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É importante esclarecer que as informações aqui contidas não substituem total ou
parcialmente a norma ABNT NBR 15575:2013, sendo sua consulta obrigatória para todos
aqueles que, direta ou indiretamente, atuam no mercado da construção brasileira.
Este documento traz citações da Norma, que se entendem como aplicáveis ao escopo de
atividade de arquitetos no desenvolvimento, na coordenação e na supervisão de seus projetos.
As seis partes que compõem o conjunto normativo NBR 15575 podem ser adquiridas on-line
junto à ABNT, pelo link: http://www.abntcatalogo.com.br/

O que é a ABNT?
Associação Brasileira de Normas Técnicas, fundada em 1940, é o órgão responsável pela
normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico
brasileiro. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como único Foro Nacional
de Normalização, através da Resolução n° 07 do CONMETRO, de 24.08.1992.

Caderno Técnico ASbea-RS
VOLUME UM
NORMA DE DESEMPENHO

Associação Riograndense dos Escritórios de Arquitetura

1a edição
Porto Alegre, agosto de 2014.

COSTUMO DIZER QUE UM ARQUITETO
DEVERIA VIVER 200 ANOS.
PRECISA DOS PRIMEIROS 100 ANOS PARA
APRENDER. E PRECISA DA OUTRA METADE
PARA APLICAR O QUE APRENDEU.
É UMA DISCIPLINA DIFÍCIL. OBRIGA A SER
UM POUCO DE CONSTRUTOR, UM BOM ARTISTA,
UM BOM SOCIÓLOGO E UM BOM HISTORIADOR.
MUITAS COISAS BOAS AO MESMO TEMPO!

RENZO PIANO

APRESENTAÇÃO
mudança de paradigma nos procedimentos de projeto, a prática de projetar com enfoque
em desempenho
Visando reestruturar o setor da construção civil, em 2008 foi publicada a 1ª versão da ABNT
NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho. Em 14 de junho de 2010, como escritórios
de arquitetura associados à AsBEA-RS, constituímos um grupo de trabalho denominado Grupo
de Trabalho Normas (GTN), com o intuito de se inteirar e debater o assunto. Acompanhamos a
evolução do texto original de 2008 nas suas diversas revisões até, finalmente, entrar em vigor no
dia 19 de julho de 2013.
Começamos buscando um maior conhecimento das questões técnicas e construtivas que a NBR
15575 apresenta, mas, tendo em vista as dificuldades de entendimento e interpretações, vimos
ser necessário o suporte da empresa Versalit Assessoria Empresarial, na pessoa da arquiteta Vera
Lúcia N. Rosa como consultora para esclarecer e elucidar, tão grandes são a complexidade e a
vastidão do assunto. Também buscamos parceria nos esclarecimentos de natureza jurídica através
do escritório Costa Franco Valduga Advocacia Especializada, representado pela advogada Paola
Carrillo Valduga.
Como todos os trabalhos desenvolvidos pela AsBEA-RS, vimos na análise deste conjunto
normativo uma real e grande oportunidade para os arquitetos resgatarem sua importância no
setor da construção civil, buscando reconhecimento e valorização profissional. Com ênfase nessa
oportunidade, nos motivamos a multiplicar o conhecimento adquirido no grupo através de uma
publicação.
Portanto, este trabalho, uma coletânea de textos e informações, tem como objetivo subsidiar
Arquitetos e Urbanistas no entendimento dos conceitos da norma ABNT NBR 15575:2013 nas
definições das especificações de elementos, componentes e sistemas para o desenvolvimento de
projetos residenciais e, assim, ressaltar a importância primordial da responsabilidade inerente à
nossa profissão de arquitetos projetistas e especificadores. Por isso, a norma vem para nos lembrar:

. Ao se projetar, devemos SEMPRE OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS;
. O seu cumprimento tem caráter OBRIGATÓRIO;
. O seu descumprimento é um RISCO, pode trazer CONSEQUÊNCIAS na esfera jurídica.

Acreditamos que o legado gerado pela efetiva adesão aos preceitos da norma implicará em uma
grande evolução na prática da arquitetura e na concepção dos escritórios. Estes passarão a dar
ênfase em:

. Gestão da estratégia e dos resultados.
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. Gestão da qualidade dos processos de projeto.
. Capacitação técnica dos colaboradores (de todos os envolvidos).
. Capacitação tecnológica (tecnologia BIM).
. Confiança na relação com os contratantes.
. Posicionamento do projeto ferramenta para o negócio do cliente.
. Valorização do custo-benefício do projeto.
Agradecemos aos demais escritórios associados apoiadores do projeto, que acreditaram e
financiaram esta proposta de pesquisa, a qual resultou no desenvolvimento e na realização deste
projeto, bem como registrar o grande apoio e incentivo recebido do ex-presidente da AsBEA-RS,
o arquiteto e urbanista Joaquim Haas, assim como da atual presidente, a arquiteta Clarice Debiagi.
Grupo de Trabalho Normas
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ASPECTOS LEGAIS
Com o início da vigência da NBR 15575, o setor da construção civil brasileira estará mudando
seus parâmetros de qualidade. Trata-se da renovação dos requisitos mínimos de segurança
para prédios residenciais, atingindo todas as empresas e profissionais envolvidos no processo
construtivo, uma vez que a normativa prevê aumento da responsabilidade civil inerente à atuação
profissional. Por isso, é importante que arquitetos, projetistas, construtoras e incorporadoras
estejam amplamente familiarizados com a nova NBR. Por outro lado, o consumidor final passa a
ter maior responsabilidade pela manutenção dos prédios, conforme as indicações do Manual de
Uso, Operações e Manutenção de Edifícios.
Do ponto de vista jurídico, a NBR 15575 deve ser analisada sob o aspecto especialmente
preventivo. Se, por um lado, a vigência da norma traz maior responsabilidade para o projetista, de
outro, traz também maior segurança. As empresas que seguirem as determinações da normativa,
atendendo aos seus níveis mínimos de exigência, estarão se protegendo de eventuais questionamentos
legais, tanto por parte de consumidores como de terceiros interessados. Observados os critérios da
ABNT, questões como mau uso ou falta de manutenção, intervenção de terceiros e casos fortuitos
ou de força maior que possam afetar a funcionalidade e segurança da construção serão identificadas
mais facilmente. Como consequência, haverá maior segurança para o consumidor final e para
todos os envolvidos na cadeia construtiva.
A NBR 15575, portanto, estabelece referenciais objetivos quanto aos requisitos de qualidade
técnica e critérios de avaliação que deverão nortear a construção civil, compartilhando
responsabilidades entre os agentes envolvidos na obra e o consumidor final, que deverá atuar
conforme o manual do usuário.
Os níveis de desempenho referidos na normativa servirão de parâmetro em caso da necessidade
de análise dos elementos e sistemas construtivos, tanto na esfera judicial como extrajudicial.
Em eventuais processos judiciais que envolvam responsabilização por falhas, vícios ou defeitos
construtivos, a referência a ser utilizada, tanto por juízes como por peritos, será justamente a NBR
15575. Ainda que a construção seja anterior à vigência da normativa, a mesma poderá servir como
balizador da qualidade das edificações.
É importante frisar que a Norma traz novas obrigações para os arquitetos, dentre elas estabelecer
e indicar nos projetos, juntamente com o empreendedor e usuários, a VUP (Vida Útil de Projeto)
de cada sistema da edificação (nunca inferior ao nível mínimo de desempenho), especificar
quais os materiais, produtos e processos que serão utilizados (os quais também deverão atender
ao desempenho mínimo estabelecido na norma) e indicar quais são as disposições a constar no
Manual do Usuário para a adequada manutenção da edificação.
Mesmo considerando o fato de que a norma não é lei, a sua eficácia como tal está estabelecida
em vários regramentos legais. Tanto o Código Civil Brasileiro como o Código de Defesa do
Consumidor estabelecem situações em que, especificadamente, normas da ABNT deverão ser
aplicadas. Existem, ainda, outras regulamentações legais, tais como códigos de obras municipais,
lei de licitações, lei de incorporações, lei de acessibilidade, que também estabelecem regime
obrigatório de cumprimento das normas da ABNT.
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Sob o aspecto contratual, o Código Civil determina, em seus artigos 615 e 616, a
possibilidade de rejeição do produto e/ou rescisão do contrato, ou abatimento no preço, caso o
produto entregue não esteja em conformidade com as normas técnicas. Vejamos:
“Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é obrigado
a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos
planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.
Art. 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em
vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento do preço.”
Além disso, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que os fornecedores deverão colocar no
mercado produtos e serviços que estejam de acordo com as normas técnicas, nos seguintes termos:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços:
VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as
normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO.”
Esses regulamentos legais não são novidade e são aplicados há muito tempo. O que muda com
a vigência da Norma é justamente a ênfase dada à responsabilização dos projetistas, que sempre
existiu, mas não de forma tão clara e objetiva.
Mesmo que haja certa resistência dos projetistas em relação ao aumento de responsabilidade – e,
consequentemente, de trabalho – diante das alterações de suas atribuições trazidas pela norma, isso
também tornará todo o processo mais transparente. Prazos de vida útil de projeto e de garantia
estarão claros, as responsabilidades de cada integrante do processo construtivo estarão definidas
(inclusive de usuários), e laudos técnicos serão mais precisos.
Diante disso, surge uma nova visão da atividade do arquiteto, que passa a atuar de forma
mais efetiva dentro do processo construtivo e deve redobrar cuidados quando da tomada de
decisões durante a fase de elaboração de projetos e execução de obras.
Também é recomendável que tanto o escritório de arquitetura quanto o arquiteto
autônomo criem novas rotinas de organização, registro e arquivamento de documentos relativos ao
processo construtivo, mantendo-os durante todo o período de vida útil do projeto. Cuidados com
documentação, assinaturas, aceites, bem como arquivamento de eventuais alterações no projeto no
correr da execução podem evitar a responsabilização em processos judiciais.
O arquiteto deve preocupar-se em comprovar que atendeu em seu projeto aos requisitos mínimos
estabelecidos pela norma, o que se dará através dos documentos arquivados em seu escritório, sejam
eles por meio eletrônico ou físico. Em um primeiro momento, pode haver aumento de custos com
rotinas de arquivamento, sistemas informatizados e funcionários. No entanto, a tendência é que,
em pouco tempo, o investimento em estrutura seja compensado pela diminuição de possíveis
demandas judiciais.

12

Por fim, a partir de julho de 2013, é fundamental que arquitetos, projetistas e fornecedores de
material de construção estejam amplamente familiarizados com a nova NBR. Pode-se prever que
a sua aplicação resultará em maior valorização da atividade desses profissionais. Por outro lado,
poderá ocorrer aumento do passivo judicial por falhas construtivas ou de projeto.
Do ponto de vista técnico-jurídico, o atendimento irrestrito aos critérios da NBR 15575
agrega a ideia de presunção de regularidade ao empreendimento, qualificando as empresas e os
profissionais da área da construção civil brasileira.

Advogada Paola Carrillo Valduga

O CUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS
É UMA OBRIGAÇÃO, A QUAL PODE SER CONSIDERADA SOB A ÓTICA DE TRÊS PONTOS:
1. ASPECTO CONTRATUAL
Código Civil Brasileiro - Lei n° 10.406, de 10/01/2002

2. ASPECTO LEGAL
3. ASPECTO ÉTICO-PROFISSIONAL
Resolução CAU/BR n° 52 de 06/09/2013
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Editorial
Ao longo de sua história, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura estruturou e
difundiu o seu conhecimento técnico por meio da organização de Grupos de Trabalho. Alinhada a este
movimento, a AsBEA do Rio Grande dos Sul também implementou seus GTs, com foco em equalizar
as grandes questões pertinentes da área, considerando as demandas locais e a troca de experiências
práticas entre os escritórios associados. Há cinco grupos em funcionamento: Contratos e Honorários;
BIM (Building Information Modeling); Inovação e Sustentabilidade; AsBEA Legal; e Normas
de Desempenho.
O Caderno Técnico AsBEA-RS: Normas de Desempenho inaugura uma série de publicações
institucionais. O valor desses trabalhos de interpretação está justamente em compartilhar as
diferentes experiências profissionais, conectadas aos temas que permeiam o fazer e o pensar
arquitetônico. Resultado da intensa dedicação de oito arquitetos de nossa Associação, este primeiro
guia contempla quatro anos de estudo e pesquisa em normas e desempenho.
A promoção da arquitetura e do urbanismo, assim como o estímulo das melhores práticas
são premissas fundamentais da atuação da AsBEA. Tornar público este trabalho não somente
é um grande desafio, mas uma forma de contribuir com a comunidade que protagoniza o
setor econômico onde estamos inseridos. É também uma forma de incentivar entre os pares
a permanente qualificação da atividade profissional do arquiteto e urbanista.

Clarice Debiagi
Presidente

CAPÍTULO UM

introdução
1. Introdução
A NBR 15575, Norma de Desempenho, é o conjunto de normas regulatórias utilizado em toda
a cadeia produtiva da construção definida como os resultados mínimos esperados do desempenho
dos materiais, dos procedimentos e das condições da habitação ao longo da vida útil de uma
edificação. A Norma possui abrangência nacional, mas deve-se igualmente respeitar as legislações
regionais. Como recomendação, devemos atender àquela que for mais restritiva de modo a atender
aos dois documentos.
Antes da NBR 15575, as normas técnicas tinham caráter somente prescritivo. A nova norma,
válida prioritariamente para todas as edificações residenciais, exige mais do que a prescrição simples.
Ela estabelece os requisitos mínimos de desempenho térmico, tátil, acústico, de iluminação,
segurança estrutural, durabilidade, manutenção, salubridade, adequação ambiental, estanqueidade,
funcionalidade e acessibilidade, exigindo a demonstração objetiva no atendimento a estes requisitos.
Todos os padrões deverão ser atendidos por todo conjunto da edificação, formado pelos sistemas
de estruturas, pisos, vedações verticais (fachadas e paredes internas), coberturas e hidrossanitário.
E, ainda, passando pelos “filtros”como: segurança, habitabilidade e sustentabilidade, os quais
passam a ser exigidos em todos os requisitos de desempenho.
O esquema a seguir mostra um mapa de como a norma se estruturava antes e de como se
estrutura a partir da sobreposição dos sistemas, com o objetivo de ter o desempenho como
resultado desta composição.
hidrossanitário

desempenho esperado
responsabilidade - vida útil

coberturas
vedações verticais

segurança

pisos

habitabilidade

estrutura

sustentabilidade

atributos

partes

sistemas/parte funcional
da edificação

3 grandes filtros
requisitos
necessidades dos usuários

abordagem prescritiva

abordagem baseada
no desempenho
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A figura ilustra bem a complexidade da norma ao demonstrar que é o resultado da interação
entre cada um dos sistemas especificados pelos projetistas que resultará no desempenho final obtido
na edificação. Os requisitos mínimos dizem respeito à interação dos desempenhos implícitos nas
soluções (meios) adotadas para cada parte da construção. Praticamente todas as normas técnicas
vigentes no Brasil são prescritivas, definindo “receitas de bolo” de como projetar ou executar, sem
cobrança de resultados. Já na abordagem de DESEMPENHO, parte-se do efeito desejado global
para a escolha e definição das soluções de todas as partes.
Além do resultado por desempenho, a norma exige que sejam explicitadas as responsabilidades
de cada agente envolvido, sejam eles fornecedores, executores, especificadores, e inclui-se o usuário
da edificação como agente responsável sob o ponto de vista da manutenção. Ainda sob este aspecto,
a norma acrescenta a exigência de definir-se a Vida Útil da Edificação colocando o desempenho
também sob os requisitos de tempo e durabilidade.
1.1. Histórico
Um marco importante para a aplicação do conceito de desempenho foi a elaboração, em 1984,
da ISO 6241 – “Performance Standards in Building – principles for their preparation and factors to
be considered”, que definiu uma lista de requisitos funcionais dos usuários de imóveis. Apesar de
ter sido publicada há 30 anos, a ISO 6241 ainda é válida como referência para a consideração de
quais requisitos de desempenho devem ser atendidos nas edificações. A lógica de desempenho
apresentada nessa Norma também é a mesma adotada na Norma Brasileira de Desempenho.
Ver a tabela comparativa entre as Normas no anexo A1 deste caderno.
1.2. Vida Útil - VU
Período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais
foram projetados e construídos, com atendimento dos níveis de desempenho previstos na NBR
15575. Está diretamente vinculada à realização das manutenções previstas no manual de uso e
ocupação. A vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal e contratual, fixado por
lei, que, de acordo com a Norma, são definidos como sendo:
Prazo de Garantia Legal – período de tempo previsto em lei que o comprador dispõe para reclamar dos
vícios (defeitos) verificados na compra de produtos duráveis.

Prazo de Garantia Contratual – período de tempo, igual ou superior ao prazo de garantia legal,
oferecido voluntariamente pelo fornecedor (incorporador, construtor ou fabricante) na forma de
certificado ou termo de garantia ou contrato, para que o consumidor possa reclamar dos vícios
aparentes ou defeitos verificados na entrega de seu produto. Este prazo pode ser diferenciado para
cada um dos componentes do produto a critério do fornecedor.
1.3. Vida Útil de Projeto – VUP
Período de tempo para o qual um edifício é projetado, a fim de atender aos requisitos de
desempenho estabelecidos na NBR 15575. A VUP é um prazo teórico! A VUP pode ou não ser
atingida em função da não realização de manutenções ou modificações nas condicionantes de
entorno.
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Com base na seção 14 (Durabilidade e manutenibilidade) e anexo C (Considerações sobre
durabilidade e vida útil) da NBR 15575-1, cabe ao arquiteto, em comum acordo com os demais
projetistas, construtores e incorporadores, a responsabilidade em definir uma estimativa para a
vida útil de PROJETO, de cada um dos sistemas que o compõem, não podendo ser inferior ao
estabelecido na tabela a seguir. Para que seja atingida, é preciso definir, também, quais as ações
de manutenção deverão ser realizadas, a fim de garantir esta meta. Da mesma forma, devem estar
claramente descritas nos documentos de projeto, desenhos e memoriais.
Tabela Vida Útil de Projeto (VUP)
SISTEMA

VUP (anos)
Mín.
Int.
Sup.

OBSERVAÇÃO
- Para se atingir a VUP mínima, os usuários devem
desenvolver os programas de manutenção
conforme definido na NBR 5674 (Manutenção de
edificações – Requisitos para o sistema de gestão
de manutenção) e ao manual entregue pelo
empreendedor aos usuários, atendendo à NBR
14037 (Diretrizes para elaboração de manuais
de uso, operação e manutenção das edificações –
Requisitos para elaboração e apresentação de
conteúdos).

Estrutura

> 50

> 63

> 75

Pisos Internos

> 13

> 17

> 20

Vedação Vertical Externa

> 40

> 50

> 60

Vedação Vertical Interna

> 20

> 25

> 30

- Esta VUP será considerada caso não haja
indicação contrária nos projetos.

Cobertura

> 20

> 25

> 30

- Para casos não abrangidos nesta tabela, podemse utilizar as recomendações do anexo C da Parte
1: Requisitos gerais da Norma.

Hidrossanitário

> 20

> 25

> 30

Além dessas informações, podem-se adotar outras metodologias que podem ajudar ao arquiteto
na determinação da VUP. Para tanto, pode-se consultar o anexo A2 – tabela de Vida Útil de
Projeto, a qual compila dados de tabelas apresentadas no Anexo C da NBR 15575-1.
No Capítulo 4 apresentamos uma visão da Norma em forma de resumo, em que podem ser
obtidos mais detalhes da durabilidade dos sistemas e a definição da vida útil de projeto.
1.4. Impacto na arquitetura
O projeto da edificação já começa a ser concebido com enfoque em desempenho desde a fase
de concepção, quando da definição do produto. Atualmente, o programa de necessidades e os
requisitos de desempenho começam a entrar na pauta e devem ser levados em consideração e
fazer parte da cultura do coordenador de projetos, ampliando seu conhecimento em temas como:
acústica, térmica, estanqueidade, iluminação natural e artificial, segurança e sistemas construtivos.
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AS EXIGÊNCIAS DE DESEMPENHO PASSARÃO A VIR ANTES DAS QUESTÕES
RELATIVAS À ARQUITETURA.
Passam a ser cada vez mais necessários um amplo domínio e conhecimento científico sobre cada
aspecto da edificação, materiais, sistemas e técnicas construtivas, o que, certamente, levará a uma
constante atualização técnica das equipes de projeto. A interação entre os projetistas – arquitetura e
projetos de engenharia/outras disciplinas – e o contato com fabricantes e fornecedores de insumos
para construção são fundamentais para o fortalecimento deste fluxo de informação.
Todas as DECISÕES que orientam o PROJETO devem ser REGISTRADAS, com a intenção de
comprovar o atendimento aos requisitos de desempenho, formando uma memória do projeto. Este
registro pode ser em qualquer formato, anotações nas próprias pranchas do projeto ou através do
memorial descritivo, mas tem que ser um documento integrante do projeto. Devido à quantidade
de especificações e informações, recomendamos, ao final, a elaboração de um memorial descritivo,
que volta a ter importância dentro do conjunto de projetos. A partir deste momento, os sistemas
e materiais deverão ser especificados privilegiando as condições ideais de DESEMPENHO e não
por marca ou modelo.
Deverá sempre ficar registrada a situação do local quando da implantação do projeto,
identificando as condições do entorno: fontes de ruídos, existência de prédios lindeiros que
gerem sombreamento, enfim, todos os aspectos que, de uma forma ou outra, podem afetar e
interferir no desempenho esperado e que embasaram as tomadas de decisões relativas ao projeto.
O registro destes dados, além de ser uma exigência da Norma, é de fundamental importância para
o atendimento dos requisitos de adequação ambiental, uma vez que, ao longo do tempo, podem
ocorrer transformações – novas obras – que venham a alterar as condições de exposição da edificação,
ocasionadas por agentes internos e/ou externos como: agentes mecânicos, eletromagnéticos,
térmicos, químicos, biológicos, etc.
Então:

. Decisões de projeto – durante o projeto, deve-se avaliar a adequação ao uso x seu
desempenho de cada elemento construtivo ou sistema.

. Conhecimento técnico – necessários um amplo domínio e conhecimento científico
sobre cada aspecto da edificação, materiais e técnicas construtivas.

. Objetividade – investigação sistemática consistente – interpretação objetiva.
. Pesquisa – deve-se recorrer a todas as fontes de informações e referências, catálogos,
informações dos fabricantes, normas técnicas, laudos técnicos, etc.

. Memória de projeto – todas as decisões que orientaram o projeto devem ser registradas,
em qualquer meio, até mesmo no próprio projeto de arquitetura (desenho/pranchas).

. Requisitos – os requisitos e critérios são definidos pelas NBR 15575-1 a NBR 1575-6.
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. Avaliação – os métodos de avaliação dos requisitos também são fixados pela Norma.
. Situação no projeto – a avaliação é feita levando em conta as condições do meio físico
à época do projeto.

. Memorial Descritivo – necessário que apresente: as premissas, normas atendidas,
especificação por desempenho, etc.

OS ESCOPOS DE SERVIÇOS DEVERÃO SER MINUCIOSAMENTE REDIGIDOS E ANALISADOS,
POIS DEFINIRÃO O GRAU DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO EM QUAISQUER
QUESTÕES REFERENTES AO DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO.

Antes da NBR 15575, em ações judiciais somente o construtor era responsabilizado; agora,
passa a ocorrer o compartilhamento das responsabilidades com todos os projetistas, mas não só
com eles. Hoje, o usuário do imóvel tem nas mãos um poderoso instrumento para exigir que o
edifício atenda aos requisitos estabelecidos. Quem se afastou das exigências?

. A INCORPORADORA define o produto e os requisitos de desempenho dos projetos;
. O ARQUITETO/ PROJETISTA demonstra o atendimento;
. O FABRICANTE/FORNECEDOR demonstra com declaração de conformidade e
. O USUÁRIO/CLIENTE demonstra com o uso e manutenção conforme o manual.
Estes são os agentes da construção que formam uma cadeia de responsabilidade, facilitando não
só sua identificação, mas até saber em qual fase do empreendimento foi detectado o ERRO. A
formalização de todos os processos acaba por levar ao que chamamos de RASTREABILIDADE.
1.5. Seguro de Responsabilidade Civil Profissional
Em considerações a respeito da responsabilidade técnica dos arquitetos pela execução dos
projetos de arquitetura, o advogado Helson de Castro concluiu: “Ainda que o arquiteto não tenha
qualquer responsabilidade pela correta execução de um projeto seu, ele será responsável por danos
decorrentes de erros do projeto em si. Desta forma, para o fim de evitar responsabilidades além das
efetivamente imputáveis aos autores de projetos, é recomendável que, ainda que via preposto, seja
acompanhada a execução das obras de seus projetos”.
Para reduzir o impacto de possíveis situações como esta, é recomendável que os arquitetos
protejam-se de prejuízos causados a terceiros em relação a erros e/ou omissões de projetos, obras e
serviços técnicos elaborados e fiscalizados conforme emissão do RRT junto ao CAU.
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DIFUSÃO DAS MELHORES PRÁTICAS
NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS,
NAS ESPECIFICAÇÕES E ESCOLHA DE MATERIAIS,
NA ESCOLHA DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS,
NA SELEÇÃO DE FORNECEDORES,
NA EXECUÇÃO DAS OBRAS,
NA IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA + SUSTENTABILIDADE

1.6. Visão Geral
A NBR 15575 estabelece os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam aos edifícios
habitacionais, como um todo integrado, e que podem ser avaliados de forma isolada para um
ou mais sistemas específicos. Foi redigida segundo modelos internacionais de normalização de
desempenho. Para cada necessidade do usuário e condição de exposição, estabelece a sequência de
Requisitos que nos levam aos Critérios e a seus respectivos Métodos de Avaliação.
coberturas

vedações

2,5m

estrutura

pisos
sistemas hidrossanitários

O conjunto normativo, sob o título geral: ABNT NBR 15575:2013 Edificações habitacionais
– Desempenho, compreende seis cadernos. A parte 1 é genérica e remete às outras partes que são
específicas.
PARTE 1. Requisitos gerais
PARTE 2. Requisitos para os sistemas estruturais
PARTE 3. Requisitos para os sistemas de pisos
PARTE 4. Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas
PARTE 5. Requisitos para os sistemas de coberturas
PARTE 6. Requisitos para os sistemas hidrossanitários.
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Cada parte da Norma foi organizada por elementos da construção, percorrendo uma sequência
de exigências descritas conforme o seguinte índice:
1. Escopo
2. Referências normativas
3. Termos e definições
4. Requisitos do usuário
5. Incumbências dos intervenientes
6. Avaliação de desempenho
7. Desempenho estrutural
8. Segurança contra incêndio
9. Segurança no uso e na operação
10. Estanqueidade
11. Desempenho térmico
12. Desempenho acústico
13. Desempenho lumínico
14. Durabilidade e manutenibilidade
15. Saúde, higiene e qualidade do ar
16. Funcionalidade e acessibilidade
17. Conforto tátil e antropodinâmico
18. Adequação ambiental

térmico

acústico

lumínico

saúde/higiene
(qualidade do ar)

FONTE: BLOG SUSTENTABILIDADE
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CAPÍTULO dois

VISÃO DO ARQUITETO
2. Visão do Arquiteto
Iniciamos agora a nossa “leitura” da Norma: um “resumo com comentários” dos itens mais
significativos relacionados basicamente ao projeto de arquitetura.
Assim sendo, para facilitar nosso estudo, este capítulo foi estruturado na mesma sequência
apresentada na ABNT NBR 15575:2013, inclusive no que se refere à nomenclatura dos títulos,
conforme visto anteriormente no item 1.6 Visão Geral.
2.1. Escopo (da NBR 15575)
Os sistemas elétricos das edificações habitacionais fazem parte de um conjunto mais amplo de
normas com base na ABNT NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão e, portanto, os
requisitos de desempenho para esses sistemas NÃO estão estabelecidos na NBR 15575. Também
NÃO estão citados diretamente na norma os sistemas de condicionamento de ar, gás combustível,
elevadores, telecomunicações, automação predial e outros. No entanto, a norma NÃO os isenta no
aferimento do desempenho dos requisitos exigidos nem tampouco da VUP definida.
Para todos os critérios incluídos na Norma, foi estabelecido um patamar mínimo (M) de
desempenho, que deve ser OBRIGATORIAMENTE atingido pelos diferentes elementos e
sistemas da construção. Para alguns critérios, são indicados outros dois níveis de desempenho,
intermediário (I) e superior (S), os quais não possuem caráter obrigatório.
2.2. Referências normativas
Ver a relação completa das normas necessárias para a aplicação da ABNT NBR 15575:2013
consultando o anexo A1 deste caderno.
2.3. Termos e definições
De toda a terminologia apresentada, destacamos os que seguem:
a) Critérios de desempenho – especificações quantitativas dos requisitos de desempenho, expressos em termos de quantidades mensuráveis, a fim de que possam ser objetivamente determinados.
b) Desempenho – comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas.
c) Especificações de desempenho – conjunto de requisitos e critérios de desempenho estabelecidos para a edificação ou seus sistemas. As especificações de desempenho são uma expressão das
funções requeridas da edificação ou de seus sistemas e que correspondem a um uso claramente
definido; no caso na NBR 15575-1, estas especificações referem-se a edificações habitacionais.
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d) Norma de desempenho – conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para uma edificação habitacional e seus sistemas, com base em requisitos do usuário, independentemente da sua
forma ou dos materiais constituintes.
e) Requisitos de desempenho – condições que expressam qualitativamente os atributos que a
edificação habitacional e seus sistemas devem possuir, a fim de que possam atender aos requisitos
do usuário.
f ) Componente – unidade integrante de determinado sistema da edificação, com forma definida e destinada a atender a funções específicas (por exemplo, bloco de alvenaria, telha, folha de
porta).
g) Elemento – parte de um sistema com funções específicas. Geralmente, é composto por um
conjunto de componentes (por exemplo, parede de vedação de alvenaria, painel de vedação pré-fabricado, estrutura de cobertura).
h) Sistema – maior parte funcional do edifício. Conjunto de elementos e componentes destinados a atender a uma macrofunção que o define (por exemplo, fundação, estrutura, pisos, vedações
verticais, instalações hidrossanitárias, cobertura).
Ao longo deste nosso estudo, encontraremos outros termos e conceitos, mas, de qualquer forma,
recomenda-se a leitura de todos que se encontram nas Partes de 1 a 6 da ABNT NBR 15575,
seções 3 – Termos e definições.
2.4 Requisitos dos usuários - Considerações
A norma de desempenho foi redigida baseada nas expectativas dos usuários de um prédio
habitacional durante o seu uso, ou seja, o que se espera que esta construção propicie às pessoas
que venham a habitá-la. Sempre é bom lembrar que o conceito de desempenho está baseado em
projetar e construir com base nas necessidades de todo o ciclo de vida do empreendimento.
Estas expectativas foram traduzidas em forma de requisitos e critérios, e a ABNT NBR
15575:2013 fixa os padrões para que sejam atendidos. Os requisitos foram divididos em três
grandes categorias:

. Segurança
. Habitabilidade
. Sustentabilidade.

30

extração de
matérias-primas

fabricação

ciclo de vida
das edificações

construção

reciclagem / deposição
demolição

uso e manutenção

2.4.1 Segurança
Os requisitos do usuário relativos à segurança são expressos pelos seguintes fatores:

. Segurança estrutural
. Segurança contra incêndio e
. Segurança no uso e na operação.

a) Segurança estrutural
Os usuários têm expectativas em relação à segurança estrutural que vão além do que diz respeito
ao projeto estrutural – responsabilidade do projetista de estrutura. Existem vários outros elementos
da construção que são decisões do projeto de arquitetura, por exemplo, qual o peso que pode ser
pendurado em um forro de gesso, ou em uma parede, ou qual o impacto que o guarda-corpo
suporta.
O sistema estrutural durante a vida útil de projeto e sob as diversas condições de exposição,
como ação do peso próprio, sobrecargas de utilização, atuações do vento e outros, não pode
prejudicar os elementos definidos. Para atender aos requisitos dos usuários, no PROJETO DE
ARQUITETURA e que merecem atenção ao projetar e/ou detalhar, seguem alguns pontos:

. Fixação do guarda-corpo
. Fixação de revestimentos
. O funcionamento de elementos móveis, como portas e janelas
. O funcionamento normal das instalações, como elétricas e hidrossanitárias
. Fixação de peças suspensas, como armários, prateleiras, lavatórios, hidrantes, quadros
e outros
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. Mencionar ou não, se for o caso, a função estrutural das vedações verticais internas e
externas, indicando a normativa utilizada

. Na cobertura, detalhes de fixação – platibanda (balancins), ação do vento – intempéries
(não sofrer avarias devido a cargas acidentais), etc

. Laje, telhado, forro, indicar carga máxima que suporta; no caso de telhado, cargas de
pessoas e objetos nas fases de montagem ou de manutenção

. Indicar os dispositivos e sistemas de fixação, incluindo detalhes típicos.
b) Segurança contra incêndio
As questões de segurança contra fogo envolvem todas as decisões de ARQUITETURA relativas
a REVESTIMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO que possam ter maior ou menor
índice de propagação de chamas. A verificação da propagação superficial de chamas é feita de
acordo com a NBR 9442:1998 (Materiais de construção – Determinação do índice de propagação
superficial de chama pelo método do painel radiante – Método de ensaio). Além disso, o projeto
das saídas de emergência, rotas de fuga são RESPONSABILIDADE DO ARQUITETO.
O projeto de arquitetura deve:

. Proteger a vida dos ocupantes (em caso de incêndio)
. Dificultar o princípio de incêndio
. Dificultar a propagação de incêndio
. Proporcionar meios de controle e extinção do incêndio
. Dar condição de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros
. Possibilitar a saída dos ocupantes com segurança.

Quanto à segurança das instalações, deve-se dificultar o princípio de incêndio, atendendo-se às
normas prescritas pertinentes, tais como as normas de proteção contra descargas atmosféricas (NBR
5419), instalações elétricas (NBR 5410) e instalações de gás (NBR 13523 e NBR 15526), e outras.
Para dificultar a propagação de incêndio, os sistemas ou elementos de compartimentação que
integram os edifícios habitacionais devem atender à NBR 14432:2001 (Exigências de resistência
ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento).
c) Segurança no uso e na operação
O imóvel deve garantir segurança na sua utilização, e o projeto deve evitar a ocorrência de
ferimentos ou danos aos usuários em condições normais de uso, como, por exemplo, superfícies
pontiagudas ou um piso escorregadio.
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O PROJETO DE ARQUITETURA deve atender aos requisitos dos usuários quanto à
SEGURANÇA no uso e operação, em situações como:

. Risco de queda de pessoas em altura – telhados, áticos (sótão), lajes de cobertura e
quaisquer partes elevadas da construção

. Acessos não controlados aos locais de riscos, que possam colocar em perigo não só a

integridade física dos ocupantes como dos transeuntes nas imediações do imóvel, por
exemplo, choques elétricos, contusões, afogamentos em áreas de piscinas (principalmente
em caso de crianças desacompanhadas)

. Risco de queda em função de rupturas das proteções (ver NBR 14718 – Guardacorpos) (1)

. Risco de queda em função de irregularidades nos pisos (2), rampas e escadas (frestas,
desníveis abruptos, escorregamento, etc)

. Risco de ferimentos provocados por ruptura de componentes da construção, resultando
em partes cortantes ou perfurantes, por exemplo, área de playground, ver NBR 16071

. Risco de ferimentos provocados em função da operação das partes móveis de
componentes, tais como janelas, portas, alçapões e outros (trincos, maçanetas, dispositivos
de manobra – conforto antropodinâmico)

. Risco de ferimentos provocados por queda de partes (materiais ou componentes) da
fachada ou coberturas, também os equipamentos normalmente fixos em paredes, tais
como tanques de lavar, pias e lavatórios, com ou sem pedestal

. Risco de ferimentos em função de explosão resultante de vazamento ou de confinamento
de gás combustível, e até podemos acrescentar risco de queimaduras devido à temperatura
elevada da água nos pontos de torneiras e chuveiros.

