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RESUMO 

O presente trabalho tem por tema a Norma Brasileira de Desempenho em 

Edificações Habitacionais, ABNT 15575:2013, com ênfase em durabilidade e 

manutenibilidade, conceitos que expressa a sustentabilidade da edificação. Apresentar a 

norma com uma linguagem mais fácil, de forma a facilitar a compreensão de estudantes, 

docentes, profissionais da área e demais interessados que não possuem conhecimentos 

técnicos sobre o assunto.  
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ABSTRACT 

The present work is based on the Brazilian Housing Performance Standard, ABNT 

15575: 2013, with an emphasis on durability and maintainability, concepts that express the 

sustainability of the building. To present the norm with an easier language, in order to 

facilitate the understanding of students, teachers, professionals of the area and other 

interested ones that do not possess technical knowledge on the subject. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor da construção civil no Brasil apresenta, nos últimos anos, uma enorme 

expansão que ocorre de maneira rápida e desordenada, visando principalmente o lucro 

econômico de construtoras e incorporadoras e a diminuição do déficit habitacional. Devido 

a este fato nota-se uma diminuição qualidade das edificações.  

A norma brasileira de desempenho – NBR 15575 (ABNT, 2013), vem sendo 

discutida para estabelecer parâmetros mínimos de desempenho para as edificações. Esta é 

um divisor de águas na construção civil brasileira, pois obriga as construtoras a conceber e 

executar as obras para que o nível de desempenho especificado em projeto seja atendido ao 

longo de uma vida útil (BORGES, 2008). 

Projetistas, incorporadores, construtores, fornecedores e demais agentes são os 

principais responsáveis pelo cumprimento de um desempenho mínimo para as edificações 

e, alguns deles, precisaram revisar seus conhecimentos e se adaptar às novas normas sob 

pena de perder mercado para seus concorrentes que estiverem mais preparados. 

A primeira versão da norma, publicada em 2008, contemplando somente edifícios 

habitacionais de até cinco pavimentos e entraria em vigor em 2010. Pegou várias empresas 

de surpresa devido às imposições aos construtores, aos projetistas e à indústria de materiais 

para se adequarem aos requisitos apresentados no documento, muitos deles inéditos à 

época. As principais entidades da indústria da construção conseguiram estender o prazo de 

exigibilidade da NBR 15575, período no qual comitês técnicos reavaliaram as lacunas da 

norma e atualizaram metodologias de desempenho, e os fabricantes começaram a se 

mobilizar para adequar seus produtos e processos de fabricação às exigências. 

Depois de sofrer algumas modificações, a norma foi revalidada em 2013, que 

consiste em um conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para uma edificação 

habitacional e seus sistemas, com base em exigências de usuários, independentemente da 

sua forma ou dos materiais constituintes (CBIC, 2013). 

A NBR 15575 (ABNT, 2013) chega com uma norma, também, de gerar uma alta 

nos custos da construção, isso pode acontecer até mesmo nos empreendimentos de alto 

padrão que, em geral, já cumprem alguns requisitos mínimos de qualidade em diversos 

itens. 

Ainda segundo esta norma, torna-se necessária a quebra de vários paradigmas na 

cultura brasileira da construção habitacional, passando por uma nova maneira de 
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especificação e elaboração de projetos que inclui o conhecimento do comportamento em 

uso dos inúmeros materiais, componentes, elementos e sistemas construtivos que compõem 

a edificação (ABNT NBR 15575, 2013). 

Nesse sentido, o trabalho tem por objetivo analisar a norma ABNT NBR 

15575:2013 quanto aos requisitos de durabilidade, manutenibilidade e consequentemente 

aos parâmetros entre eles, aplicados durante as etapas das construções de modo a obter 

melhores condições de habitabilidade, segurança, sustentabilidade. Esse estudo será 

realizado por meio de uma revisão bibliográfica sob o tema, sob o viés da identificação de 

elementos/ferramentas de gerenciamento e controle que possam permitir a aplicabilidade 

desta norma na(s) etapa(s) de projeto e construção.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Composta por 6 partes distintas, a NBR 15575 (ABNT, 2013), é organizada por 

elementos da construção. Cada parte explica e auxilia sobre as disciplinas específicas, 

como um suporte para a tomada de decisões corretas. São essas fases: 

Parte 1 – Requisitos Gerais: estabelece os requisitos e critérios de 

desempenho do sistema estrutural; segurança contra incêndio; segurança no uso e 

na operação; estanqueidade; desempenho térmico; desempenho acústico; 

desempenho luminoso; durabilidade e manutenibilidade; saúde, higiene e qualidade 

do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto tátil e antropodinâmico; e 

adequação ambiental. 

