT NBR 15575:2013 - Edificações habitacionais: Desempenho ter
entrado em vigor em 2013, ainda há dificuldades no seu atendimento na íntegra.
Pode-se afirmar que esse conceito contribui para a evolução tecnológica à medida
em que colabora para a redução de incertezas, ao estabelecer critérios objetivos,
fortalecendo o desenvolvimento dos sistemas atuais e colaborando para a adoção
de soluções inovadoras.
Para garantir o cumprimento das exigências é necessária a conferência dos
requisitos e critérios nas diferentes fases de projeto. Para auxiliar esta checagem,
propôs-se uma sistemática para orientar os coordenadores de projeto, com intuito de
acompanhar todo o processo de projeto. Essa sistemática divide-se em três seções:
instrumento de análise de projetos, diretrizes para o coordenador e premissas para
contratação de projetos.
A sistemática proposta busca nortear a verificação dos diversos projetos e
documentos recebidos, dando suporte com informações de maneira objetiva. Por
exemplo: a empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto contrata uma
consultoria para propor soluções visando garantir o atendimento do requisito de
desempenho acústico. No instrumento de verificação, a descrição pormenorizada do
que se espera de cada requisito, auxilia diretamente na verificação do projeto,
facilitando a conferência da adequação ou não da solução proposta.
Por meio da aplicação piloto foi possível testar a aplicabilidade da ferramenta
e aprimorá-la. Verificou-se que os requisitos e critérios estavam expostos com
clareza, mas que seriam necessários ajustes para tornar a lista de verificação mais
prática. Alterações como a categorização por cores do atendimento dos critérios, a
inclusão de filtros e a sugestão de uso de atalhos para organização de documentos
de evidência, tornaram a lista de verificação inicialmente proposta mais fácil de se
manejar.
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Durante a aplicação piloto, o instrumento de verificação desdobrou-se em
diretrizes para os coordenadores as quais indicam solicitações a serem feitas aos
projetistas, consultores e fornecedores das diversas especialidades que participam
do processo. Essas orientações foram convertidas em premissas de contratação de
projetos, à medida em que apontam o que o projeto precisará atender em relação à
Norma de Desempenho. Dessa forma, essas premissas visam minimizar a ausência
de informações específicas nos projetos que determinam a observância da norma e
objetivam contribuir na equalização de propostas de diferentes projetistas em termos
de escopo.
Entende-se que a sistemática proposta é passível de aperfeiçoamento após
aplicação em outros projetos, assim como com a evolução da norma. De tempos em
tempos as normas passam por revisões para atualização e adequação de seu
conteúdo. Atualmente, a ABNT NBR 15575:2013 encontra-se em processo de
revisão, tendo previsão de uma nova versão em 2021. Para acompanhar esse
processo dinâmico, o intuito é que o instrumento de verificação, as diretrizes e
inclusive as premissas possam ter caráter evolutivo, ou seja, que informações
possam ser complementadas ou atualizadas. A sistemática é dinâmica e poderá
sofrer uma revisão decorrente da publicação da nova versão da Norma de
desempenho, caso novos critérios ou mudanças sejam introduzidas.
O formato adotado para desenvolvimento da sistemática, permite que ela seja
aprimorada pelo próprio coordenador de projetos. Ele possui autonomia para incluir
informações, por exemplo, relativas a soluções adotadas anteriormente que se
demonstraram bem-sucedidas ou preferências da empresa. Essa característica de
evolução constante da sistemática com inclusão conhecimentos, tem por objetivo
facilitar futuras análises e pode vir a compor um banco de dados para a empresa de
soluções e especificações anteriormente utilizadas.
Para aplicação da sistemática, toma-se como pressuposto o conhecimento
prévio da Norma de Desempenho. Voltada aos coordenadores de empresas
construtoras e incorporadoras, que geralmente acompanham o desenvolvimento de
projetos desde sua concepção, considera-se que quanto maior a compreensão dos
conceitos por estes agentes, mais fácil sua utilização e sua efetividade na
verificação de atendimento.
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Por fim, pela experiência profissional em coordenação de projetos, acredita-se
que o instrumento de verificação somado aos conjuntos de diretrizes para o
coordenador e premissas de contratação será muito útil na análise de projetos
visando a verificação de atendimento da ABNT NBR 15575:2013 e principalmente
na composição de um dossiê com os documentos de evidência. Acredita-se que ao
auxiliar no atendimento da Norma de Desempenho, a sistemática contribui para a
qualidade dos projetos e, consequentemente, colabora também para a qualidade
das edificações habitacionais.