NOTAS
1) Os parapeitos e os guarda-corpos de edificações habitacionais, posicionados em terraços, varandas, escadas, coberturas
acessíveis e outros, devem atender ao disposto NA NBR 15575, relativamente à altura, distanciamento máximo entre as peças e
todas as demais disposições.
2) Em relação à segurança no uso e na operação dos sistemas de pisos, os seguintes requisitos se destacam: coeficiente de atrito
da camada de acabamento; segurança na circulação e segurança no contato direto. Vale lembrar que piso é um sistema composto por camadas (como camadas; estrutural, de contrapiso, de fixação e de acabamento – ainda poderá ter as camadas de
impermeabilização e isolamento) destinado a atender à função de estrutura, vedação e tráfego.
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2.4.2 Habitabilidade
a) Estanqueidade
O projeto deve evitar a entrada de água da chuva e de umidade proveniente do solo, e também
evitar a propagação de umidade decorrente do uso da edificação, como infiltrações provenientes
de box de banheiro e todas as vinculações entre as instalações de água, esgoto e caixas d’água com
a estrutura, pisos e paredes.
A estanqueidade deve ser assegurada por meio de:

. Drenagem adequada no entorno da edificação;
. Impermeabilizações, evitando o comprometimento da segurança estrutural;
. Vedações entre elementos da construção como entre as paredes e estruturas.

b) Desempenho térmico
As unidades habitacionais não podem apresentar temperaturas internas mais quentes ou
mais frias do que as externas – a sombra – para dias típicos de verão ou inverno, conforme as
zonas bioclimáticas estabelecidas na NBR 15220-3 (Desempenho térmico de edificações Parte
3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de
interesse social).
c) Desempenho acústico
A edificação habitacional deve apresentar isolamento acústico adequado das vedações externas,
no que se refere aos ruídos aéreos provenientes do exterior e isolamento acústico adequado entre
áreas comuns e privativas.
O “Manual ProAcústica (Associação Brasileira para a Qualidade Acústica) sobre a Norma de
Desempenho” destaca:

. É recomendável que os equipamentos prediais não ultrapassem os 37 dBA nos
dormitórios (exemplo: caixa de corrida dos elevadores).

.

As coberturas acessíveis de uso coletivo devem ter maior isolamento aos ruídos de
impacto (exemplo: salão de festas na cobertura).

. As instalações hidrossanitárias, quando em uso, não devem ultrapassar níveis máximos
de ruídos recomendados.

. O isolamento ao ruído de impacto entre pavimentos será controlado.
. O isolamento acústico de fachadas passa a ser exigido em função do ruído local externo,

sistemas de janelas são os mais vulneráveis no isolamento acústico de uma fachada e, por
isso, condicionam seu desempenho. As janelas são formadas por vários elementos (vidro,
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esquadria, caixa de persiana, ferragens, sistema de fechamento e vedações), sendo que cada
um deles tem papel importante no desempenho final.

. O isolamento acústico aos ruídos aéreos entre dormitórios de apartamentos distintos
deve ser no mínimo de 45 dB.

. A Norma ABNT NBR 15575 permite a verificação de suas exigências mediante

medição acústica no local.

. Os ruídos nas edificações são a principal causa de reclamação entre os usuários/
condôminos.

. Os sistemas construtivos dos edifícios poderão ser classificados pelo seu desempenho
acústico Mínimo, Intermediário ou Superior.

d) Desempenho lumínico
Os ambientes devem receber iluminação natural conveniente e ser dotado de iluminação
artificial satisfatória para o desempenho das funções a que se destinam.
e) Saúde, higiene e qualidade do ar
Propiciar condições de salubridade no interior da edificação, considerando as condições de
umidade e temperatura, aliados ao tipo de sistema utilizado na construção.
f ) Funcionalidade e acessibilidade
Apresentar espaços mínimos dos ambientes compatíveis com as necessidades humanas, conforme
Anexo F da ABNT NBR 15575-1, o qual estabelece padrões de dimensões de mobiliário e áreas
necessárias de circulação, além de listar as peças mínimas que cada tipo de ambiente deve conter.
A edificação deve prever um número mínimo de unidades privativas com adequação para
pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida – acesso universal; já todas as áreas comuns
devem atender à ABNT NBR 9050:2005 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos).
g) Conforto tátil e antropodinâmico
As partes da edificação não podem prejudicar as atividades normais dos usuários quanto ao
caminhar, apoiar, limpar, brincar, e ações semelhantes. Nem devem apresentar rugosidades,
contundências, depressões ou outras irregularidades nos elementos, componentes, equipamentos e
quaisquer acessórios da edificação. O dimensionamento dos espaços e componentes deve propiciar
a movimentação e o seu uso obedecendo a critérios ergonômicos.
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2.4.3 Sustentabilidade
a) Durabilidade
A durabilidade é o requisito econômico do usuário, o período de tempo do início do uso até o
momento em que seu desempenho deixa de atender aos requisitos dos usuários.
Os projetistas, incorporadores e construtores são responsáveis pelos valores teóricos de vida útil
que serão estabelecidos em projeto. Aos usuários cabe a manutenção do imóvel, o que irá garantir
a vida útil.
b) Manutenibilidade
O projeto e seus sistemas devem ser planejados de modo a possibilitar inspeções prediais e
condições de manutenção, previstas no Manual de Uso, Operação e Manutenção, minimizando a
perda de desempenho.
A Norma define manutenibilidade como sendo: “grau de facilidade de um sistema, elemento
ou componente de ser mantido ou recolocado no estado no qual possa executar suas funções
requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições
determinadas, procedimentos e meios prescritos”.
c) Impacto ambiental
Os empreendimentos e sua infraestrutura devem ser projetados, construídos e mantidos de
forma a minimizar as alterações no ambiente. O projeto deve levar em conta o custo de operação,
principalmente quanto à economia de água e de energia.
2.5 Incumbências dos intervenientes - Considerações
A norma define claramente quem são os personagens de uma edificação, seus intervenientes – já
definidos na norma ABNT NBR 5671:1990 (Participação dos intervenientes em serviços e obras
de engenharia e arquitetura) – e estabelece as funções e responsabilidades de cada um.
2.5.1 Fornecedor de Insumo, Material, Componente e/ou Sistema
O fornecedor deve caracterizar o desempenho de seu sistema/produto de acordo com a NBR
15575 e demais normas prescritivas; na ausência destas, a caracterização fica de acordo com as
normas internacionais. O fabricante tem que realizar ensaios de caracterização de desempenho e
publicar/apresentar os dados que demonstrem verdadeiramente o desempenho de seus produtos,
sendo responsável pela veracidade das informações, certificações e testes necessários. Cabe a quem
especifica exigir estes dados e saber interpretá-los e ainda exigir que o fornecedor acompanhe o
ciclo de vida de seus produtos e sistemas, bem como preste assistência técnica.
2.5.2 Projetista
Deve estabelecer a Vida Útil de Projeto (VUP). Cabe ao arquiteto especificar materiais,
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componentes, produtos e processos que atendam ao desempenho mínimo estabelecido na
NBR 15575 e baseado nas normas requeridas e no desempenho declarado pelos fabricantes dos
produtos. É recomendável ao projetista solicitar informações ao fabricante para balizar as decisões
de especificação.
Quando forem considerados valores de VUP maiores que os mínimos estabelecidos na
NBR 15575, estes devem constar dos projetos e/ou do memorial descritivo.

Como arquitetos e autores do projeto de arquitetura, somos responsáveis por tudo
o que especificamos, devemos verificar se os requisitos de desempenho estão
sendo atendidos em todos os projetos e especificações.
Atenção especial quanto à MANUTENIBILIDADE (prever possibilidade de manutenção).
2.5.3 Construtor e Incorporador
O incorporador deverá providenciar os estudos técnicos requeridos e fornecer aos projetistas,
dentro de suas respectivas competências, as informações necessárias para a identificação dos
riscos previsíveis na época do projeto, como, por exemplo, presença de aterro sanitário na área de
implantação do empreendimento, contaminação do lençol freático, presença de agentes agressivos
no solo e outros riscos ambientais.
Dentre as responsabilidades do incorporador, está a de controlar se os requisitos de desempenho
e especificações estão sendo atendidos pelos projetistas e pela construtora, pois, na execução, o
construtor tem que se limitar a realizar o serviço conforme especificado em projeto.
Ao construtor ou incorporador cabe elaborar o Manual de Uso, Operação e Manutenção,
explicitando prazos de garantias aplicáveis e atendendo às normas da ABNT NBR 14037:2011 –
Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações – Requisitos
para elaboração e apresentação dos conteúdos e ABNT NBR 5674:2012 (Manutenção de
edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção), a qual deve ser entregue ao
proprietário da unidade quando a edificação é ocupada e também elaborar o manual das áreas
comuns, que deve ser entregue ao condomínio. O Manual de Uso, Operação e Manutenção da
edificação deve conter os prazos de garantia iguais ou maiores aplicáveis ao caso, previstos pelo
construtor ou pelo incorporador, e citados no Anexo D da NBR15575.
2.5.4 Usuário
Ao usuário ou seu preposto cabe realizar a manutenção, de acordo com o estabelecido na NBR
5674 e no Manual de Uso, Operação e Manutenção, ou documento similar.
O usuário não pode efetuar modificações que piorem ou prejudiquem o desempenho original
entregue pela construtora. E quando realizar obras, deverá registrar todas as intervenções feitas,
tanto no condomínio, áreas comuns, como nas unidades autônomas, devendo respeitar os
condicionantes da ABNT NBR 16280:2014 que trata das reformas em edificações.
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2.6 Avaliação de desempenho - Considerações
A avaliação do desempenho está definida pela Norma, na parte 1 – item 6.3 da página 14,
sendo citada em outros itens da Norma sempre que necessitar utilizar seus métodos de ensaio para
verificar e avaliar os requisitos de desempenho descritos em suas 6 partes. Recomenda-se a leitura
destes itens.
Alguns produtos já possuem CONFORMIDADE comprovada através de Documentos de
Avaliação Técnica seu desempenho, mas ainda, na maioria dos casos, serão necessários, além de
ensaios laboratoriais, ensaios de campo, a realização de ensaios na própria obra ou com a utilização
de protótipos. A especificação de produtos, componentes, sistemas e técnicas construtivas deverá
obrigatoriamente estar baseada em pesquisa e investigação sistemática consistente, que leve a
resultados objetivos.
É recomendável que, nos contatos com fabricante e/ou fornecedores, em primeiro lugar, se
indique a exigência de desempenho desejada que tal produto precisa atender e a forma como
comprovará tal atendimento. Cabe a quem especifica exigir estes dados e saber interpretá-los.
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OS ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA PODEM COMBATER O MAU DESEMPENHO
CRIAR PROCEDIMENTOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS:
- DESENVOLVER DIRETRIZES DE PROJETOS
- ELABORAÇÃO DE “BRIEFING” – ESCOPO DE TRABALHO E “CHECK-LIST”
DE REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS
- ETAPAS COM VALIDAÇÕES FINAIS – ACEITES
- COMPATIBILIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROJETO NO ESCRITÓRIO
- EVITAR PULVERIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADES (NÃO TERCEIRIZAR)
- FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE DESEMPENHO PARA CADA SISTEMA
- ACOMPANHAMENTO DOS CUSTOS DAS DECISÕES DE PROJETO
ESCOLHA DO PROCESSO CONSTRUTIVO COMPATÍVEL COM O DESEMPENHO DEFINIDO
APLICAR MÉTODO DE “REVISÃO PELOS PARES” PARA OS PRINCIPAIS PROJETOS
REVISÃO FINAL (DE PREFERÊNCIA, COM TODOS OS ENVOLVIDOS). SÃO UTILIZADOS PARA MANTER
OS PADRÕES DE QUALIDADE, MELHORANDO O DESEMPENHO E
FORNECER CREDIBILIDADE
AO FINAL DE CADA PROJETO/OBRA – LISTAR AS “LIÇÕES APRENDIDAS”
- “FEED BACK” PARA A EQUIPE – DAR RETORNO
MODIFICAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES
ATENÇÃO COM IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
É PRECISO VALORIZAR O PROJETO: MAIS TEMPO DE ESTUDO E CONCEPÇÃO + PESQUISA

2.7 Diretrizes para implantação e entorno - Considerações
2.7.1 Implantação
Para implantação de um edifício, os projetos devem ser desenvolvidos com base nas características
topográficas e geológicas do local.
Devem ser avaliados os riscos de:

. Deslizamentos;
. Enchentes;
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. Erosões;
. Vibrações transmitidas pelo trânsito pesado (caminhões, metro de superfície, vias
férreas);

. Vibrações transmitidas por trabalhos de terraplanagem e compactação do solo;
. Subsidência do solo (movimento da superfície – terra – se deslocando para baixo);
. Crateras profundas;
. Solos expansíveis ou colapsíveis;
. Camadas profundas deformáveis.
Devem ser considerados riscos provenientes do subsolo por ação do homem, como, por exemplo:

. Confinamento de gases resultantes de aterros sanitários;
. Solos contaminados;
. Proximidades de pedreiras e outros.
2.7.2 Entorno

Os projetos devem prever interações entre construções próximas:

. Sobreposições de bulbos de pressão;
. Efeitos de grupo de estacas;
. Rebaixamento de lençol freático;
. Desconfinamento do solo em função do corte do terreno.

A segurança de uma edificação depende diretamente dos projetos de implantação e fundações,
os quais devem atender às normas técnicas pertinentes.
2.7.3 Segurança e estabilidade
Para garantir a segurança e estabilidade de uma construção durante sua vida útil, deve ser levada
em conta a agressividade do meio ambiente: solo, ar e água.
2.7.4 Métodos de avaliação do desempenho
Os requisitos de desempenho têm seu método de ensaio previsto na Norma através de:
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. Ensaios de laboratório;
. Ensaios de tipo;
. Ensaio de campo;
. Inspeção em protótipos ou em campo;
. Simulações e análise de projetos.
2.7.5 Amostragem
Pode ser utilizada a experiência de construções já realizadas para comprovação de desempenho
de obras semelhantes. É necessário comprovar que se trata de edificação habitacional ou sistema
idêntico ao exemplo adotado, e que este tenha a preexistência de no mínimo dois anos.
Deve-se tomar o maior cuidado para alterações de resultado devido a diferenças de implantação
– condições de clima, agressividade do meio e utilização.
2.7.6 Relação entre normas
A NBR 15575, baseada nos requisitos dos usuários, faz referências a mais de 226 normas
prescritivas que devem ser atendidas integralmente, devendo-se sempre atender à situação mais
restritiva.
Normas de Desempenho e Normas Prescritivas são complementares e devem ser atendidas
simultaneamente. No caso de ausência de Normas Brasileiras, deve-se utilizar Normas Internacionais
relativas ao tema.
2.7.7 Documento com os resultados da avaliação do sistema
Todas as decisões de projeto têm que estar orientadas para o atendimento dos requisitos
de desempenho e têm que estar fundamentadas em informações objetivas: especificação dos
fabricantes, normas técnicas, amostragem, laudos técnicos.
No caso de laudos técnicos realizados especificamente para uma determinada obra, sua
documentação deve ser a mais completa possível, incluindo a solicitação com a sua justificativa,
metodologia, catalogação de resultados, etc. As amostras enviadas para ensaios deverão ser
acompanhadas de todas as informações que a caracterizem.
2.8 Requisitos e critérios de projeto - Considerações
Independentemente da aplicabilidade direta em PROJETOS DE ARQUITETURA, estão
citadas neste capítulo todas as premissas definidas, e que servirão como base para a coordenação
de projetos das demais disciplinas e cujo sistema tenha sido abordado em alguma das seis partes
da Norma.
Somente em alguns itens da Norma estão estabelecidas premissas. Para facilitar a consulta,
todas estão listadas a seguir, identificadas pela Parte, pela Seção, pelo Requisito e pelo subitem
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em que está definida a respectiva premissa. Os requisitos e critérios são definidos pela Norma de
Desempenho, nas seções de 7 a 18 de cada parte, sempre em relação aos requisitos dos usuários. É
importante uma leitura aprofundada desses itens.
Lembretes: 1) Requisitos – características qualitativas que os materiais, componentes e sistemas
devem atender – O QUE SE QUER;
2) Critérios/premissas – grandezas quantitativas que estabelecem padrões e níveis a
serem atingidos – VALOR DO QUE SE QUER/CONDIÇÕES ESPECÍFICAS;
3) Métodos de avaliação se dão em forma de ensaios, simulações e verificações
analíticas para mensuração clara do atendimento – COMO MEDIR.

necessidades dos usuários

edifício e suas partes
requisitos

condições de exposição

qualitativos
ex: segurança estrutural

critérios
quantitativos
ex: resistência característica
do concreto

métodos de avaliação

análises de projeto
ensaios laboratoriais
protótipos
in loco
simulação em computador
etc.

2.8.1 PARTE 1 (P1) – REQUISITOS GERAIS
P1 - Seção 8 – Segurança contra incêndio
Requisito 8.2 – Dificultar o princípio do incêndio
Dificultar a ocorrência de princípio de incêndio por meio de premissas adotadas no projeto e na
construção da edificação.
Critério 8.2.1 – Critérios para dificultar o princípio do incêndio
8.2.1.1 Proteção contra descargas atmosféricas
Os edifícios multifamiliares devem ser providos de proteção contra descargas atmosféricas, atendendo
ao estabelecido na ABNT NBR 5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas) e demais
normas brasileiras aplicáveis, nos casos previstos na legislação vigente.
8.2.1.2 Proteção contra risco de ignição nas instalações elétricas
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As instalações elétricas das edificações habitacionais devem ser projetadas de acordo com a ABNT NBR
5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) e normas brasileiras aplicáveis.
NOTA: Recomenda-se evitar o risco de ignição dos materiais em função de curtos-circuitos e sobretensões.
8.2.1.3 Proteção contra risco de vazamentos nas instalações de gás
As instalações de gás devem ser projetadas e executadas de acordo com as ABNT NBR 13523 (Central
de gás para uso residencial – Requisitos) e ABNT NBR 15526 (Redes de distribuição interna para gases
combustíveis em instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução).
Premissas de Projeto 8.2.3
Quando houver ambiente enclausurado, devem ser atendidas a ABNT NBR 15526 e outras normas
brasileiras aplicáveis.
Requisito 8.3 – Facilitar a fuga em situação de incêndio
Facilitar a fuga dos usuários em situação de incêndio.
Critério 8.3.1 – Rotas de fuga
As rotas de saída de emergência dos edifícios devem atender ao disposto na ABNT NBR 9077 (Saídas
de emergência em edifícios).
Requisito 8.4 – Dificultar a inflamação generalizada
Dificultar a ocorrência da inflamação generalizada no ambiente de origem de eventual incêndio.
Critério 8.4.1 – Propagação superficial de chamas
Os materiais de revestimento, acabamento e isolamento termoacústico empregados na face interna dos
sistemas ou elementos que compõem a edificação devem ter as características de propagação de chamas
controladas, de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas ABNT NBR 15575-3 a ABNT NBR
15575-5 e ABNT NBR 9442 (Materiais de construção – Determinação do índice de propagação
superficial de chama pelo método do painel radiante – Método de ensaio).
Requisito 8.5 – Dificultar a propagação de incêndio
Dificultar a propagação de incêndio para unidades contíguas ou entre edificações.
Caso não seja possível o atendimento ao critério de isolamento de risco à distância ou proteção (8.5.1), a
edificação não é considerada independente e o dimensionamento das medidas de proteção contra incêndio
deve ser feito considerando o conjunto de edificações como uma única unidade.
Critério 8.5.1.1 – Isolamento de risco à distância
A distância entre edifícios deve atender à condição de isolamento, considerando-se todas as interferências
previstas na legislação vigente.
Critério 8.5.1.2 – Isolamento de risco por proteção
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As medidas de proteção, incluindo no sistema construtivo o uso de portas ou selos corta-fogo, devem
possibilitar que o edifício seja considerado uma unidade independente.
Critério 8.5.1.3 – Assegurar estanqueidade e isolamento
Os sistemas ou elementos de compartimentação que integram as edificações habitacionais devem
atender à ABNT NBR 14432 (Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações
– Procedimento) à parte da ABNT NBR 15575 para minimizar a propagação do incêndio, assegurando
estanqueidade e isolamento.
Requisito 8.6 – Segurança estrutural em situação de incêndio
Minimizar o risco de colapso estrutural da edificação em situação de incêndio.
Critério 8.6.1.1 – Minimizar o risco de colapso estrutural
A edificação habitacional deve atender à ABNT NBR 14432 (Exigências de resistência ao fogo de
elementos construtivos de edificações – Procedimento) e às normas específicas para o tipo de estrutura.
Requisito 8.7 – Sistema de extinção e sinalização de incêndio
As edificações multifamiliares devem dispor de sistemas de alarme, extinção, sinalização e iluminação
de emergência.
Critério 8.7.1 – Equipamentos de extinção, sinalização e iluminação de emergência
O edifício habitacional multifamiliar deve dispor de sistemas de alarme, extinção, sinalização e
iluminação de emergência, conforme proposto nas ABNT NBR 17240 (Sistemas de detecção e alarme
de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de
incêndio – Requisitos), ABNT NBR 13434 (Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Partes
1, 2 e 3), ABNT NBR 12693 (Sistemas de proteção por extintores de incêndio), ABNT NBR 13714
(Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio) e ABNT NBR 10898 (Sistema de
iluminação de emergência).
P1 - Seção 9 – Segurança no uso e na operação
Requisito 9.2 – Segurança na utilização do imóvel
Assegurar que tenham sido tomadas medidas de segurança aos usuários da edificação habitacional.
Critério 9.2.1 – Segurança na utilização dos sistemas
Os sistemas não podem apresentar:
a) Rupturas, instabilidades, tombamentos ou quedas que possam colocar em risco a integridade física
dos ocupantes ou de transeuntes nas imediações do imóvel
b) Partes expostas cortantes ou perfurantes
c) Deformações e defeitos acima dos limites especificados nas ABNT NBR 15575-2 a ABNT NBR
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15575-6.
Premissas de Projeto 9.2.3
Devem ser previstas no projeto e na execução formas de minimizar, durante o uso da edificação, o
risco de:
a) Queda de pessoas em altura: telhados, áticos, lajes de cobertura e quaisquer partes elevadas da
construção
b) Acessos não controlados aos riscos de quedas
c) Queda de pessoas em função de rupturas das proteções, as quais devem ser ensaiadas conforme
ABNT NBR 14718 (Guarda-corpos para edificação), ou possuírem memorial de cálculo assinado por
profissional responsável que comprove seu desempenho
d) Queda de pessoas em função de irregularidades nos pisos, rampas e escadas, conforme a ABNT
NBR 15575-3
e) Ferimentos provocados por ruptura de subsistemas ou componentes, resultando em partes cortantes
ou perfurantes
f ) Ferimentos ou contusões em função da operação das partes móveis de componentes, como janelas,
portas, alçapões e outros
g) Ferimentos ou contusões em função da dessolidarização ou da projeção de materiais ou componentes a partir das coberturas e das fachadas, tanques de lavar, pias e lavatórios, com ou sem pedestal, e de
componentes ou equipamentos normalmente fixáveis em paredes
h) Ferimentos ou contusões em função de explosão resultante de vazamento ou de confinamento de
gás combustível.
Requisito 9.3 – Segurança das instalações
Evitar a ocorrência de ferimentos ou danos aos usuários, em condições normais de uso.
Critério 9.3.1 – Segurança na utilização das instalações
A edificação habitacional deve atender aos requisitos das Normas específicas.
NOTA Por exemplo, ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão), ABNT NBR 5419
(Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas), ABNT NBR 13523 (Central de gás liquefeito
de petróleo – GLP), ABNT NBR 15526 (Redes de distribuição interna para gases combustíveis em
instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução), ABNT NBR 15575-6, etc.
P1 - Seção 10 – Estanqueidade
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Requisito 10.2 – Estanqueidade a fontes de umidade externas à edificação
Assegurar estanqueidade às fontes de umidades externas ao sistema.
Critério 10.2.1 – Estanqueidade à água de chuva e à umidade do solo e do lençol freático
Atendimento aos requisitos especificados nas ABNT NBR 15575-3 a ABNT 15575-5.
Premissas de Projeto 10.2.3
Devem ser previstos nos projetos a prevenção de infiltração da água de chuva e da umidade do solo
nas habitações, por meio dos detalhes indicados a seguir:
a) Condições de implantação dos conjuntos habitacionais, de forma a drenar adequadamente a água
de chuva incidente em ruas internas, lotes vizinhos ou mesmo no entorno próximo ao conjunto
b) Sistemas que impossibilitem a penetração de líquidos ou umidades de porões e subsolos, jardins
contíguos às fachadas e quaisquer paredes em contato com o solo, ou pelo direcionamento das águas, sem
prejuízo da utilização do ambiente e dos sistemas correlatos e sem comprometer a segurança estrutural.
No caso de haver sistemas de impermeabilização, estes devem seguir a ABNT NBR 9575 (Impermeabilização – Seleção e projeto)
c) Sistemas que impossibilitem a penetração de líquidos ou umidades em fundações e pisos em contato com o solo
d) Ligação entre os diversos elementos da construção (como paredes e estrutura, telhado e paredes,
corpo principal e pisos ou calçadas laterais).
P1 - Seção 11 – Desempenho térmico
Requisito 11.3 – Desempenho no verão
Apresentar condições térmicas no interior do edifício habitacional melhores ou iguais às do ambiente
externo, à sombra, para o dia típico de verão, conforme 11.3.1.
Critério 11.3.1 – Valores máximos de temperatura
O valor máximo diário da temperatura do ar interior de permanência prolongada, como salas e
dormitórios, sem a presença de fontes internas de calor (ocupantes, lâmpadas, outros equipamentos em
geral), deve ser sempre menor ou igual ao valor máximo diário da temperatura do ar exterior.
O nível para aceitação é o M (denominado mínimo), ou seja, atende ao critério de 11.3.1 mostrado
na Tabela 2.
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Tabela 2 – Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão

Nível de
desempenho
M

Critério

Observações

1) Ti, máx. é o valor máximo diário da temperatura do ar no
interior da edificação, em graus Celsius.
2) Te, máx. é o valor máximo diário da temperatura do ar
Ti, máx. ≤ Te, máx. Ti, máx. ≤ Te, máx. exterior à edificação, em graus Celsius.
3) Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR 15220-3.
Zonas 1 a 7

Zona 8

Fonte: ABNT NBR 15575-1:2013

Comentários:
- NBR 15220-3 (Desempenho térmico de edificações Parte 3: Zoneamento bioclimático
brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social).
- A Tabela E.1 – Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão, Anexo
E – Níveis de desempenho, na ABNT NBR 15575-1, apresenta a caracterização para os níveis de
desempenho I (intermediário) e S (superior) opcionais.
Requisitos 11.4 - Desempenho no inverno
Apresentar condições térmicas no interior do edifício habitacional melhores que do ambiente externo,
no dia típico de projeto de inverno, conforme 11.4.1, nas zonas bioclimáticas 1 a 5. Nas zonas 6,7 e 8,
não é necessário realizar avaliação de desempenho térmico de projeto para inverno.
Critério 11.4.1 – Valores mínimos de temperatura
Os valores mínimos diários da temperatura do ar interior de recintos de permanência prolongada,
como salas e dormitórios, no dia típico de projeto de inverno, devem ser maiores ou iguais à temperatura
mínima externa acrescida de 3 ºC.
O nível para aceitação é o M (denominado mínimo), ou seja, atende ao critério de 11.4.1 mostrado
na Tabela 3.
Tabela 3 – Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de inverno

Nível de
desempenho

M

Critério

Observação

Zonas bioclimáticas
1a5

Zonas bioclimáticas 1) Ti, mín. é o valor mínimo diário da temperatura do
6, 7 e 8
ar no interior da edificação, em graus Celsius.
2) Te, mín. é o valor mínimo diário da temperatura
Nestas zonas, este do ar exterior à edificação, em graus Celsius.
Ti, mín. ≥ (Te, mín. + 3 ºC) critério não pode ser 3) Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR
verificado
15220-3.

Fonte: ABNT NBR 15575-1:2013
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Comentários:
- NBR 15220-3 (Desempenho térmico de edificações Parte 3: Zoneamento bioclimático
brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social).
- A Tabela E.2 – Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de inverno, Anexo
E – Níveis de desempenho, na ABNT NBR 15575-1, apresenta a caracterização para os níveis de
desempenho I (intermediário) e S (superior) opcionais.
- Para as edificações em fase de projeto, deverão ser observadas as informações contidas na
ABNT NBR 15575-1, itens 11.5, 11.5.1, 11.5.2, e os dados climáticos brasileiros de referência
apresentados no Anexo A – Desempenho térmico de edificações – Metodologia e dados técnicos.

ABNT NBR 15220
DADOS CLIMÁTICOS BRASILEIROS
zoneamento bioclimático brasileiro - MAPA COM AS 8 ZONAS

z1 - 00,8%
z2 - 06,4%
z3 - 06,5%
z4 - 02,0%
z5 - 05,6%
z6 - 12,6%
z7 - 12,5%
z8 - 57,7%

EXEMPLO: AS CIDADES DE PORTO ALEGRE, FLORIANÓPOLIS,
SÃO PAULO E BELO HORIZONTE ESTÃO LOCALIZADAS NA ZONA BIOCLIMÁTICA 3.