Parte 2 – Requisitos para os sistemas estruturais: estabelece requisitos que 

atendem apenas ao sistema estrutural. 

Parte 3 – Requisitos para os sistemas de pisos: estabelece requisitos que 

atendem apenas ao sistema de pisos, como exemplo, segurança ao fogo. 

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

externas: estabelece requisitos que atendem apenas ao sistema de vedações 

verticais. 

Parte 5 – Requisitos para os sistemas de coberturas: estabelece requisitos 

que atendem apenas ao sistema de cobertura. 

Parte 6 – Requisitos para sistemas hidrossanitários: estabelece requisitos 

que atendem apenas ao sistema hidrossanitário. 
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Verifica-se que esta norma busca através de regras, que devem ser cumpridas nos 

novos projetos e construções, a mudança do paradigma sobre as construções e resgatar a 

função da edificação como um habitat seguro. 

2.1. Durabilidade 

De acordo com a ISO 13823 (2008), durabilidade é a capacidade de uma estrutura 

ou de seus componentes de satisfazer, com manutenção planejada, os requisitos de 

desempenho do projeto, por um período específico de tempo sob influência das ações 

ambientais, ou como resultado do processo de envelhecimento natural. 

O conceito de durabilidade associa-se diretamente à vida útil. Refere-se às 

características dos materiais e/ou componentes, às condições de exposição e às condições 

de utilização impostas durante a vida útil da edificação. 

Já para a ABNT NBR 15575-1: 2013, durabilidade é a “capacidade da edificação 

ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob, condições de 

uso e manutenção”.  

A seguir são apresentados os principais conceitos e intervenientes que podem 

interferir na durabilidade das edificações. 

2.1.1. Vida útil 

De maneira geral, vida útil consiste em mensurar a expectativa de duração de uma 

estrutura ou suas partes, dentro de limites de projeto admissíveis, durante seu ciclo de vida, 

sendo definida pela ISO 13823 (2008) “como o período efetivo de tempo durante o qual 

uma estrutura ou qualquer de seus componentes satisfazem os requisitos de desempenho do 

projeto, sem ações imprevistas de manutenção ou reparo”. De forma mais simples a NBR 

15575 (2013) define vida útil como “uma medida temporal da durabilidade de um edifício 

ou de suas partes”. 

Enfim, a vida útil é o período de tempo compreendido entre o início de operação e 

uso de uma edificação até o momento em que o seu desempenho deixa de atender às 

exigências do usuário, sendo diretamente influenciada pelas atividades de manutenção e 

reparo e pelo ambiente de exposição. 

2.1.2. Vida útil de projeto 

Para a norma ABNT NBR 15575-1: 2013, vida útil de projeto “é o período 

estimado de tempo para o qual um sistema é projetado para atender os requisitos de 

desempenho”.  
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Portanto o controle e a perspectiva de vida útil de projeto são de fundamental 

importância para o desenvolvimento do mesmo. Grande parte das patologias 

provenientes do modo de construção e execução, poderiam ser evitadas se houvesse um 

melhor detalhamento do projeto e da escolha adequada dos materiais e componentes da 

edificação. 

2.1.3. Desenvolvimento do projeto 

  A ABNT NBR 15575 (2013) prescreve que um edifício deve conseguir alcançar 

um bom desempenho no tempo de vida útil de projeto (VUP), e delega sua total 

responsabilidade aos projetistas, construtores e incorporadores.  

O valor de vida útil (VU) é dado também pelo correto uso e operação do edifício, 

manutenção e limpeza, níveis de poluição, alterações climáticas, dentre vários outros 

aspectos, por tanto, para alcançar o tempo de vida útil do sistema deve-se tomar todos 

os cuidados de manutenção, feito pelo proprietário após a entrega da edificação. 

 

Tabela 1 - Vida Útil de Projeto.  