7.2

Sugestões para trabalhos futuros
Em relação a próximos trabalhos sugere-se que o instrumento de verificação

seja aplicado em um projeto ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento do projeto,
desde o estudo de viabilidade, visando analisar se as premissas de contratação
foram efetivas e a interface do coordenador de projeto com a equipe de projetistas,
consultores e fornecedores. Com relação à coleta de documentos de evidências,
seria interessante acompanhar também o arquivamento das comprovações na etapa
de obra para que o dossiê do empreendimento não se limite à etapa de projeto.
Numa perspectiva futura, a possibilidade de integrar a utilização da tecnologia
BIM com a verificação automática de atendimento da ABNT NBR 15575:2013 e o
arquivamento de documentos que comprovam sua observância, seria um enorme
facilitador para análise de projetos.
Indo além do contexto da Norma de Desempenho, outra possibilidade seria a
ampliação de escopo da sistemática de verificação, incluindo outros documentos de
referência que contenham pressupostos para o desenvolvimento do projeto como o
Código de Obras, outras legislações e inclusive premissas da própria empresa.
Nesse sentido, a unificação das diferentes exigências feitas para o desenvolvimento
de um empreendimento em um conjunto único de documentos facilitaria a
compatibilização das diferentes demandas.
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7.3

Reflexões finais
Pelo momento pelo qual passa-se em 2020 cabe uma reflexão de como a

pandemia causada pelo Covid-19 poderá afetar os parâmetros de desempenho. A
sociedade encontra-se numa situação nunca antes vista, que transformou o
cotidiano de muitas pessoas da noite para o dia.
O conceito de desempenho considera o comportamento em uso e a Norma de
Desempenho, de forma geral, prioriza critérios nos ambientes de uso prolongado,
principalmente dormitórios. Com essa nova realidade, a habitação tornou-se
multifacetada tendo que absorver diversos usos que a maioria não estava
acostumada e possivelmente para os quais não foram projetados.
Passar o tempo de forma integral em casa, principalmente quando há mais
que um morador, nos faz repensar sobre critérios de funcionalidade, iluminação,
acústica e durabilidade. Há a necessidade ressignificar os ambientes para
possibilitar a convivência de diferentes atividades, como trabalho, estudo, lazer,
prática de exercícios físicos, entre outros, dentro de um espaço limitado.
Boa iluminação e acústica adequada são essenciais para a produtividade e
concentração em atividades de trabalho e estudo. A iluminação adequada para um
dormitório não é a mesma recomendada para um ambiente de trabalho. A ABNT
NBR 15575:2013 não estabelece critérios de isolamento acústico dentro de uma
mesma unidade habitacional, o que pode ser um problema por exemplo quando um
morador está em reunião online enquanto outro precisa de silêncio. Apesar da
norma tratar sobre critérios de ruído de impacto, o nível estabelecido seria suficiente
para o conforto do vizinho de baixo enquanto o de cima pratica exercícios físicos?
Condições de uso mais intensas voltam nosso olhar para durabilidade. Boa
parte das pessoas não estava acostumada a passar o dia todo em casa.
Mecanismos de portas, janelas, torneiras ou descargas terão um uso muito mais
frequente do que o esperado se a situação se estender. Com uso mais intenso,
também se faz necessária uma limpeza mais frequente. Cabe pensar como isso
afetará a vida útil do imóvel.
É possível que esta experiência reflita apenas de forma temporária na forma
como é utilizada e o que se espera das moradias. No entanto, diante desses novos
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comportamentos, é possível que algumas expectativas em relação à moradia
tornem-se permanentes. Como os requisitos de desempenho estão pautados nas
exigências dos usuários e no comportamento em uso, com a ABNT NBR
encontrando-se em processo de revisão, fica uma indagação se alguns dos
requisitos deveriam ser reavaliados.
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Apêndice A – Instrumento de verificação de projetos e diretrizes para o
coordenador à luz da Norma de Desempenho
Legendas:

RESPONSÁVEL
PA

Projetista de Arquitetura

PE

Projetista de Estrutura

PI

Projetista de Instalações

PS

Projetista Específico

CS

Consultor Específico

FR

Fornecedor

CT

Construtor

IC

Incorporador

FASE DE PROJETO
Levantamento de Dados
A

Concepção do produto

Programa de Necessidades
Estudo de Viabilidade
Estudo Preliminar

B

Definição do produto

Anteprojeto
Projeto Legal

C

D

E

Identificação e solução das
interfaces

Projeto de detalhamento das
especialidades
Pós entrega do projeto

Projeto Básico
ou Pré Executivo
Projeto Executivo
Detalhamento
Acompanhamento obra
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As built
F

Pós entrega da obra
Manual de Uso e Operação

MÉTODO DE AVALIAÇÃO

EL

TIPO DE EVIDÊNCIA
RL

Relatório de laboratório

DF

Declaração fornecedor

Ensaio de laboratório

EC

Ensaio de Campo

IP

Inspeção de protótipo

RI

Relatório de Inspeção

SC

Simulação computacional

RS

Relatório de Simulação

SP

Solução indicada em projeto

DP

Declaração projetista

ET

Especificação técnica

-

Não informado na Norma

AP

-

RC Relatório de ensaio de campo

Análise de Projeto

Não informado na Norma

ATENDIMENTO AO CRITÉRIO/
ARQUIVO DE COMPROVAÇÃO
S

Atendido

P

Parcialmente atendido

N

Não atendido

I

Informação Insuficiente

X

Não se aplica

O
-

Comprovação em obra ou no
pós-obra
Não há exigência ou
premissas para o projeto
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Conteúdo restrito (páginas 117 a 208)
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Apêndice B – Premissas para contratação de projetos visando o
atendimento da ABNT NBR 15575:2013
I.

Projeto de arquitetura
O projeto de arquitetura deverá:
1. Incluir

memorial

descritivo

com

os

principais

conceitos

do

desenvolvimento de projeto e informações técnicas não explicitadas
nas pranchas.
2. Informar atendimento às normas técnicas e legislações aplicáveis.
3. Mencionar as premissas de projeto, considerando as características
locais topográficas e geológica e os riscos previsíveis na época do
desenvolvimento do projeto.
4. Informar a VUP (vida útil de projeto), considerando as condições de
exposição e orientando as ações de manutenção necessárias.
5. Considerar as interações com construções vizinhas quando houver.
6. Especificar o TRRF (Tempo Requerido de Resistência ao Fogo) global
da edificação de acordo com a legislação.
7. Dimensionar as rotas de fuga conforme a NBR 9077 (Saídas de
emergência em edifícios).
8. Dificultar a propagação do incêndio, atendendo à NBR 14432
(Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de
edificações).
9. Especificar materiais de acordo com as normas específicas e também
com a NBR 9442 (Materiais de construção - Determinação do índice de
propagação superficial de chama pelo método do painel radiante)
10. Informar locais onde haverá sobrecargas de utilização previstas na
estrutura, paredes e forros.
11. Ser concebido de forma a não colocar em risco a integridade física dos
usuários.
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12. Detalhar os guarda-corpos de acordo com os requisitos da NBR 14718
–