P1 - Seção 12 – Desempenho acústico
Requisito 12.2 – Isolação acústica de vedações externas
Propiciar condições mínimas de desempenho acústico da edificação, com relação a fontes normalizadas
de ruídos externos aéreos.
Critério 12.2.1 – Desempenho acústico das vedações externas
A edificação deve atender ao limite mínimo de desempenho conforme estabelecido nas ABNT NBR
15575-4 e ABNT NBR 15575-5.
Requisito 12.3 – Isolação acústica entre ambientes
Propiciar condições de isolação acústica entre as áreas comuns e ambientes de unidades habitacionais
e entre unidades habitacionais distintas.
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Comentários:
- Fator de Luz Diurna é uma parcela de luz difusa proveniente do exterior que atinge o ponto
interno de medida. Razão percentual entre a iluminância interna no ponto de referência (centro
do cômodo, a 0,75m de altura) e a iluminância externa disponível, sem incidência da radiação
direta do sol).
- O método de avaliação será por meio de medições no plano horizontal, com o emprego de
luxímetro portátil, erro máximo de + 5% do valor medido, no período compreendido entre 9h e
15h, devendo atender às condições relacionadas em 13.2.4 da NBR 15575-1.
Premissas de projeto 13.2.5
Os requisitos de iluminância natural podem ser atendidos mediante adequada disposição dos cômodos
(arquitetura), correta orientação geográfica da edificação, dimensionamento e posição das aberturas,
tipos de janelas e de envidraçamentos, rugosidade e cores dos elementos (paredes, tetos, pisos etc.), inserção
de poços de ventilação/iluminação, eventual introdução de domus de iluminação, etc.
A presença de taludes, muros, coberturas de garagens e outros obstáculos do gênero não pode prejudicar
os níveis mínimos de iluminância especificados.
Nos conjuntos habitacionais integrados por edifícios, a implantação relativa dos prédios, de eventuais
caixas de escada ou de outras construções, não pode prejudicar os níveis mínimos de iluminância
especificados.
Comunicação com o exterior 13.2.6
Recomenda-se que a iluminação natural das salas de estar e dormitórios seja provida de vãos de portas
ou de janelas. No caso das janelas, recomenda-se que a cota do peitoril esteja posicionada no máximo a
100 cm do piso interno, e a cota da testeira do vão no máximo a 220 cm a partir do piso interno, ver
Figura 1 da NBR 15575-1.
Requisito 13.3 – Iluminação artificial
Propiciar condições de iluminação artificial interna, de modo a garantir a ocupação dos recintos e
circulação nos ambientes com conforto e segurança.
Critério 13.3.1 – Níveis mínimos de iluminação artificial
Os níveis gerais de iluminação promovidos nas diferentes dependências dos edifícios habitacionais
por iluminação artificial devem atender ao disposto na Tabela 6 – Níveis de iluminamento geral para
iluminação artificial, ver na NBR 15575-1.
Comentários:
- Consulte ainda as ABNT NBR ISO/CIE8995-1 (Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior) e ABNT NBR 10898 (Sistema de iluminação de emergência).
- Deve-se verificar e atender às condições mínimas requeridas pela legislação local.
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Critério 12.3.1. – Isolação ao ruído aéreo entre pisos e paredes
Os sistemas de pisos e vedações verticais que compõem o edifício habitacional devem ser projetados,
construídos e montados de forma a atender aos requisitos estabelecidos nas ABNT NBR 15575-3 e
ABNT NBR 15575-4.
Requisito 12.4 – Ruídos de impactos
Propiciar condições mínimas de desempenho acústico no interior da edificação, com relação a fontes
padronizadas de ruídos de impactos.
Critério 12.4.1. – Ruídos gerados por impactos
Os sistemas que compõem os edifícios habitacionais devem atender aos requisitos e critérios especificados
nas ABNT NBR 15575-3 e ABNT NBR 15575-5.
P1 - Seção 13 – Desempenho lumínico
Requisito 13.2 – Iluminação natural
Durante o dia, as dependências da edificação habitacional, listadas na Tabela 4 – Níveis de
iluminância geral para iluminação natural e na Tabela E.3 – Níveis de iluminamento natural do Anexo
E – Níveis de desempenho, ambas na NBR 15575-1, devem receber iluminação natural conveniente,
oriunda diretamente do exterior ou indiretamente, através de recintos adjacentes.
Critério 13.2.1 - Simulação: Níveis mínimos de iluminância natural
Contando unicamente com iluminação natural, os níveis gerais de iluminância nas diferentes
dependências das construções habitacionais devem atender ao disposto na Tabela 4 – Níveis de
iluminância geral para iluminação natural, da NBR 15575-1, ou seja, os níveis mínimos de iluminação
natural que os ambientes devem possuir.
Comentários:
- O método de avaliação do critério será por meio de simulação computacional, que deverá
atender às condições relacionadas em 13.2.2 da NBR 15575-1, empregando o algoritmo
apresentado na NBR 15215–3 (Iluminação natural).
- Deve-se verificar e atender às condições mínimas requeridas pela legislação local.
- Consultar a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior), neste caso em especial, ao item 4.7 Luz natural.
Critério 13.2.3 - Medição in loco: Fator de luz diurna (FLD)
Contando unicamente com iluminação natural, o fator de luz diurna (FLD) nas diferentes
dependências das construções habitacionais deve atender ao disposto na Tabela 5 – Fator de luz diurna
para os diferentes ambientes da habitação, consulte também a ISO 5034-1 (Daylight In Interiors General Requirements) e o Anexo E (Níveis de desempenho), o qual contém outros níveis de desempenho
relativos a estes critérios, ver NBR 15575-1.
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- O Anexo E (Níveis de desempenho) contém outros níveis de desempenho relativos a este
critério, ver na NBR 15575-1.
- Será utilizada análise de projeto ou inspeção em protótipo como método de avaliação, conforme
Anexo B – Procedimento de avaliação do desempenho lumínico artificial, ver na NBR 15575-1.
P1 - Seção 14 – Durabilidade e manutenibilidade
Requisito 14.2 – Vida útil de projeto do edifício e dos sistemas que o compõem
Projetar os sistemas da edificação de acordo com valores teóricos preestabelecidos de vida útil de
projeto.
Critério 14.2.1 – Vida útil de projeto
O projeto deve especificar o valor teórico para a vida útil de projeto (VUP) para cada um dos sistemas
que o compõem, não inferiores aos estabelecidos na Tabela 7 – Vida útil de projeto (VUP), veja nos
anexos deste caderno, e deve ser elaborado para que os sistemas tenham uma durabilidade potencial
compatível com a vida útil de projeto (VUP), a serem considerados nos projetos elaborados a partir da
exigibilidade da NBR 15575-1.
Comentários:
- Consulte também as ABNT NBR 5674 (Manutenção de edificações – Requisitos para o
sistema de gestão de manutenção) e NBR 14037 (Diretrizes para elaboração de manuais de uso,
operação e manutenção das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos).
- Para os casos não abrangidos pela Tabela 7, a determinação da vida útil de projeto (VUP)
mínima pode basear-se nas recomendações da Tabela C.4 – Critérios para o estabelecimento da
VUP das partes do edifício, conforme consta no Anexo C – Considerações sobre durabilidade e
vida útil da NBR 15575-1.
Critério 14.2.3 – Durabilidade
O edifício e seus sistemas devem apresentar durabilidade compatível com a vida útil de projeto
(VUP) preestabelecida em 14.2.1.
Premissas 14.2.5
As condições de exposição do edifício devem ser especificadas em projeto, a fim de possibilitar uma
análise da vida útil de projeto (VUP) e da durabilidade do edifício e seus sistemas.
As especificações relativas à manutenção, uso e operação do edifício e seus sistemas que forem
considerados em projeto para definição da vida útil de projeto (VUP) devem estar também claramente
detalhadas na documentação que acompanha o edifício ou subsidia sua construção.
14.3 Manutenibilidade
Requisito 14.3.1 – Manutenibilidade do edifício e de seus sistemas
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Manter a capacidade do edifício e de seus sistemas e permitir ou favorecer as inspeções prediais, bem
como as intervenções de manutenção previstas no Manual de Uso, Operação e Manutenção, conforme
responsabilidades estabelecidas na Seção 5, Incumbências dos intervenientes.
Critério 14.3.2 – Facilidade ou meios de acesso
Convém que os projetos sejam desenvolvidos de forma que o edifício e os sistemas projetados tenham
o favorecimento das condições de acesso para inspeção predial, através da instalação de suportes para
fixação de andaimes, balancins ou outro meio que possibilite a realização da manutenção.
P1 - Seção 15 – Saúde, higiene e qualidade do ar
Requisito 15.2 – Proliferação de micro-organismos
Propiciar condições de salubridade no interior da edificação, considerando as condições de umidade e
temperatura no interior da unidade habitacional, aliadas ao tipo dos sistemas utilizados na construção.
Critério 15.2.1
O requisito mencionado deve atender aos critérios fixados na legislação vigente.
Requisito 15.3 – Poluentes na atmosfera interna à habitação
Os materiais, equipamentos e sistemas empregados na edificação não podem liberar produtos que
poluam o ar em ambientes confinados, originando níveis de poluição acima daqueles verificados no
entorno. Enquadram-se nesta situação os aerodispersoides, gás carbônico e outros.
Critério 15.3.1
O requisito mencionado deve atender aos critérios fixados na legislação vigente.
Requisito 15.4 – Poluentes no ambiente de garagem
Gases de escapamento de veículos e equipamentos não podem invadir áreas internas da habitação.
O sistema de exaustão ou ventilação de garagens internas deve permitir a saída dos gases poluentes
gerados por veículos e equipamentos.
Critério 15.4.1
O requisito mencionado deve atender aos critérios fixados na legislação vigente.
P1 - Seção 16 – Funcionalidade e acessibilidade
Requisito 16.1 – Altura mínima de pé-direito
Apresentar altura mínima de pé-direito dos ambientes da habitação compatíveis com as necessidades
humanas.
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Critério 16.1.1 – Altura mínima de pé-direito
A altura mínima de pé-direito não pode ser inferior a 2,50 m.
Em vestíbulos, halls, corredores, instalações sanitárias e despensas, é permitido que o pé-direito seja
reduzido ao mínimo de 2,30 m.
Nos tetos com vigas, inclinados, abobadados ou, em geral, contendo superfícies salientes na altura piso
a piso e/ou o pé-direito mínimo, devem ser mantidos pelo menos 80% da superfície do teto, permitindose na superfície restante que o pé-direito livre possa descer até o mínimo de 2,30 m.
Requisito 16.2 – Disponibilidade mínima de espaços para uso e operação da habitação
Apresentar espaços mínimos dos ambientes da habitação compatíveis com as necessidades humanas.
Critério 16.2.1 – Disponibilidade mínima de espaços para uso e operação da habitação
Para os projetos de arquitetura de unidades habitacionais, sugere-se prever no mínimo a
disponibilidade de espaço nos cômodos da edificação habitacional para colocação e utilização dos móveis
e equipamentos-padrão listados no Anexo F – Dimensões mínimas e organização funcional dos espaços,
ver ABNT NBR 15575-1.
Requisito 16.3 – Adequação para pessoas com deficiências físicas ou pessoas com mobilidade
reduzida
A edificação deve prever o número mínimo de unidades para pessoas com deficiência física ou com
mobilidade reduzida estabelecido na legislação vigente, e estas unidades devem atender aos requisitos
da ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). As
áreas comuns devem prever acesso a pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida e idosos.
Critério 16.3.1 – Adaptações de áreas comuns e privativas
As áreas privativas devem receber as adaptações necessárias para pessoas com deficiência física ou com
mobilidade reduzida nos percentuais previstos na legislação, e as áreas de uso comum sempre devem
atender ao estabelecido na NBR 9050.
Premissas de Projeto 16.3.3
O projeto deve prever para as áreas comuns e, quando contratado, também para as áreas privativas,
as adaptações que normalmente referem-se a:
a) acessos e instalações;
b) substituição de escadas por rampas;
c) limitação de declividades e de espaços a percorrer;
d) largura de corredores e portas;
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e) alturas de peças sanitárias;
f ) disponibilidade de alças e barras de apoio.
Requisito 16.4 – Possibilidade de ampliação da unidade habitacional
Para unidades habitacionais térreas e assobradadas, de caráter evolutivo, já comercializadas, com
previsão de ampliação, a incorporadora ou construtora deve fornecer ao usuário projeto arquitetônico e
complementar juntamente com o manual de uso, operação e manutenção com instruções para ampliação
da edificação, recomendando-se utilizar recursos regionais e os mesmos materiais e técnicas construtivas
do imóvel original.
Critério 16.4.1 – Ampliação de unidades habitacionais evolutivas
No projeto e na execução das edificações térreas e assobradadas, de caráter evolutivo, deve ser prevista
pelo incorporador ou construtor a possibilidade de ampliação, especificando-se os detalhes construtivos
necessários para ligação ou a continuidade das paredes, pisos, coberturas e instalações.
NOTA Edificações de caráter evolutivo são aquelas comercializadas já com previsão de ampliações.
O incorporador ou construtor deve anexar ao manual de uso, operação e manutenção as especificações
e detalhes construtivos necessários para ampliação do corpo da edificação, do piso, do telhado e das
instalações prediais, considerando a coordenação dimensional e as compatibilidades físicas e químicas
com os materiais disponíveis regionalmente, sempre que possível.
As especificações e detalhes construtivos fornecidos devem permitir no mínimo a manutenção dos
níveis de desempenho da construção não ampliada, relativos ao comportamento estrutural, segurança ao
fogo, estanqueidade à água, desempenho térmico, desempenho acústico e durabilidade.
As propostas de ampliação devem ser devidamente consideradas nos estudos de arquitetura, devendo
atender aos níveis de funcionalidade previstos na Norma.
P1 - Seção 17 – Conforto tátil e antropodinâmico
Requisito 17.2 – Conforto tátil e adaptação ergonômica
Não prejudicar as atividades normais dos usuários, dos edifícios habitacionais, quanto ao caminhar,
apoiar, limpar, brincar e ações semelhantes.
Não apresentar rugosidade, contundências, depressões ou outras irregularidades nos elementos,
componentes, equipamentos e quaisquer acessórios ou partes da edificação.
Critério 17.2.1 – Adequação ergonômica de dispositivos de manobra
Os elementos e componentes da habitação (trincos, puxadores, cremonas, guilhotinas, etc.) devem ser
projetados, construídos e montados de forma a não provocar ferimentos nos usuários.
Relativamente às instalações hidrossanitárias, devem ser atendidas as disposições da ABNT NBR
15575-6.
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Os elementos e componentes que contam com normalização específica (portas, janelas, torneiras e
outros) devem ainda atender aos requisitos das respectivas normas.
Requisito 17.3 – Adequação antropodinâmica de dispositivos de manobra
Apresentar formato compatível com a anatomia humana. Não requer esforços excessivos para a
manobra e movimentação.
Critério 17.3.1 – Força necessária para o acionamento de dispositivos de manobra
Os componentes, equipamentos e dispositivos de manobra devem ser projetados, construídos e
montados de forma a evitar que a força necessária para o acionamento não exceda 10 N nem o torque
ultrapasse 20 N.m.
P1 - Seção 18 – Adequação ambiental
18.2 Projeto e implantação de empreendimentos
A implantação do empreendimento deve considerar os riscos de desconfinamento do solo, deslizamentos
de taludes, enchentes, erosões, assoreamento de vales ou cursos d’água, lançamentos de esgoto a céu aberto,
contaminação do solo ou da água por efluentes ou outras substâncias, além de outros riscos similares.
Além do descrito anteriormente, devem ser atendidos os requisitos das ABNT NBR 8044 (Projeto
geotécnico – Procedimento) e ABNT NBR 11682 (Estabilidade de encostas), bem como da legislação
vigente.
18.3 Seleção e consumo de materiais
18.3.5 Recomenda-se aos projetistas que avaliem junto aos fabricantes de materiais, componentes
e equipamentos os resultados de inventários de ciclo de vida de seus produtos, de forma a subsidiar a
tomada de decisão na avaliação do impacto que estes elementos provocam ao meio ambiente.
18.4 Consumo de água e deposição de esgotos no uso e ocupação da habitação
Requisito 18.4.1 – Utilização e reuso de água
As águas servidas provenientes dos sistemas hidrossanitários devem ser encaminhadas às redes públicas
de coleta e, na indisponibilidade destas, devem utilizar sistemas que evitem a contaminação do ambiente
local.
NOTA É recomendado para as instalações hidrossanitárias privilegiarem a adoção de soluções, caso a
caso, que minimizem o consumo de água e possibilitem o reuso, reduzindo a demanda da água da rede
pública de abastecimento e minimizando o volume de esgoto conduzido para tratamento, sem, com isso,
reduzir a satisfação do usuário ou aumentar a probabilidade de ocorrência de doenças.
Critério 18.4.2 – No caso de reuso de água para destinação não potável, esta deve atender aos
parâmetros estabelecidos na Tabela 8 – Parâmetros de qualidade de água para usos restritivos não
potáveis, ver na ABNT NBR 15575-1.
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18.5 Consumo de energia no uso e ocupação da habitação
As instalações elétricas devem privilegiar a adoção de soluções, caso a caso, que minimizem o consumo
de energia, entre elas a utilização de iluminação e ventilação natural e de sistemas de aquecimento
baseados em energia alternativa. Recomendação cuja aplicação se estende aos aparelhos e equipamentos
utilizados durante a obra e, depois, aos eletrodomésticos.
2.8.2 PARTE 2 (P2) – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS ESTRUTURAIS
P2 - Seção 7 – Segurança estrutural
Requisito 7.2 – Estabilidade e resistência do sistema estrutural e demais elementos com função
estrutural
Apresentar um nível específico de segurança contra a ruína, considerando-se as combinações de carga
de maior probabilidade de ocorrência, ou seja, aquelas que se referem ao estado-limite último.
Elementos com função de vedação (paredes e divisórias não estruturais) devem ter capacidade de
transmitir à estrutura seu peso próprio e os esforços que sobre eles diretamente venham atuar, decorrentes
de sua utilização.
Critério 7.2.1 – Estado-limite último
Atender às disposições aplicáveis das normas que abordam a estabilidade e a segurança estrutural
para todos os componentes estruturais da edificação habitacional, incluindo-se as obras geotécnicas.
Devem ser necessariamente consideradas nos projetos as cargas permanentes, acidentais (sobrecargas
de utilização), devido ao vento e a deformações impostas (variação de temperatura e umidade, recalque
das fundações), conforme ABNT NBR 8681 (Ações e segurança nas estruturas – Procedimento), ABNT
NBR 6120 (Cargas para cálculo de estruturas de edificações), ABNT NBR 6122 (Projeto e execução de
fundações) e ABNT NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações).
Premissas de Projeto 7.2.1
O projeto deve apresentar a justificativa dos fundamentos técnicos com base em Normas Brasileiras
ou, em sua ausência, com base nos Eurocódigos ou em ensaios (ver na Norma em 7.2.2.2).
P2 - Seção 14 – Durabilidade e manutenibilidade
Requisito - 14.1 – Durabilidade do sistema estrutural
Conservar a segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o período correspondente à sua
vida útil.
Critério 14.1.1 – Vida útil de projeto do sistema estrutural
A estrutura principal e os elementos que fazem parte do sistema estrutural, comprometidos com a
segurança e a estabilidade global da edificação, devem ser projetados e construídos de modo que, sob as
condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizados conforme preconizado em projeto
e submetidos a intervenções periódicas de manutenção e conservação, segundo instruções contidas no
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manual de uso, operação e manutenção, devem manter sua capacidade funcional durante toda a vida
útil de projeto, conforme estabelecido na seção 14 da ABNT NBR 15575-2 e na ABNT NBR 15575-1.
Premissas de Projeto 14.1.3
O projeto deve mencionar as normas aplicáveis às condições ambientais vigentes na época do projeto
e a utilização prevista da edificação.
2.8.3 PARTE 3 (P3) – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS DE PISOS
P3 – Seção 8 – Segurança ao fogo – Sistema de pisos
Requisito 8.3 – Dificultar a propagação do incêndio, da fumaça e preservar a estabilidade
estrutural da edificação
Critério 8.3.9 – Prumadas enclausuradas
As prumadas totalmente enclausuradas por onde passam as instalações de serviço, como esgoto e
águas pluviais, não necessitam ser seladas, desde que as paredes que as componham sejam corta-fogo e
apresentem resistência ao fogo no mínimo idêntica àquela requerida para o piso.
As derivações das instalações localizadas nestas prumadas devem ser seladas atendendo ao critério de
8.3.3 (ver na Norma).
Critério 8.3.11 – Prumadas de ventilação permanente
Os dutos de ventilação e exaustão permanentes de banheiros, integralmente compostos por materiais
incombustíveis, ou seja, Classe I, conforme Tabela 2 – Classificação dos materiais que compõem
as camadas do sistema de piso (camada estrutural), tendo como base o método ABNT NBR 9942
(Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método
do painel radiante – Método de ensaio), e cujas paredes ou tubulações que os constituam sejam cortafogo, apresentando a resistência do fogo, no mínimo idêntica ao sistema de pisos, devem ter todas as suas
derivações nos banheiros protegidas por grades de material intumescente, cuja resistência ao fogo mínima
seja idêntica à do sistema de piso (ver tabela na NBR 15575-3).
Caso essas condições não sejam atendidas, as tomadas de ar em cada derivação devem ser protegidas
por registros corta-fogo, atendendo ao critério 8.3.4.
NOTA Este critério não se aplica a tubulações de ventilação de esgoto.
Critério 8.3.13 – Prumadas de lareiras, churrasqueiras, varandas gourmet e similares
Os dutos de exaustão de lareiras, churrasqueiras, varandas gourmet e similares devem ser integralmente
compostos por materiais incombustíveis, ou seja, Classe I, conforme Tabela 2 (ver tabela na NBR
15575-3), e devem ser dispostos de forma a não implicarem risco de propagação de incêndio entre
pavimentos, ou no próprio pavimento onde se originam. Devem também atender somente a uma lareira
ou churrasqueira e/ou às conexões como prumada coletiva.
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Critério 8.3.15 – Escadas, elevadores e monta-cargas
Escadas, elevadores e monta-cargas devem ser considerados, para efeitos de avaliação de desempenho
de segurança ao fogo, como interrupções na continuidade de pisos, através das quais o fogo e a fumaça
podem se propagar. Por esta razão, devem ser objeto de avaliação de desempenho, de forma a verificar se
o sistema de piso como um todo apresenta a resistência ao fogo compatível com o estabelecido no critério
de 8.3.1 (ver na Norma).
As escadas devem ser enclausuradas com paredes e portas corta-fogo. A resistência ao fogo das paredes
deve ser de no mínimo 120 min, quando a altura da edificação não superar 120 metros, e 180 min para
edifícios mais altos. As portas corta-fogo, quando o hall de acesso à escada for isento de carga de incêndio,
devem apresentar resistência ao fogo de no mínimo 60 min e 90 min, respectivamente, para escadas
com antecâmara (duas portas empregadas) e sem antecâmara (uma porta empregada). Quando o hall
de acesso não for isento de carga de incêndio, as portas devem apresentar resistência ao fogo de 120 min.
As paredes que conformam os poços de elevadores e monta-cargas devem apresentar resistência ao fogo,
na categoria corta-fogo, idêntica aos sistemas de pisos. As portas de andar de elevadores e monta-cargas,
caso localizadas em hall isento de carga de incêndio, devem apresentar resistência ao fogo, na categoria
para chamas, de 30 min, no mínimo. Caso localizadas em halls não isentos de carga de incêndio, devem
ser corta-fogo com tempo de resistência ao fogo idêntico ao do sistema de piso.
P3 - Seção 9 – Segurança no uso e na operação
Requisito 9.1 – Coeficiente de atrito da camada de acabamento
A segurança no uso e operação de um sistema de piso é um requisito muito importante.
O risco de acidentes e quedas pode ser reduzido com a correta especificação do sistema de piso, uso
de calçados apropriados, sinalização adequada, uso de corrimãos, manutenção e uso dos produtos
adequados de limpeza.
Critério 9.1.1 – Coeficiente de atrito dinâmico
O escorregamento pode ser definido como sendo um decréscimo intenso no valor do coeficiente de
atrito entre o corpo em movimento e a superfície de apoio, ocorrido de maneira bastante rápida. O ato
de escorregar pode ser definido como sendo uma perda de equilíbrio causada por um escorregamento
inesperado, imprevisto e fora de controle, do pé. O coeficiente de atrito é definido como sendo uma
propriedade intrínseca da interface dos materiais que estão em contato; esta, por sua vez, depende das
micro e macrorrugosidades destes materiais, das forças (inter e intramoleculares) de repulsão e atração, e
ainda de suas propriedades viscoelásticas. Portanto, fatores como área de contato, tempo de contato antes
da ocorrência do movimento, velocidade do movimento, ou ainda pressão entre os materiais representam
elementos de influência no coeficiente de atrito.
A resistência ao escorregamento não é uma característica intrínseca do material da superfície, além de
não ser uma constante em todas as condições de utilização, uma vez que depende de uma série de fatores
relacionados, tais como: o material empregado no tipo de solado e a superfície do produto e a forma como
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o usuário interage com a superfície durante seu uso. Nenhuma destas variáveis pode ser responsabilizada
isoladamente pela resistência ao escorregamento.
As superfícies rugosas podem apresentar maior resistência ao escorregamento, porém, por serem mais
ásperas, não são de fácil manutenção e limpeza.
A camada de acabamento dos sistemas de pisos da edificação habitacional deve apresentar coeficiente
de atrito dinâmico em conformidade aos valores apresentados na ABNT NBR 13818 (Placas cerâmicas
para revestimento – Especificação e métodos de ensaio), Anexo N. São considerados ambientes nos quais
é requerida resistência ao escorregamento: áreas molhadas, rampas, escadas em áreas de uso comum e
terraços.
Comentários:
- Alguns ajustes devem ser realizados para compatibilizar a Norma de Desempenho com
as normas de placas cerâmicas vigentes, podendo vir a ser canceladas as normas atuais NBR
13816:1997, NBR 13817:1997 e NBR 13818:1997 e substituídas pelas ISO 13006:2012 Ceramic tiles: Definitions, classification, characteristics and marking e ISO 10545-11:1994 Ceramic
tiles - Partes 1 a 16.
COEFICIENTE DE ATRITO
< 0,4
> 0,4

USO
Satisfatório para instalações normais
Recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento

Requisito 9.2 – Segurança na circulação
Evitar lesões em seus usuários, provocadas por quedas decorrentes de irregularidades localizadas.
Critério 9.2.1 – Desníveis abruptos
Para áreas privativas de um mesmo ambiente, eventuais desníveis abruptos no sistema de piso de até
5 mm não demandam tratamento especial. Desníveis abruptos superiores a 5 mm devem ter sinalização
que garanta a visibilidade do desnível, por exemplo, por mudanças de cor, testeiras e faixas de sinalização.
Para áreas comuns, deve ser atendida a ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços equipamentos urbanos).
Premissas de Projeto - 9.2.1.2
O projeto deve recomendar cuidados específicos para as camadas de acabamento de sistemas de pisos
aplicadas em escadas ou rampas (acima de 5% de inclinação) e nas áreas comuns.
Critério 9.2.2 – Frestas
Os sistemas de pisos não podem apresentar abertura máxima de frestas (ou juntas sem preenchimento),
entre componentes do piso, maior que 4 mm, excetuando-se o caso de juntas de movimentação em
ambientes externos.
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Requisito 9.3 – Segurança no contato direto
Evitar lesões em seus usuários, provocadas pelo contato direto de partes do corpo com a superfície do
sistema de piso.
Critério 9.3.1 – Arestas contundentes
A superfície do sistema de piso não pode apresentar arestas contundentes.
A superfície do sistema de piso também não pode liberar fragmentos perfurantes ou contundentes, em
condições normais de uso e manutenção, incluindo as atividades de limpeza.
P3 - Seção 10 – Estanqueidade
Requisito 10.2 – Estanqueidade de sistema de pisos em contato com a umidade ascendente
Evitar condições de risco à saúde dos usuários e deterioração da camada de acabamento dos pisos e
áreas adjacentes.
Critério 10.2.1 – Estanqueidade de sistema de pisos em contato com a umidade ascendente
Os sistemas de pisos devem ser estanques à umidade ascendente, considerando-se a altura máxima do
lençol freático prevista para o local da obra.
Premissas de Projeto 10.2.3
O projeto deve indicar o sistema construtivo que impeça a ascensão para o piso da umidade ascendente
do solo quanto a:
a) estanqueidade à umidade;
b) resistência mecânica contra danos durante a construção e utilização do imóvel;
c) previsão eventual de um sistema de drenagem.
Requisito 10.3 – Estanqueidade de sistemas de pisos de áreas molháveis da habitação
Áreas molháveis não são estanques e, portanto, o critério de estanqueidade não é aplicável. Esta
informação deve constar no manual de uso, operação e manutenção.
Requisito 10.4 – Estanqueidade de sistemas de pisos de áreas molhadas
Impedir a passagem da umidade para outros elementos construtivos da habitação.
Critério 10.4.1 – Estanqueidade de sistemas de pisos de áreas molhadas
Os sistemas de pisos de áreas molhadas não podem permitir o surgimento de umidade, permanecendo
a superfície inferior e os encontros com as paredes e pisos adjacentes que os delimitam secos, quando
submetidos a uma lâmina d’água de no mínimo 10 mm em seu ponto mais alto, durante 72 h.
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Para as áreas molhadas, caso sejam utilizados sistemas de impermeabilização previstos na ABNT
NBR 9575 (Impermeabilização – Seleção e projeto), deve-se atender à ABNT NBR 9574 (Execução de
impermeabilização). No projeto devemos garantir o atendimento a estas normas.
Comentários:
- Resumindo: a Norma contempla três requisitos – estanqueidade de sistema de pisos em contato com
a umidade ascendente, estanqueidade de sistema de pisos de áreas molháveis da habitação, e estanqueidade
de sistema de pisos de áreas molhadas. Os arquitetos devem ter claramente as definições de áreas molhadas,
molháveis e secas:
- Áreas molhadas – áreas da edificação cuja condição de uso e exposição pode resultar na formação de
lâmina d’água pelo uso normal a que o ambiente se destina (por exemplo, banheiro com chuveiro, área de
serviço e áreas descobertas).
- Áreas molháveis – áreas da edificação que recebem respingos de água decorrentes da sua condição de
uso e exposição e que não resulte na formação de lâmina d’água pelo uso normal a que o ambiente se destina
(banheiro sem chuveiro, lavabo, cozinha e sacada coberta).
- Áreas secas – são áreas onde, em condições normais de uso e exposição, a utilização direta de água (por
exemplo, lavagem com mangueiras, baldes de água, etc.) não está prevista nem mesmo durante a operação
de limpeza.

P3 – Seção 12 – Desempenho acústico
Requisito 12.3 – Níveis de ruído permitidos na habitação
Critério 12.3.1 – Ruído de impacto em sistema de pisos
Avaliar o som resultante de ruídos de impacto (caminhamento, queda de objetos e outros) entre
unidades habitacionais.
12.3.1.2 Nível de desempenho mínimo
Os valores mínimos de desempenho são indicados na Tabela 6.
Tabela 6 – Critério e nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado, L’nT,w

Elemento
Critério - Isolamento ao ruído de impacto de sistemas de pisos
Sistema de pisos separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em pavimentos distintos. (1)
Sistema de piso de áreas de uso coletivo (atividades de lazer e esportivas, como home
theater, salas de ginástica, salão de festas, salão de jogos, banheiros e vestiários
coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas) sobre unidades habitacionais autônomas.

L’nT,w
dB
Desempenho
Mín. Int.
Sup.
≤ 80

≤ 65

≤ 55

≤ 55

≤ 50

≤ 45

Fonte: ABNT NBR 15575-3:2013
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Comentários:
- Verificar recomendações relativas a outros níveis de desempenho no Anexo E da Parte 3 da
NBR 15575.
- O índice L’nT,w representa o nível de pressão sonora ponderado medido no campo (obra),
oriundo da transmissão decorrente de impactação normalizada no piso acima do ambiente receptor.
- O “Manual ProAcústica” ressalta que o requisito MÍNIMO para isolamento de ruído de
impacto entre unidades (L’nT,w ≤ 80dB) é reconhecidamente insuficiente para prover o
desejável conforto aos usuários. Portanto, recomendamos, sempre que possível, o desempenho
INTERMEDIÁRIO ou SUPERIOR, seja pela aplicação de contrapisos flutuantes ou por sistemas
de lajes mais robustos.

SISTEMA DE PISO
camada de acabamento
camada de fixação
camada de contrapiso
isolamento térmico / acústico
impermeabilização
camada estrutural

Requisito 12.3.2 – Isolamento de ruído aéreo dos sistemas de pisos entre unidades habitacionais
Avaliar o isolamento de som aéreo de ruídos de uso normal (fala, TV, conversas, música) e uso
eventual (áreas comuns, áreas de uso coletivo).
12.3.2.2 Nível de desempenho
O sistema de piso deve apresentar desempenho mínimo de diferença padronizada de nível ponderada,
D’nT,w, conforme Tabela 7.
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Tabela 7 – Critérios de diferença padronizada de nível ponderada, D’nT,w

Elemento
Critério - Isolamento ao ruído aéreo de sistemas de pisos
Sistema de piso entre unidades habitacionais autônomas, no caso de pelo menos um dos ambientes ser dormitório.
Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas de áreas comuns de trânsito
eventual, como corredores e escadaria nos pavimentos, bem como em pavimentos distintos.
Sistema de piso entre unidades habitacionais autônomas nas situações em que não haja
ambiente dormitório.
Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas de áreas comuns de uso coletivo,
para atividades de lazer e esportivas, como home theater, salas de ginástica, salão de festas,
salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas.

D’nT,w
dB
Desempenho
Mín.
Int.
≥ 45

≥ 50

≥ 40

≥ 45

≥ 45

≥ 50

Fonte: ABNT NBR 15575-3:2013

Comentários:
- Verificar recomendações relativas a outros níveis de desempenho no Anexo E da Parte 3 da
NBR 15575.
- O índice D’nT,w representa o isolamento aos ruídos aéreos medido no campo (obra), assim
como o índice Rw medido em laboratório do mesmo sistema. Geralmente, apresentam valores
diferentes decorrentes das condições estruturais e executivas.
P3 - Seção 14 – Durabilidade e manutenibilidade
Requisito – 14.3 – Resistência ao ataque químico dos sistemas de pisos
Resistir à exposição aos agentes químicos normalmente utilizados na edificação ou presentes nos
produtos de limpeza doméstica, desde que usados conforme recomendação do fabricante.
Critério 14.3.1 – Ausência de danos em sistemas de pisos pela presença de agentes químicos
A resistência química dos sistemas de pisos depende das solicitações de uso e do tipo de camada de
acabamento utilizada.
Premissas de Projeto – 14.3.3
O projeto deve considerar para a seleção da camada de acabamento as principais características de
uso de cada ambiente.
Requisito 14.4 – Resistência ao desgaste em uso
Resistir aos esforços mecânicos associados às condições normais de uso específicas para cada ambiente.
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Critério 14.4.1 – Desgaste por abrasão
As camadas de acabamento da habitação devem apresentar resistência ao desgaste devido aos esforços
de uso, de forma a garantir a vida útil estabelecida em projeto, conforme a ABNT NBR 15575-1.
Premissas de projeto 14.4.3
O projeto deve considerar para seleção da camada de acabamento as principais características de uso
e condições de exposição de cada ambiente.
Tabela D.1 – Agentes químicos

Classe

Material de ensaio

Condição do ensaio

Tempo de contato

Grupo 1

Acetona (conforme D.3.4)

Temperatura ambiente

16 h

Grupo 2

Café forte (conforme D.3.4)
(120g pó de café por litro de água)

Temperatura 80 ºC

16 h

Temperatura ambiente

10 min

Hidróxido de sódio (solução 25%)
(conforme D.3.4)
Peróxido de hidrogênio (solução 30%)
(conforme D.3.4)

Grupo 3

Graxa de sapato pastosa preta
(conforme D.3.4)
Fonte: ABNT NBR 15575-3:2013

Comentários:
- Verificar outras recomendações e ensaios no Anexo D da Parte 3 da NBR 15575, Verificação
da resistência ao ataque químico dos componentes da camada de acabamento dos sistemas de pisos.
– Método de ensaio.
Tabela D.2 – Tempo previsto de ataque

Classe de reagentes

Agentes agressivos

Tempo de ataque (em Horas)