Fonte: ABNT NBR 15575-1 (2013)  

Sistemas VUP mínima em anos 

Estrutura Segundo ABNT NBR 8681-2003 

Pisos internos ≥13 

Vedação vertical externa ≥40 

Vedação vertical interna ≥20 

Cobertura ≥20 

Hidrossanitário ≥20 

* Considerando periodicidade e processos de manutenção especificados no respectivo Manual de 

Uso, Operação e Manutenção atendendo à ABNT NBR 5674. 

  

 A vida útil real ou efetiva de uma estrutura pode não ser necessariamente igual à vida 

útil de projeto (VUP) originalmente especificada, face às incertezas inerentes ao processo 

de degradação da estrutura (como ação dos mecanismos de degradação, cargas, etc.). Para 
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se ter certeza de alcançar a VUP é necessário considerar uma margem de tempo ou um 

nível de desempenho adequado, considerando, para isso, não apenas aspectos do ponto de 

vista de engenharia, mas também do ponto de vista econômico e não técnico. A NBR 

15575 (2013) destaca que para se atingir a VUP mínima é necessário atender, 

simultaneamente, os cinco aspectos abaixo descritos:  

  a) emprego de componentes e materiais de qualidade compatível com a VUP; 

  b) execução com técnicas e métodos que possibilitem a obtenção da VUP; 

  c) cumprimento dos programas de manutenção corretiva e preventiva; 

  d) atendimento aos cuidados preestabelecidos para fazer um uso correto do edifício; 

  e) utilização do edifício em concordância ao que foi previsto em projeto.   

 Os sistemas de gestão de qualidade (SGQ) são diretamente responsáveis por todos 

esses controles citados acima. Várias empresas no mundo todo, utilizam o SGQ, para 

implantar novos processos, gerenciar e checar sua qualidade. Uma das razões da utilização 

desse sistema, é que consequentemente, um número maior de clientes torna-se satisfeitos 

com a empresa. Além disso, há uma melhora na imagem, no desempenho e na cultura 

organizacional. 

 Com isso, destaca-se a importância do manual do usuário no qual devem estar 

descritas as atividades e a frequência das ações de manutenção necessárias para a garantia 

da VUP da edificação, similar ao já difundido na indústria automobilística, onde ao se 

comprar um veículo o proprietário recebe um manual que indica o tempo ou a 

quilometragem necessária para cada ação de manutenção. Caso o usuário descumpra esses 

limites ele perde a garantia do produto, pois a indústria automobilística entende que sem as 

manutenções indicadas não é possível garantir a “vida útil” do automóvel. 

 O período de tempo da contagem da vida útil de projeto se inicia na data de conclusão 

da obra, sendo que essa data deve ser comprovada pelo Auto de Conclusão de Edificação, 

que é um documento legal que atesta a conclusão da obra.  

2.1.4. Métodos de avaliação 

As patologias e ausências de manutenções periódicas em edificações são os 

principais problemas que comprometem a vida útil das construções. As normas ABNT 

NBR 6118 (2014) e a ABNT NBR 8800 (2008), estabelecem que as estruturas de concreto 

sejam projetadas e construídas de maneira que possam suportar as ações ambientais, físicas 

e químicas, para então garantir a durabilidade da mesma. Além disso, estabelece que os 
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elementos de aço devem ser devidamente protegidos da corrosão e que a estrutura passa 

por inspeções periódicas para evitar danos mais agravantes. 

A avaliação da durabilidade também pode ser feita, através da verificação do 

cumprimento das exigências de todas as normas relacionadas aos materiais envolvidos nos 

projetos. Pela análise de campo, com inspeção em protótipos e edificações, ou pela análise 

de resultados obtidos em laboratório com comprovação de eficácia (ABNT NBR 15575, 

2013). 

2.1.5. Prazos de garantia 

Os sistemas que compõe os edifícios habitacionais só conseguem alcançar um bom 

desempenho, se forem submetidos às condições de uso para o que foi projetado, com as 

atividades de construção de acordo com as normas Brasileiras, com a utilização de 

componentes sem defeito de fabricação e principalmente com o correto controle e 

execução dos processos de manutenção preventiva e corretiva, caso seja necessário (ABNT 

NBR 15575, 2013).  