(Esquadrias

Guarda-corpos

para

edificação

–

Requisitos,

procedimentos e métodos de ensaio) ou informar necessidade do
ensaio prévio para validação do modelo proposto.
13. Detalhar as esquadrias para atender os requisitos de iluminação e
ventilação

e

em

conformidade

com

as

normas

específicas,

particularmente às NBRs 15930 (Portas de madeira para edificações) e
10821-2 (Esquadrias para edificações – Esquadrias externas).
14. Propiciar

condições de

salubridade

no

interior

da

edificação,

considerando as condições de umidade e temperatura no interior da
unidade habitacional, atendendo aos critérios da legislação vigente.
15. Indicar detalhes que contribuam para a estanqueidade dos sistemas,
como encontros de esquadrias com fachadas e fachadas com pisos.
16. Considerar espaços mínimos dos ambientes compatíveis com as
necessidades humanas.
17. Considerar acessibilidade nas áreas comuns de acordo com a NBR
9050

(Acessibilidade

a

edificações,

mobiliário,

espaços

e

equipamentos urbanos).
18. Atender os percentuais previstos na legislação de unidades com
adaptações necessárias para pessoas com deficiência física ou com
mobilidade reduzida.
19. Indicar as considerações que foram feitas para atendimento dos
requisitos de desempenho acústico, térmico e lumínico.
20. Disponibilizar as informações necessárias para elaboração do Manual
de Uso, Operação e Manutenção do empreendimento.

II.

Projeto de estrutura
O projeto de estrutura deverá:
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1. Incluir

memorial

descritivo

com

os

principais

conceitos

do

desenvolvimento de projeto e informações técnicas não explicitadas
nas pranchas.
2. Informar atendimento às normas técnicas aplicáveis.
3. Mencionar as premissas utilizadas como base de cálculo (incluindo
ações do vento, variações de temperatura, condições de exposição,
cargas permanentes e acidentais e riscos previsíveis na época do
desenvolvimento do projeto).
4. Descrever critérios adotados para desenvolvimento do modelo
estrutural, como parâmetros de estabilidade global e deslocamentos
admitidos, para permitir a avaliação técnica por outro projetista.
5. Informar a VUP (vida útil de projeto), considerando as condições de
exposição e orientando as ações de manutenção necessárias. Indicar a
classe de agressividade definida em função do ambiente de entorno.
6. Considerar as interações com construções vizinhas quando houver.
7. Informar considerações sobre ELU (estado limite último) e ELS (estado
limite de serviço) conforme normas vigentes.
8. Considerar para o dimensionamento da estrutura impactos de corpo
mole e duro em pisos e paredes e indicar em projeto ou memorial
necessidade de ensaios in loco.
9. Atender à NBR 14432 (Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edificações – Procedimento) e às normas específicas
para o tipo de estrutura utilizado para minimizar o risco de colapso
estrutural.
10. Ser concebido de forma a não colocar em risco a integridade física dos
usuários.
11. Incluir orientações para a construção e disponibilizar as informações
necessárias para elaboração do Manual de Uso, Operação e
Manutenção do empreendimento.
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III.