Produtos químicos domésticos

Cloreto de amônia, produtos de
limpeza

24

Produto para tratamento de água de piscina

Hipoclorito de sódio

24

Ácido cítrico

24

Ácido clorídrico e hidróxido de
potássio

96

Ácido e álcalis de baixa concentração
Fonte: ABNT NBR 15575-3:2013
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Comentários:
- Verificar outras recomendações e ensaios no Anexo D da Parte 3 da NBR 15575. Verificação
da resistência ao ataque químico dos componentes da camada de acabamento dos sistemas de
pisos.
– Método de ensaio.
P3 - Seção 16 – Funcionalidade e acessibilidade
Requisito 16.1 – Sistema de pisos para pessoas portadoras de deficiência física ou pessoas com
mobilidade reduzida (pmr)
Propiciar mobilidade e segurança em função das áreas de uso.
Critério 16.1.2 – Sistema de piso para área privativa
O sistema de piso deve estar adaptado à moradia de pessoas portadoras de deficiência física ou pessoas
com mobilidade reduzida (pmr).
Critério 16.1.3 – Sistema de piso para área comum
O sistema de piso deve atender à ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos).
Premissas de Projeto 16.1.5
O projeto deve especificar a sinalização e os locais da sinalização, além de considerar a adequação da
camada de acabamento dos degraus das escadas e das rampas, bem como deve especificar desníveis entre
as alturas das soleiras.
2.8.4 PARTE 4 (P4) – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS DE VEDAÇÕES VERTICAIS
INTERNAS E EXTERNAS
P4 – Seção 7 – Desempenho Estrutural
Requisito 7.1 – Requisito – Estabilidade e resistência estrutural dos sistemas de vedação internos
e externos
Apresentar nível de segurança considerando-se as combinações de ações passíveis de ocorrerem durante
a vida útil da edificação habitacional ou do sistema.
Critério 7.1.1 – Estado-limite último
As vedações verticais internas e externas, com função estrutural, devem ser projetadas, construídas
e montadas de forma a atender à NBR 15575-2 item 7.2, e às disposições aplicáveis das Normas
Brasileiras que abordam a estabilidade e a segurança estrutural de vedações verticais externas e internas,
conforme o caso.
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Premissas de Projeto – 7.1.3
Quando se tratar de vedação vertical interna ou externa com função estrutural, o projeto deve
mencionar a Norma Brasileira atendida, conforme o caso ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de
concreto – Procedimento), ABNT NBR 7190 (Projeto de estruturas de madeira), ABNT NBR 159611 (Alvenaria estrutural – blocos de concreto – Parte 1 – Projeto), ABNT NBR 15961-2 (Alvenaria
estrutural – blocos de concreto – Parte 2 – Execução e controle de obras), ABNT NBR 8545 (Execução
de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – Procedimento), ABNT NBR 8800
(Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios), ABNT NBR 9062
(Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado), ABNT NBR 15812 (Alvenaria estrutural
— Blocos cerâmicos), ABNT NBR 14974-2 (Bloco sílico-calcário para alvenaria) ABNT NBR
15270-2(Componentes cerâmicos).
Painéis estruturais pré-fabricados devem ser ensaiados nas mesmas condições do emprego na obra,
com a altura prevista para o pé-direito e largura mínima de 1,20 m, ou 5 vezes a espessura para paredes
monolíticas.
A resistência de painéis e trechos de paredes estruturais deve ser verificada a partir de três ensaios,
para a solicitação Sd = gg Sgk + gq Sqk + gw Swk; as cargas devidas ao vento devem ser consideradas
somente se produzirem esforços de compressão em painéis e trechos de parede (no caso de sucção, devem
ser desconsideradas). No ensaio, a carga vertical no topo da parede deve ser prevista com a excentricidade
acidental e (a) = b / 30 ³ 1cm, sendo “b” a espessura da parede, além da eventual excentricidade de
projeto. Este modelo de projeto aplica-se a sistemas destinados a edificações habitacionais de até cinco
pavimentos.
Para SVVE, inclusive para aqueles não estruturais, deve ser realizada verificação analítica ou ensaio
de cargas laterais uniformemente distribuídas, visando simular as ações horizontais devidas ao vento,
devendo-se considerar para efeito da avaliação a solicitação gw Swk; no caso de ensaio, o corpo-de-prova
deve ser constituído por um trecho representativo do SVVE, incluindo as fixações e vinculações típicas
entre componentes.
Quando a modelagem matemática do comportamento conjunto dos materiais que constituem a
parede não for conhecida e consolidada por experimentação, é permitido estabelecer uma resistência
mínima de projeto através de ensaio destrutivo e traçado do diagrama carga x deslocamento, conforme
previsto na ABNT NBR 15575-2, 7.2.
Requisito 7.2 – Deslocamentos, fissuras e ocorrências de falhas nos sistemas de vedações verticais
internas e externas
Limitar os deslocamentos, fissuras e falhas a valores aceitáveis, de forma a assegurar o livre
funcionamento de elementos e componentes da edificação habitacional.
Critério 7.2.1 – Limitação de deslocamentos, fissuras e descolamentos
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Os SVVIE, considerando as combinações de cargas, devem atender aos limites de deslocamentos
instantâneos (dh) e residuais (dhr) indicados na Tabela 1 – Critérios e níveis de desempenho quanto a
deslocamentos e ocorrência de falhas sob ação de cargas de serviço, ver NBR 15575-4, sem apresentar
falhas que caracterizem o estado-limite de serviço. Estes limites aplicam-se, a princípio, a SVVIE
destinados a edificações habitacionais de até cinco pavimentos.
Os SVVIE com função estrutural também devem atender à ABNT NBR 15575-2, 7.3.
Premissas de Projeto 7.2.2.4
O projeto deve mencionar a função estrutural ou não das vedações verticais internas e externas,
indicando as Normas Brasileiras aplicáveis para sistemas com função estrutural ou sem função estrutural.
Requisito 7.3 – Solicitações de cargas provenientes de peças suspensas atuantes nos sistemas de
vedações internas e externas
Resistir às solicitações originadas pela fixação de peças suspensas (armários, prateleiras, lavatórios,
hidrantes, quadros e outros).
Critério 7.3.1 – Capacidade de suporte para as peças suspensas
Os SVVIE da edificação habitacional, com ou sem função estrutural, sob ação de cargas devidas
a peças suspensas, não podem apresentar fissuras, deslocamentos horizontais instantâneos (dh) ou
deslocamentos horizontais residuais (dhr), lascamentos ou rupturas, nem permitir o arranchamento dos
dispositivos de fixação nem seu esmagamento.
Critério 7.3.2 – Critérios para avaliação de outros dispositivos
a) além da mão-francesa-padrão, prevista na Tabela 2 – Cargas de ensaio e critérios para peças
suspensas fixadas por mão-francesa-padrão, ver NBR 15575-4, podem ser considerados outros tipos de
peças suspensas. Podem ser considerados outros tipos de mão-francesa além da mão-francesa-padrão.
Convém que sejam considerados pelo menos mais dois tipos de fixação:
- cantoneira L, com lados de comprimento igual a 100 mm, largura de 25 mm, para um ponto de
aplicação de carga, com excentricidade de 75 mm em relação à face da parede;
- dispositivo recomendado pelo fabricante ou proponente da tecnologia, para aplicação de cargas
faceando a parede, ou seja, sem excentricidade; caso não haja indicação específica do fabricante, adotar
arruela de aço de 25 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, como corpo de apoio;
b) pode-se considerar que a carga de ensaio mencionada na Tabela 2, de longa duração (24 h no
ensaio), contemple um coeficiente de segurança da ordem de dois, em relação a situações típicas de uso;
a carga de serviço ou de uso, neste caso, é a metade da carga adotada no ensaio. Para cargas de curta
duração, determinadas em ensaios, com aplicação contínua da carga até a ruptura do elemento ou falência do sistema de fixação, considerar um coeficiente de segurança de 3 (três) para as cargas de uso ou
de serviço das fixações, em relação à carga de ruptura, verificando-se a resistência dos sistemas de fixação
possíveis de serem empregados no tipo de sistema considerado. De forma geral, a carga de uso ou de serviço deve ser considerada como sendo igual ao menor dos dois valores seguintes: 1/3 (um terço) da carga
de ruptura, ou a carga que provocar um deslocamento horizontal superior a h/500;
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c) para qualquer sistema de fixação recomendado, deve ser estabelecida carga máxima de uso,
incluindo as cargas aplicadas muito próximas à face da parede. Caso o fabricante recomende um valorlimite da distâncias entre dois pontos de fixação, este valor deve ser considerado no ensaio, a despeito da
mão-francesa-padrão ter sido considerada com 50 cm entre pontos de aplicação de carga. Neste caso deve
ser reformulada a distância entre pontos de fixação do equipamento de ensaio.
No caso de “redes de dormir”, considerar uma carga de uso de 2 kN, aplicada em ângulo de 60º em
relação à face da vedação. Nesta situação, pode-se permitir um coeficiente de segurança igual a 2 para
a carga de ruptura. Não pode haver ocorrência de destacamento dos dispositivos de fixação ou falhas
que prejudiquem o estado-limite último de utilização para as cargas de serviço. Este critério é aplicável
somente se prevista tal condição de uso para a edificação.
Premissas de Projeto 7.3.3.1
O projeto deve indicar as cargas de uso.
O projeto deve indicar os dispositivos e sistemas de fixação, incluindo detalhes típicos.
O projeto deve estabelecer as cargas de uso ou de serviço a serem aplicadas para cada situação específica,
o dispositivo ou sistema de fixação previsto, os locais permitidos para fixação de peças suspensas, se houver
restrições, devendo mencionar também as recomendações e limitações de uso. Havendo limitações quanto
ao tipo de mão-francesa, o fornecedor deve informá-las e deve fazer constar em seus catálogos técnicos.
Requisito 7.4 – Impacto de corpo mole nos sistemas de vedações verticais internas e externas,
com ou sem função estrutural
Resistir aos impactos de corpo mole.
NOTA 1: Este requisito se traduz pela resistência dos SVVIE à energia de impacto dos choques
acidentais gerados pela própria utilização da edificação ou choques provocados por tentativas de intrusões
intencionais ou não. Os impactos com maiores energias referem-se ao estado-limite último.
NOTA 2: Os requisitos para os SVVIE de casas térreas são tratados em 7.5, ver na NBR 15575-4.
Critério 7.4.1 – Resistência a impactos de corpo mole
Sob ação de impactos progressivos de corpo mole, os SVVIE não podem:
a) sofrer ruptura ou instabilidade (impactos de segurança), que caracterize o estado-limite último,
para as energias de impacto correspondentes indicadas na Tabela 3 – Impacto de corpo mole para vedações verticais externas (fachadas) de edifícios com mais de um pavimento e na Tabela 4 – Impacto de
corpo mole para vedações verticais internas, ver a NBR 15575-4;
b) apresentar fissuras, escamações, delaminações ou qualquer outro tipo de falha (impactos de utilização) que possa comprometer o estado de utilização, observando-se ainda os limites de deslocamentos
instantâneos e residuais indicados nas Tabelas 3 e 4;
c) provocar danos a componentes, instalações ou aos acabamentos acoplados ao SVVIE, de acordo
com as energias de impacto indicadas nas Tabelas 3 e 4.
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Premissas de Projeto 7.4.2.1 – para revestimento interno das vedações verticais externas multicamadas.
O projeto deve:
a) Assegurar a fácil reposição dos materiais de revestimento empregados;
b) Explicitar que o revestimento interno da parede de fachada multicamada não é integrante da estrutura
da parede, nem considerado no contraventamento, quando for o caso.
Tais premissas aplicam-se também ao critério previsto em 7.5.1.(ver na Norma).
Requisito 7.7 – Cargas de ocupação incidentes em guarda-corpos e parapeitos de janelas
Resistir à ação das cargas de ocupação que atuam nos guarda-corpos e parapeitos da edificação habitacional.
O esforço aplicado é representado por:
a) esforço estático horizontal;
b) esforço estático vertical;
c) resistência a impactos.
Critério 7.7.1 – Ações estáticas horizontais, estáticas verticais e de impactos incidentes em guarda-corpos
e parapeitos
Os guarda-corpos de edificações devem atender ao disposto na ABNT NBR 14718 (Guarda-corpos para
edificação), relativamente aos esforços mecânicos e demais disposições previstas.
Os parapeitos de janela devem atender aos esforços mecânicos, da mesma forma que os guarda-corpos. No
caso de impactos de corpo mole e corpo duro, aplicam-se os critérios previstos em 7.4.1, 7.5.1 e 7.7.1.
Premissas de Projeto – 7.7.2.1
O projeto deve estabelecer os detalhes executivos ou referir-se às normas específicas, como também às cargas
de uso previstas para casos especiais, e atender às cargas nas dimensões estabelecidas – no caso de guarda-corpos
– na ABNT NBR 14718 (Guarda-corpos para edificação).
P4 - Seção 10 – Estanqueidade
Requisito 10.1 – Infiltração de água nos sistemas de vedações verticais externas (fachadas)
Ser estanques à água proveniente de chuvas incidentes ou de outras fontes.
Critério 10.1.1 – Estanqueidade à água de chuva, considerando-se a ação dos ventos, em sistemas de
vedações verticais externas (fachadas)
Para as condições de exposição indicadas na Tabela 11 – Condições de ensaio de estanqueidade à água
de sistemas de vedações verticais externas, e conforme as regiões de exposição ao vento indicadas na Figura
1 – Condições de exposição conforme as regiões brasileiras, ver NBR 15575-4 respectivamente, os sistemas
de vedação vertical externa da edificação habitacional, incluindo a junção entre a janela e a parede, devem
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permanecer estanques e não apresentar infiltrações que proporcionem borrifamentos, escorrimentos ou
formação de gotas de água aderentes na face interna, podendo ocorrer pequenas manchas de umidade,
com áreas limitadas aos valores indicados na Tabela 12 – Estanqueidade à água de vedações verticais
externas (fachadas) e esquadrias. Para esquadrias externas, devem ser também atendidas as especificações
constantes na ABNT NBR 10821-2.
Premissas de Projetos - 10.1.1.2
O projeto deve indicar os detalhes construtivos para as interfaces e juntas entre componentes, a fim de
facilitar o escoamento da água e evitar a sua penetração para o interior da edificação. Esses detalhes devem
levar em consideração as solicitações que os componentes de vedação externa estarão sujeitos durante a vida
útil de projeto da edificação habitacional. O projeto deve contemplar também obras de proteção no entorno
da construção, a fim de evitar o acúmulo de água nas bases da fachada da edificação.
Requisito 10.2 – Umidade nas vedações verticais externas e externas decorrente da ocupação do
imóvel.
Não permitir infiltração de água, através de suas faces, quando em ambientes de áreas molháveis e
molhadas. Relativamente à interface entre piso e parede de áreas molhadas, deve-se atender à ABNT NBR
15575-3.
Critério 10.2.1 – Estanqueidade de vedações verticais internas e externas com incidência direta de água
– áreas molhadas
A quantidade de água que penetra não pode ser superior a 3 cm³, por um período de 24 h, em uma área
exposta com dimensões de 34 cm x 16 cm.
Premissas de Projeto – 10.2.1.2
O projeto deve apresentar os detalhes executivos dos pontos de interface do sistema.
Critério 10.2.2 – Estanqueidade de vedações verticais internas e externas em contato com áreas molháveis
Não pode ocorrer a presença de umidade perceptível nos ambientes contíguos, desde que respeitadas as
condições de ocupação e manutenção previstas em projeto e descritas no manual de uso e operação.
Premissas de Projeto – 10.2.2.2
O projeto deve contemplar os detalhes construtivos necessários.
P4 – Seção 11 – Desempenho térmico
Requisito 11.2 – Adequação de paredes externas
Apresentar transmitância térmica e capacidade térmica que proporcionem pelo menos o desempenho
térmico mínimo estabelecido em 11.2.1 para cada zona bioclimática estabelecida na ABNT NBR 15220-3
(Desempenho térmico de edificações Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas
para habitações unifamiliares de interesse social).
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Critério 11.2.1 – Transmitância térmica de paredes externas
Os valores máximos admissíveis para a transmitância térmica (U) das paredes externas são
apresentados na Tabela 13.
Tabela 13 – Transmitância térmica de paredes externas

Transmitância térmica U W/m².K
Zonas 1 e 2

Zonas 3, 4, 5, 6, 7 e 8

U ≤ 2,5

αa ≤ 0,6

> 0,6

U ≤ 3,7

U ≤ 2,5

αa É a absortância à Radiação solar da superfície externa da parede.
Fonte: ABNT NBR 15575-4:2013

Critério 11.2.2 – Capacidade térmica de paredes externas
Os valores mínimos admissíveis para a capacidade térmica (CT) das paredes externas são apresentados
na Tabela 14.
Tabela 14 – Capacidade térmica de paredes externas

Capacidade térmica (CT) kJ/m².K
Zonas 1,2,3, 4, 5, 6, 7

Zonas 8

≥130

Sem requisito

Fonte: ABNT NBR 15575-4:2013

Sob o aspecto único do desempenho térmico com base na tabela abaixo, seguem exemplos de
algumas tipologias mais usuais encontradas na NBR15220 Parte 3, na qual apresenta valores de
transmitancia e capacidade térmica.
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parede tipo

IMAGEM

DESCRIÇÃO / PROPRIEDADES TÉRMICAS
SEM REVESTIMENTO INTERNO
BLOCO CERÂMICO (9X9X24CM)
ARGAMASSA EXTERNA (2,5CM)
PINTURA EXTERNA (α)

1

ct

α

fcs

[KJ/M²K]

[-]

[-]

0.2

2.2

0.4

4.5

0.8

8.9

u
[W(m²K)]

2.86

parede tipo

IMAGEM

100

DESCRIÇÃO / PROPRIEDADES TÉRMICAS
SEM REVESTIMENTO INTERNO
BLOCO CERÂMICO (9X9X24CM)
SEM REVESTIMENTO EXTERNO

2
u

ct

α

fcs

[W(m²K)]

[KJ/M²K]

[-]

[-]

0.2

2.5

0.4

5.0

0.8

10.0

3.12

parede tipo

3

IMAGEM

DESCRIÇÃO / PROPRIEDADES TÉRMICAS
ARGAMASSA INTERNA (2.5CM)
BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM)
ARGAMASSA EXTERNA (2,5CM)
PINTURA EXTERNA (α)

u

ct

[W(m²K)]

[KJ/M²K]

1.98
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41

156

α

fcs

[-]

[-]

0.2

1.6

0.4

3.2

0.8

6.3

parede tipo

IMAGEM

DESCRIÇÃO / PROPRIEDADES TÉRMICAS
GESSO INTERNO (2CM)
BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM)
ARGAMASSA EXTERNA (2,5CM)
PINTURA EXTERNA (α)

4

u

ct

[W(m²K)]

[KJ/M²K]

1.89

parede tipo

IMAGEM

122

α

fcs

[-]

[-]

0.2

1.5

0.4

3.0

0.8

6.1

DESCRIÇÃO / PROPRIEDADES TÉRMICAS
SEM REVESTIMENTO INTERNO
BLOCO CERÂMICO (14X14X29CM)
ARGAMASSA EXTERNA (2,5CM)
PINTURA EXTERNA (α)

5

u

ct

α

fcs

[W(m²K)]

[KJ/M²K]

[-]

[-]

0.2

1.7

0.4

3.3

0.8

6.7

2.09

parede tipo

IMAGEM

103

DESCRIÇÃO / PROPRIEDADES TÉRMICAS
SEM REVESTIMENTO INTERNO
BLOCO CERÂMICO (14X14X24CM)
SEM REVESTIMENTO EXTERNO

6
u

ct

α

[W(m²K)]

[KJ/M²K]

[-]

[-]

0.2

2.0

0.4

4.0

0.8

8.0

2.49

parede tipo

IMAGEM

55

fcs

DESCRIÇÃO / PROPRIEDADES TÉRMICAS
SEM REVESTIMENTO INTERNO
TIJOLO MACIÇO (10X6X22CM)
SEM REVESTIMENTO EXTERNO

7
u
[W(m²K)]

3,7

ct

α

fcs

[KJ/M²K]

[-]

[-]

0.2

3.0

0.4

5.9

0.8

11.8

149

fonte: NBR 15220-3
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As paredes 1 e 4 atendem às zonas 3 a 8 desde que as fachadas sejam pintadas com as cores
médias ou claras (αa ≤ 0,6). As paredes 2,3,5,6 e 7 atendem anotadas as fachadas independentes
da cor da fachada. Quando as paredes não atenderem ao critério simplificado de transmitancia e
capacidade térmica, haverá a necessidade de simulação computacional/análise detalhada.
Requisito 11.3 – Aberturas para ventilação
Apresentar aberturas, nas fachadas das habitações, com dimensões adequadas para proporcionar a
ventilação interna dos ambientes.
Este requisito aplica-se somente aos ambientes de longa permanência: salas e dormitórios.
Critério 11.3.1
Os ambientes de permanência prolongada devem ter aberturas para ventilação com áreas que
atendam à legislação específica do local da obra, incluindo códigos de obra, códigos sanitários e outros.
Quando não houver requisitos de ordem legal para o local de implantação da obra, devem ser adotados
os valores indicados na Tabela 15.
Tabela 15 – Área mínima de ventilação em dormitórios e salas de estar

Nível de
desempenho
Mínimo

Aberturas para ventilação (A)
Zonas 1 a 7
Aberturas médias

Zona 8
Aberturas grandes

A ≥ 7% da área de piso

A ≥ 12% da área de piso – região norte do Brasil
A ≥ 8% da área de piso – região nordeste e sudeste do Brasil

Fonte: ABNT NBR 15575-4:2013
NOTA: Nas zonas de 1 a 6, as áreas de ventilação devem ser passíveis de serem vedadas durante o período de frio.

P4 – Seção 12 – Desempenho Acústico
Requisito 12.3 – Níveis de ruído permitidos na habitação
Critério 12.3.1
Diferença padronizada de nível ponderada, promovida pela vedação externa (fachada e cobertura,
no caso de casas térreas e sobrados, e somente fachada, nos edifícios multipiso), verificada em ensaio de
campo.
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Tabela 17 – Valores mínimos da diferença padronizada de nível ponderada, D2m,nT,w, da vedação externa de dormitório

Classe de ruído

D2m,nT,w
dB
Desempenho

Localização da habitação

Ruído Externo – Diferença padronizada de nível ponderada a 2,00 metros de distância da fachada

Mín.

Int.

Sup.

I

Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de
quaisquer naturezas

≥ 20

≥ 25

≥ 30

II

Habitação localizada em áreas sujeitas a situações de ruído não
enquadráveis nas classes I e III

≥ 25

≥ 30

≥ 35

III

Habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e de
outras naturezas, desde que esteja de acordo com a legislação

≥ 30

≥ 35

≥ 40

Fonte: ABNT NBR 15575-4:2013

NOTAS: Para vedação externa de salas, cozinhas, lavanderias e banheiro, não há requisitos específicos. Em regiões de
aeroportos, estádios, locais de eventos esportivos, rodovias e ferrovias, há necessidade de estudos específicos.
Comentários:
- A NBR 15575-4 estabelece os limites de isolamento acústico ao ruído aéreo (Tabela 17 Item
12.3.1.2.), assim como define níveis de desempenho informativos, Intermediário (I) e Superior
(S) que proporcionam um maior conforto (Anexo E, Tabela F.9).
Critério 12.3.2 – Diferença padronizada de nível ponderada, promovida pela vedação entre
ambientes, verificada em ensaio de campo
Tabela 18 – Valores mínimos da diferença padronizada de nível ponderada, DnT,w, entre ambientes

Elemento

DNT,N
DB

Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de geminação), nas situações em que não
haja ambiente dormitório

> 40

Parede entre unidades autônomas (parede de geminação), no caso de pelo menos um dos ambientes
ser dormitório

> 45

Parede cega de dormitórios entre uma unidade habitacional e áreas comuns de trânsito eventual,
como corredores e escadarias nos pavimentos

> 40

Parede cega de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional e áreas comuns de trânsito
eventual, como corredores e escadarias nos pavimentos

> 30
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Elemento

DNT,N
DB

Parede cega entre uma unidade habitacional e áreas comuns de permanência de pessoas, atividades de lazer e atividades esportivas, como home theater, salas de ginástica, salão de festas,
salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas.

> 45

Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas pelo hall (DnT,w obtida entre as
unidades).
Fonte: ABNT NBR 15575-4:2013
Comentários:

> 40

- Verificar recomendações relativas a outros níveis de desempenho no Anexo F da Parte 4 da
NBR 15575.
- Valores de referência Rw obtidos em ensaios de laboratório, para orientação a fabricantes e
projetistas, também constam no Anexo F.
P4 - Seção 14 – Durabilidade e manutenibilidade
Requisito 14.2 – Vida útil de projeto dos sistemas de vedações verticais internas e externas
Manter a capacidade funcional e as características estéticas, ambas compatíveis com o envelhecimento
natural dos materiais durante a vida útil de projeto, de acordo com a ABNT NBR 15575-1, Anexo C.
Critério 14.2.1 – Vida útil de projeto
Os SVVIE da edificação habitacional devem apresentar vida útil de projeto (VUP) igual ou superior
aos períodos especificados na ABNT NBR 15575-1, e ser submetidos a manutenções preventivas
(sistemáticas) e, sempre que necessário, a manutenções corretivas e de conservação previstas no manual
de uso, operação e manutenção.
Premissas de Projeto – 14.2.1.2
O projeto deve mencionar o prazo de substituição e manutenções periódicas para os componentes que
apresentem vida útil menor do que aquelas estabelecidas para o SVVIE.
Requisito 14.3 – Manutenibilidade dos sistemas de vedações verticais internas e externas
Manter a capacidade funcional durante a vida útil de projeto, desde que submetidos às intervenções
periódicas de manutenção especificadas pelos respectivos fornecedores.
Critério 14.3.1 – Manual de uso, operação e manutenção dos sistemas de vedação vertical
Manutenções preventivas e, sempre que necessário, manutenções com caráter corretivo devem ser
previstas e realizadas. As manutenções corretivas devem ser realizadas assim que algum problema se
manifestar, a fim de impedir que pequenas falhas progridam, às vezes rapidamente, para extensas
patologias.
As manutenções devem ser realizadas em estrita obediência ao manual de uso, operação e manutenção
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fornecido pelo incorporador e/ou pela construtora.
Premissas de Projetos 14.3.1.2
O fabricante do produto, o construtor, o incorporador público ou privado, isolada ou solidariamente,
devem especificar em projeto todas as condições de uso, operação e manutenção dos sistemas de vedações
verticais internas e externas, especialmente com relação a:
a) caixilhos, esquadrias e demais componentes;
b) recomendações gerais para prevenção de falhas e acidentes decorrentes de utilização inadequada (fixação
de peças suspensas com peso incompatível com o sistema de paredes, aberturas de vãos em paredes função estrutural, limpeza com água de pinturas, travamento impróprio de janelas tipo guilhotina e outros);
c) periodicidade, forma de realização e forma de registro de inspeções;
d) periodicidade, forma de realização e forma de registro das manutenções;
e) técnicas, processos, equipamentos, especificação e previsão quantitativa de todos os materiais necessários
para as diferentes modalidades de manutenção, incluindo-se não restritivamente as pinturas, tratamento de
fissuras e limpeza;
f) menção às normas aplicáveis
2.8.5 PARTE 5 (P5) – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS DE COBERTURA (SC)
P5 - Seção 7 – Desempenho estrutural
Requisito 7.1 – Resistência e deformabilidade
Apresentar um nível satisfatório de segurança contra a ruína e não apresentar avarias ou deformações
e deslocamentos que prejudiquem a funcionalidade do SC ou dos sistemas contíguos, considerando-se as
combinações de ações passíveis de ocorrerem durante a vida útil de projeto da edificação habitacional.
Critério 7.1.1 – Comportamento estático
O SC da edificação habitacional deve ser projetado, construído e montado de forma a atender aos requisitos
da ABNT NBR 15575-2:2013, 7.2.1 e 7.3.1.
Premissas de Projeto 7.1.1.2.
O projeto deve:
a) considerar o disposto em 7.2.3 ABNT NBR 15575-2;
b) especificar os insumos, os componentes e os planos de montagem.
Critério 7.1.2 – Risco de arranchamento de componentes do SC sob a ação do vento
Sob a ação do vento calculada conforme ABNT NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações), não
pode ocorrer remoção ou danos de componentes do SC sujeitos a esforços de sucção.
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Premissas de Projeto - 7.1.2.2
O projeto deve estabelecer:
a) as considerações sobre a ação do vento, principalmente nas zonas de sucção;
b) detalhes de fixação;
c) influência positiva ou não das platibandas;
d) no caso de emprego de lastro sobre o sistema de impermeabilização, a reistência de aderência ou o
próprio peso deve ser suficiente para não ser removido pela ação das intempéries.
7.2 Requisito – Solicitações de montagem ou manutenção
Critério 7.2.1 – Cargas concentradas
As estruturas principal e secundária, quer sejam reticuladas ou treliçadas, devem suportar a ação de
carga vertical concentrada de 1kN, aplicada na seção mais desfavorável, sem que ocorram falhas ou sem
que sejam superados os seguintes limites de deslocamento (dv) em função do vão (L):
- barras de treliças: dv ≤ L/350;
- vigas principais e terças: dv ≤ L/300;
- vigas secundárias: dv ≤ L/180.
Premissas de Projeto 7.2.1.2
Os projetos devem:
a) indicar a vida útil de projeto, adotando-se prazos não inferiores aos indicados na NBR 15575-1;
b) incluir memória de cálculo;
c) relacionar as Normas Brasileiras, estrangeiras ou internacionais adotadas.
Critério 7.2.2 – Cargas concentradas em sistemas de cobertura acessíveis aos usuários
Os SC acessíveis aos usuários devem suportar ação simultânea de três cargas, de 1 kN cada uma, com
pontos de aplicação constituindo um triângulo equilátero com 45 cm de cada lado, sem que ocorram
rupturas ou deslocamentos.
Premissas de Projeto 7.2.2.2.
O projeto deve especificar em detalhes os locais acessíveis (ver requisitos da Seção 16 – Funcionalidade
e acessibilidade da ABNT NBR 15575-1).
7.3 Requisito – Solicitações dinâmicas em sistemas de coberturas e em coberturas-terraço
acessíveis aos usuários
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Critério 7.3.1 – Impacto de corpo mole em sistemas de coberturas-terraço acessíveis aos usuários
Os SC devem ser projetados, construídos e montados de forma a atender aos requisitos da ABNT
NBR 15575-2, na Tabela 5.
Premissas de Projeto 7.3.1.2
O projeto deve estabelecer o tipo de utilização prevista para o SC.
7.4 Requisito – Solicitações em forros
Critério 7.4.1 – Peças fixadas em forros
Os forros devem suportar a ação da carga vertical correspondente ao objeto que se pretende fixar, adotandose coeficiente de majoração no mínimo igual a 3,0. Para carga de serviço limita-se a ocorrência de falhas e o
deslocamento a L/600, com valor máximo admissível de 5 mm, onde L é o vão do forro. A carga mínima de uso
é de 30 N. O fabricante deve informar as condições necessárias para fixação das peças nos forros, diretamente
ou em estrutura auxiliar. Estas informações devem constar no manual de uso, operação e manutenção da
edificação.
Premissas de Projeto 7.4.3
O projeto do forro deve indicar a carga máxima a ser suportada pelo elemento ou componente do forro,
bem como as disposições construtivas e sistemas para a fixação dos elementos ou componente atendendo às
Normas Brasileiras (ver, por exemplo, a ABNT NBR 15758-2). O construtor/incorporador deve informar a
carga máxima de projeto no Manual de Uso, Operação e Manutenção.
7.5 Requisitos – Ação do granizo e outras cargas acidentais em telhados
Não sofrer avarias sob a ação de granizo e de outras pequenas cargas acidentais, desde que os valores de
impacto nas telhas não ultrapassem os critérios descritos em 7.5.1.
Critério 7.5.1 – Resistência ao impacto
Sob a ação de impactos de corpo duro, o telhado não pode sofrer ruptura ou traspassamento em face da
aplicação de impacto com energia igual a 1,0 J.
É tolerada a ocorrência de falhas superficiais, como fissuras, lascamentos e outros danos, que não impliquem
a perda de estanqueidade do telhado.
Premissas de Projeto 7.5.3
O projeto deve mencionar a adequação do telhado sob a ação do granizo.
P5 - Seção 8 – Segurança contra incêndio
Requisito 8.2 – Reação ao fogo dos materiais de revestimento e acabamento
Dificultar a propagação de chamas no ambiente de origem do incêndio e não criar impedimento visual que
dificulte a fuga dos ocupantes em situações de incêndio.
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Critério 8.2.1 – Avaliação da reação ao fogo da face interna do sistema de cobertura das edificações
A superfície inferior das coberturas e subcoberturas, ambas as superfícies de forros, ambas as superfícies
de materiais isolantes térmicos e absorventes acústicos e outros incorporados ao sistema de cobertura do lado
interno da edificação devem classificar-se como I, II A ou III A, de acordo com a Tabela 1 ou Tabela 2 –
Classificação dos materiais tendo como base o método BS EM 13823 – classificação dos materiais especiais
que não podem ser caracterizados através da ABNT 9442 (Materiais de construção – Determinação
do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante – Método de ensaio), veja
na NBR 15575-5, conforme o método de avaliação previsto. No caso de cozinhas, a classificação deve
ser I ou II A.
Premissas de Projeto 8.2.1.2
O projeto deve estabelecer os indicadores de reação ao fogo dos componentes do SC e as implicações na
propagação de chamas e geração de fumaça.
Considerar os seguintes requisitos:
a) os materiais isolantes térmicos e absorventes acústicos aplicados nas instalações de serviço, em redes
de dutos de ventilação e ar-condicionado, e em cabines ou salas de equipamentos, aparentes ou não,
devem enquadrar-se entre as Classes I e a II–A;
b) componentes construtivos onde não são aplicados revestimentos e/ou acabamentos em razão de já se
constituírem em produtos acabados, incluindo-se telhas, forros, face inferior de coberturas, entre outros,
também estão submetidos aos critérios estabelecidos;
c) determinados componentes construtivos expostos ao incêndio em faces não voltadas para o ambiente ocupado, tal como é o caso de forros, revestimentos destacados do substrato devem atender aos critérios
estabelecidos para ambas as faces;
d) materiais de proteção de elementos estruturais, juntamente com seus revestimentos e acabamentos
devem atender aos critérios dos elementos construtivos em que estão inseridos, ou seja, de tetos para as
vigas;
e) materiais empregados em subcoberturas com finalidades de estanqueidade e de desempenho térmico devem atender aos critérios de desempenho estabelecidos, aplicados a tetos e à superfície inferior da
cobertura, mesmo que escondidas por forro;
f ) as circulações (corredores) que dão acesso às saídas de emergência enclausuradas devem possuir
classificação Classe I ou Classe II–A e as saídas de emergência (escadas, rampas, etc.), Classe I ou Classe
II–A, com Dm ≤ 100;
g) os materiais utilizados como revestimento, acabamento, isolamento térmico e absorvente acústico
no interior dos poços de elevadores, monta-cargas e shafts, devem ser enquadrados na Classe I ou Classe
II–A, com Dm ≤ 100;
h) materiais enquadrados na categoria II, por meio da ABNT NBR 9442 (Materiais de construção
– Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante – Método
de ensaio), ou que não sofrem a ignição no ensaio executado de acordo com a UBC 26-3, podem ser
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incluídos na Classe II–A, dispensando a avaliação por meio da ASTM E662, desde que sejam submetidos especialmente ao ensaio de acordo com a UBC 26-3 e, nos primeiros 5 min deste ensaio, ocorra
o desprendimento de todo o material do substrato ou se solte da estrutura que o sustenta e que, mesmo
nesta condição, o material não sofra a ignição.
Critério 8.2.2 – Avaliação da reação ao fogo da face externa do sistema de cobertura das edificações
A face externa do sistema de cobertura deve classificar-se como I, II ou III da Tabela 3.
Para situações mencionadas a seguir, a classificação pela Tabela 3 – Classificação dos materiais tendo
como base o método ABNT NBR 9442, página 16 e 17 da NBR 15575-5, não é apropriada:
- quando ocorre derretimento ou o material sofre retração abrupta, afastando-se da chama-piloto;
- quando o material é composto por miolo combustível protegido por barreira incombustível ou que
pode se desagregar;
- materiais compostos por diversas camadas de materiais combustíveis apresentando espessura total
superior a 25 mm.
Para estes casos, os critérios de avaliação são:
- propagação de chama interna e externa no sentido ascendente deve ser inferior a 700 mm;
- propagação de chama interna e externa no sentido descendente deve ser inferior a 600 mm;
- comprimento máximo interno e externo queimado deve ser inferior a 800 mm;
- ocorrência de aberturas isoladas na cobertura deve ser inferior ou igual a 25 mm²;
- soma de todas as aberturas na cobertura deve ser inferior a 4500 mm²;
- propagação lateral não pode alcançar as extremidades do corpo de prova;
- não pode ocorrer o desprendimento de gotas ou partículas em chamas;
- não pode ocorrer a penetração de partículas em chamas no interior do sistema;
- não pode ocorrer abrasamento interno do material da cobertura.
Premissas de Projeto 8.2.2.2
O projeto deve estabelecer os indicadores de reação ao fogo dos componentes do SC e as implicações na
propagação de chamas e geração de fumaça.
Requisito 8.3 – Resistência ao fogo do sistema de cobertura
Critério 8.3.1 – Resistência ao fogo do SC
A resistência ao fogo da estrutura do SC deve atender aos requisitos da ABNT NBR 14432 (Exigências
de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento), considerando um valor
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mínimo de 30 min.
No caso de unidade habitacional unifamiliar geminada de até dois pavimentos, devem ser atendidas
as seguintes condições:
a) na cozinha e em ambiente fechado que abriguem o equipamento de gás, o valor da resistência ao
fogo mínima do SC é de 30 min;
b) se nos demais ambientes o SC não atender a esta condição, deve ser previsto um septo vertical entre
as unidades habitacionais, com resistência ao fogo mínima de 30 min.
No caso de unidade habitacional unifamiliar, isolada, de até dois pavimentos, é requerida a resistência
ao fogo de 30 min somente na cozinha e em ambiente fechado que abriguem equipamento de gás.
Premissas de Projeto 8.3.3
O projeto e o dimensionamento das estruturas devem ser realizados conforme o estabelecido na ABNT
NBR 15575-2.
O projeto do SC ou das paredes de geminação deve prever componentes que se prolonguem até a face
inferior do telhado, sem a presença de frestas, com resistência ao fogo de 30 min, caso o SC não apresente
esta resistência mínima ao fogo.
P5 - Seção 9 – Segurança no uso e na operação
Requisito 9.1 – Integridade do sistema de cobertura
Não apresentar partes soltas ou destacáveis sob a ação do próprio peso e sobrecarga de uso.
Critério 9.1.1 – Risco de deslizamento de componentes
Sob a ação do próprio peso e sobrecarga de uso, eventuais deslizamentos dos componentes não podem
permitir perda do SC.
Os SC com mantas impermeabilizantes não podem apresentar escorrimento nem delaminação.
Premissas de Projeto 9.1.3
O projeto deve:
a) estabelecer a inclinação máxima de SC, a fim de evitar o não deslizamento dos seus componentes.
Acima da inclinação máxima, o projeto deve estabelecer os meios de fixação;
b) correlacionar os produtos especificados às Normas vigentes de projeto e execução ou, na sua ausência, informar a metodologia de ensaios para a verificação do atendimento aos critérios desta Norma.
Requisito 9.2 – Manutenção e operação
Propiciar condições para sua montagem e manutenção, bem como para a operação de dispositivos instalados
sobre ou sob o SC.
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Critério 9.2.1 – Guarda-corpos em coberturas acessíveis aos usuários
Lajes de cobertura das edificações, destinadas à utilização corrente dos usuários da habitação (solariuns,
terraços, jardins e semelhantes), devem ser providas de guarda-corpos conforme ABNT NBR 14718 (Guardacorpos para edificação). No caso de coberturas que permitam o acesso de veículos até o guarda-corpo, este deve
resistir à carga horizontal concentrada com intensidade de 25 kN, aplicada a 50 cm a partir do piso. Caso
haja uma barreira fixa que impeça o acesso ao guarda-corpo, esta deve resistir às mesmas cargas.
Premissas de Projeto 9.2.1.2
O projeto deve correlacionar os produtos especificados à ABNT NBR 14718 e às normas vigentes de
produtos.
Critério 9.2.2 – Platibandas
Sistemas ou platibandas previstos para sustentar andaimes suspensos ou balancins leves devem suportar a
ação dos esforços atuantes no topo e ao longo de qualquer trecho, pela força F (do cabo), majorada conforme
ABNT NBR 8681 (Ações e segurança nas estruturas – Procedimento), associados ao braço de alavanca (b) e
distância entre pontos de apoio conforme Figura F.1, fornecidos ou informados pelo fornecedor do equipamento
e dos dispositivos.
Premissas de Projeto 9.2.2.2
O projeto deve:
a) especificar o binário resistente máximo;
b) constar dados que permitam ao incorporador e/ou ao construtor indicar no manual de operação, uso
e manutenção a possibilidade ou não de fixação de andaimes suspensos através de ganchos e às condições de
utilização de dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos de sustentação de andaimes e de cabos de
segurança para o uso de proteção individual, conforme esquema estabelecido em projeto.
Critério 9.2.3 – Segurança no trabalho em sistemas de coberturas inclinadas
Os SC inclinados com declividade superior a 30% devem ser providos de dispositivos de segurança
suportados pela estrutura principal.
Premissas de Projeto 9.2.3.2
O projeto deve estabelecer:
- o uso de dispositivos ancorados na estrutura principal, de forma a possibilitar o engate de cordas, cintos de
segurança e outros equipamentos de proteção individual, para declividades superiores a 30%;
- os meios de acesso para a realização de manutenção.
Critério 9.2.4 – Possibilidade de caminhamento de pessoas sobre o sistema de cobertura
Telhados e lajes de cobertura devem propiciar o caminhamento de pessoas, em operações de montagem,
manutenção ou instalação, suportando carga vertical concentrada maior ou igual a 1,2 kN nas posições
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indicadas em projeto e no manual do proprietário, sem apresentar ruptura, fissuras, deslizamentos ou
outras falhas.
Premissas de Projeto 9.2.4.2
O projeto deve:
- delimitar as posições dos componentes dos telhados que não possuem resistência mecânica suficiente
para o caminhamento de pessoas;
- indicar a forma de as pessoas deslocarem-se sobre os telhados.
Critério 9.2.5 – Aterramento de sistemas de coberturas metálicas
Sistemas de cobertura constituídos por estrutura e/ou por telhas metálicas devem ser aterrados, a fim
de propiciar condução das descargas e a dissipação de cargas eletrostáticas eventualmente acumuladas
nas telhas pelo atrito com o vento, bem como para inibir eventuais problemas de corrosão por corrente
de fuga (contato acidental com componentes eletrizados); para tanto, deve atender à ABNT NBR 5419
(Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas).
Premissas de Projeto 9.2.5.2
O projeto deve:
- levar em consideração o projeto do sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPTA) e
aterramento de cargas eletroestáticas;
- mencionar o atendimento às ABNT NBR 13571 (Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios
– Especificação) e NBR 5419 (Guarda-corpos para edificação).
P5 - Seção 10 - Estanqueidade
Requisito 10 – Condições de salubridade no ambiente habitável
Ser estanques à água de chuva, evitar a formação de umidade e evitar a proliferação de insetos e
micro-organismos
Critério 10.1 – Impermeabilidade
O SC não pode apresentar escorrimento, gotejamento de água ou gotas aderentes. Aceita-se o
aparecimento de manchas de umidade, desde que restritas a no máximo 35% da área das telhas.
NOTA Para os componentes, telhas e peças complementares, constituídos por plásticos, aços, alumínio,
vidro ou quaisquer outros materiais historicamente considerados impermeáveis, este requisito está
implicitamente atendido.
Premissas de Projeto 10.1.2
O Projeto deve prever detalhes construtivos que assegurem a não ocorrência de umidade e de suas
consequências estéticas, no ambiente habitável.
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Critério 10.2 – Estanqueidade do SC
Durante a vida útil de projeto do sistema de cobertura, não pode ocorrer a penetração ou infiltração
de água que acarrete escorrimento ou gotejamento, considerando-se as condições de exposição indicadas
na Tabela 1 e Figura 2, considerando-se todas as suas confluências e interações com componentes ou
dispositivos (parafusos, calhas, vigas-calha, lajes planas, componentes de ancoragem, arremates, regiões
de cumeeiras, espigões, águas-furtadas, oitões, encontros com paredes, tabeiras e outras posições específicas
e subcoberturas), bem como os encontros de componentes com chaminés, tubos de ventilação, claraboias
e outros, em face das movimentações térmicas diferenciadas entre os diferentes materiais em contato,
aliados aos componentes ou materiais de rejuntamento.
NOTA O critério enfoca a estanqueidade das regiões centrais dos panos, regida, sobretudo, pelas
propriedades físicas do material constituinte das telhas (porosidade, absorção de água, permeabilidade),
pelas sobreposições laterais e longitudinais, pelos tipos de encaixes e sistema de fixação ou acoplamento das
telhas, pela regularidade dimensional das peças e pela declividade e extensão dos panos (além dos índices
pluviométricos, direção e intensidade do vento na região de implantação da edificação habitacional).
Premissas de Projeto 10.2.2
O projeto deve estabelecer a necessidade do atendimento da regularidade geométrica da trama da
cobertura, durante a vida útil de projeto, a fim de que não resulte em prejuízo à estanqueidade do SC.
O projeto também deve:
- mencionar as Normas Brasileiras dos componentes para os SC ou, na inexistência de Normas
Brasileiras, as indicações do fabricante do componente telha ou de normas estrangeiras ou internacionais;
- detalhar, quando requerido ou previsto, a presença de barreiras;
- barreiras à radiação solar devem atender ao limite de emissividade (ɛ = 0,2), conforme método
ASTM C 1371;
- barreira isolante térmica deve possuir resistência térmica igual ou superior a 90% da resistência
térmica informada pelo fabricante, quando determinada segundo o método constante na ABNT NBR
15220-5;
- barreira ao vapor, deve apresentar permeabilidade ao vapor menor ou igual a 11,4 x 10-8 g/Pa.s.m²,
conforme método ASTM E 96;
- detalhar a forma de aplicação e fixação da subcobertura;
- detalhar as sobreposições e os tamanhos das emendas;
- detalhar os acessórios necessários;
- indicar as sobreposições das peças (longitudinal e transversal);
- dimensões dos panos;
- indicar declividade do SC face aos componentes especificados;
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- indicar acessórios necessários;
- materiais e detalhes construtivos dos arremates, de modo a evitar avarias decorrentes de movimentações
térmicas e assegurar a estanqueidade;
- indicar a forma de fixação dos componentes;
- indicar a ação do vento no local da edificação habitacional, e que foi considerada no projeto. Ver
ABNT NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações).
Critério 10.3 – Estanqueidade das aberturas de ventilação
O SC não pode permitir infiltrações de água ou gotejamento nas regiões das aberturas de ventilação,
constituídas por entradas de ar nas linhas de beiral e saídas de ar nas linhas das cumeeiras, ou de
componentes de ventilação.
As aberturas e saídas de ventilação não podem permitir o acesso de pequenos animais para o interior
do ático ou da habitação.
Premissas de Projeto 10.3.2
O projeto deve detalhar e posicionar os sistemas de aberturas e de saídas que atendam ao critério de
estanqueidade e ventilação, de maneira que o ático permaneça imune à entrada de água e de animais
dentro das condições previstas em projeto.
Critério 10.4 – Para captação e escoamento de águas pluviais
O sistema de cobertura deve ter capacidade para drenar a máxima precipitação passível de ocorrer, na
região da edificação habitacional, não permitindo empoçamentos ou extravasamentos para o interior da
edificação habitacional, para os áticos ou quaisquer outros locais não previstos no projeto da cobertura.
Premissas de Projeto 10.4.2
O projeto deve:
- considerar as disposições da ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais –
Procedimento), referente à avaliação da capacidade do sistema de captação e drenagem pluvial da
cobertura;
- compatibilizar entre si os projetos de arquitetura do telhado, da impermeabilização, elaborado
de acordo com a ABNT NBR 9575 (Impermeabilização – Seleção e projeto), ABNT NBR 9574 –
(Execução de impermeabilização) e deste sistema;
- especificar os caimentos dos panos, encontros entre panos, projeção de beirais, encaixes, sobreposições
e fixação de telhas;
- especificar os sistemas de impermeabilização de lajes de cobertura, terraços, fachadas e outros
componentes da construção;
- especificar o sistema de águas pluviais;
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- detalhar os elementos que promovem a dissipação ou afastamento do fluxo de água das superfícies
das fachadas, visando evitar o acúmulo de água e infiltração de umidade.
Critério 10.5 – Estanqueidade para SC impermeabilizado
Os SC impermeabilizados devem:
- no ensaio da lâmina d’água ser estanques por no mínimo 72 h;
- manter a estanqueidade ao longo da vida útil de projeto do SC.
Premissas de Projeto 10.5.2
O projeto deve especificar:
- todos os materiais necessários;
- condições de armazenagem e de manuseio;
- equipamentos de proteção individual necessários;
- acessórios, ferramentas, equipamentos, processos e controles envolvidos na execução do sistema de
impermeabilização;
- as normas utilizadas;
- a forma de execução;
- detalhes construtivos e de fixação;
- todos os detalhes compatibilizados com as interfaces e interferências da cobertura.
P5 – Seção 11 – Desempenho térmico
Requisito 11.2 – Isolação térmica da cobertura
Apresentar transmitância térmica e absortância à radiação solar que propiciem um desempenho
térmico apropriado para cada zona bioclimática.
O critério 11.2.1 estabelece condições para a avaliação através do método simplificado do desempenho
térmico. No caso de coberturas que não atendam a esse critério simplificado, a verificação do atendimento
ou não do desempenho térmico da edificação como um todo deve ser realizada de acordo com a ABNT
NBR 15575-1.
Critério 11.2.1 – Transmitância térmica
Os valores máximos admissíveis para a transmitância térmica (U) das coberturas, considerando o
fluxo térmico descendente, em função das zonas bioclimáticas, encontram-se indicados na Tabela 5.
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Tabela 5 – Critérios de coberturas quanto à transmitância térmica – M