Com isso, a esta Norma exige que os projetistas, incorporadores e construtores 

indiquem no projeto o prazo de garantia para os componentes ou sistemas de fácil 

substituição, para facilitar o conhecimento do proprietário. 

2.2. Manutenibilidade 

A manutenção conforme definida na NBR 14037 (ABNT, 2011) consiste de um 

conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade 

funcional da edificação e de suas partes constituintes a fim de atender às necessidades e 

segurança dos seus usuários. Estes estudos evoluíram com o surgimento da engenharia de 

manutenção, que busca o gerenciamento da manutenção e o estudo de custos ao longo da 

vida útil da edificação (GARG; DESHMUKH, 2006).  

De acordo com a ABNT NBR 15575 (2013) o projetista tem total responsabilidade 

em desenvolver um projeto de forma a proporcionar maneiras e espaços que favoreçam as 

condições de acesso a inspeção predial, facilitando a manutenção. Além de desenvolver um 

manual completo de uso, operação e manutenção, que deverá ser fornecido ao edifício ao 

término da obra. 

Basicamente, o atendimento ao requisito de manutenibilidade supõe a elaboração 

de um sistema de manutenção, ou seja, um conjunto de procedimentos organizados para os 

serviços de manutenção, adequado às operações e usos da edificação e a correta 

informação ao usuário através do Manual de Uso, Operação e Manutenção.   
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2.3. Parâmetros de Durabilidade e Manutenibilidade 

2.3.1. Requisitos para os sistemas estruturais 

A estrutura principal do edifício e todos os seus elementos, devem ser projetados e 

construídos de forma que consiga manter sua capacidade funcional durante todo o tempo 

de vida útil de projeto, mesmo sofrendo com as condições ambientais e por intervenções 

periódicas de manutenção e conservação (ABNT NBR 15575-2, 2013).  

É importante destacar alguns facilitadores para o atendimento da durabilidade nas 

estruturas de concreto armado, como: cobrimento, limitação de fissuras, especificação do 

concreto e do tipo de cimento, cuidados especiais de cura, drenagem, proteção superficial 

da estrutura, etc; para as estruturas de aço, como: emprego de aços aclimáveis ou 

inoxidáveis, escolha e posicionamento adequado dos perfis para evitar empoçamento de 

água, eliminação de frestas, sistema de proteção anticorrosiva, etc; e para estrutura de 

madeira, como: controle da umidade da madeira, peças sem empenamentos, fendas ou nós, 

proteção superficial com vernizes (CBIC, 2013). 

Para alcançar a vida útil de projeto dos sistemas estruturais, devem ser previstas e 

realizadas manutenções preventivas sistemáticas, e manutenção com caráter corretivo caso 

seja necessário, assim que o problema se manifeste para minimizar a existência de grandes 

patologias, como por exemplo a eflorescência em concreto (a) e a corrosão em armaduras 

(b), apresentadas na Figura 1. As manutenções devem ser realizadas de acordo com o 

manual de uso, operação e manutenção fornecido pela construtora ou incorporadora.  

          (a)      (b) 

Figura 1 – Patologia de eflorescência em vigas (a) e corrosão em armaduras (b). 

 Fonte: MAGNO, 2015 
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2.3.2. Requisitos para sistema de pisos 

Para atender a durabilidade, o sistema de piso não pode apresentar sensibilidade 

excessivas às condições ambientais; devendo resistir à umidade, em condições normais, 

sem apresentar alterações, como fissuras (a), manchas (b), empolamentos, destacamentos, 

descolamentos (c), eflorescências (d), representadas na Figura 2. 

Figura 2 – Patologia fissuras em pisos (a), manchas (b), destacamentos (c) e eflorescência (d). 

 Fonte: Próprio autor, 2018 

 

Todos os componentes utilizados no acabamento dos pisos também devem resistir a 

exposição dos agentes químicos normalmente utilizados na edificação ou presentes nos 

produtos de limpeza doméstica. Para melhor escolha do material a ser utilizado se faz 

necessário na fase de projeto a análise específica para cada tipo de ambiente e de uso. 

Por tanto o projeto deve conter as especificações de todos os materiais para cada 

camada do acabamento, suas principais características de uso e condições de exposição por 

ambiente. 