Projetos de instalações

A. Instalações hidráulicas
O projeto de instalações hidráulicas deverá:
1. Incluir

memorial

descritivo

com

os

principais

conceitos

do

desenvolvimento de projeto e informações técnicas não explicitadas
nas pranchas.
2. Informar atendimento às normas e leis aplicáveis, além das regras das
concessionárias.
3. Considerar particularmente as NBRs 5626 (Instalação predial de água
fria), 15526 (Redes de distribuição interna para gases combustíveis em
instalações residenciais e comerciais), 10844 (Instalações prediais de
águas pluviais), 7198 (Projeto e execução de instalações prediais de
água quente), 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitário) e 13103
(Instalação de aparelhos a gás para uso residencial — Requisitos).
4. Mencionar as premissas de projeto, considerando as características do
empreendimento e os riscos previsíveis na época do desenvolvimento
do projeto.
5. Informar a VUP (vida útil de projeto), considerando as condições de
exposição e orientando as ações de manutenção necessárias.
6. Incluir orientações para a contratação de empresa executora das
instalações hidráulicas e fiscalização da execução.
7. Garantir que os sistemas mantenham sua integridade e estanqueidade
ao longo da vida útil.
8. Ser concebido de forma a não colocar em risco a integridade física dos
usuários.
9. Indicar necessidade de selagens corta-fogo nas aberturas existentes
nos pisos para as transposições das instalações.
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10. Considerar volume de água reservado para combate a incêndio
conforme a legislação vigente.
11. Dimensionar o sistema de hidrantes de acordo com a NBR 13714
(Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio).
12. Considerar para o cálculo de capacidade de drenagem do sistema da
cobertura a máxima precipitação passível de ocorrer na região da
edificação habitacional.
13. Prever utilização das águas de reuso destino exclusivo para fins não
potáveis.
14. Disponibilizar as informações necessárias para elaboração do Manual
de Uso, Operação e Manutenção do empreendimento.

B. Instalações elétricas
O projeto de instalações elétricas deverá:
1. Incluir

memorial

descritivo

com

os

principais

conceitos

do

desenvolvimento de projeto e informações técnicas não explicitadas
nas pranchas.
2. Informar atendimento às normas e leis aplicáveis, além das regras das
concessionárias, particularmente a NBR 5410 (Instalações elétricas de
baixa tensão).
3. Mencionar as premissas de projeto, considerando as características do
empreendimento e os riscos previsíveis na época do desenvolvimento
do projeto.
4. Informar a VUP (vida útil de projeto), considerando as condições de
exposição e orientando as ações de manutenção necessárias.
5. Incluir orientações para a contratação de empresa executora das
instalações elétricas e fiscalização da execução.
6. Ser concebido de forma a não colocar em risco a integridade física dos
usuários.
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7. Indicar necessidade de selagens corta-fogo nas aberturas existentes
nos pisos para as transposições das instalações.
8. Incluir proteção contra descargas atmosféricas de acordo com a NBR
5419 (Proteção contra descargas atmosféricas).
9. Ter o sistema de alarmes e o de iluminação de emergência de acordo
com NBR 17240 (Sistemas de detecção e alarme de incêndio) e NBR
10898 (Sistema de iluminação de emergência) respectivamente.
10. Privilegiar a adoção de soluções que minimizem o consumo de
energia.
11. Disponibilizar as informações necessárias para elaboração do Manual
de Uso, Operação e Manutenção do empreendimento.

IV.

Projetos específicos

A. Fundações
O projeto de fundações deverá:
1. Incluir

memorial

descritivo

com

os

principais

conceitos

do

desenvolvimento de projeto e informações técnicas não explicitadas
nas pranchas.
2. Informar atendimento às normas e leis aplicáveis, particularmente as
NBRs 8044 (Projeto geotécnico – Procedimento), 5629 (Tirantes
ancorados no terreno – Projeto e execução), 11682 (Estabilidade de
encostas),

6122

(Discriminação

de

(Projeto

e

serviços

execução
para

de

fundações),

construção

de

12722

edifícios

–

Procedimento).
3. Mencionar as premissas de projeto, considerando as características
locais topográficas e geológica e os riscos previsíveis na época do
desenvolvimento do projeto.
4. Considerar as interações com construções vizinhas quando houver.
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5. Mencionar o planejamento da investigação do solo e análise de
resultados.
6. Informar os dados do projeto de estruturas considerados na análise da
interação das contenções e fundações com a estrutura.
7. Incluir orientações para a contratação de empresa executora das
contenções e fundações e fiscalização da execução.