Transmitância térmica (U)
W/m²K
Zonas 3 a 6

Zonas 1 e 2
U ≤ 2,30

α ≤ 0,6
U ≤ 2,3

α > 0,6
U ≤ 1,5

Zonas 7 e 8
α ≤ 0,4
U ≤ 2,3 FT

α > 0,4
U ≤ 1,5 FT

α é a absortância à radiação solar da superfície externa da cobertura
Fonte: ABNT NBR 15575-5:2013
NOTA: O fator de correção da transmitância (FT) é estabelecido na ABNT NBR 15220-3.

P5 – Seção 12 – Desempenho Acústico
Requisito 12.3 – Isolamento acústico da cobertura devido a sons aéreos
Avaliar o isolamento de som aéreo de fontes de emissão externas
Critério 12.3.1 – Isolamento acústico da cobertura devido a sons aéreos em campo
Tabela 7 – Valores mínimos da diferença padronizada de nível ponderada, D2m,nT,w de vedação externa de dormitório

Classe de ruído

Localização da habitação

Ruído Externo – Diferença padronizada de nível ponderada a 2,00 metros de distância da fachada.
Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de quaisI
quer naturezas
Habitação localizada em áreas sujeitas a situações de ruído não
II
enquadráveis nas classes I e III
Habitações sujeitas a ruído intenso de meios de transporte e de
III
outras naturezas, desde que esteja de acordo com a legislação.

D2m,nT,w
dB
Desempenho
Mín.

Int.

Sup.

≥ 20

≥ 25

≥ 30

≥ 25

≥ 30

≥ 35

≥ 30

≥ 35

≥ 40

Fonte: ABNT NBR 15575-5:2013
NOTA: Para vedação externa de salas, cozinhas, lavanderias e banheiros, não há requisitos específicos. Em regiões de
aeroportos, estádios, locais de eventos esportivos, rodovias e ferrovias, há necessidade de estudos específicos.

NOTA verificar recomendações relativas a outros níveis de desempenho no Anexo I da Parte 5
da NBR 15 575.
Requisito 12.4 – Nível de ruído de impacto nas coberturas acessíveis de uso coletivo
Avaliar o som resultante de ruídos de impacto (caminhamento, queda de objetos e outros) naquelas
edificações que facultam acesso coletivo à cobertura.
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Tabela 8 – Nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado, L’nT,w

Mín.

L’nT,w
dB
Desempenho
Int.

Sup.

≤ 55

≤ 50

≤ 45

Sistema
Parâmetro – Isolamento ao ruído de impacto em sistemas de cobertura
Dormitórios e salas de estar localizados abaixo de coberturas acessíveis
de uso coletivo
Cobertura acessível de uso coletivo

Fonte: ABNT NBR 15575-5:2013
Nota: Verificar recomendações relativas a outros níveis de desempenho no Anexo I da Parte 5 da NBR 15575.

P5 - Seção 14 – Durabilidade e manutenibilidade
Requisito 14. Vida útil de projeto dos sistemas de cobertura
Apresentar vida útil de projeto conforme períodos especificados na ABNT 15575-1, desde que o SC seja
submetido a intervenções periódicas de manutenção e conservação.
Critério 14.1 – Para a vida útil de projeto
Demonstrar o atendimento à vida útil de projeto estabelecida na ABNT 15575-1.
Premissas de Projeto 14.1.2
No projeto devem constar o prazo de substituição e as operações de manutenções periódicas pertinentes.
Critério 14.2 – Estabilidade da cor de telhas e outros componentes das coberturas
A superfície exposta dos componentes pigmentados, coloridos na massa, pintados, esmaltados, anodizados
ou qualquer outro processo de tingimento pode apresentar grau de alteração máxima de 3, após exposição
acelerada durante 1.600 h em câmara/ lâmpada com arco de xenônio.
Premissas de Projeto 14.2.2
O projeto deve especificar a gama de cores que atendem ao critério 14.1.2 e informar os tempos necessários
para a manutenção, a fim de que não haja perdas e absortância, em face de alterações ao longo do tempo.
Critério 14.3 – Manual de uso, operação e manutenção das coberturas
14.3.1 Os fabricantes, quer do SC, quer dos componentes, quer dos subsistemas, bem como o construtor
e o incorporador público ou privado, isolada ou solidariamente, devem especificar todas as condições de
uso, operação e manutenção do SC, segundo sua especificidade, conforme definido nas premissas de projeto
e na ABNT NBR 5674 (Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção).
14.3.2 O manual a ser fornecido pelo construtor ou pelo incorporador deve contemplar as instruções
práticas para a conservação do SC.
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Premissas de Projeto 14.3.2.2
Condições:
- características gerais de funcionamento dos componentes, aparelhos ou equipamentos constituintes
da cobertura, ou que com esta interfiram ou guardem direta relação;
- recomendações gerais para prevenção de falhas e acidentes decorrentes de utilização inadequada;
- periodicidade, forma de realização e forma de registro de inspeções e manutenções.
Nível de desempenho
O nível mínimo para aceitação é o M (denominado mínimo), ou seja, atende ao projeto e às premissas
de projeto.
P5 - Seção 16 - Funcionalidade e acessibilidade
Requisito 16.1
Possibilitar a instalação, manutenção e desinstalação de equipamentos e dispositivos necessários à
operação da edificação habitacional.
Critério 16.2.1 – Instalação, manutenção e desinstalação de equipamentos e dispositivos da cobertura
O SC deve ser passível de proporcionar meios pelos quais permitam atender fácil e tecnicamente às
vistorias, manutenções e instalações previstas em projeto.
Premissas de Projeto 16.2.3
O projeto deve:
a) compatibilizar o disposto nas ABNT NBR 5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas), ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais) e ABNT 9575 (Impermeabilização
– Seleção e projeto);
b) prever todos os componentes, materiais e seus detalhes construtivos integrados ao SC;
c) prever meios de acesso, incluindo: condições de segurança, condições ergonômicas para inspeções e
realização dos serviços de manutenção, bem como desinstalação;
d) quando houver possibilidade prevista de processos evolutivos do SC, atendendo à legislação pertinente, devem ser indicados os componentes, materiais e detalhes construtivos indicados para ampliação do SC.
2.8.6 PARTE 6 (P6) – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS
P6 - Seção 12 – Desempenho acústico
A NBR 15575 estabelece um método de medição dos ruídos gerados por equipamentos prediais.
Também apresenta valores de níveis de desempenho de caráter não obrigatório.
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Os métodos e critérios constam no Anexo B – Níveis de desempenho, da Parte 6 da Norma.
Deve-se ter cuidado no projeto quanto à localização dos equipamentos prediais e de sistemas
hidrossanitários, produtores de ruídos que são origem da maior parte das reclamações dos moradores de
edifícios residenciais.
P6 - Seção 14 - Durabilidade e manutenibilidade
Requisito 14.1 – Vida útil de projeto das instalações hidrossanitárias
Manter a capacidade funcional durante a vida útil de projeto, conforme os períodos especificados na
ABNT NBR 15575-1, desde que o sistema hidrossanitário seja submetido às intervenções periódicas de
manutenção e conservação.
NOTA As diretrizes de durabilidade contidas na bibliografia “Critérios mínimos de desempenho
para habitações térreas de interesse social” podem ser adotadas entre as partes que fazem acordos baseados
nesta parte da ABNT NBR 15575.
Critério 14.1.1 – Para a vida útil de projeto
Demonstrar o atendimento à ABNT NBR 15575-1, Tabela 7 – Vida Útil de Projeto (VUP), ver
na Parte 1 da Norma.
Premissas de Projeto 14.1.1.2
Dada a complexidade e variedade dos componentes que constituem o sistema hidrossanitário e a
fim de que ele atenda à ABNT NBR 15575-1, Tabela 7, ver anteriormente, considerando-se ainda
que a vida útil também é função da agressividade do meio ambiente, das características intrínsecas dos
materiais e dos solos, os componentes podem apresentar vida útil menos do que aquelas estabelecidas para
o sistema hidrossanitário. Assim, o projeto deve constar o prazo de substituição e manutenções periódicas
pertinentes.
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CAPÍTULO três

leis - atividade do
arquiteto urbanista
3. LEIS - ATIVIDADE DO ARQUITETO E URBANISTA
a) Leis Genéricas:
- Código Civil Brasileiro – Lei n° 10.406, de 10/01/2002
- Código de Proteção e Defesa do Consumidor – Lei n° 8.078, de 11/09/1990
- Código de Direitos Autorais – Lei n° 9.610, de 19/02/1998
b) Leis Específicas:
- Lei n° 12.378, de 31/12/2010, compete ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) regulamentar a fiscalização do exercício profissional dos arquitetos e urbanistas nas
áreas de atuação privativas ou compartilhadas com outras profissões regulamentadas.
- Resolução CAU/BR nº 51, de 12/07/2013, dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos
arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas,
e dá outras providências. Nesta resolução ficam especificadas como privativas dos arquitetos e
urbanistas as seguintes áreas de atuação: Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura de Interiores,
Arquitetura Paisagística, Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, Planejamento Urbano e
Regional e Conforto Ambiental.
- Resolução CAU/BR n° 52, de 06/09/2013, define os parâmetros de natureza ética que devem
orientar a conduta dos profissionais registrados – Código de Ética e Disciplina do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
- Resolução CAU/BR n° 67, de 05/12/2013, dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura
e Urbanismo e estabelece normas e condições para o registro de obras intelectuais no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, em consonância com a legislação vigente.
c) Legislação e Normas Técnicas:
No exercício de sua atividade, além de obedecer à legislação genérica e específica, o arquiteto
e urbanista deverá atentar a toda legislação técnica do país, do estado e do município onde
estiver atuando. Por exemplo, as Normas do COMAR (Comando Aéreo Regional); quando o
gabarito máximo de altura, devido ao cone de aproximação do aeroporto, é ultrapassado, Normas
do Corpo de Bombeiros (por exemplo, no Rio Grande do Sul, recentemente, foi publicada a
Lei Complementar Estadual N° 14.376/2013 de Prevenção e Controle de Incêndios), Normas
Técnicas da ABNT, etc.
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Cada estado e os municípios maiores têm legislação própria atinente ao uso e ocupação do solo,
bem como quanto à preservação do meio ambiente, sempre sujeitas, no entanto, aos princípios
constitucionais sobre a questão urbana e as regras gerais de direito sobre a propriedade privada. Por
exemplo, Plano Diretor, Código de Edificações, etc...

NÃO PODEMOS DEIXAR DE ATENDER A UMA NORMA/LEI
ALEGANDO O DESCONHECIMENTO DA MESMA!
3.1 NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL
NBR 5671:1991
NBR 6492:1994
NBR 13531:1995
NBR 13532:1995

Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura
Representação de projetos de arquitetura
Elaboração de projetos de edificações – Atividades técnicas
Elaboração de Projetos de edificações – Arquitetura

Sugerimos, ainda, ampliar o conhecimento e consultar outras normas específicas, como:

.

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a Resolução n° 176, de 24/10/2000,
a Resolução RDC n° 50/02, de 21/02/2002, e a Resolução RDC nº 307/02, de 14/11/2002

.

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) as Normas Regulamentadoras de Segurança e
Saúde no Trabalho, em especial as seguintes:
NR 8 – Edificações, estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas
edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem.
NR 15 – Atividades e Operações Insalubres.
NR 17 – Ergonomia, visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo
de conforto, segurança e desempenho eficiente.
NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, estabelece
diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas
condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.
NR 23 – Proteção contra Incêndios, todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção
de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis.
NR 35 – Trabalho em Altura, estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para
o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir
a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.
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CAPÍTULO QUATRO

MEMORIAL DESCRITIVO
4. MEMORIAL DESCRITIVO – Considerações
Segundo a NBR 15575, devem ser registradas em documentos de projeto todas as condições de
exposição que venham a afetar a edificação, portanto, os incorporadores, construtores e projetistas,
em especial os arquitetos, ficam responsáveis em caracterizar as condições consideradas à época do
projeto.
O memorial deve apresentar:
a) as premissas de projeto conforme as normativas;
b) considerações – detalhar escopo de contratação;
c) condições de exposição – diretrizes para implantação e entorno (terreno);
d) relação de normas atendidas – título, número e ano;
e) especificações por desempenho – fornecedores x fichas técnicas comprovando características.
MEMORIAL DESCRITIVO – TABELA RESUMO
Aspectos Mínimos para Elaboração de Memorial Descritivo

Especificação de
Materiais

Alterações

Ficha Técnica do
Empreendimento

Os materiais devem ser especificados por seus desempenhos e não por marcas e modelos.
Por esse motivo, o termo “similar” não deve ser mencionado nas escolhas de materiais e
acabamento. As especificações de projeto só poderão ser alteradas pelos arquitetos
responsáveis ou pela construtora/incorporadora caso o material a ser utilizado
atenda ou supere todos os parâmetros do material indicado originariamente.
Sempre que forem necessárias alterações dos projetos por necessidade da obra ou por
vontade do executante, estas somente serão autorizadas pelo responsável técnico do
projeto. Em caso de anuência, a autorização deverá ser formalizada através de documento escrito. Todas as alterações deverão se enquadrar nas exigências ou indicações
das normas pertinentes.
Detalhar localização do empreendimento, atividades, tipos de uso, público-alvo, número
de pavimentos, número de apartamentos, área do terreno, regime urbanístico, área
total construída, áreas privativas, áreas condominiais.
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Aspectos Mínimos para Elaboração de Memorial Descritivo

Implantação

Normas Técnicas
utilizadas no Projeto
Fornecedores

Especificar em Memorial Zona bioclimática, características do sítio da implantação,
edificações vizinhas, classe de ruídos segundo a NBR 15575 e NBR 10151, determinação de
agentes que possam danificar a edificação (maresia, poluição...), umidade do ar, regime de
chuvas, zonas de vento conforme a NBR 6123, proximidade de agentes de ruído e vibração
(ferrovias, vias de alto tráfego...).
Deverão ser determinadas em contrato, entre projetista e incorporador, as responsabilidades na obtenção dos estudos técnicos necessários.
Listar o título, número da Norma e ano de publicação.
Cabe ao fornecedor comprovar que as características de seus produtos e materiais
atendam aos desempenhos exigidos pela Norma.

4.1 MEMORIAL DESCRITIVO – TABELA REFERÊNCIAS NORMATIVAS
A(s) tabela(s) a seguir cita(m) normas da ABNT relacionadas a projetos e componentes,
estabelecendo sua aplicação e responsabilidade técnica. Deverão ser consultadas e mencionadas as
que forem pertinentes, acrescentando aquelas que eventualmente não se encontrem nesta relação.
Ao consultar, deve-se observar que as normas descritas não se repetem e podem se aplicar a dois
ou mais sistemas construtivos distintos. As normas em negrito referem-se a: serviços profissionais,
estudos projetos, planejamentos, procedimentos e exigências, etc.
Para facilitar a consulta e obter uma melhor compreensão, as normas estão listadas em ordem
numérica crescente em cada item, que, por sua vez, segue uma sequência conforme definido nos
memoriais descritivos das edificações.
Recomendação Geral:
a) Nas reuniões para definição do escopo de projeto, deve-se observar a aplicabilidade de cada
uma das referências normativas, as quais, posteriormente, deverão ser demonstradas através dos
projetos, desenhos, memoriais, etc., quanto ao atendimento das normas técnicas prescritivas.
b) Ao utilizar Normas Técnicas, certifique-se se as edições consultadas estão atualizadas e/ou
com erratas, verifique se estão em vigor ou se foram canceladas. Para este fim, poderá ser utilizado
o site da ABNT, através do link: http://www.abntcatalogo.com.br
4.1.1. Projeto de arquitetura - Recomendações
Para um melhor planejamento no desenvolvimento das etapas de projeto, deverão ser igualmente
consideradas as ferramentas legais estabelecidas no Capítulo 3 visto anteriormente, tendo em vista
a enorme responsabilidade do projeto sobre a qualidade do produto final e satisfação dos clientes,
pois é o elemento que irá orientar a maioria das ações.
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“A primazia do arquiteto no processo de projeto é, conforme observa Melhado (1997), respaldada
também nas normas técnicas em vigor, bem como pelos textos institucionais que tratam do assunto e
consideram o projeto de arquitetura como o responsável pelas indicações a serem seguidas pelos projetos
de fundações, estruturas, instalações, etc.”
Os escritórios de arquitetura, a fim de atender às novas demandas geradas pela NBR 15575,
devem se preocupar com aspectos relacionados à gestão e à metodologia no desenvolvimento dos
projetos. Então, a Norma trouxe grande parte do processo de construção para a responsabilidade
dos arquitetos, que, além de coordenar o projeto de forma ampla, devem também administrar
um número maior de informações, documentos, etc. Como ferramenta de planejamento,
monitoramento e controle, os conceitos e fundamentos do “Gerenciamento de Projetos” poderão
ser úteis nesta tarefa (ver ABNT NBR ISO 21500:2012 – Orientações sobre gerenciamento de
projeto).

“Os projetos bem-sucedidos são
aqueles que entregam o produto
ou serviço especificado dentro do
escopo, prazo, orçamento
e com QUALIDADE.”
4.2 Projeto de arquitetura – Desenho Técnico
O projeto de arquitetura tem responsabilidade direta no atendimento do desempenho. Com a
Norma, as regras de desenvolvimento dos projetos ficaram mais claras e definidas: a Concepção,
o Projeto e a Construção (3 fases do empreendimento com atuação direta dos escritórios de
arquitetura).
NORMA
ABNT NBR 7679:1983,
Termos básicos relativos à cor
ABNT NBR 8402:1984,
Execução de caráter para escrita em
desenho técnico – Procedimento
ABNT NBR 8403:1984,
Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de
linhas – Procedimento
ABNT NBR 8404:1984,
Indicação do estado de superfícies em
desenhos técnicos – Procedimento
ABNT NBR 8196:1999,
Desenho técnico – Emprego de escalas

APLICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETOS

ARQUITETO

PROJETOS

PROJETOS

PROJETOS

PROJETOS

ARQUITETO
ENGENHEIRO
(PROJETISTAS)
ARQUITETO
ENGENHEIRO
(PROJETISTAS)
ARQUITETO
ENGENHEIRO
(PROJETISTAS)
ARQUITETO
(PROJETISTAS)
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NORMA
ABNT NBR 10067:1995,
Princípios gerais de representação em
desenho técnico – Procedimento
ABNT NBR 10068:1987,
Folha de desenho – Leiaute e dimensões –
Padronização
ABNT NBR 10126:1998,
Colagem em desenho técnico - Procedimento
ABNT NBR 10582:1988,
Apresentação da folha para desenho
técnico – Procedimento
ABNT NBR 12219:1992,
Elaboração de caderno de encargos para
execução de edificações – Procedimento
ABNT NBR 12722:1992,
Discriminação de serviços para construção de edifícios – Procedimento
ABNT NBR 14611:2000,
Desenho técnico – Representação simplificada em estruturas metálicas
ABNT NBR 14645-1:2001,
Elaboração do “como construído” (as built)
para edificações
Parte 1: Levantamento planialtimétrico
e cadastral de imóvel urbanizado com
área até 25.000 m², para fins de estudos,
projetos e edificação – Procedimento
ABNT NBR 14645-2:2005,
Elaboração do “como construído” (as built)
para edificações
Parte 2: Levantamento planimétrico para
registro público, para retificação de
imóvel urbano – Procedimento
Elaboração do “como construído” (as built)
para edificações
Parte 3: Locação topográfica e controle
dimensional da obra – Procedimento
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APLICAÇÃO
PROJETOS

PROJETOS

PROJETOS

PROJETOS

PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQUITETO
ENGENHEIRO
(PROJETISTAS)
ARQUITETO
ENGENHEIRO
(PROJETISTAS)
ARQUITETO
ENGENHEIRO
(PROJETISTAS)
ARQUITETO
ENGENHEIRO
(PROJETISTAS)
ARQUITETO
ENGENHEIRO
(PROJETISTAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQUITETO
CONSTRUTORA/INCORPORADORA

PROJETOS

ARQUITETO
ENGENHEIRO
(PROJETISTAS)

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQUITETO
CONSTRUTORA/INCORPORADORA

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQUITETO
CONSTRUTORA/INCORPORADORA

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQUITETO
CONSTRUTORA/INCORPORADORA

4.3 Serviços iniciais - incorporação – contratação – serviços técnico-profissionais
O incorporador e a construtora devem verificar os requisitos de desempenho em materiais,
componentes e na prestação dos serviços. Quando assim exigir e/ou necessário, devem também ser
realizados os ensaios de caracterização deste desempenho.
NORMA
APLICAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ABNT NBR 5629:2006,
ENGENHEIRO ESTRUTURAL
Execução de tirantes ancorandos no
PROJETO DE FUNDAÇÕES
CONSTRUTORA
EXECUÇÃO OBRA
terreno
ABNT NBR 5681:1980,
ENGENHEIRO DE SOLOS
Controle tecnológico da execução de
CONTROLE TECNOLÓGICO
GEOTÉCNICO/LABORATÓRIO
aterros em obras de edificações
CONSTRUTORA
ABNT NBR 6489:1984,
ENGENHEIRO DE SOLOS
Prova de carga direta sobre terreno de
CONTROLE TECNOLÓGICO
GEOTÉCNICO
fundação
CONSTRUTORA
ABNT NBR 6494:1991,
PROJETO DE SEGURANÇA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
Segurança nos andaimes
EXECUÇÃO OBRA
CONSTRUTORA
ABNT NBR 6497:1983,
GEÓLOGO OU ENGENHEIRO DE SOLOS/
Levantamento geotécnico
PROJETO DE FUNDAÇÕES
GEOTÉCNICO
ABNT NBR 7195:1995,
PROJETO DE SEGURANÇA, EXECUÇÃO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
Cores para segurança
OBRA
CONSTRUTORA
ABNT NBR 7678:1983,
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
PROJETO DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO
Segurança na execução de obras e serviCONSTRUTORA
DE ACIDENTES EXECUÇÃO OBRA
ços de construção
ABNT NBR 8036:1983,
ENGENHEIRO DE SOLOS
Programação de sondagens de simples
PROJETO DE FUNDAÇÕES
GEOTÉCNICO
reconhecimento do s solos para fundações
EXECUÇÃO OBRA
CONSTRUTORA
de edifícios – Procedimento
ABNT NBR 8044:1983,
PROJETO DE FUNDAÇÕES
ENGENHEIRO ESTRUTURAL
Projeto geotécnico – Procedimento
IMPLANTAÇÃO
ABNT NBR 11682:2009,
PROJETO DE FUNDAÇÕES
ENGENHEIRO ESTRUTURAL
Estabilidade de encostas
IMPLANTAÇÃO
ABNT NBR 12284:1991,
PROJETO DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
Áreas de vivência em canteiros de obras –
DE ACIDENTES EXECUÇÃO OBRA
CONSTRUTORA
Procedimento
ABNT NBR 12721:2007,
Avaliação de custos unitários de consINCORPORADORA
trução para incorporação imobiliária
ORÇAMENTAÇÃO
CONSTRUTORA
e outras disposições para condomínios
edifícios – Procedimento
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NORMA
ABNT NBR 13133:1996,
Execução de levantamento topográfico
ABNT NBR 13441:1995,
Rochas e solos – Simbologia
ABNT NBR 13752:1986,
Perícias de engenharia na construção civil
ABNT NBR 14166:1998,
Rede de Referência Cadastral Municipal –
Procedimento
ABNT NBR 14280:2001,
Cadastro de acidente do trabalho – Procedimento e classificação
ABNT NBR 15492:2007,
Sondagem de reconhecimento para fins de
qualidade ambiental – Procedimento
ABNT NBR 15777:2009,
Convenções topográficas para cartas
e plantas cadastrais – Escalas 1:10.000,
1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 -Procedimento

APLICAÇÃO
EXECUÇÃO OBRA
ARQUITETURA/TOPOGRAFIA
PROJETO DE FUNDAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO
INSPEÇÃO PREDIAL
LAUDOS DE PERÍCIAS
PARECER TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO TOPOGRÁFICO
CONSTRUTORA
GEOTÉCNICO
CONSTRUTORA
ARQUITETO
ENGENHEIRO CIVIL-LEGAL

PROJETO DE ARQUITETURA
TOPOGRAFIA

ENGENHEIRO TOPOGRÁFICO

PROJETO DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO
DE ACIDENTES EXECUÇÃO OBRA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
CONSTRUTORA

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

ENGENHEIRO DE SOLOS
AMBIENTAL
CONSTRUTORA

PROJETO DE ARQUITETURA
TOPOGRAFIA

ENGENHEIRO TOPOGRÁFICO

4.4 Sistemas estruturais – fundações
A Norma estabelece requisitos de segurança durante a VUP, sob as diversas condições de
exposição. O manual do proprietário deve conter informações e alertas acerca de sobrecargas.
NORMA
ABNT NBR 5628:2001, Componentes construtivos estruturais – Determinação da
resistência ao fogo
ABNT NBR 6118:2014
Projeto de estruturas de concreto –
Procedimento
ABNT NBR 6120:2000,
Cargas para cálculo de estruturas de
edificações
ABNT NBR 6122:2010,
Projeto e execução de fundações
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APLICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO ESTRUTURAL
CONTROLE TECNOLÓGICO
(VER NBR 14323 – ITEM 11)

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
LABORATÓRIO

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL/ARQUITETO

NORMA
ABNT NBR 6123:2013,
Forças devidas ao vento em edificações
ABNT NBR 7176:2013,
Mourões de concreto armado para cercas
de arame – Requisitos
ABNT NBR 7191:1982,
Execução de desenhos para obras de
concreto simples ou armado
ABNT NBR 7212:2012,
Execução de concreto dosado em central –
Procedimento
ABNT NBR 7808:1983,
Símbolos gráficos para projetos de
estruturas
ABNT NBR 8681:2004,
Ações e segurança nas estruturas –
Procedimento
ABNT NBR 8800:2008,
Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios
ABNT NBR 8851:2012,
Parafuso sextavado para uso estrutural
– Dimensões
ABNT NBR 9971:1987,
Elementos de fixação dos componentes das
estruturas metálicas – Especificação
ABNT NBR 11173:1990,
Projeto e execução de argamassa armada
– Procedimento
ABNT NBR 13208:2007,
Estacas – Ensaios de carregamento
dinâmico
ABNT NBR 14323:2013,
Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em
situação de incêndio

APLICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL
EXECUÇÃO OBRA

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO DE ESTRUTURA

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO DE ESTRUTURA
METÁLICA E CONVENCIONAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO DE ARQUITETURA E ESTRUTURAL
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

CONTROLE TECNOLÓGICO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

PROJETO ESTRUTURAL E
SEGURANÇA
ARQUITETURA – COMPATIBILIZAÇÃO,
DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÃO
(VER NBR 8800, 14432 e 14762)

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
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NORMA
ABNT NBR 14762:2010,
Dimensionamento de estruturas de aço
constituídas por perfis formados a frio
ABNT NBR 14827:2002,
Chumbadores instalados em elementos de
concreto ou alvenaria – Determinação de
resistência à tração e ao cisalhamento
ABNT NBR 14931:2004,
Execução de estruturas de concreto –
Procedimento
ABNT NBR 15200:2012,
Projeto de estruturas de concreto em
situação de incêndio
ABNT NBR 15421:2006,
Projeto de estruturas resistentes a sismos
– Procedimento
ABNT NBR 15696:2009,
Fôrmas e escoramentos para estruturas
de concreto – Projeto, dimensionamento e
procedimentos executivos
ABNT NBR 16239:2013,
Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações
com perfis tubulares

APLICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO ESTRUTURAL
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

CONTROLE TECNOLÓGICO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
LABORATÓRIO
CONSTRUTORA

PROJETO ESTRUTURAL
EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESTRUTURAL

ENGENHEIRO ESTRUTURAL

4.5 Sistemas de vedações verticais internas e externas - (SVVIE): paredes
Os sistemas de vedação vertical em uma edificação se entendem como o conjunto de paredes e
esquadrias (portas, janelas e fachadas) e referem-se a requisitos como estanqueidade ao ar, à água, à
rajada de ventos e ao conforto acústico e térmico. Deve ser dada atenção, também, em relação ao
desempenho estrutural e à segurança ao fogo.
NORMA
ABNT NBR 6136:2014,
Blocos vazados de concreto simples para
alvenaria – Requisitos
ABNT NBR 6460:1983,
Tijolo maciço cerâmico para alvenaria –
Verificação da resistência à compressão
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APLICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

NORMA
ABNT NBR 7170:1983,
Tijolo maciço cerâmico para alvenaria
ABNT NBR 8041:1983,
Tijolo maciço cerâmico para alvenaria –
Forma e dimensões – Padronização
ABNT NBR 8491:2012,
Tijolo de solo-cimento – Requisitos
ABNT NBR 8545:1984,
Execução de alvenaria sem função
estrutural de tijolos e blocos cerâmicos
–Procedimento
ABNT NBR 8949:1985,
Paredes de alvenaria estrutural – Ensaio
a compressão simples – Método de ensaio
ABNT NBR 10636:1989,
Paredes divisórias sem função estrutural
– Determinação da resistência ao fogo –
Método de ensaio
ABNT NBR 10834:2013,
Bloco de solo-cimento sem função estrutural – Requisitos
ABNT NBR 12118:2013,
Blocos vazados de concreto simples para
alvenaria – Métodos de ensaio
ABNT NBR 13438:2013,
Blocos de concreto celular autoclavado
– Requisitos
ABNT NBR 13867:1997,
Revestimento interno de paredes e tetos
com pasta de gesso – Materiais, preparo,
aplicação e acabamento
ABNT NBR 14321:1999,
Paredes de alvenaria estrutural – Determinação da resistência ao cisalhamento
ABNT NBR 14322:1999,
Paredes de alvenaria estrutural – Verificação da resistência à flexão simples ou à
flexo-compressão

APLICAÇÃO
PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA E ESTRUTURAL
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL E
CONSTRUTOR

PROJETO DE ALVENARIA
EXECUÇÃO OBRA

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

PROJETO DE ALVENARIA
EXECUÇÃO OBRA

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA FORNECEDOR/
FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

CONTROLE TECNOLÓGICO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
LABORATÓRIO
ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
LABORATÓRIO
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NORMA
ABNT NBR 14956-1:2013,
Blocos de concreto celular autoclavado – Execução de alvenaria sem função
estrutural Parte 1: Procedimento com
argamassa colante industrializada
ABNT NBR 14956-2:2013,
Blocos de concreto celular autoclavado – Execução de alvenaria sem função
estrutural Parte 2: Procedimento com
argamassa convencional
ABNT NBR 14974-1:2003,
Bloco sílico-calcário para alvenaria
Parte 1: Requisitos, dimensões e métodos de
ensaio
ABNT NBR 14974-2:2003,
Bloco sílico-calcário para alvenaria –
Parte 2: Procedimentos para execução de
alvenaria
ABNT NBR 15270-1:2005,
Componentes cerâmicos
Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria
de vedação –Terminologia e requisitos
ABNT NBR 15270-2:2005,
Componentes cerâmicos Parte 2: Blocos
cerâmicos para alvenaria estrutural –
Terminologia e requisitos
ABNT NBR 15270-3:2005,
Componentes cerâmicos Parte 3: Blocos
cerâmicos para alvenaria estrutural e de
vedação – Métodos de ensaio
ABNT NBR 15812-1:2010,
Alvenaria estrutural – Blocos cerâmicos
Parte 1: Projetos
ABNT NBR 15812-2:2010,
Alvenaria estrutural – Blocos cerâmicos
Parte 2: Execução e controle de obras
ABNT NBR 15961-1:2011,
Alvenaria estrutural – Blocos de concreto Parte 1: Projeto
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APLICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO DE ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO

ARQUITETO
CONSTRUTORA FORNECEDOR/
FABRICANTE

PROJETO DE ALVENARIA
EXECUÇÃO OBRA

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO DE ALVENARIA
EXECUÇÃO OBRA

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONTROLE TECNOLÓGICO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

PROJETO DE ARQUITETURA
ALVENARIA E ESTRUTURAL
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA

PROJETO DE ARQUITETURA
ALVENARIA E ESTRUTURAL
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

NORMA
ABNT NBR 15961-2:2011,
Alvenaria estrutural – Blocos de concreto Parte 2: Execução e controle de obras
ABNT NBR 16055:2012,
Parede de concreto moldada no local para
a construção de edificações – Requisitos e
procedimentos

APLICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA

PROJETO DE ARQUITETURA
ALVENARIA E ESTRUTURAL
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

4.6 Sistemas de cobertura – telhado
Fazem parte dos sistemas de cobertura elementos como lajes, telhados, forros, além de calhas e
rufos. O projeto de cobertura com a Norma passou por uma valorização, pois deve atender a todos
os requisitos básicos: segurança, habitabilidade, adequação ambiental e durabilidade.