Exemplifica-se alguns facilitadores para o atendimento da durabilidade dos pisos 

contra ação da água, como: drenagem, declividade de pisos, rodapés impermeáveis, barras 

impermeáveis sobre pias e lavatórios, pinturas impermeáveis e resistentes aos raios solares 

(CBIC, 2013) 

 



10 

 

2.3.3. Requisitos para os sistemas de vedações internas e externas 

Para manter a durabilidade das vedações externas e internas, deve-se manter as 

capacidades funcionais e as características estéticas. Devem ser limitados os 

desplacamentos (a), fissuras (b), entre outros, representados na Figura 3, incluindo seus 

revestimentos, em função dos ciclos de exposição ao calor e ao resfriamento que ocorrem 

durante a vida do edifício (ABNT NBR 15575-4, 2013). 

Figura 3 - Patologias de desplacamentos em vedações (a) e fissuras (b) 

 Fonte: CHAVES, 2010 

O sistema de vedação externa deve apresentar vida útil igual ou superior a 40 anos 

e o de vedação interna igual ou superior a 20 anos, isso sendo submetidas a manutenções 

preventivas sempre que necessário, e manutenções corretivas e de preservação contidas no 

manual de uso, operação e manutenção. É de total importância que o projeto mencione o 

prazo de substituição e manutenções periódicas para os componentes que apresentem vida 

útil de projeto inferior às estabelecidas para o sistema em geral (ABNT NBR 15575-4, 

2013).  

Exemplifica-se alguns facilitadores para o atendimento da durabilidade das paredes 

contra ação da água, como: drenagem, rodapés impermeáveis, pinturas impermeáveis e 

resistentes aos raios solares em fachadas, etc; para as esquadrias, como: emprego de portas 

resistentes à umidade em ambiente laváveis, emprego de janelas que atendam aos critérios 

de estanqueidade e durabilidade, emprego de peitoris, pingadeiras e outras proteções; para 

as pinturas, como: observar compatibilidade química e fisicamente a tinta e a base, 

correção da alcalinidade da base, emprego de emulsões bom poder de cobertura, adequada 

resistência à abrasão úmida, resistência à radiação UV (CBIC, 2013).  
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2.3.4. Requisitos para os sistemas de coberturas 

O sistema de cobertura (Figura 4), segundo FIORELLI (2009) é o conjunto da 

trama dos componentes da estrutura, conhecidos como ripa, caibro, terça e tesoura, com a 

própria cobertura em si, as telhas. Esses elementos na maioria das vezes são de madeira e 

metal.  

Figura 4 - Exemplo de sistema de cobertura 

Fonte: TELHAS RODOVEDA, 2018 

O tempo de vida útil de projeto do sistema de cobertura deve ser maior ou igual a 

20 anos, mas para que isso aconteça o mesmo deve passar por manutenções periódicas e de 

conservação (ABNT NBR 15575-5, 2013).  

O sistema de cobertura começa a apresentar falhas na sua eficiência quando sua 

estrutura de madeira começa a sofrer danos e as telhas apresentam descoloração. Para que 

isso não aconteça no projeto de constar o prazo das operações de manutenção e o prazo de 

substituição de todos os componentes do sistema (ABNT NBR 15575-5, 2013).  

Exemplifica-se alguns facilitadores para o atendimento da durabilidade nas 

coberturas, como: adequada declividade e extensão de panos, assentamento de cumeeiras 

com materiais capazes de evitar os destacamentos por movimentações térmicas, proteção 

de beirais contra a ação do vento, adequado dimensionamento de calhas (CBIC, 2013). 

2.3.5. Requisitos para os sistemas hidrossanitários 

De acordo com a ABNT NBR 15575-6 (2013), o sistema hidrossanitário é o 

“sistema hidráulico predial, destinado a suprir os usuários com água potável fria e/ou 

quente e água de reuso, e a coletar e afastar esgotos sanitários, bem como coletar e dar 

destino às águas pluviais”. 
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Para manter a durabilidade dos sistemas hidrossanitários a norma diz que é 

necessário manter sua capacidade funcional durante seu período de vida útil estipulado de 

20 anos (ABNT NBR 15575-6, 2013). 