B. Vedações
O projeto de sistema de vedações deverá:
1. Incluir

memorial

descritivo

com

os

principais

conceitos

do

desenvolvimento de projeto e informações técnicas não explicitadas
nas pranchas.
2. Informar atendimento às normas técnicas aplicáveis.
3. Mencionar as premissas de projeto (incluindo ações do vento,
variações

de

permanentes e

temperatura,
acidentais

condições
e

riscos

de

exposição,

previsíveis

na

cargas

época

do

desenvolvimento do projeto).
4. Informar a VUP (vida útil de projeto), considerando as condições de
exposição e orientando as ações de manutenção necessárias. Indicar a
classe de agressividade definida em função do ambiente de entorno.
5. Considerar as interações com construções vizinhas quando houver.
6. Considerar para o dimensionamento da estrutura impactos de corpo
mole e duro em pisos e paredes e indicar em projeto ou memorial
necessidade de ensaios in loco.
7. Atender à NBR 14432 (Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edificações - Procedimento).
8. Especificar o TRRF (Tempo Requerido de Resistência ao Fogo) global
da edificação de acordo com a legislação.
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9. Ser concebido de forma a não colocar em risco a integridade física dos
usuários.
10. Mencionar soluções que contribuam para a estanqueidade da fachada.
11. Indicar as considerações feitas para o desempenho acústico.
12. Incluir orientações para a execução e disponibilizar as informações
necessárias para elaboração do Manual de Uso, Operação e
Manutenção do empreendimento.

C. Coberturas
O projeto de coberturas deverá:
1. Incluir

memorial

descritivo

com

os

principais

conceitos

do

desenvolvimento de projeto e informações técnicas não explicitadas
nas pranchas.
2. Informar atendimento às normas técnicas aplicáveis.
3. Mencionar as premissas utilizadas como base de cálculo (incluindo
ações do vento, variações de temperatura, condições de exposição,
cargas permanentes e acidentais e riscos previsíveis na época do
desenvolvimento do projeto).
4. Informar a VUP (vida útil de projeto), considerando as condições de
exposição e orientando as ações de manutenção necessárias.
5. Atender à NBR 14432 (Exigências de resistência ao fogo de elementos
construtivos de edificações – Procedimento),
6. Considerar para o dimensionamento da estrutura impactos de corpo
mole e duro no sistema de cobertura e indicar necessidade de ensaios
in loco.
7. Informar adequação do sistema de cobertura sob ação de granizo.
8. Especificar os insumos, componentes e planos de montagem com
detalhes pertinentes.
9. Indicar detalhes que assegurem a não ocorrência de umidade.
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10. Ser concebido de forma a não colocar em risco a integridade física dos
usuários, indicando os locais com previsão de acesso.
11. Incluir orientações para a construção e disponibilizar as informações
necessárias para elaboração do Manual de Uso, Operação e
Manutenção do empreendimento.

D. Impermeabilização
O projeto de impermeabilização deverá:
1. Incluir

memorial

descritivo

com

os

principais

conceitos

do

desenvolvimento de projeto e informações técnicas não explicitadas
nas pranchas.
2. Informar atendimento às normas técnicas aplicáveis, particularmente a
NBR 9575 (Impermeabilização - Seleção e projeto) e 9574 (Execução
de impermeabilização).
3. Assegurar a estanqueidade à água de chuva, umidade do solo e lençol
freático.
4. Incluir detalhes para combater a umidade ascendente.
5. Assegurar a estanqueidade de partes do edifício que tenham a
possibilidade de ficar em contato com a água gerada na ocupação ou
manutenção do imóvel.
6. Garantir a estanqueidade de vedações verticais internas e externas
com incidência direta de água.
7. Garantir que os sistemas de coberturas impermeabilizados sejam
estanques por no mínimo 72 horas em ensaio de lâmina d'água.
8. Disponibilizar as informações necessárias para elaboração do Manual
de Uso, Operação e Manutenção do empreendimento.