NORMA
ABNT NBR 5643:2012,
Telha de fibrocimento – Verificação da
resistência a cargas uniformemente
distribuídas
ABNT NBR 7581-1:2012,
Telha ondulada de fibrocimento
Parte 1: Classificação e requisitos
(NORMA EM REVISÃO)
ABNT NBR 7581-2:2014,
Telha ondulada de fibrocimento
Parte 2: Ensaios
ABNT NBR 7581-3:2012
Telha ondulada de fibrocimento
Parte 3: Padronização
ABNT NBR 7190:1997,
Projeto de estruturas de madeira
ABNT NBR 7196:2012,
Folha de telha ondulada de fibrocimento –
Procedimento
ABNT NBR 8039:1983,
Projeto e execução de telhados com
telhas cerâmicas tipo francesa – Procedimento

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

PROJETO DE TELHADO
ESPECIFICAÇÃO

FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

PROJETO DE TELHADO
ESPECIFICAÇÃO

ARQUITETO
FABRICANTE

PROJETO TELHADO DETALHAMENTO/
ESTRUTURAL (COBERTURA E OUTROS)

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
FABRICANTE

PROJETO TELHADO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO TELHADO
DETALHAMENTO TELHADO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

107

CAPÍTULO QUATRO

NORMA
ABNT NBR 8055:1985,
Parafusos, ganchos e pinos usados para
fixação de telhas de fibrocimento – Dimensões e tipos – Padronização
ABNT NBR 13858-1:1997,
Telhas de concreto Parte 1: Projeto e
execução de telhados
ABNT NBR 13858-2:2009, Telhas de concreto
Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 14116:1998,
Poliéster reforçado com fibras de vidro –
Domos para cobertura ou iluminação
ABNT NBR 14331:2009,
Alumínio e suas ligas – Telhas e acessórios
– Requisitos, projeto e instalação
ABNT NBR 14513:2008,
Telhas de aço revestido de seção ondulado – Requisitos
ABNT NBR 14514:2008,
Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos
ABNT NBR 15210-1:2013,
Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios – Parte 1: Classificação e requisitos
ABNT NBR 15210-2:2013,
Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus acessórios Parte 2: Ensaios
ABNT NBR 15310:2009,
Componentes cerâmicos – Telhas –Terminologia, requisitos e métodos de ensaio

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO TELHADO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO TELHADO
DETALHAMENTO

CONSTRUTORA
FABRICANTE

PROJETO DE TELHADO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO TELHADO
DETALHAMENTO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE TELHADO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE TELHADO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTOR
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE TELHADO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

CONTROLE TECNOLÓGICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

PROJETO TELHADO
DETALHAMENTO

FORNECEDOR/FABRICANTE

4.7 Impermeabilização
O projeto de impermeabilização deverá fazer parte do conjunto de projetos que garantem o
atendimento às normas de desempenho.
NORMA
ABNT NBR 8521:1984,
Emulsões asfálticas com fibras de amianto para impermeabilização – Especificação
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APLICAÇÃO
PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ABNT NBR 9227,
Véu de fibras de vidro para impermeabilização – Especificação

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 9228:1986,
Feltros asfálticos para impermeabilização – Especificação

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 9229:1988,
Mantas de butil para impermeabilização –
Especificação
ABNT NBR 9396:2007,
Membrana elastomérica de policloropreno
e polietileno clorossulfonado em solução
para impermeabilização
ABNT NBR 9574:2008,
Execução de impermeabilização

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 9575:2010, Impermeabilização –
Seleção e projeto
ABNT NBR 9685:2005,
Emulsão asfáltica para impermeabilização
ABNT NBR 9686:2006,
Solução e emulsão asfálticas empregadas
como material de imprimação na impermeabilização
ABNT NBR 9690:2007, Impermeabilização –
Mantas de cloreto de polivilina (PVC)
ABNT NBR 9910:2002,
Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de polímeros – Características de desempenho

ABNT NBR 9952:2007,
Manta asfáltica para impermeabilização

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO/
DETALHAMENTO
PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTOR
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 11797:1992,
Mantas de etileno-propileno-dienomonômero (EPDM) para impermeabilização
– Especificação

APLICAÇÃO
PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO

ABNT NBR 11905:1995,
Sistema de impermeabilização composto
por cimento impermeabilizante e polímeros
– Especificação

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 13121:2009,
Asfalto elastomérico para
impermeabilização

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 13321:2008,
Membrana acrílica para
impermeabilização

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 13724:2008,
Membrana asfáltica para
impermeabilização com estrutura
moldada a quente

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 15352:2006,
Mantas termoplásticas de polietileno
de alta densidade (PEAD) e de polietileno
linear (PEBDL) para impermeabilização
ABNT NBR 15375:2007
Bocal de etileno-propileno-dieno monômero
(EPDM) para impermeabilização de descida
de águas

PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO/
DETALHAMENTO

ABNT NBR 15414:2006,
Membrana de poliuretano com asfalto
para impermeabilização
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RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 15460:2007,
Membrana elastomérica de
isobutileno isopreno em solução para
impermeabilização
ABNT NBR 15487:2007,
Membrana de poliuretano para
impermeabilização

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.8 Isolamento térmico e acústico
As exigências de desempenho térmico devem levar em consideração a região de implantação da
obra – insolação e as características bioclimáticas, a verificação do atendimento aos requisitos ainda
depende do comportamento interativo entre fachada, cobertura e piso.
Na acústica, os sistemas devem apresentar um isolamento capaz de reduzir os ruídos, de impacto,
aéreo e de equipamentos e vibrações.

NORMA
ABNT NBR 6488:1980,
Componentes de construção –
Determinação da condutância e
transmitância térmica – Método da caixa
quente protegida
ABNT NBR 7213:2013,
Agregados leves para concreto isolante
térmico
ABNT NBR 8572:1984,
Fixação de valores de redução de nível
de ruído para tratamento acústico de
edificações expostas ao ruído aeronáutico
– Procedimento
ABNT NBR 9230:1986,
Vermiculita expandida – Especificação
ABNT NBR 9688:1986,
Isolantes térmicos de lã cerâmica –
Mantas – Especificação
ABNT NBR 9909:1987,
Isolantes térmicos de lã cerâmica – Painéis
– Especificação

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
DETALHAMENTO/ESPECIFIC AÇÃO

ONSTRUTORA

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

111

CAPÍTULO QUATRO

NORMA
ABNT NBR 10151:2003,
Acústica – Avaliação do ruído em áreas
habitadas, visando ao conforto da
comunidade – Procedimento
ABNT NBR 10152:1992,
Níveis de ruído para conforto acústico –
Procedimento

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ESPECÍFICO
E ESPECIFICAÇÃO
VERIFICAÇÕES NO LOCAL

CONSTRUTORA
USUÁRIO

PROJETO ESPECÍFICO

CONSTRUTORA

ABNT NBR 10404:1986,
Isolantes térmicos de lã cerâmica – Flocos
– Especificação

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

ABNT NBR 10412:2013,
Isolantes térmicos de lã de vidro – Feltros
de lamelas – Especificação

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

ABNT NBR 11358:2013,
Painéis termoisolantes à base de lã de
vidro – Especificação

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ARQUITETÔNICO E
COMPLEMENTARES

ARQUITETO
ENGENHEIRO
CONSTRUTOR

ABNT NBR 11361:2013,
Mantas termoisolantes à base de lã de
vidro – Especificação

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 11362:2013,
Feltros termoisolantes à base de lã de
vidro – Especificação

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 11364:1994,
Painéis termoisolantes à base de lã de
rocha – Especificação

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 11625:1989,
Isolantes térmicos pré-moldados de sílica
diatomácea – Especificação

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 11626:1989,
Isolantes térmicos de lã de rocha – Flocos
– Especificação

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 11360:1989,
Isolantes térmicos de lã de vidro – Flocos
– Especificação
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CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ABNT NBR 11722:1994,
Feltros termoisolantes à base de lã de
rocha – Especificação

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 11752:2007,
Materiais celulares de poliestireno para
isolamento térmico na construção civil e
refrigeração industrial

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 11982:1990,
Cimento isolante térmico à base de silicato
de cálcio – Determinação da resistência à
compressão – Método de ensaio

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

ABNT NBR 12094:1991,
Espuma rígida de poliuretano para fins de
isolamento térmico – Determinação da
condutividade térmica – Método de ensaio

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 12179:1992,
Tratamento acústico em recintos fechados
– Procedimento

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

ABNT NBR 13047, 30/09/2001,
Isolante térmico de lã de rocha – Mantas
flexíveis com suporte de tela metálica

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 15220-1:2005,
Desempenho térmico de edificações – Parte
1: Definições, símbolos e unidades

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

ABNT NBR 15220-2:2008,
Desempenho térmico de edificações – Parte
2: Métodos de cálculo da transmitância
térmica, da capacidade térmica, do atraso
térmico e do fator solar de elementos e
componentes de edificações

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

ABNT NBR 15220-3:2005,
Desempenho térmico de edificações – Parte
3: Zoneamento bioclimático brasileiro e
diretrizes construtivas para habitações
unifamiliares de interesse social

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
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NORMA
ABNT NBR 15220-4:2005,
Desempenho térmico de edificações – Parte
4: Medição da resistência térmica e da
condutividade térmica pelo princípio da
placa quente protegida
ABNT NBR 15220-5:2005,
Desempenho térmico de edificações –
Parte 5: Medição da resistência térmica
e da condutividade térmica pelo método
fluximétrico

APLICAÇÃO
PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETO ESPECÍFICO
ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CONSTRUTORA

CONSTRUTORA

4.9 Esquadrias
As esquadrias devem atender às solicitações da Norma quanto às vedações de ar, água e cargas de
vento. Devem ser avaliadas conforme a localização da edificação. Devemos induzir aos fabricantes
apresentar os ensaios de caracterização.
NORMA
ABNT NBR 7178:1997,
Dobradiças de abas – Especificação e
desempenho

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 10821-1:2011,
Esquadrias externas para edificações –
Parte 1: Terminologia

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO
ACÚSTICA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 10821-2:2011,
Esquadrias externas para edificações –
Parte 2: Requisitos e classificação

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO
ACÚSTICA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 10821-3:2011,
Esquadrias externas para edificações –
Parte 3: Métodos de ensaio

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 12927:1993,
Fechaduras – Terminologia

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 12928:1993,
Cilindro para fechaduras – Especificação

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 13049:1993,
Fechadura de sobrepor interna só com
lingueta – Especificação

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 13050:1993,
Fechadura de sobrepor interna com trinco
e lingueta – Especificação
ABNT NBR 13051:1993,
Fechaduras de sobrepor externa com
trinco e lingueta – Padrões superior e leve
– Especificação
ABNT NBR 13053:1998,
Fechadura de embutir externa para
portas de correr – Requisitos
ABNT NBR 13060:2007,
Fechadura auxiliar de embutir –Requisitos,
classificação e métodos de ensaio
ABNT NBR 13756:1996,
Esquadrias de alumínio – Guarnição
elastomérica em EPDM para vedação –
Especificação
ABNT NBR 14297:1999,
Fechaduras de sobrepor externa para
portas de enrolar – Requisitos
ABNT NBR 14487:2000,
Fechadura e cilindro utilizados em
mobiliário – Requisitos
ABNT NBR 14651:2001,
Fechaduras para portas de vidro –
Requisitos
ABNT NBR 14913:2011,
Fechadura de embutir – Requisitos,
classificação e métodos de ensaio
ABNT NBR 15215-1:2005,
Iluminação natural – Parte 1: Conceitos
básicos e definições
ABNT NBR 15215-2:2005,
Iluminação natural – Parte 2:
Procedimentos de cálculo para
a estimativa da disponibilidade de luz
natural
ABNT NBR 15215-3:2007,
Iluminação natural – Parte 3:
Procedimento de cálculo para a
determinação da iluminação natural em
ambientes internos

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

ARQUITETO

PROJETO DE ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

ARQUITETO

PROJETO DE ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

ARQUITETO
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NORMA
ABNT NBR 15215-4:2005,
Iluminação natural – Parte 4: Verificação
experimental das condições de iluminação
interna de edificações – Método de medição
ABNT NBR 15930-1:2011,
Portas de madeira para edificações –
Parte 1: Terminologia e simbologia
ABNT NBR 15930-2:2011,
Portas de madeira para edificações –
Parte 2: Requisitos
ABNT NBR 15969-1:2011,
Componentes para esquadrias – Parte 1:
Roldana – Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 15969-2:2011,
Componentes para esquadrias – Parte 2:
Escova de vedação – Requisitos e métodos
de ensaio

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO DE ARQUITETURA
ARQUITETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ACÚSTICA
PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ACÚSTICA
PROJETO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ACÚSTICA

4.10 Guarda-corpo
O guarda-corpo deve atender ao dimensionamento previsto e sofrer ensaios de esforço estático
e resistência.
NORMA
ABNT NBR 14718:2008,
Guarda-corpos para edificação

APLICAÇÃO
PROJETO
SEGURANÇA E ESTRUTURAL
ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
ARQUITETO
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.11 Sistemas hidrossanitários - instalaçães hidráulicas
Observar os acessos para inspeções e manutenções e a limitação de ruídos na rede.
NORMA
ABNT NBR 5626:1998,
Instalação predial de água fria
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APLICAÇÃO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ABNT NBR 5648:2010,
Tubos e conexões de PVC-U com junta
soldável para sistemas prediais de água
fria – Requisitos

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5649:2006,
Reservatório de fibrocimento para água
potável – Requisitos

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5680:1977,
Dimensões de tubos de PVC rígido

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5688:2010,
Tubos e conexões de PVC-U para sistemas
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e
ventilação – Requisitos

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 6493:1994,
Emprego de cores para identificação de
tubulações

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

ABNT NBR 7198:1993,
Projeto e execução de instalações prediais
de água quente

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
EXECUÇÃO OBRA

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

ABNT NBR 8220:1983,
Reservatório de poliéster, reforçado com
fibra de vidro, para água potável para
abastecimento de comunidades de pequeno
porte – Especificação
ABNT NBR 9256:1986,
Montagem de tubos e conexões
galvanizados para instalações prediais de
água fria – Procedimento
ABNT NBR 10844:1989,
Instalações prediais de águas pluviais –
Procedimento
ABNT NBR 11535:1991,
Misturadores para pia de cozinha tipo
mesa – Especificação

EXECUÇÃO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO HIDROSSANITÁRIO
CONSTRUTORA

EXECUÇÃO HIDROSSANITÁRIO
CONSTRUTORA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 11778:1990,
Aparelhos sanitários de material plástico
– Especificação
ABNT NBR 11815:1991,
Misturadores para pia de cozinha tipo
parede – Especificação
ABNT NBR 12090:1991,
Chuveiros elétricos – Determinação da
corrente de fuga – Método de ensaio
ABNT NBR 12450:1990,
Pia monolítica de material plástico –
Dimensões – Padronização
ABNT NBR 12451:1990,
Cuba de material plástico para pia –
Dimensões – Padronização
ABNT NBR 12483:1992,
Chuveiros elétricos – Padronização
ABNT NBR 13206:2010,
Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem
costura, para condução de fluidos –
Requisitos
ABNT NBR 13210:2005,
Reservatório de poliéster reforçado
com fibra de vidro para água potável –
Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 13466:1995,
Registro do tipo ferrule em ligas de cobre
para ramal predial
ABNT NBR 13713:2009,
Instalações hidráulicas prediais –
Aparelhos automáticos acionados
mecanicamente e com ciclo de fechamento
automático – Requisitos e métodos de
ensaio
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APLICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 13969:1997,
Tanques sépticos – Unidades de tratamento
complementar e disposição final dos
efluentes líquidos – Projeto, construção e
operação
ABNT NBR 14011:1997,
Aquecedores instantâneos de água e
torneiras elétricas – Requisitos
ABNT NBR 14016:1997,
Aquecedores instantâneos de água e
torneiras elétricas – Determinação da
corrente de fuga – Método de ensaio
ABNT NBR 14121:1998,
Ramal predial – Registro tipo macho em
ligas de cobre – Requisitos
ABNT NBR 14301:1999,
Sistemas de ramais prediais de água –
Tubos de polietileno PE – Determinação das
dimensões
ABNT NBR 14390:2001,
Misturador para lavatório – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 14534:2000,
Torneira de boia para reservatórios
prediais de água potável – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 14580:2000,
Instalações em saneamento – Registro de
gaveta PN 16 em liga de cobre – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 14799:2011,
Reservatório com corpo em polietileno, com
tampa em polietileno ou em polipropileno,
para água potável, de volume nominal até
2.000 l (inclusive) – Requisitos e métodos de
ensaio
ABNT NBR 14800:2011,
Reservatório com corpo em polietileno, com
tampa em polietileno ou em polipropileno,
para água potável, de volume nominal até
2.000 l (inclusive) – Instalação em obra

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 14863:2012,
Reservatório de aço inoxidável para água
potável
ABNT NBR 14877:2002,
Ducha higiênica – Requisitos e métodos de
ensaio
ABNT NBR 14878:2004,
Ligações flexíveis para aparelhos
hidráulicos sanitários – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 15001:2003,
Aparelho eletrodoméstico fixo de
aquecimento instantâneo de água –
Determinação da eficiência energética
ABNT NBR 15097-1:2011,
Aparelhos sanitários de material cerâmico
– Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 15491:2010,
Caixa de descarga para limpeza de bacias
sanitárias – Requisitos e métodos de ensaio

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 15569:2008,
Sistema de aquecimento solar de água em
circuito direto – Projeto e instalação

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 15097-2:2011,
Aparelhos sanitários de material cerâmico
– Parte 2: Procedimento para instalação
ABNT NBR 15206:2005,
Instalações hidráulicas prediais –
Chuveiros ou duchas – Requisitos e métodos
de ensaio
ABNT NBR 15267:2005,
Instalações hidráulicas prediais –
Misturador monocomando para lavatório
– Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 15345:2013,
Instalação predial de tubos e conexões de
cobre e ligas de cobre – Procedimento
ABNT NBR 15423:2006,
Válvulas de escoamento – Requisitos e
métodos de ensaio
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NORMA

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ABNT NBR 15813-1:2010,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e fria
Parte 1: Tubos de polipropileno copolímero
random (PP-R) tipo 3 – Requisitos

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/
FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/
FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 15813-2:2010,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e
fria Parte 2: Conexões de polipropileno
copolímero random (PP-R) tipo 3 Requisitos
ABNT NBR 15813-3:2010,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente
e fria Parte 3: Tubos e conexões de
polipropileno copolímero random (PP-R) tipo
3 – Montagem, instalação, armazenamento
e manuseio
ABNT NBR 15857:2011,
Válvula de descarga para limpeza de
bacias sanitárias – Requisitos e métodos
de ensaio
ABNT NBR 15884-1:2011,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e
fria – Policloreto de vinila clorado (CPVC)
Parte 1: Tubos – Requisitos
ABNT NBR 15884-2:2011,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e
fria – Policloreto de vinila clorado (CPVC)
Parte 2: Conexões – Requisitos
ABNT NBR 15884-3:2010,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente
e fria – Policloreto de vinila clorado
(CPVC) Parte 3: Montagem, instalação,
armazenamento e manuseio
ABNT NBR 15939-1:2011,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e fria
– Polietileno reticulado (PE-X) – Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaio
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ABNT NBR 15939-2:2011,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e fria
– Polietileno reticulado (PE-X) – Parte 2:
Procedimentos para projeto
ABNT NBR 15939-3:2011,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e fria
– Polietileno reticulado (PE-X) – Parte 3:
Procedimentos para instalação

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.12 Sistemas hidrossanitários - instalações de esgoto e pluvial
Todas as edificações devem estar ligadas à rede pública de coleta de esgoto ou possuir alternativas
próprias de tratamento dos dejetos.
Descrever os sistemas de captação de águas pluviais, e o dimensionamento das calhas deverá ser
justificado no memorial.

NORMA
ABNT NBR 5645:1991,
Tubo cerâmico para canalizações
ABNT NBR 5688:2010,
Tubos e conexões de PVC-U para sistemas
prediais de água pluvial, esgoto sanitário
e ventilação – Requisitos
ABNT NBR 7229:1997,
Projeto, construção e operação de
sistemas de tanques sépticos
ABNT NBR 7367:1998,
Projeto e assentamento de tubulações
de PVC rígido para sistemas de esgoto
sanitário
ABNT NBR 8160:1999,
Sistemas prediais de esgoto sanitário –
Projeto e execução
ABNT NBR 9058:1999,
Sistemas de ramais prediais de água –
Tubos de polietileno PE – Determinação do
teor de negro-de-fumo
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APLICAÇÃO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 9649:1986,
Projeto de redes coletoras de esgoto
sanitário – Procedimento

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA

ABNT NBR 10570:1988,
Tubos e conexões de PVC rígido com junta
elástica para coletor predial e sistema
condominial de esgoto sanitário – Tipos e
dimensões – Padronização

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 10844:1989,
Instalações prediais de águas pluviais –
Procedimento

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 9814:1987,
Execução de rede coletora de esgoto
sanitário – Procedimento

ABNT NBR 12207:1992,
Projeto de interceptores de esgoto
sanitário – Procedimento
ABNT NBR 12209:2011,
Elaboração de projetos hidráulicosanitários de estações de tratamento de
esgotos sanitários
ABNT NBR 12266:1992,
Projeto e execução de valas para
assentamento de tubulação de
água, esgoto ou drenagem urbana –
Procedimento
ABNT NBR 13969:1997,
Tanques sépticos – Unidades de
tratamento complementar e disposição
final dos efluentes líquidos – Projeto,
construção e operação
ABNT NBR 14486:2000,
Sistemas enterrados para condução
de esgoto sanitário – Projeto de redes
coletoras com tubos de PVC
ABNT NBR 14580:2000,
Instalações em saneamento – Registro de
gaveta PN 16 em liga de cobre – Requisitos e
métodos de ensaio
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ABNT NBR 15645:2008,
Execução de obras de esgoto sanitário e
drenagem de águas pluviais utilizando-se
tubos e aduelas de concreto
ABNT NBR 15705:2009,
Instalações hidráulicas prediais –
Registro de gaveta – Requisitos e métodos
de ensaio
ABNT NBR 15813-1:2010,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e fria
Parte 1: Tubos de polipropileno copolímero
random (PP-R) tipo 3 – Requisitos
ABNT NBR 15813-2:2010,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e
fria Parte 2: Conexões de polipropileno
copolímero random (PP-R) tipo 3 – Requisitos
ABNT NBR 15813-3:2010,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e fria
Parte 3: Tubos e conexões de polipropileno
copolímero random (PP-R) tipo 3 – Montagem,
instalação, armazenamento e manuseio
ABNT NBR 15939-1:2011,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e
fria – Polietileno reticulado (PE-X) Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 15939-2:2011,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e
fria – Polietileno reticulado (PE-X) Parte 2:
Procedimentos para projeto
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 15939-3:2011,
Sistemas de tubulações plásticas para
instalações prediais de água quente e
fria – Polietileno reticulado (PE-X) Parte 3:
Procedimentos para instalação

APLICAÇÃO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.13 Sistemas de prevenção e combate a incêndio
Quanto à segurança ao fogo, os requisitos contemplados na Norma objetivam dificultar a
ocorrência da inflamação e propagação do incêndio, da fumaça e preservar a estabilidade estrutural
da edificação.

NORMA
ABNT NBR 6135:2002,
Chuveiros automáticos para extinção de
incêndio – Especificação
ABNT NBR 6479:1992,
Portas e vedadores – Determinação da
resistência ao fogo
ABNT NBR ISO 7240-11:2012,
Sistemas de detecção e alarme de incêndio
Parte 11: Acionadores manuais
ABNT NBR 9077:2001,
Saídas de emergência em edifícios
ABNT NBR 9442:1988,
Materiais de construção – Determinação
do índice de propagação superficial de
chama pelo método do painel radiante –
Método de ensaio
ABNT NBR 10897:2008,
Sistemas de proteção contra incêndio por
chuveiros automáticos – Requisitos
ABNT NBR 10898:2013,
Sistema de Iluminação de emergência
ABNT NBR 11742:2003,
Porta corta-fogo para saída de
emergência

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO E SEGURANÇA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA
DE SEGURANÇA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO E SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA
DE SEGURANÇA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 11785:1997,
Barra antipânico – Requisitos
ABNT NBR 11836:1992,
Detectores automáticos de fumaça para
proteção contra incêndio
ABNT NBR 11861:1998,
Mangueira de incêndio – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 12615:1992,
Sistema de combate a incêndio por espuma
– Procedimento
ABNT NBR 12693:2013,
Sistemas de proteção por extintores de
incêndio
ABNT NBR 12779:2009,
Mangueira de incêndio – Inspeção,
manutenção e cuidados
ABNT NBR 13434-1:2005,
Sinalização de segurança contra incêndio
e pânico – Parte 1: Princípios de projeto
ABNT NBR 13434-2:2005,
Sinalização de segurança contra incêndio
e pânico – Parte 2: Símbolos e suas formas,
dimensões e cores
ABNT NBR 13434-3:2005,
Sinalização de segurança contra incêndio
e pânico – Parte 3: Requisitos e métodos de
ensaio
ABNT NBR 13714:2000,
Sistemas de hidrantes e de mangotinhos
para combate a incêndio
ABNT NBR 13768:1999,
Acessórios destinados à porta corta-fogo
para saída de emergência – Requisitos
ABNT NBR 13792:1997,
Proteção contra incêndio, por sistema de
chuveiros automáticos, para áreas de
armazenamento em geral – Procedimento
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APLICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA
DE SEGURANÇA
DETALHAMENTO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE SEGURANÇA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA
CONSTRUTORA

PROJETO DE SEGURANÇA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA
CONSTRUTORA

PROJETO DE SEGURANÇA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA
CONSTRUTORA

PROJETO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE SEGURANÇA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
APLICAÇÃO
ABNT NBR 14100:1998,
PROJETO DE SEGURANÇA
Proteção contra incêndio – Símbolos
ESPECIFICAÇÃO
gráficos para projeto
ABNT NBR 14432:2001,
PROJETO ESTRUTURAL E DE SEGURANÇA
Exigências de resistência ao fogo de
ARQUITETURA – COMPATIBILIZAÇÃO,
elementos construtivos de edificações –
DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÃO
Procedimento
ABNT NBR 14880:2014,
Saídas de emergência em edifícios – Escada
PROJETO DE SEGURANÇA
de segurança – Controle de fumaça por
pressurização
ABNT NBR 15281:2005,
Porta corta-fogo para entrada
PROJETO DE SEGURANÇA
de unidades autônomas e de
ESPECIFICAÇÃO
compartilhamentos específicos de
edificações
ABNT NBR 17240:2010,
Sistemas de detecção e alarme de incêndio
PROJETO DE SEGURANÇA
– Projeto, instalação, comissionamento
ESPECIFICAÇÃO
e manutenção de sistemas de detecção e
alarme de incêndio – Requisitos

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
ENGENHEIRO ESTRUTURAL E
SEGURANÇA
CONSTRUTORA
CONSTRUTORA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.14 Rede e central de gás - GLP
As instalações de gás também são reguladas por portarias do Inmetro e Instruções Técnicas do
Corpo de Bombeiros.
NORMA
ABNT NBR 5899:1995,
Aquecedor de água a gás instantâneo
ABNT NBR 8130:2004,
Aquecedor de água a gás tipo instantâneo
– Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 8132:1970,
Chaminés para tiragem dos gases de
combustão de aquecedores a gás –
Procedimento
ABNT NBR 8613:1999,
Mangueira de PVC plastificado para
instalações domésticas de gás liquefeito
de petróleo (GLP)

APLICAÇÃO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
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NORMA
ABNT NBR 10540:1988,
Aquecedores de água a gás tipo
acumulação – Terminologia
ABNT NBR 10542:1988,
Aquecedores de água a gás tipo
acumulação – Ensaios – Método de ensaio
ABNT NBR 12712:2002,
Projeto de sistemas de transmissão e
distribuição de gás combustível
ABNT NBR 13103:2013,
Instalação de aparelhos a gás para uso
residencial — Requisitos
ABNT NBR 13193:1994,
Emprego de cores para identificação
de tubulações de gases industriais –
Procedimento
ABNT NBR 13103:2013, Instalação de
aparelhos a gás para uso residencial –
Requisitos
ABNT NBR 13523:2008,
Central de gás liquefeito de petróleo –
GLP
ABNT NBR 14012:1997,
Aquecedores instantâneos de água e
torneiras elétricas – Verificação da
resistência ao desgaste ou remoção da
marcação – Método de ensaio
ABNT NBR 14013:1997,
Aquecedores instantâneos de água e
torneiras elétricas – Determinação da
potência elétrica – Método de ensaio
ABNT NBR 14014:1997,
Aquecedores instantâneos de água e
torneiras elétricas – Determinação do
incremento máximo de temperatura –
Método de ensaio
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 14015:1997,
Aquecedores instantâneos de água e
torneiras elétricas – Determinação do
consumo de energia elétrica – Método de
ensaio
ABNT NBR 14024:2006,
Central de gás liquefeito de petróleo
(GLP) – Sistema de abastecimento a granel
– Procedimento operacional
ABNT NBR 14177:2008 – Tubo flexível
metálico para instalações de gás
combustível de baixa pressão
ABNT NBR 15203:2005,
Aquecedores de ambiente doméstico
não ligados à chaminé (incluindo os de
combustão catalítica difusiva), que
utilizam exclusivamente gases liquefeitos
de petróleo (GLP) – Especificações
ABNT NBR 15358:2014,
Rede de distribuição interna para gás
combustível em instalações de uso não
residencial de até 400 kPa – Projeto e
execução
ABNT NBR 15526:2012,
Redes de distribuição interna para gases
combustíveis em instalações residenciais e
comerciais – Projeto e execução
ABNT NBR 15923:2011,
Inspeção de rede de distribuição interna
de gases combustíveis em instalações
residenciais e instalação de aparelhos a
gás para uso residencial – Procedimento

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO
EXECUÇÃO/OBRA

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.15 Sistemas elétricos - instalações elétricas
Prestar atenção aos acessos para inspeções e manutenções.
NORMA
ABNT NBR 5123:1998,
Relé fotelétrico e tomada para
iluminação – Especificação e método de
ensaio

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 5410:2008,
Instalações elétricas de baixa tensão

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5431:2008,
Caixas e invólucros para acessórios
elétricos para instalações elétricas
fixas domésticas e análogas – Dimensões

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5440:2014,
Transformadores para redes aéreas de
distribuição – Requisitos

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5444:1989,
Símbolos gráficos para instalações
elétricas prediais
ABNT NBR 5456:2010,
Eletricidade geral – Terminologia
ABNT NBR 5461:1991,
Iluminação

ABNT NBR 5471:1986
Condutores elétricos
ABNT NBR 6251:2013,
Cabos de potência com isolação
extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV –
Requisitos construtivos
ABNT NBR 7036:1990,
Recebimento, instalação e manutenção
de transformadores de potência para
distribuição, imersos em líquidos isolantes
ABNT NBR 7282:2011,
Dispositivos fusíveis de alta tensão –
Dispositivos tipo expulsão – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 8451-1:2012,
Postes de concreto armado e protendido
para redes de distribuição e de
transmissão de energia elétrica Parte 1:
Requisitos
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PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 8451-2:2013,
Postes de concreto armado e protendido
para redes de distribuição e de
transmissão de energia elétrica Parte
2: Padronização de postes para redes de
distribuição de energia elétrica
ABNT NBR 8451-3:2011,
Postes de concreto armado e protendido
para redes de distribuição e de
transmissão de energia elétrica Parte
3: Ensaios mecânicos, cobrimento da
armadura e inspeção geral
ABNT NBR 8451-4:2011,
Postes de concreto armado e protendido
para redes de distribuição e de
transmissão de energia elétrica Parte 4:
Determinação da absorção de água
ABNT NBR 8451-5:2011,
Postes de concreto armado e protendido
para redes de distribuição e de
transmissão de energia elétrica Parte
5: Postes de concreto para entrada de
serviço até 1 kV
ABNT NBR 9513:2010
Emendas para cabos de potência isolados
para tensões até 750 V –Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 11301:1990,
Cálculo da capacidade de condução de
corrente de cabos isolados em regime
permanente (fator de carga 100%) –
Procedimento
ABNT NBR 13248:2000,
Cabos de potência e controle e condutores
isolados sem cobertura, com isolação
extrudada e com baixa emissão de fumaça
para tensões até 1 kV – Requisitos de
desempenho
NORMA EM REVISÃO
ABNT NBR 13418:1995,
Cabos resistentes ao fogo para
instalações de segurança – Especificação

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ELÉTRICO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 13534:2008,
Instalações elétricas de baixa tensão –
Requisitos específicos para instalação em
estabelecimentos assistenciais de saúde
ABNT NBR 13570:1996,
Instalações elétricas em locais de
afluência de público – Requisitos
específicos
ABNT NBR 14039:2005,
Instalações elétricas de média tensão de
1,0 kV a 36,2 kV
ABNT NBR 14136:2013,
Plugues e tomadas para uso doméstico
e análogo até 20 A/250 V em corrente
alternada — Padronização
ABNT NBR 14733:2001,
Vergalhão de cobre para uso elétrico –
Requisitos
ABNT NBR 14744:2001,
Poste de aço para iluminação
ABNT NBR 14936:2012,
Plugues e tomadas para uso doméstico
e análogo – Adaptadores – Requisitos
específicos
ABNT NBR 15443:2006,
Fios, cabos e condutores elétricos –
Verificação dimensional e de massa
ABNT NBR NM 60669-1:2004, Interruptores
para instalações elétricas fixas
domésticas e análogas Parte 1: Requisitos
gerais (IEC 60669-1:2000, MOD)
ABNT NBR IEC 60669-2-1:2005,
Interruptores para instalações elétricas
fixas residenciais e similares Parte 2-1:
Requisitos particulares – Interruptores
eletrônicos
ABNT NBR IEC 60669-2-2:2014,
Interruptores para instalações elétricas
fixas domésticas e análogas Parte 2-2:
Requisitos particulares – Interruptores de
comando à distância (telerruptores)
132