Contudo, devido à complexidade e a variedade de produtos que compõem o sistema 

hidrossanitário, sua vida útil também leva em consideração a agressividade do meio 

ambiente, as características do solo e as características específicas de cada material, pois 

seus componentes podem apresentar tempo de vida útil menor do que o estabelecido para o 

sistema em geral. Ou seja, o sistema como um todo deve durar 20 anos, mas alguns de seus 

componentes apresentam vida útil menor que o tempo estipulado e precisam ser 

substituídos ou precisam de manutenção periódica.  

Devido a essas diferenças de tempo de vida útil, o projeto deverá apresentar todas 

as informações dos prazos de substituição e manutenção exatos de todos os elementos do 

sistema hidrossanitário, para uma maior garantia. O projetista fica responsável em criar 

espaços apropriados para as inspeções no sistema hidráulico da edificação, nas tubulações 

de esgoto e água pluvial (ABNT NBR 15575-6, 2013). 

O guia orientativo de atendimento a Norma ABNT NBR 15575/2013 exemplifica 

alguns facilitadores para o atendimento da durabilidade nas instalações hidrossanitárias, 

como: evitar contato e corrosão bimetálica no acoplamento de registros e outras peças às 

tubulações, dimensionamento hidráulico, não expor reservatórios à ação direta da radiação 

solar (CBIC, 2013).  

2.4. Especificações dos materiais por fabricantes 

2.5.1. Sistemas estruturais  

Atualmente, pode-se dizer que a estrutura de concreto armado é a mais utilizada no 

Brasil. Essa estrutura utiliza barras e fios de aço, que devem ser de boa qualidade e bem 

tratadas para não ocorrer a oxidação e nenhuma outra patologia vinda da mesma, logo, são 

inseridas no concreto moldado, em fôrmas de madeira (EDIFICA ARQ, 2014). 

Um dos componentes do concreto é o cimento Portland, deve apresentar uma boa 

qualidade e uma garantia real do tempo de vida útil. No entanto a maioria das marcas 

encontradas no mercado, não apresentam nenhum tipo de especificação relacionados a 

durabilidade e manutenibilidade do produto já aplicado (ITAMBÉ, PORTO KOLL, 

VOTORANTIM, 2018). 

Com intuito de avaliar a conformidade dos cimentos com as normas técnicas 

brasileiras, foi criado em 2010 o selo da qualidade ABCP. O selo da qualidade é um 
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símbolo que atesta a conformidade de um produto com a norma brasileira e que sua 

fabricação está sob controle contínuo do fabricante. No caso do concreto usinado, permite 

uma dosagem em balanças eletrônicas para garantir a qualidade da mistura e o resultado da 

concretagem, o transporte e o lançamento em obra são feitos por caminhões betoneiras que 

melhoram a qualidade do processo. 

Destaca-se que o cliente deve exigir o detalhamento da vida útil de projeto do 

concreto, que deverá ser feita, exigindo parâmetros que permitiram as propriedades 

desejadas, como fator água/cimento, consumo mínimo de cimento, cobrimento da 

armadura. As informações de durabilidade e manutenibilidade continuam não sendo 

fornecidas.  

2.5.2. Sistemas de pisos 

Os sistemas de pisos, de acordo com a ABNT NBR 15575-3 (2013), é um sistema 

horizontal ou inclinado, composto por um conjunto parcial ou total de camadas (como por 

exemplo, camada estrutural, camada de contrapiso, camada de fixação, camada de 

acabamento) detalhadas na Figura 5, destinadas a atender à função de estrutura e vedação, 

além de trabalhar como proteção e acabamento final estético.  

 

Figura 5: Exemplo genérico de um sistema de pisos e seus elementos 

Fonte: NAKAMURA, 2013 

Para iniciar a camada de acabamento, que são os revestimentos, se faz necessário a 

camada de fixação, que é representada pela argamassa colante, segundo a ABNT NBR 

13753 (1996), é uma mistura constituída de aglomerantes hidráulicos, agregado minerais e 

aditivos, que possibilita, quando preparada em obra com a adição exclusiva de água, a 

formação de uma pasta viscosa, plástica e aderente. 

A maioria dos fabricantes de argamassa colantes existentes no mercado, não 

disponibilizam especificações referentes a durabilidade e a manutenibilidade em seus 

produtos. Apresentam apenas informações sobre a indicação de uso, rendimento, prazo de 

validade do produto e algumas características físicas, como a resistência a aderência à 
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tração, resistência à compressão, retenção de água e teor de ar incorporado (ITAMBÉ, 

PORTO KOLL, VOTORANTIM, 2018). 

Os produtos cerâmicos e porcelanatos, em sua maioria fornecem especificações 

técnicas de absolvição a água, resistência à abrasão, coeficiente de atrito, apresentam 

lugares onde pode ser aplicado e o nível de tráfego que suporta. Poucos fabricantes 

fornecem um prazo de validade e nenhum produto apresenta tempo de vida útil 

(CERAMICA PORTO FERREIRA, ELIANE, 2018).  

Quanto aos pisos laminados e vinílicos, seus fabricantes não apresentam 

informações técnicas dos produtos, apenas informações de resistência a abrasão, indicações 

de uso, forma e tamanho, modo de encaixe, prazo de garantia, instruções de instalação e 

limpeza (TARKETT, FADEMAC, INOVAR, 2018). 

Nas normas específicas de cada um dos produtos, existem algumas informações 

básicas de instalação, durabilidade, manutenibilidade, acessibilidade dentre outros. Na 

Norma ABNT NBR 13753 (1996), que fala de pisos cerâmicos, por exemplo, especifica o 

tempo mínimo de dias necessários para se iniciar um assentamento seguro, além das 

condições climáticas mais apropriadas. Explica a necessidade do planejamento das juntas 

de assentamento, movimentação e dessolidarização. 

2.5.3. Sistemas de vedações verticais internas e externas 

Os sistemas de vedações verticais internas e externas são as partes da edificação 

habitacional que limitam verticalmente a edificação e seus ambientes, como as fachadas e 

as paredes (ABNT NBR 15575-4, 2013). 

Segundo Selmo (1989), citado por Assis (2008), os revestimentos externos e 

internos também são importantes, para atender as exigências de uso, relativas à segurança e 

habitabilidade, bem como a exigência de compatibilidade geométrica e físico-química 

entre o revestimento e a sua base e o acabamento final previsto. E ainda trabalhar como 

suporte para a estanqueidade da água, isolação térmica e acústica e ainda contribuindo para 

a estética da edificação. 

Os revestimentos da vedação vertical são compostos por três partes, o chapisco, o 

emboço e o reboco. O resultado final alcançado por esse conjunto de matérias-primas é que 

definirá o comportamento do produto final e seu tempo de vida útil (ABNT NBR 15575-4, 

2013).  

Analisando alguns fabricantes de argamassa existente no mercado, constatamos que 

eles não apresentam especificações referentes a durabilidade e a manutenibilidade em seus 
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produtos. Apresentam apenas informações sobre a indicação de uso, rendimento, prazo de 

validade do produto e algumas características físicas, como a resistência a aderência à 

tração, resistência à compressão, retenção de água e teor de ar incorporado (PORTO 

KOLL, VOTORANTIM ARGAMASSA, 2018). 

Outros produtos muito utilizados nos revestimentos de vedações verticais: são os 

azulejos, as cerâmicas, as pastilhas de vidro, os mármores e granitos. Os mármores e 

granitos por serem naturais não apresentam especificações técnicas, mas seus fornecedores 

deveriam oferecer informações básicas de durabilidade e manutenibilidade aos 

compradores (MARMORARIA ARTESANATO, MARMORARIA MASTER PEDRAS, 

2018). 

Outra maneira bastante utilizada para revestir as vedações verticais, são as tintas, 

que podem ser aplicadas direto na camada de reboco, ou sobre uma fina camada de massa 

corrida, que é indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em 

superfícies de alvenaria e concreto, tem alto poder de enchimento, elevada consistência, 

ótima aderência. 

Considerando as pesquisas aos fabricantes, eles apresentam as informações técnicas 

dos produtos, sua composição, prazo de validade, forma e recomendações para aplicação, 

mas não apresentam informações de manutenção e prazos de durabilidade (CORAL, 

SUVINIL, 2018). 

2.5.4. Sistemas de coberturas  

O sistema de cobertura, de acordo com a ABNT NBR 15575-3 (2013), é o conjunto 

dos elementos e componentes, que estão dispostos no topo da construção com função de 

cobrir e proteger os demais sistemas que compõem a edificação habitacional, assegurar a 

estanqueidade das águas pluviais e a salubridade, além de contribuir positivamente para o 

conforto termo acústico da edificação. 