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR IEC 60669-2-3:2014,
Interruptores para instalações elétricas
fixas domésticas e análogas Parte 2-3:
Requisitos particulares – Interruptores
temporizados (minuterias)
ABNT NBR IEC 60670-1:2014,
Caixas e invólucros para acessórios
elétricos para instalações elétricas
fixas domésticas e análogas Parte 1:
Requisitos gerais
ABNT NBR IEC 60947-2:2013,
Dispositivo de manobra e comando de baixa
tensão Parte 2: Disjuntores
ABNT NBR IEC 60947-3:2014,
Dispositivos de manobra e controle de
baixa tensão Parte 3: Interruptores,
seccionadores, interruptores –
seccionadores e unidades combinadas com
fusíveis
ABNT NBR IEC 60947-4-1:2009,
Dispositivo de manobra e controle de baixa
tensão Parte 4-1: Contatores e partidas
de motores – Contatores e partidas de
motores eletromecânicos
ABNT NBR IEC 60947-6-1:2005,
Dispositivos de manobra e controle de
baixa tensão Parte 6-1: Dispositivos
multifuncionais – Equipamentos de
comutação de transferência automática
ABNT NBR IEC 60947-7-1:2014,
Dispositivos de manobra e controle de
baixa tensão Parte 7-1: Equipamentos
auxiliares – Blocos de conexão para
condutores de cobre
ABNT NBR IEC 60947-7-2:2014,
Dispositivos de manobra e controle de
baixa tensão Parte 7-2: Dispositivos
auxiliares – Blocos de conexão para
condutor de proteção para condutores
em cobre

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR IEC 62208:2013,
Invólucros vazios destinados a conjunto
de manobra e controle de baixa tensão –
Requisitos gerais
ABNT NBR IEC 60432-2:1998,
Especificações de segurança para
lâmpadas incandescentes
Parte 2: Lâmpadas halógenas para uso
doméstico e iluminação geral similar
ABNT NBR IEC 60432-3:2014,
Lâmpadas incandescentes —
Especificações de segurança
Parte 3: Lâmpadas halógenas de
tungstênio (exceto lâmpadas para
veículos rodoviários automotores)
ABNT NBR IEC 60439-1:2003,
Conjuntos de manobra e controle de baixa
tensão Parte 1: Conjuntos com ensaio
de tipo totalmente testados (TTA) e
conjuntos com ensaio de tipo parcialmente
testados (PTTA)
ABNT NBR IEC 60439-2:2004,
Conjuntos de manobra e controle de baixa
tensão Parte 2: Requisitos particulares
para linhas elétricas pré-fabricadas
(sistemas de barramentos blindados)
ABNT NBR IEC 60439-3:2004,
Conjuntos de manobra e controle de baixa
tensão Parte 3: Requisitos particulares
para montagem de acessórios de baixa
tensão destinados à instalação em locais
acessíveis a pessoas não qualificadas
durante sua utilização – Quadros de
distribuição
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.16 Sistemas de segurança - CFTV - sistema lógica e telecomunicações
Atender às resoluções e normas da ABNT, do INMETRO e da ANATEL.
NORMA
ABNT NBR 10501:2001,
Cabo telefônico blindado para redes
internas – Especificações
ABNT NBR 14306:1999,
Proteção elétrica e compatibilidade
eletromagnética em redes internas de
telecomunicações em edificações – Projeto
ABNT NBR 14565:2013,
Cabeamento estruturado para edifícios
comerciais e data centers
ABNT NBR 14705:2010
Cabos internos para telecomunicações –
Classificação quanto ao comportamento
frente à chama
ABNT NBR 16264:2014,
Cabeamento estruturado residencial

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ESPECÍFICO
TELECOMUNICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO ESPECÍFICO
TELECOMUNICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
LÓGICA
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

PROJETO ESPECÍFICO
LÓGICA

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA

4.17 Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA
A instalação do SPDA seguirá o previsto no critério de segurança na utilização das instalações
(dificultar o princípio do incêndio) e atendendo aos requisitos das normas pertinentes.
NORMA
ABNT NBR 5419:2005,
Proteção de estruturas contra
descargas atmosféricas
ABNT NBR 13571:1996,
Haste de aterramento aço-cobreada e
acessórios – Especificação
ABNT NBR 15751:2013,
Sistemas de aterramento de subestações
– Requisitos
ABNT NBR 16254-1:2014,
Materiais para sistemas de aterramento
Parte 1: Requisitos gerais

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE
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4.18 Ar-condicionado, ventilação e exaustão
Na especificação, recomenda-se cuidado com o projeto, certificação, atendimento de normas da
ABNT, ANVISA, CONAMA, etc., e comprovação de desempenho.
NORMA
ABNT NBR 6675:1993,
Instalação de condicionadores de ar de
uso doméstico (tipo monobloco ou modular)
ABNT NBR 10080:1987,
Instalações de ar-condicionado para
salas de computadores – Procedimento
ABNT NBR 13971:2014,
Sistemas de refrigeração, condicionamento
de ar, ventilação e aquecimento – Manutenção programada
ABNT NBR 14518:2000,
Sistemas de ventilação para cozinhas
profissionais
ABNT NBR 14679:2012,
Sistemas de condicionamento de ar e
ventilação – Execução de serviços de
higienização
ABNT NBR 15848:2010,
Sistemas de ar-condicionado e ventilação
– Procedimentos e requisitos relativos
às atividades de construção, reformas,
operação e manutenção das instalações
que afetam a qualidade do ar interior (QAI)
ABNT NBR 16401-1:2008,
Instalações de ar-condicionado – Sistemas
centrais e unitários
Parte 1: Projetos das instalações
ABNT NBR 16401-2:2008,
Instalações de ar-condicionado – Sistemas
centrais e unitários
Parte 2: Parâmetros de conforto térmico
ABNT NBR 16401-3:2008,
Instalações de ar-condicionado – Sistemas
centrais e unitários
Parte 3: Qualidade do ar interior
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO/OBRA

FORNECEDOR
/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA

FORNECEDOR/
FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
MANUTENÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETOS ESPECÍFICOS

FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO
MANUTENÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

4.19 Revestimento primários de superfícies - argamassa - cimento
A fim de otimizar a aderência ao substrato-base, devem ser realizados ensaios de aderência, com
o objetivo de avaliar o desempenho de cada tipo de argamassa em função do substrato em análise.
NORMA
ABNT NBR 5732:1991,
Cimento Portland comum

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5733:1991,
Cimento Portland de alta resistência
inicial

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5735:1991,
Cimento Portland de alto-forno

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5736:1999,
Cimento Portland pozolânico

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5737:1992,
Cimentos Portland resistentes a sulfatos

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 5753:2010,
Cimento Portland – Ensaio de
pozolanicidade para cimento Portland
pozolânico
ABNT NBR 5754:1992,
Cimento Portland – Determinação do teor
de escória granulada de alto-forno por
microscopia
ABNT NBR 7175:2003,
Cal hidratada para argamassas –
Requisitos
ABNT NBR 7200:1998,
Execução de revestimento de paredes
e tetos de argamassas inorgânicas –
Procedimento
ABNT NBR 7681-1:2013,
Calda de cimento para injeção
Parte 1: Requisitos
ABNT NBR 7681-2:2013,
Calda de cimento para injeção
Parte 2: Determinação do índice de fluidez e
da vida útil – Método de ensaio
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NORMA
ABNT NBR 7681-3:2013,
Calda de cimento para injeção
Parte 3: Determinação dos índices de
exsudação e expansão – Método de ensaio
ABNT NBR 7681-4:2013,
Calda de cimento para injeção
Parte 4: Determinação da resistência à
compressão – Método de ensaio
ABNT NBR 9290:1996,
Cal hidratada para argamassas –
Determinação de retenção de água –
Método de ensaio
ABNT NBR 9778:2009,
Argamassa e concreto endurecidos –
Determinação da absorção de água, índice
de vazios e massa específica
ABNT NBR 9779:2012,
Argamassa e concreto endurecidos –
Determinação da absorção de água por
capilaridade
ABNT NBR 10908:2008,
Aditivos para argamassa e concreto –
Ensaios de caracterização
ABNT NBR 11173:1990,
Projeto e execução de argamassa
armada – Procedimento
ABNT NBR 11578:1997,
Cimento Portland composto –
Especificação
ABNT NBR 11801:2012,
Argamassa de alta resistência mecânica
para pisos – Requisitos
ABNT NBR 12041:2012,
Argamassa de alta resistência mecânica
para pisos – Determinação da resistência
à compressão simples e tração por
compressão diametral
ABNT NBR 12260:2012,
Execução de piso com argamassa de alta
resistência mecânica – Procedimento
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
EXECUÇÃO

CONSTRUTORA

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA

CONSTRUTORA

NORMA
ABNT NBR 12989:1993,
Cimento Portland branco – Especificação
ABNT NBR 13116:1994,
Cimento Portland de baixo calor de
hidratação – Especificação
ABNT NBR 13276:2005,
Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos –
Preparo da mistura e determinação do
índice de consistência
ABNT NBR 13277:2005,
Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos –
Determinação da retenção de água
ABNT NBR 13278:2005,
Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos –
Determinação da densidade de massa e do
teor de ar incorporado
ABNT NBR 13279:2005,
Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos –
Determinação da resistência à tração na
flexão e à compressão
ABNT NBR 13280:2005,
Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos –
Determinação da densidade de massa
aparente no estado endurecido
ABNT NBR 13281:2005,
Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos –
Requisitos
ABNT NBR 13528:2010,
Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorgânicas – Determinação
da resistência de aderência à tração
ABNT NBR 13529:2013,
Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorgânicas – Terminologia

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 13749:2013,
Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorgânicas – Especificação
ABNT NBR 13847:2012,
Cimento aluminoso para uso em materiais
refratários
ABNT NBR 14081-1:2012,
Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas cerâmicas Parte
1: Requisitos
ABNT NBR 14081-2:2012,
Argamassa colante industrializada
para assentamento de placas cerâmicas
Parte 2: Execução do substrato-padrão e
aplicação da argamassa para ensaios
ABNT NBR 14081-3:2012,
Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas cerâmicas Parte
3: Determinação do tempo em aberto
ABNT NBR 14081-4:2012,
Argamassa colante industrializada
para assentamento de placas cerâmicas
Parte 4: Determinação da resistência de
aderência à tração
ABNT NBR 14081-5:2012,
Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas cerâmicas Parte
5: Determinação do deslizamento
ABNT NBR 14086:2004,
Argamassa colante industrializada
para assentamento de placas cerâmicas
– Determinação da densidade de massa
aparente
ABNT NBR 14992:2003,
A.R. – Argamassa à base de cimento
Portland para rejuntamento de placas
cerâmicas – Requisitos e métodos de
ensaios
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA
E ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

NORMA
ABNT NBR 15258:2005,
Argamassa para revestimento de paredes
e tetos – Determinação da resistência
potencial de aderência à tração
ABNT NBR 15259:2005,
Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos –
Determinação da absorção de água
por capilaridade e do coeficiente de
capilaridade
ABNT NBR 15261:2005,
Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos –
Determinação da variação dimensional
(retração ou expansão linear)
ABNT NBR 16072:2012,
Argamassa impermeável

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CO

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CO

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA
E ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

4.20 Forros e divisórias
Devem possibilitar a fixação de luminárias e outras cargas de ocupação.
NORMA
ABNT NBR 11673:1990,
Divisórias leves internas moduladas –
Perfis metálicos – Especificação
ABNT NBR 11675:2011,
Divisórias leves internas moduladas
– Verificação da resistência a impactos –
Método de ensaio
ABNT NBR 11678:1990,
Divisórias leves internas moduladas
– Verificação do comportamento sob a
ação de cargas provenientes de peças
suspensas – Método de ensaio
ABNT NBR 11680:1990,
Divisórias leves internas moduladas –
Determinação da resistência à compressão
excêntrica – Método de ensaio

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

CONSTRUTORA
LABORATÓRIO
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

CONSTRUTORA
LABORATÓRIO
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 11681:1990
Divisórias leves internas moduladas –
Procedimento
ABNT NBR 11683:1990
Divisórias leves internas moduladas –
Procedimento
ABNT NBR 11684:1990
Divisórias leves internas moduladas –
Simbologia
ABNT NBR 11685, 1990
Divisórias leves internas moduladas –
Terminologia
ABNT NBR 12127:1991,
Gesso para construção – Determinação
das propriedades físicas do pó – Método de
ensaio
ABNT NBR 12128:1991,
Gesso para construção – Determinação
das propriedades físicas da pasta –Método
de ensaio
ABNT NBR 12129:1991,
Gesso para construção – Determinação
das propriedades mecânicas – Método de
ensaio
ABNT NBR 12130:1991,
Gesso para construção – Determinação
da água livre e de cristalização e teores
de óxido de cálcio e anidrido sulfúrico –
Método de ensaio
ABNT NBR 12775:1992,
Placas lisas de gesso para forro
– Determinação das dimensões e
propriedades físicas – Método de ensaio
ABNT NBR 13207:1994,
Gesso para construção civil –
Especificação
ABNT NBR 13867:1997,
Revestimento interno de paredes e tetos
com pasta de gesso – Materiais, preparo,
aplicação e acabamento
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FABRICANTE/FORNECEDOR

CONTROLE TECNOLÓGICO

FABRICANTE/FORNECEDOR

CONTROLE TECNOLÓGICO

FABRICANTE/FORNECEDOR

CONTROLE TECNOLÓGICO

FABRICANTE/FORNECEDOR

CONTROLE TECNOLÓGICO

FABRICANTE/FORNECEDOR

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO E DETALHAMENTO

FABRICANTE/FORNECEDOR

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR
FABRICANTE

NORMA

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ABNT NBR 14285-1:2014,
Perfis de PVC rígido para forros
Parte 1: Requisitos

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/
FABRICANTE

ABNT NBR 14285-2:2014,
Perfis de PVC rígido para forros
Parte 2: Métodos de ensaio

PROJETO
DETALHAMENTO FORRO

ABNT NBR 14285-3:2014,
Perfis de PVC rígido para forros
Parte 3: Procedimentos para estocagem,
manuseio, instalação e operação

PROJETO
DETALHAMENTO FORRO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE
LABORATÓRIO

ESPECIFICAÇÃO
CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO
DETALHAMENTO ALVENARIAS

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO
DETALHAMENTO FORROS

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ABNT NBR 14715-1:2010,
Chapas de gesso para drywall
Parte 1: Requisitos
ABNT NBR 14715-2:2010,
Chapas de gesso para drywall
Parte 2: Métodos de ensaio
ABNT NBR 15217:2009,
Perfis de aço para sistemas construtivos
em chapas de gesso para “drywall” –
Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 15253:2005,
Perfis de aço formados a frio, com
revestimento metálico, para painéis
reticulados em edificações – Requisitos
gerais
ABNT NBR 15758-1:2009,
Sistemas construtivos em chapas de gesso
para drywall – Projeto e procedimentos
executivos para montagem Parte 1:
Requisitos para sistemas usados como
paredes
ABNT NBR 15758-2:2009,
Sistemas construtivos em chapas de gesso
para drywall – Projeto e procedimentos
executivos para montagem Parte 2:
Requisitos para sistemas usados como
forros

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 15758-3:2009,
Sistemas construtivos em chapas de gesso
para drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem Parte 3:
Requisitos para sistemas usados como
revestimentos

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO
DETALHAMENTO REVESTIMENTO
PAREDES

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.21 Sistemas de pisos
Atenção aos requisitos de conformidade à segurança ao escorregamento (coeficiente de atrito),
conforme o ambiente em que será utilizado.
NORMA
ABNT NBR 6137:1980,
Pisos para revestimento de pavimentos
ABNT NBR 6451:1984,
Taco de madeira para assoalho
ABNT NBR 6488:1980,
Componentes de construção –
Determinação da condutância e
transmitância térmica – Método da caixa
quente protegida
ABNT NBR 7206:1982,
Placas de mármore natural para
revestimento de pisos
ABNT NBR 7374:2006 ,
Placa vinílica semiflexível para
revestimento de pisos e paredes –
Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 7686:1983, Revestimentos têxteis
de piso
ABNT NBR 8660:2013,
Ensaio de reação ao fogo em pisos –
Determinação do comportamento com
relação à queima utilizando uma fonte
radiante de calor
ABNT NBR 8810:1985,
Revestimentos têxteis de piso –
Determinação da resistência à abrasão
– Método de ensaio
144

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 9457:2013,
Ladrilhos hidráulicos para pavimentação
– Especificação e métodos de ensaio
ABNT NBR 11802:1991,
Pisos elevados – Especificação
ABNT NBR 12260:2012,
Execução de piso com argamassa de alta
resistência mecânica
ABNT NBR 12516:1991,
Pisos elevados – Simbologia
ABNT NBR 12544:1991,
Pisos elevados – Terminologia
ABNT NBR 13753:1996,
Revestimento de piso interno ou externo
com placas cerâmicas e com utilização de
argamassa colante – Procedimento
ABNT NBR 13816:1997,
Placas cerâmicas para revestimento –
Terminologia
ABNT NBR 13817:1997,
Placas cerâmicas para revestimento –
Classificação
ABNT NBR 13818:1997,
Placas cerâmicas para revestimento –
Especificação e métodos de ensaios
ABNT NBR 14851-1:2002, Revestimentos de
pisos – Mantas (rolos) e placas de linóleo
–
Parte 1: Classificação e requisitos
ABNT NBR 14851-2:2002, Revestimentos de
pisos – Mantas (rolos) e placas de linóleo
– Parte 2: Procedimento para aplicação e
manutenção
ABNT NBR 14833-1:2014,
Revestimento de pisos laminados melamínicos de alta resistência –
Parte 1: Requisitos, características, classes e métodos de ensaio

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTROLE TECNOLÓGICO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
EXECUTIVO E DETALHAMENTO

CONSTRUTORA

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/
FABRICANTE
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/
FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
CONTROLE TECNOLÓGICO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 14833-2:2014,
Revestimento de pisos laminados
melamínicos de alta resistência –
Parte 2: Procedimento para aplicação e
manutenção
ABNT NBR 14851-1:2002,
Revestimentos de pisos – Mantas (rolos) e
placas de linóleo
Parte 1: Classificação e requisitos
ABNT NBR 14851-2:2002,
Revestimentos de pisos – Mantas (rolos) e
placas de linóleo
Parte 2: Procedimento para aplicação e
manutenção
ABNT NBR 14917-1:2011,
Revestimentos resilientes para pisos –
Manta (rolo) ou placa (régua) vinílica
flexível homogênea ou heterogênea em
PVC Parte 1: Requisitos, características e
classes
ABNT NBR 14917-2:2011,
Revestimentos resilientes para pisos –Manta
(rolo) ou placa (régua) vinílica flexível
homogênea ou heterogênea em PVC Parte
2: Procedimentos para seleção, utilização,
instalação, conservação e limpeza
ABNT NBR 15463:2013,
Placas cerâmicas para revestimento –
Porcelanato
ABNT NBR 15799:2013,
Pisos de madeira com e sem acabamento –
Padronização e classificação
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO/OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO/OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
EXECUTIVO E DETALHAMENTO

FORNECEDOR/FABRICANTE
CONSTRUTORA/INCORPORADORA

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

4.22 Revestimentos de paredes - superfícies
Na aplicação dos revestimentos, tanto internos como externos, deverão ser obedecidas as
especificações técnicas dos fabricantes.
NORMA
ABNT NBR 7205:1982,
Placas de mármore natural para
revestimentos superficiais verticais
externos
ABNT NBR 7374:2006,
Placa vinílica semiflexível para
revestimento de pisos e paredes –
Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 7398:2009,
Produto de aço ou ferro fundido
galvanizado por imersão a quente –
Verificação da aderência do revestimento
– Método de ensaio
ABNT NBR 7400:2009,
Galvanização de produtos de aço ou ferro
fundido por imersão a quente – Verificação
da uniformidade do revestimento – Método
de ensaio
ABNT NBR 8214:1983,
Assentamento de azulejos – Procedimento
ABNT NBR 13281:2005,
Argamassa para assentamento e
revestimento de paredes e tetos –
Requisitos
ABNT NBR 13754:1996,
Revestimento de paredes internas com
placas cerâmicas e com utilização de
argamassa colante – Procedimento
ABNT NBR 13755:1997,
Revestimento de paredes externas e
fachadas com placas cerâmicas e com
utilização de argamassa colante –
Procedimento

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO DE ARQUITETURA
EXECUTIVO E DETALHAMENTO

ARQUITETO
FORNECEDOR

PROJETO DE ARQUITETURA
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO
CONTROLE TECNOLÓGICO

ARQUITETO
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 14050:1998,
Sistemas de revestimentos de alto
desempenho, à base de resinas epoxídicas e
agregados minerais – Projeto, execução e
avaliação do desempenho – Procedimento
ABNT NBR 15012:2013,
Rochas para revestimentos de edificações
– Terminologia
ABNT NBR 15446,
Painéis de chapas sólidas de alumínio e
painéis de material composto de alumínio
utilizados em fachadas e revestimentos
arquitetônicos – Requisitos
ABNT NBR 15844:2010,
Rochas para revestimento – Requisitos
para granitos
ABNT NBR 15846:2010,
Rochas para revestimento – Projeto,
execução e inspeção de revestimento
de fachadas de edificações com placas
fixadas por insertos metálicos

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO
EXECUTIVO E DETALHAMENTO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
EXECUTIVO E DETALHAMENTO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
EXECUÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.23 Pinturas
Verificar com o fabricante a adequação ao uso pretendido.
NORMA
ABNT NBR 5829:1984,
Tintas, vernizes e derivados –
Determinação de massa específica
ABNT NBR 5839:1984,
Coleta de amostras de tintas e vernizes
ABNT NBR 9676:1986,
Tintas – Determinação do poder de
cobertura (opacidade) – Método de ensaio
ABNT NBR 11003:2010,
Tintas – Determinação da aderência
ABNT NBR 11702:2011,
Tintas para a construção civil – Tintas
para edificações não industriais –
Classificação
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 12554:2013,

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Tintas para edificações não industriais –
Terminologia
ABNT NBR 13245:2011,

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

Tintas para a construção civil – Execução
de pinturas em edificações não industriais
– Preparação de superfície
ABNT NBR 14847:2002,

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

Inspeção de serviços de pintura em
superfícies metálicas – Procedimento
ABNT NBR 14942:2013,

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

Tintas para a construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais
–Determinação do poder de cobertura de
tinta seca
ABNT NBR 14943:2003,
Tintas para a construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais –
Determinação do poder de cobertura de
tinta úmida
ABNT NBR 14951:2003,
Sistemas de pintura em superfícies
metálicas – Defeitos e correções
ABNT NBR 15078:2006,
Tintas para construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais –
Determinação da resistência à abrasão
úmida sem pasta abrasiva
ABNT NBR 15079:2011,
Tintas para construção civil –
Especificação dos requisitos mínimos de
desempenho de tintas para edificações não
industriais – Tinta látex nas cores claras
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NORMA
ABNT NBR 15299:2012,
Tintas para construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais
–Determinação de brilho
ABNT NBR 15301:2005,
Tinta para construção civil – Método para
avaliação de desempenho de tintas para
edificações não industriais –Determinação
da resistência de tintas e complementos
ao crescimento de fungos em câmera
tropical
ABNT NBR 15303:2005,
Tintas para construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais
–Determinação da absorção de água de
massa niveladora
ABNT NBR 15304:2005,
Tintas para construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais –
Avaliação de manchamento por água
ABNT NBR 15311:2010,
Tintas para construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais
– Determinação do tempo de secagem de
tintas e vernizes por medida instrumental
ABNT NBR 15312:2005,
Tintas para construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais –
Determinação da resistência à abrasão de
massa niveladora
ABNT NBR 15313:2013,
Tintas para construção civil –
Procedimento básico para lavagem,
preparo e esterilização de materiais
utilizados em análises microbiológicas

150

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 15314:2005,
Tintas para construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais –
Determinação do poder de cobertura em
película de tinta seca obtida por extensão
ABNT NBR 15315:2005,
Tintas para construção civil – Método
de ensaio de tintas para edificações não
industriais – Determinação do teor de
sólidos
ABNT NBR 15348:2006,
Tintas para construção civil – Massa
niveladora monocomponentes à base
de dispersão aquosa para alvenaria –
Requisitos
ABNT 15380:2006,
Tintas para construção civil – Método
para avaliação de desempenho de
tintas para edificações não industriais –
Resistência à radiação UV/condensação
de água por ensaio acelerado
ABNT 15381:2006,
Tintas para construção civil – Edificações
não industriais – Determinação do grau de
empolamento
ABNT NBR 15494:2010,
Tintas para construção civil – Tinta
brilhante à base de solvente com secagem
oxidativa – Requisitos de desempenho de
tintas para edificações não industriais

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
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4.24 Louças, metais e acessórios sanitários
Verificar com o fabricante a adequação ao uso pretendido.
NORMA
ABNT NBR 10281:2003,
Torneira de pressão – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 10283:2008,
Revestimentos eletrolíticos de metais
e plásticos sanitários – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 11778:1990,
Aparelhos sanitários de material
plástico – Especificação
ABNT NBR 11815:1991,
Misturadores para pia de cozinha tipo
parede – Especificação

ABNT NBR 11990:1990,
Aparelhos sanitários de material
plástico – Verificação das
características físicas, químicas e de
acabamento – Método de ensaio
ABNT NBR 11991:1990,
Aparelhos sanitários de material
plástico – Verificação das
características mecânicas – Método de
ensaio
ABNT NBR 12087:1991,
Chuveiros elétricos – Determinação da
potência elétrica – Método de ensaio

ABNT NBR 12088:1991,
Chuveiros elétricos – Determinação
da pressão mínima de funcionamento –
Método de ensaio
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE
INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE
INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO/ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTAS DE
INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO/ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTAS DE
INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 12089:1991,
Chuveiros elétricos – Determinação do
consumo de energia elétrica – Método de
ensaio
ABNT NBR 12090:1991,
Chuveiros elétricos – Determinação da
corrente de fuga – Método de ensaio
ABNT NBR 12450:1990,
Pia monolítica de material plástico –
Dimensões – Padronização
ABNT NBR 12451:1990,
Cuba de material plástico para pia –
Dimensões – Padronização
ABNT NBR 12483:1992,
Chuveiros elétricos – Padronização
ABNT NBR 14162:2011,
Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos
e métodos de ensaio
ABNT NBR 14390:2001,
Misturador para lavatório – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 14877:2002,
Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de
ensaio
ABNT NBR 14878:2004,
Ligações flexíveis para aparelhos
hidráulicos sanitários – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 15097-1:2011,
Aparelhos sanitários de material
cerâmico Parte 1: Requisitos e métodos de
ensaios
ABNT NBR 15097-2:2011,
Aparelhos sanitários de material
cerâmico Parte 2: Procedimento para
instalação

APLICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO/ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO/ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO/ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO
PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
PROJETISTAS DE
INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
PROJETISTAS DE
INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
PROJETISTA DE
INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE
PROJETISTAS DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO HIDROSSANITÁRIO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 15206:2005,
Instalações hidráulicas prediais
–Chuveiros ou duchas – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 15267:2005,
Instalações hidráulicas prediais
– Misturador monocomando para
lavatório – Requisitos e métodos de
ensaio
ABNT NBR 15423:2006,
Válvulas de escoamento – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 15491:2010,
Caixa de descarga para limpeza de
bacias sanitárias – Requisitos e métodos
de ensaio
ABNT NBR 15704-1:2011,
Registro – Requisitos e métodos de ensaio
Parte 1: Registros de pressão
ABNT NBR 15705:2009,
Instalações hidráulicas prediais –
Registro de gaveta – Requisitos e métodos
de ensaio
ABNT NBR 15857:2011,
Válvula de descarga para limpeza de
bacias sanitárias – Requisitos e métodos
de ensaio

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA E
HIDROSSANITÁRIO
DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÃO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE
INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
PROJETISTA DE
INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.25 Vidros
O vidro não é citado diretamente na Norma. Utilizado em sistemas de vedação externa, deverá
atender aos requisitos no sistema como um todo.
NORMA
ABNT NBR NM 293:2004,
Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios à sua aplicação
ABNT NBR NM 294:2004,
Vidro float
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APLICAÇÃO
DETALHAMENTO ESQUADRIAS
MOBILIÁRIO/DIVISÓRIAS/BOX
ESPECIFICAÇÃO
DETALHAMENTO ESQUADRIAS
MOBILIÁRIO/DIVISÓRIAS/BOX
ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
FORNECEDOR/FABRICANTE

FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR NM 295:2004,
Vidro aramado
ABNT NBR NM 297:2004,
Vidro impresso

ABNT NBR NM 298:2006,
Classificação do vidro plano quanto ao
impacto
ABNT NBR 7199:1989,
Projeto, execução e aplicações de vidros
na construção civil
ABNT NBR 7334:2011,
Vidros de segurança – Determinação
dos afastamentos quando submetidos
à verificação dimensional e suas
tolerâncias – Método de ensaio
ABNT NBR 11706:1992,
Vidros na construção civil –
Especificação
ABNT NBR 12067:2001,
Vidro plano – Determinação da
resistência à tração na flexão
ABNT NBR 14207:2009,
Boxes de banheiros fabricados com vidro
de segurança
ABNT NBR 14488:2010, Tampos de vidros
para móveis – Requisitos e métodos de
ensaio
ABNT NBR 14564:2000,
Vidros para sistemas de prateleiras –
Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 14697:2001,
Vidro laminado
ABNT NBR 14698:2001,
Vidro temperado

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DETALHAMENTO ESQUADRIAS
MOBILIÁRIO/DIVISÓRIAS/BOX
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

DETALHAMENTO ESQUADRIAS
MOBILIÁRIO/DIVISÓRIAS/BOX
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

DETALHAMENTO ESQUADRIAS
MOBILIÁRIO/DIVISÓRIAS/BOX

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR
/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 15000:2005,
Blindagens para impactos balísticos –
Classificação e critérios de avaliação
ABNT NBR 15737:2009,
Perfis de alumínio e suas ligas com
acabamento superficial – Colagem de
vidros com selante estrutural
ABNT NBR 15919:2011,
Perfis de alumínio e suas ligas com
acabamento superficial – Colagem de
vidros com fita dupla-face estrutural de
espuma acrílica para construção civil
ABNT NBR 16015:2012,
Vidro insulado – Características,
requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 16023:2011,
Vidros revestidos para controle solar
– Requisitos, classificação e métodos de
ensaio

APLICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
DETALHAMENTO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
DETALHAMENTO

ARQUITETO
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
TESTE DE LABORATÓRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
TESTE DE LABORATÓRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

4.26 Urbarnização e serviços externos - lazer e paisagismo
Nas áreas de uso comum das edificações, deve-se ficar atento ao especificar e projetar, em especial
em relação ao requisito segurança no uso e operação.
NORMA
ABNT NBR 7193:1982,
Execução de pavimentos de alvenaria
poliédrica
ABNT NBR 7207:1982,
Terminologia e classificação de
pavimentação
ABNT NBR 7208:1990,
Materiais betuminosos para emprego em
pavimentação
ABNT NBR 7583:1986,
Execução de pavimentos de concreto
simples por meio mecânico
ABNT NBR 8419:1996,
Apresentação de projetos de aterros
sanitários de resíduos sólidos urbanos –
Procedimento
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO OBRA
INSTALAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

EXECUÇÃO OBRA
INSTALAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

NORMA
ABNT NBR 8849:1985,
Apresentação de projetos de aterros
controlados de resíduos sólidos urbanos
– Procedimento
ABNT NBR 9283:1986,
Mobiliário Urbano – Classificação
ABNT NBR 9284:1986,
Equipamento urbano – Classificação
ABNT NBR 9457:2013,
Ladrilhos hidráulicos para pavimentação
– Especificação e métodos de ensaio
ABNT NBR 9781:2013,
Peças de concreto para pavimentação –
Especificação e métodos de ensaio
ABNT NBR 9816:1987,
Piscina – Terminologia
ABNT NBR 9818:1987,
Projeto de execução de piscina (tanque e
área circundante) – Procedimento
ABNT NBR 9819:1987,
Piscinas – Classificação
ABNT NBR 10339:1998,
Projeto e execução de piscina – Sistema
de recirculação e tratamento –
Procedimento
ABNT NBR 10818:1989,
Qualidade de água de piscina –
Procedimento
ABNT NBR 10819:1989,
Projeto e execução de piscina (casa
de máquinas, vestiários e banheiros) –
Procedimento
ABNT NBR 11170:1991,
Serviços de pavimentação – Terminologia
ABNT NBR 11171:1990
Serviços de pavimentação – Classificação

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

ESPECIFICAÇÃO

ARQUITETO
CONSTRUTORA

ESPECIFICAÇÃO

ARQUITETO
CONSTRUTORA

ESPECIFICAÇÃO
CONTROLE TECNOLÓGICO

CONSTRUTORA

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETOS

CONSTRUTORA

PROJETO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
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NORMA
ABNT NBR 11238:1990
Segurança e higiene de piscinas –
Procedimento
ABNT NBR 11239:1990
Projeto e execução de piscina
(equipamentos para a borda do tanque) –
Procedimento
ABNT NBR 12053:1992
Solo-brita – Determinação de dosagem –
Método de ensaio
ABNT NBR 12255:1990,
Execução e utilização de passeios públicos
– Procedimento
ABNT NBR 12265:1992,
Sub-base ou base de solo-brita –
Procedimento
ABNT NBR 12752:1992,
Execução de reforço do subleito de uma
via – Procedimento
ABNT NBR 15113:2004,
Resíduos sólidos da construção civil e
resíduos inertes – Aterros – Diretrizes
para projeto, implantação e operação
ABNT NBR 15114:2004,
Resíduos sólidos da Construção civil –
Áreas de reciclagem – Diretrizes para
projeto, implantação e operação
ABNT NBR 15115:2004,
Agregados reciclados de resíduos
sólidos da construção civil – Execução
de camadas de pavimentação –
Procedimentos
ABNT NBR 15116:2004,
Agregados reciclados de resíduos sólidos
da construção civil – Utilização em
pavimentação e preparo de concreto sem
função estrutural – Requisitos
ABNT NBR 15849:2010,
Resíduos sólidos urbanos – Aterros
sanitários de pequeno porte – Diretrizes
para localização, projeto, implantação,
operação e encerramento
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA

ESPECIFICAÇÃO
CONTROLE TECNOLÓGICO

CONSTRUTORA

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA

PROJETO AMBIENTAL

CONSTRUTORA

PROJETO AMBIENTAL

CONSTRUTORA

PROJETO AMBIENTAL

CONSTRUTORA

PROJETO AMBIENTAL

CONSTRUTORA

PROJETO AMBIENTAL

CONSTRUTORA

NORMA

ABNT NBR 16071-1:2012,
Playgrounds Parte 1: Terminologia
ABNT NBR 16071-2:2012,
Playgrounds Parte 2: Requisitos de
segurança
ABNT NBR 16071-3:2012,
Playgrounds Parte 3: Requisitos de
segurança para pisos absorventes de
impacto
ABNT NBR 16071-4:2012,
Playgrounds Parte 4: Métodos de ensaio
ABNT NBR 16071-5:2012,
Playgrounds Parte 5: Projeto da área de
lazer
ABNT NBR 16071-6:2012,
Playgrounds Parte 6: Instalação
ABNT NBR 16071-7:2012,
Playgrounds Parte 7: Inspeção,
manutenção e utilização

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO OBRA

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

EXECUÇÃO OBRA
INSTALAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONTROLE TECNOLÓGICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

4.27 Transportes - acessibilidade
A edificação deve atender aos preceitos de acessibilidade na interligação de todas as partes de
uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das Normas prescritivas. Para o mobiliário
urbano, as características do desenho e instalação devem garantir a aproximação segura e o uso por
pessoa com deficiência visual, mental ou auditiva.
NORMA
ABNT NBR NM 195:1999,
Escadas rolantes e esteiras rolantes –
Requisitos de segurança para construção
e instalação
ABNT NBR NM 196:1999,
Elevadores de passageiros e montacargas – Guias para carros e
contrapesos – Perfil T