O material mais utilizado na estrutura do sistema é a madeira, e ocasionalmente o 

aço, sendo esses materiais naturais não apresentam especificações técnicas (MADEPAL, 

AMATEL, 2018). Apresentam informações de aplicações, características da madeira e 

resistência ao peso, mas deveriam fornecer informações básicas de durabilidade e 

manutenibilidade. São aplicadas também através as ABNT NBR 12551 (2002) para 

madeira e ABNT NBR 8800 (2008) para o aço. 
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Para a cobertura, existem atualmente no mercado diversos tipos de telhas, como: 

telha em PVC, cerâmicas, de concreto, fibra de vidro, fibrocimento, polipropileno, vidro, 

fibra vegetal, galvanizadas, entre outras. 

Analisando alguns fabricantes dessas telhas, é constatado que eles não apresentam 

especificações referentes a durabilidade e a manutenibilidade em seus produtos 

(CERÂMICA CRUZADO LTDA, TELHAS SALINA, 2018). Elas apresentam apenas 

informações de formas de aplicação, medida das peças e inclinações recomendadas para 

cada tipo de telha. 

2.5.5. Sistemas hidrossanitários 

O principal componente do sistema são as tubulações, que é definido como o 

conjunto dos tubos, conexões, válvulas de escoamento e registros, destinados a conduzir a 

água, seja ela de qualquer espécie (ABNT NBR 15575-6, 2013).  

Dentre os fabricantes dos produtos básicos do sistema hidráulicos, apenas a TIGRE 

apresenta informações detalhadas de forma de instalação e manutenção de seus produtos, 

além das informações técnicas necessárias, que são apresentadas por todos os demais 

fabricantes (DECA, PLASTILIT, AMANCO, 2018). 

 

3 . CONCLUSÃO 

 

Através da aplicação da Norma de Desempenho de Edifícios Habitacionais, 

ABNT NBR 15575 (2013), consegue proporcionar efetivamente grandes melhorias nas 

habitações. Sendo ela realmente aplicada pelos projetistas, incorporadores, construtores e 

técnicos, as novas moradias apresentaram condições mínimas de habitabilidade, segurança, 

sustentabilidade e durabilidade que foi o foco principal da pesquisa. O que na maioria das 

vezes não acontece com as edificações existentes até hoje, pois as construções não atendem 

às necessidades dos usuários, fazendo deles menos favorecidos adquirindo um produto de 

qualidade inferior ao esperado por eles. 

É claro, que o papel da Norma é inverter essa situação, colocando as exigências de 

desempenho em primeiro lugar, no momento da concepção do projeto, para que o produto 

final seja da qualidade desejada pelo mesmo. Sendo assim, nada melhor do que seguir 

todos os critérios da Norma ABNT NBR 15575 (2013) para todas as edificações, pois com 

ela todas as exigências serão atendidas, proporcionando assim a melhoria da qualidade das 

edificações em geral.  
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No entanto, conclui-se que o custo das edificações construídas dentro dos requisitos 

da Norma de Desempenho se torna mais alto, devido a seleção dos materiais e o processo 

de projeto mais detalhado. A maior falha para que os arquitetos, projetistas e construtores 

possam adotar a Norma em seus projetos, é a falta de informações e especificações dos 

fabricantes dos materiais à serem utilizados pelos seus fabricantes. Mas a maioria dos 

produtos brasileiros não apresentam essas informações, o que dificulta o trabalho do 

projetista na escolha do melhor material para diferentes usos e na especificação do tempo 

de Vida Útil do Projeto.  

Com a exigência e ajuda dos órgãos nacionais do meio da construção civil, os 

fabricantes de sistemas e produtos vem trabalhando para atender as exigências da Norma, 

além de apresentar novas tecnologias já dentro dos requisitos da norma, o que acaba 

facilitando para todos do ramo, desde os projetistas até o usuário final, que ficará satisfeito 

com qualidade da edificação e as construtoras que saíram com o ganho do crescimento de 

clientes uma vez que os mesmos podem comprovar o comprometimento da construtoras 

com os padrões exigidos pela Norma ABNT NBR 15575 (2013). 
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