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO DE ARQUITETURA
E ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR NM 207:2005,
Elevadores elétricos de passageiros –
Requisitos de segurança para construção
e instalação
ABNT NBR NM 267:2002,
Elevadores hidráulicos de passageiros –
Requisitos de segurança para construção
e instalação
ABNT NBR NM 313:2007 – Elevadores de
passageiros – Requisitos de segurança
para construção e instalação –
Requisitos particulares para a
acessibilidade das pessoas, incluindo
pessoas com deficiência
ABNT NBR 5665:1987,
Cálculo do tráfego nos elevadores
ABNT NBR 5666:1977,
Elevadores elétricos
ABNT NBR 9050:2005,
Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos
ABNT NBR 10147:2001,
Escadas rolantes e esteiras rolantes
– Inspeções e ensaios de aceitação,
periódicos e de rotina
ABNT NBR 10982:1990,
Elevadores elétricos – Dispositivos de
operação e sinalização – Padronização
ABNT NBR 12892:2009,
Elevadores unifamiliares ou de uso
restrito à pessoa com mobilidade
reduzida – Requisitos de segurança para
construção e instalação
ABNT NBR 14364:1999,
Elevadores e escadas rolantes –
Inspetores de elevadores e escadas
rolantes – Qualificação
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA
E ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO
(VER NBR 10898, 11003, 11283 e NM 313)

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

MANUTENÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

MANUTENÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 14712:2013,
Elevadores elétricos e hidráulicos –
Elevadores de carga, monta-cargas
e elevadores de maca – Requisitos de
segurança para construção e instalação
ABNT NBR 15597:2010,
Requisitos de segurança para a
construção e instalação de elevadores –
Elevadores existentes – Requisitos para
melhoria da segurança dos elevadores
elétricos de passageiros e elevadores
elétricos de passageiros e cargas
ABNT NBR 16042:2012,
Elevadores elétricos de passageiros –
Requisitos de segurança para construção
e instalação de elevadores sem casa de
máquinas
ABNT NBR 16083:2012,
Manutenção de elevadores, escadas
rolantes e esteiras rolantes – Requisitos
para instruções de manutenção

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO ESPECÍFICO
ESPECIFICAÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

MANUTENÇÃO E
ESPECIFICAÇÃO

PROJETO ESPECÍFICO
DETALHAMENTO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

MANUTENÇÃO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.28 Arquitetura de interiores e edificação - serviços complementares
Segundo o Anexo à Resolução n° 51 do CAU-BR, de 12/07/2013, a Arquitetura de Interiores
é um campo de atuação profissional que “consiste na intervenção em ambientes internos ou
externos de edificação, definindo a forma de uso do espaço em função de acabamentos, mobiliário
e equipamentos, além das interfaces com o espaço construído – mantendo ou não a concepção
arquitetônica original –, para adequação às novas necessidades de utilização. Esta intervenção se dá
no âmbito espacial; estrutural; das instalações; do condicionamento térmico, acústico e lumínico;
da comunicação visual; dos materiais, texturas e cores; e do mobiliário”. Razão suficiente para se
manter uma consulta permanente não só da NBR 15575 – Desempenho, como também da NBR
16280 – Reforma em edificações (ver 6.30. Manutenção e Reformas).
NORMA
ABNT NBR 6505:1994,
Índices urbanísticos
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013,
Iluminação de ambientes de trabalho Parte
1: Interior

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO DE ARQUITETURA
PLANO DIRETOR

ARQUITETO E URBANISTA
MUNICIPALIDADE

PROJETO
ELÉTRICO/LUMINOTÉCNICO

ARQUITETO
PROJETISTA DE INSTALAÇÕES
FORNECEDOR/FABRICANTE
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NORMA
ABNT NBR 12286:1992,
Roteiro para elaboração e apresentação
do Código de Obras – Procedimento
ABNT NBR 13296:1995,
Espaço físico para o uso do solo urbano –
Classificação
ABNT NBR 13964:2003,
Móveis para escritório – Divisória tipo
painel
ABNT NBR 14207:2009,
Boxes de banheiro fabricados com vidros
de segurança
ABNT NBR 14487:2000,
Fechadura e cilindro utilizados em
mobiliário – Requisitos
ABNT NBR 14488:2010,
Tampos de vidro para móveis – Requisitos e
métodos de ensaio
ABNT NBR 14564:2000,
Vidros para sistemas de prateleiras –
Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 15141:2008,
Móveis para escritório – Divisória modular
tipo piso-teto
ABNT NBR 15485:2007,
Mobiliário – Acessórios aramados –
Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 15860-1:2010
Móveis – Berços e berços dobráveis infantis
tipo doméstico
Parte 1: Requisitos de segurança
ABNT NBR 15860-2:2010
Móveis – Berços e berços dobráveis infantis
tipo doméstico
Parte 2: Métodos de ensaio
ABNT NBR 15873:2010,
Coordenação modular para edificações
ABNT NBR 15996-2:2011,
Móveis – Camas beliche e camas altas
para uso doméstico
Parte 2: Métodos de ensaio
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO DE ARQUITETURA
PLANO DIRETOR

ARQUITETO E URBANISTA
MUNICIPALIDADE

PLANEJAMENTO URBANO
PLANO DIRETOR

ARQUITETO E URBANISTA
MUNICIPALIDADE

ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA

FORNECEDOR/FABRICANTE

MARCENARIA

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO

FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
MARCENARIA

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
MARCENARIA

FORNECEDOR/FABRICANTE

MARCENARIA

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQUITETO

MARCENARIA

FORNECEDOR/FABRICANTE

NORMA
ABNT NBR 16007:2012,
Persianas Horizontais – Requisitos de
resistência e durabilidade
ABNT NBR 16046-1:2012,
Redes de proteção para edificações
Parte 1: Fabricação da rede de proteção
ABNT NBR 16046-2:2012,
Redes de proteção para edificações
Parte 2: Corda para instalação da rede de
proteção
ABNT NBR 16046-3:2012,
Redes de Proteção para Edificações
Parte 3: Instalação
ABNT NBR 16234:2014,
Cortinas tipo rolô e romana – Requisitos de
resistência e durabilidade

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO DE ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

USUÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

USUÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

USUÁRIO

FORNECEDOR/FABRICANTE

PROJETO
ESPECIFICAÇÃO

FORNECEDOR/FABRICANTE

4.29 Sistemas construtivos - pré-moldados/fabricados
Os avanços tecnológicos no setor da construção civil ampliaram as opções do sistema construtivo
das edificações, mais econômicos, sustentáveis, ágeis. A escolha do sistema impacta em tempo de
obra, custos/valor final e no gerenciamento dos processos.
NORMA
ABNT NBR 9062:2006,
Projeto e execução de estruturas de
concreto pré-moldado
ABNT NBR 14859-1:2002,
Laje pré-fabricada – Requisitos – Parte 1:
Lajes unidirecionais
ABNT NBR 14859-2:2002,
Laje pré-fabricada – Requisitos – Parte 1:
Lajes bidirecionais
ABNT NBR 14860-1:2002,
Laje pré-fabricada – Pré-laje – Requisitos
– Parte 1: Lajes unidirecionais
ABNT NBR 14860-2:2002,
Laje pré-fabricada – Pré-laje – Requisitos
– Parte 1: Lajes bidirecionais
ABNT NBR 14861:2011,
Lajes alveolares pré-moldadas de
concreto protendido – Requisitos e
procedimentos

APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO
EXECUÇAO OBRA

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

PROJETO ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

PROJETO ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

PROJETO ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

PROJETO ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA

PROJETO ARQUITETURA
ESPECIFICAÇÃO

ENGENHEIRO ESTRUTURAL
CONSTRUTORA
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NORMA
ABNT NBR 15305:2005,
Produtos pré-fabricados de materiais
cimentícios reforçados com fibra de
vidro – Procedimentos para o controle da
fabricação
ABNT NBR 15306-1:2005,
Produtos pré-fabricados de materiais
cimentícios reforçados com fibra de vidro
– Método de ensaio Parte 1: Medição da
consistência da matriz
ABNT NBR 15306-2:2005,
Produtos pré-fabricados de materiais
cimentícios reforçados com fibra de vidro
– Método de ensaio Parte 2: Medição de teor
de fibra da mistura no estado fresco –
Método de lavagem
ABNT NBR 15306-3:2005,
Produtos pré-fabricados de materiais
cimentícios reforçados com fibra de vidro
– Método de ensaio Parte 3: Medição do teor
de fibra da mistura projetada
ABNT NBR 15306-4:2005,
Produtos pré-fabricados de materiais
cimentícios reforçados com fibra de
vidro – Método de ensaio Parte 4: Medição
da resistência à flexão – Método “ensaio
simplificado de flexão”
ABNT NBR 15306-5:2005,
Produtos pré-fabricados de materiais
cimentícios reforçados com fibra de
vidro – Método de ensaio Parte 5: Medição
da resistência à flexão, método “ensaio
completo de flexão”
ABNT NBR 15306-6:2005,
Produtos pré-fabricados de materiais
cimentícios reforçados com fibra de vidro –
Método de ensaio Parte 6: Determinação da
absorção de água por imersão e da massa
unitária seca
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APLICAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO
ENSAIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
ENSAIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
ENSAIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
ENSAIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
ENSAIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
ENSAIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

ESPECIFICAÇÃO
ENSAIO

CONSTRUTORA
FORNECEDOR/FABRICANTE

4.30 Manutenção e reformas
Todos os componentes, elementos e sistemas devem manter a capacidade funcional durante a
vida útil de projeto (VUP). Para tanto, devem ser feitas manutenções preventivas e, se necessário,
manutenções corretivas. Devem ser realizadas em obediência ao Manual de Uso, Operação e
Manutenção fornecido pelo incorporador e/ou pela construtora.
NORMA
ABNT NBR 5674:2012,
Manutenção de edificações – Requisitos
para o sistema de gestão de manutenção
ABNT 14037:2011,
Diretrizes para elaboração de manuais
de uso, operação e manutenção das
edificações – Requisitos para elaboração
e apresentação dos conteúdos
ABNT NBR 16280:2014,
Reforma em edificações – Sistema de
gestão de reformas – Requisitos

APLICAÇÃO
GESTÃO DA MANUTENÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

MANUAL E
GESTÃO DA MANUTENÇÃO

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PROJETO DE REFORMA
ESPECIFICAÇÃO

ARQUITETO
ENGENHEIRO
FORNECEDOR/FABRICANTE
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ESCOPO PROJETO DE
ARQUITETURA
5. ESCOPO PROJETO DE ARQUITETURA – REFERÊNCIA PARA PROPOSTAS E
CONTRATOS
A ABNT NBR 13531:1995 considera a seguinte divisão do processo de desenvolvimento das
atividades técnicas do projeto de edificações:

. Levantamento de dados (LV) – etapa destinada à coleta das informações de referência
que representem as condições preexistentes, de interesse para instruir a elaboração do
projeto.

. Programa de necessidades (PN) – etapa destinada à determinação das exigências de

caráter prescritivo ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem
satisfeitas pela edificação a ser concebida.

. Estudo de viabilidade (EV) – etapa destinada à elaboração de análise e avaliações para
seleção e recomendação de alternativas para a concepção e de seus elementos, instalações
e componentes.

. Estudo preliminar (EP) – etapa destinada à concepção e à representação do conjunto de
informações técnicas iniciais e aproximadas, necessários à compreensão da configuração
da edificação, podendo incluir soluções alternativas.

. Anteprojeto (AP) e/ou pré-execução (PR) – etapa destinada à concepção e à representação

das informações técnicas provisórias de detalhamento da edificação e de seus elementos,
instalações e componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de
projeto e suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custos e de prazos dos
serviços de obra implicados.

. Projeto legal (PL) – etapa destinada à representação das informações técnicas necessárias
à análise e aprovação, pelas autoridades competentes, da concepção da edificação e de seus
elementos e instalações, com base nas exigências legais (municipal, estadual, federal), e à
obtenção do alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades
de construção.

. Projeto básico (PB) – etapa opcional destinada à concepção e à representação das

informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, ainda
não completas ou definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos básicos das
atividades técnicas necessárias e suficientes à licitação (contratação) dos serviços de obra
correspondentes.
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. Projeto para execução (PE) – etapa destinada à concepção e à representação final

das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes,
completas, definitivas, necessárias e suficientes à licitação (contratação) e à execução dos
serviços de obra correspondentes.

Já a AsBEA, no Manual de Escopo de Projeto e Serviço de Arquitetura e Urbanismo, divide o
processo de projeto em 6 (seis) fases, e os produtos de cada uma delas são subdivididos em serviços
essenciais, específicos e opcionais. Enfatiza, também, a necessidade de validação do cliente em cada
fase para o avanço dos projetos. De forma resumida, podemos montar o seguinte quadro:
FASES

OBJETIVOS
GERAIS

ETAPAS
LV

pn

DESCRIÇÃO
ATIVIDADE
SERVIÇOS ESSENCIAIS

ev
Obtenção de
um conjunto de
informações
jurídicas, legais,
programáticas e
técnicas

Quantificação do
potencial construtivo

INFORMAÇÃO
DADOS
NECESSÁRIOS
Caracterização da
demanda – viabilidade
econômico-financeira

PRODUTOS
GERADOS

AGENTES
ENVOLVIDOS

FORMATAÇÃO

RESPONSÁVEL

Relatórios gráficos
e descritivos

Incorporadora/Cliente

Padrão do edifício
Análise de viabilidade
da implantação

Infraestrutura urbana
existente

Arquiteto
Listagens
detalhadas
Consultores

Formulação do
programa de
necessidades
(briefing geral)

estudo

Normas Técnicas
aplicáveis

preliminar
concepção do produto

Definição dos
Padrões e Critérios
de Desempenho
(M, I e S) e níveis de
sustentabilidade
desejados

Determinar
as restrições,
possibilidades e
soluções do partido
arquitetônico e
urbanístico a ser
adotado
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Concepção das
unidades / pavimento
tipo

Levantamento de
dados / restrições
físicas e legais

Levantamento e
análise física dos
condicionantes do
entorno

Levantamento e
análise das restrições
das legislações
específicas nas
esferas municipal,
estadual e federal

Regime urbanístico e
Código de edificações
Levantamentos
geográficos e
planialtimétricos
Condições geológicas
do solo
Características do
entorno urbanocondições edificações
próximas
Disponibilidades
técnicas e tecnológicas
para o sistema
construtivo
Dados climáticos e
ambientais
Projetos de
elaboração simultânea
(pré-dimensionamento)

Tabelas e planilhas
(restriçõeslegislação)quadro
de áreas

Geotécnica (empresa de
sondagens)

Representações
gráficas:
plantas, croquis,
perspectivas e
fotos

Projetistas:

Projeto conceitual
(concepção e
representação
gráfica preliminar e
descritiva)

Construtora

Estudo de massa
= visualização do
produto - tomada
de decisão

Sistemas prediais
(hidráulico, elétrico e
mecânico) e Estrutural

FASES
ETAPAS
ep

ap

pl

OBJETIVOS
GERAIS

SERVIÇOS ESSENCIAIS
Desenvolver
o partido
arquitetônico e
demais elementos
do empreendimento,
definindo e
consolidando todas
as informações
necessárias, a
fim de verificar
sua viabilidade
física, legal e
econômica, bem
como possibilitar
a elaboração dos
Projetos Legais

ANTEPROJETO
DEFINIÇÃO do produto

DESCRIÇÃO
ATIVIDADE

Definição e
contratação
de todos os
projetistasprojetos
complementares
Definição se haverá
e em que nível;
Certificações de
Sustentabilidade
Definição quanto à
adoção do processo
de classificação
da informação
da construção
(plataforma BIM –
Building Information
Modeling)

Consolidação da
qualificação do
potencial construtivo
das áreas e número
total de unidades
Solução preliminar
dos ambientes dos
pavimentos / unidades
Solução preliminar
de implantação,
dos elementos de
cobertura, dos cortes
e das fachadas

INFORMAÇÃO
DADOS
NECESSÁRIOS

PRODUTOS
GERADOS

AGENTES
ENVOLVIDOS

FORMATAÇÃO

RESPONSÁVEL

Códigos e manuais de
concessionárias

Listagens
descritivas

Normas técnicas

Tabelas e planilhas

Espaços e ambientes
dos edifícios
Processo construtivo

Representações
gráficas: plantas,
cortes, fachadas e
perspectivas

Projetos de
elaboração
simultânea em especial
relacionada ao sistema
estrutural

(apresentação do
anteprojeto sob a
forma de projeto
legal-projetos
para aprovação)

Arquiteto
Projetistas:
Sistemas prediais
(hidráulico, elétrico e
mecânico) e Estrutural
Construtora
Órgãos de
administração pública

Verificações dos
sistemas e métodos
construtivos,
definições dos
materiais de
acabamento
Consolidação
dos documentos
arquitetônicos
gerados nesta fase
Documentação do
projeto legal
- Atendimento aos
“comparecimentos”
e correções de
documentação do
projeto legal
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fases
etapas
pr

pb

PRÉ-EXECUTIVO/
PROJETO BÁSICO

IDENTIFICAÇÃO E
SOLUÇÃO DE INTERFACES

172

OBJETIVOS
GERAIS

DESCRIÇÃO
ATIVIDADE
SERVIÇOS ESSENCIAIS

- Consolidar
claramente todos
ambientes, suas
articulações e
demais elementos
do empreendimento,
com as definições
necessárias para
o intercâmbio entre
todos envolvidos no
processo
- O projeto
resultante deve
ter todas as
suas interfaces
resolvidas,
possibilitando
uma avaliação
preliminar dos
custos, métodos
construtivos e
prazos de execução

- Solução consolidada
dos sistemas, métodos
construtivos
e materiais de
acabamento
- Solução consolidada:
da implantação, de
todos os ambientes
(pavimentos /
unidades), dos
elementos de
cobertura, dos cortes,
das fachadas
- Atendimento aos
“comparecimentos” e
correções de toda
documentação legal
- Compatibilização
formal dos elementos
arquitetônicos
gerados nesta
fase com as demais
especialidades e
consultorias

INFORMAÇÃO
DADOS
NECESSÁRIOS

PRODUTOS
GERADOS

AGENTES
ENVOLVIDOS

FORMATAÇÃO

RESPONSÁVEL

Predefinição de
soluções construtivas

Especificações
técnicas

Seleção de materiais e
componentes-pesquisa

Listas descritivas
(especificações
de materiais e
componentes)

Arquiteto
Projetistas:

Representações
gráficas: plantas,
cortes, fachadas
e perspectivas
(interiores)
Desenvolvimento
de projetos
pré-executivos
– informações
definitivas
para projetos
complementares

Sistemas prediais
(hidráulico, elétrico e
mecânico), Estrutural,
Paisagismo e
Impermeabilização
Construtora
Incorporadora/Cliente

fases
etapas
pe

det

PROJETO EXECUTIVO/
DETALHAMENTO

PROJETO DE
DETALHAMENTO DAS
ESPECIALIDADES

OBJETIVOS
GERAIS

DESCRIÇÃO
ATIVIDADE
SERVIÇOS ESSENCIAIS

Executar o
detalhamento de
todos os elementos
do empreendimento,
de modo a gerar
um conjunto
de referências
suficientes
para perfeita
caracterização
das obras/
serviços a serem
executadas, bem
como a avaliação
dos custos, métodos
construtivos, e
prazos de execução

Solução definitiva
de todos os métodos
construtivos
e materiais de
acabamento, de
implantação, de todos
os ambientes de todos
os pavimentos /
unidades, dos sistemas
de cobertura, de todos
os cortes, de todas as
fachadas
Detalhamento de
áreas molhadas, de
escadas e rampas
Detalhamento
construtivo
(horizontal e vertical)

(observação 1)

Incorporar
os detalhes
necessários
de produção
dependendo do
sistema construtivo

INFORMAÇÃO
DADOS
NECESSÁRIOS
Soluções construtivas
Seleção de materiais e
componentes

PRODUTOS
GERADOS

AGENTES
ENVOLVIDOS

FORMATAÇÃO

RESPONSÁVEL

Representações
gráficas e
especificações
técnicas

Construtor
Empreendedor
Construtor
Projetistas

Listas descritivas
(especificações
de materiais e
componentes)
Soluções construtivas
Seleção de materiais e
componentes
Projetos do produto
Projetos para
produção

Especificações
técnicas
Listas descritivas
(especificações
de materiais e
componentes)
Representações
gráficas: plantas,
cortes, fachadas

Arquiteto
Projetistas:
Sistemas prediais
(hidráulico, elétrico...),
Estrutural, Paisagismo
e Impermeabilização
Construtora
Incorporadora/Cliente

Detalhamento básico
de esquadrias/
elementos, de muros
de divisa, piscina e
elementos de água
Tabela de
acabamentos

PÓS-ENTREGA DO
PROJETO

Garantir a plena
compreensão e
utilização das
informações de
projeto, bem como
sua aplicação
correta nos
trabalhos de campo

Apresentação do
projeto
Esclarecimento de
dúvidas
Acompanhamento
básico da obra

Atas de reuniões

Arquiteto

Relatórios de
visitas obra

Projetista e
Consultores

Fotos da obrafases

Incorporadora/Cliente
Construtora
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CAPÍTULO CINCO

fases
etapas
pe

OBJETIVOS
GERAIS

AS BUILT (COMO
CONSTRUÍDO)

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,
realizadas em obra,
estão compatíveis
com as expectativas
do empreendedor
e de ocupação dos
usuários

INFORMAÇÃO

PRODUTOS
GERADOS

AGENTES
ENVOLVIDOS

FORMATAÇÃO

RESPONSÁVEL
Arquiteto Projetista e
Consultores

- Desenhos pós-obra
“conforme o executado”
– as built”

Representações
gráficas do projeto
de arquitetura
atualizadas
(alteração em
relação ao projeto
original)

Avaliação de
ocupação pósocupação

Desenhos
atualizados =
executado na obra

SERVIÇOS ESSENCIAIS

det

PÓS-ENTREGA DA OBRA

DESCRIÇÃO
ATIVIDADE

- Avaliação e
validação do processo
de projeto

DADOS
NECESSÁRIOS
O projeto as-built é
usado na elaboração
dos manuais do
proprietário e síndico.

Incorporadora/Cliente
Construtora

Comentários:
- O Manual de escopo de projetos e serviços de arquitetura e urbanismo da AsBEA define
para esta fase, nos serviços específicos, a elaboração de Memoriais descritivos de especificações de
materiais, que têm como recomendações e/ou produto gerado:
- Especificação de materiais e serviços com as recomendações técnicas para uso e aplicação das
informações contidas no projeto.
- Especificação das normas e ensaios mínimos a serem aplicados para referendar a execução física
dos sistemas e respectiva documentação.
- Fazem parte integrante das especificações, como se nelas estivessem transcritas, todos os
documentos listados a seguir, quando referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos
federais, estaduais e municipais, ou ainda por concessionárias de serviços públicos:

. Normas técnicas aprovadas e recomendadas
. Projetos de normas técnicas em estágio experimental
. Métodos de ensaio
. Padrões aprovados e recomendados pela ABNT
. Códigos
. Normas
. Leis
. Decretos
. Posturas
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anexos
ANEXO A1
Normas ISO 6241:1984 x ABNT NBR 15575:2013
REQUISITOS EXIGÊNCIAS DOS USUÁRIOS NORMA ISO 6241:1984

REQUISITOS DE
ESTABILIDADE

Resistência mecânica às ações estáticas e
dinâmicas, aos impactos de causa intencional ou
acidental – efeitos cíclicos e/ou de fadiga.
Manutenção do seu estado de equilíbrio natural
físico-químico, após ações perturbadoras.

Riscos de eclosão de fogo e propagação das
REQUISITOS DE
chamas.
SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO
Efeitos fisiológicos da fumaça e calor.
Tempo de acionamento de alarme (sistemas de
detecção). Tempo de evacuação da edificação
(rotas de saída). Tempo de sobrevivência
(compartimentalização do fogo).

Segurança aos agentes agressivos (explosões,
queimaduras, pontos e bordas cortantes,
mecanismos móveis, descargas elétricas,
REQUISITOS DE
SEGURANÇA EM USO radioatividade, contato ou inalação de
substâncias venenosas, infecção). Segurança
durante movimentação e circulação (limitação de
escorregamento nos pisos, vias não obstruídas,
corrimãos, etc.). Segurança contra a entrada
indevida de pessoas e/ou animais nas áreas de uso
comum.

REQUISITOS BÁSICOS NA NORMA DE DESEMPENHO
RESUMO

DESEMPENHO
ESTRUTURAL

SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO

O projeto deve prever que
os estados-limite de serviço
não causem prejuízos
a outros elementos de
construção. O manual do
proprietário deve conter
informações acerca de
sobrecargas.
Os conceitos se
dirigem para a baixa
probabilidade de incêndio,
alta probabilidade de os
usuários sobreviverem sem
sofrer qualquer tipo de
injúria, e reduzida extensão
de danos à propriedade e
à vizinhança imediata ao
local de origem do incêndio.
A maior parte dos critérios
segue normas prescritivas
já existentes, e os métodos
de avaliação, em sua
maioria, baseiam-se em
análises de projeto.

Os sistemas não devem
apresentar rupturas,
instabilizações, partes
cortantes ou perfurantes,
SEGURANÇA NO USO E deformações ou defeitos
NA OPERAÇÃO
acima dos limites
especificados nas demais
partes da Norma. Sobre
segurança das instalações,
deve-se evitar a ocorrência
de ferimentos aos usuários,
atendendo-se às normas
prescritas pertinentes.
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REQUISITOS EXIGÊNCIAS DOS USUÁRIOS NORMA ISO 6241:1984

REQUISITOS DE
VEDAÇÃO

REQUISITOS
TÉRMICOS E DE
UMIDADE

Requisitos
Acústicos

Vedação contra água (de chuva, do subsolo, de
água potável, de águas servidas, etc.).

ESTANQUEIDADE

Os requisitos e métodos
de avaliação estão
especificados em cada
parte pertinente da norma.
Fontes de umidade externa,
por exemplo, aparecem nas
partes de Pisos Internos,
Vedações e Coberturas.
Sobre fontes de umidade
internas à edificação, a
Norma determina que devem
ser verificados em projeto
os detalhes pertinentes que
assegurem a estanqueidade,
como as vinculações
entre instalações de água,
esgoto e caixas d’água com
estrutura, pisos e paredes.

DESEMPENHO
TÉRMICO

Ambientes de permanência
prolongada (sala,
dormitório) devem
apresentar condições
melhores que a externa,
ou seja, temperatura igual
ou inferior à externa, no
verão.

DESEMPENHO
ACÚSTICO

Os limites sonoros e o
método de avaliação de
fontes externas de ruído
são apontados em norma
correspondente (NBR 10152).
Sobre isolação acústica
entre ambientes internos,
cada parte da norma
especifica os critérios e
métodos de avaliação para
cada sistema.

DESEMPENHO
LUMÍNICO

A Norma trata tanto
da iluminação natural
como da artificial. O
iluminamento geral mínimo
para luz natural deve
ser de pelo menos 60 lux,
e, para luz artificial, pelo
menos 100 lux ou 50 lux em
corredores, escadarias e
garagens.

Vedação de ar, gás, poeira, fumaça, som, luz, etc..

Controle de temperatura do ar, da radiação
térmica, da velocidade do ar e da umidade relativa
– controle das condensações.

Controle dos ruídos internos e externos (contínuos
e/ou intermitentes – isolamento acústico dentro
dos níveis exigidos e necessários). Inteligibilidade
sonora. Tempo de reverberação admissível.

Iluminação natural e artificial (controle de
iluminância – estabilidade e contrastes). Luz
solar (insolação). Possibilidade de escurecimento.
REQUISITOS VISUAIS Aspectos dos espaços e superfícies quanto a: cor,
textura, regularidade e homogeneidade. Contato
visual com o mundo interno e externo (proteção à
privacidade, e distorção ótica).
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REQUISITOS BÁSICOS NA NORMA DE DESEMPENHO
RESUMO

REQUISITOS EXIGÊNCIAS DOS USUÁRIOS NORMA ISO 6241:1984
REQUISITOS DE
DURABILIDADE

Conservação (permanência) de desempenho
durante toda a vida útil definida, com possibilidade
e sujeitos à manutenção e reposição.

REQUISITOS
ECONÔMICOS

Custos de implantação/construção.
Custos financeiros
Custos de operação e manutenção.

REQUISITOS DE
HIGIENE

Cuidados com a higiene pessoal. Abastecimento de
água potável. Facilidade de realizar limpeza do
ambiente. Liberação de águas servidas, materiais
e fumaça. Limitação de materiais e substâncias
contaminantes.

REQUISITOS DE
PUREZA DO AR

REQUISITOS BÁSICOS NA NORMA DE DESEMPENHO
RESUMO

Ventilação adequada, controle de odores e de
gases.

DURABILIDADE E
MANUTENIBILIDADE

A Norma indica os prazos de
Vida Útil de Projeto (VUP) e
orienta para os prazos de
garantia. Um mesmo sistema
(ou elemento, componente,
instalação) tem prazos de
garantia variados quanto
a ocorrências diferentes.
Para revestimentos de
paredes, por exemplo, a
garantia indicada é de três
anos para estanqueidade
das fachadas e dois anos
para ocorrência de fissuras.

SAÚDE, HIGIENE E
QUALIDADE DO AR

As exigências de
salubridade são
estabelecidas por
regulamentos da ANVISA
(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária). No
geral, deve-se evitar a
proliferação de microorganismos e limitar os
poluentes na atmosfera
interna de acordo com
normas e resoluções da
ANVISA.

A Norma define as medidas
mínimas de mobiliário e
espaço de circulação. Sobre
adequação a portadores
de deficiência, a Norma
enuncia que se deve seguir
FUNCIONALIDADE E os critérios da NBR 9050.
REQUISITOS PARA Quantidade, tamanho, geometria, subdivisão e inter- ACESSIBILIDADE No caso de ampliação
da unidade habitacional,
CONVENIÊNCIA
relação de espaços.
o incorporador ou o
DE ESPAÇOS
Serviços e equipamentos.
construtor deve incluir
DESTINADOS A USOS Condições (capacidade) de mobiliamento e
no Manual de Uso e
flexibilidade.
ESPECÍFICOS
Manutenção do usuário
os detalhes construtivos
necessários, de forma que
a construção ampliada
mantenha pelo menos
os mesmos níveis de
desempenho que a
construção original.
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REQUISITOS EXIGÊNCIAS DOS USUÁRIOS NORMA ISO 6241:1984

REQUISITOS TÁTEIS

REQUISITOs
Dinâmicos

REQUISITO
DE ENFOQUE
AMBIENTAL
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REQUISITOS BÁSICOS NA NORMA DE DESEMPENHO
RESUMO

CONFORTO TÁTIL E
ANTROPODINÂMICO

As partes da edificação
não devem apresentar
rugosidades, contundências
ou outras irregularidades
que possam prejudicar
o caminhar, apoiar,
limpar, brincar e demais
atividades normais.
Quanto a dispositivos de
manobra, como portas,
janelas, torneiras, a
força necessária para
seu acionamento não deve
exceder 10N e seu torque
não deve exceder 20N.

ADEQUAÇÃO
AMBIENTAL

De forma geral, os
empreendimentos devem ser
projetados e construídos
visando ao mínimo de
interferência no meio. Devem
ser considerados riscos de
desconfinamento do solo,
enchentes, erosão, entre
outros. Deve-se privilegiar
a utilização de materiais
que causem menor impacto
ambiental, madeiras
certificadas, implementar
sistema de gestão de
resíduos, possibilitar o
reuso da água, minimizar o
consumo de energia, entre
outras recomendações.

Propriedades das superfícies, aspereza, secura,
calor, elasticidade. Proteção contra descargas
de eletricidade estática – possibilidade de
dissipação.
Limitação e aceleração ou vibração de objetos.
Conforto de uso do espaço em áreas expostas
ao vento. Facilidade de movimentação (inclinação
de rampas, disposição dos degraus de escadas).
Margem de manobras (manipulação de portas,
janelas, controle de equipamentos, etc.). Aspectos
do desenho relativos à resistência humana,
agilidade, maneabilidade e ergonomia.

Não considerado. Na época de sua publicação,
as questões ambientais e a sustentabilidade
das construções não tinham a fundamental
importância como hoje.

ANEXO A2
VIDA ÚTIL DE PROJETO (VUP)
LEGENDA
C1
A
B

Efeito das falhas no
desempenho

C2

Perigo à vida (ou de ser
ferido)

Substituível

Custo de manutenção e
reposição ao longo da
vida útil

C3

Baixo custo de manutenção

A

1

Risco de ser ferido
Perigo à saúde

GRUPO DE
SERVIÇOS
INERENTES
AO PROJETO
ARQUITETÔNICO

Categorias de vida
útil

B

Médio custo de manutenção
ou reparação

C

Médio ou alto custo de
manutenção ou reparação
Custo de reposição (do
elemento ou sistema)
equivalente ao
custo inicial

D

Alto custo de manutenção
e/ou reparação Custo
de reposição superior ao
custo inicial edifício
Comprometimento da
durabilidade afeta outras
partes do edifício

Manutenível

C
ITENS POR
GRUPO
2

Interrupção do uso do
edifício
D

IMPERMEABILIZAÇÃO

E

Comprometer a
segurança de uso

F

Sem problemas
excepcionais

Não manutenível
3

Piscinas, coberturas, áreas
externas
Colocação

PISOS: CERÂMICA /
MÁRMORE /GRANITO/
RODAPÉ

E

C,D,E

2

E

F

2

B

2

C

Infiltração mureta box

E

2

B

Piso cerâmica fissurada

F

2

A

Fissura piso concreto

F

2

A

F

2

B

Piso mármore/
fissurado

granito

MÍNIMO

SUPERIOR

Ato custo de manutenção
e reparo edifício custo de
reposição muito superior ao
custo inicial

D,E,F

Outros - pisos PV’s

C4
Vida útil definida com
base nos parÂmetros
estabelecidos nas
tabelas C1,C2 e C3

Acabamento

F

1

C

Outros - rodapé

F

1

C

F

1

C

20

30

13

20

8

12

Colocação carpete
REVESTIMENTOS INTERNOS
NÃO ADERIDOS

Acabamento carpete
Colocação laminado
Acabamento laminado
Outros - carpete / laminado
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Funcionamento
CHURRASQUEIRA / LAREIRA

LaJe de fundo
Chaminé

D,E,F

2

C

13

20

C

2

D

40

60

20

30

Outros - churrasq. / lareira
Parede de vedação externa
VEDAÇÃO EXTERNA

VEDAÇÃO INTERNA

Acabamento do gesso

C

Fissura em forro de gesso

C

Outros - forro

C

Fissura emenda painéis

F

2

A

Descolamento da fita

A

Outros alv. / dry wall

A

Retrabalho

A

Acabamento PVA
Acabamento acrílica
PINTURA INTERNA

Acabamento selador

F

2

C

3

5

F

2

D

8

12

2

D

20

30

2

C

13

20

Outros -pintura
Acabamento esmalte
Acabamento PVA
Acabamento acrílica
PINTURA EXTERNA

Acabamento selador
Outros -pintura
Acabamento esmalte
Colocação de pastilhas

A,B,D,E

Rejunte pastilha

D,E

Rejunte granito

D,E

Acabamento reboco
REVESTIMENTO DE FACHADA Fissura em reboco externo
Grelha de ventilação
Outros - revest. Externo
Fissura em reboco externo /
andaime

A,B,D,E
A,C,D,E
A,B,E
E
A,C,D,E

Colocação de azulejo
REVESTIMENTO INTERNO
-AZULEJO

Rejuntes de azulejos -falha
ou fissura
Outros - azulejos
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F

REVESTIMENTO INTERNO
ADERIDO

Fissura interna em reboco
-parede

F

Outros - revest. Interno

F

Fissura encunhamento parede

E

Fissura forro em reboco

B,D,E

2

C

Janelas de correr

2

C

Janelas maximar

2

C

Portas de correr

2

C

2

C

2

C

Outros - esq. Alumínio

2

A

Trinco

1

A

Vedação-vento / água

2

B

Outros - forro

ESQUADRIAS EXTERNAS

ESQUADRIAS INTERNAS /
DECK/ PERGOLADO

ESQUADRIAS DE FERRO

PERSIANAS

COBERTURA

LOUÇAS / BANHEIRAS

Portas de abrir
Peitoris

13

20

20

30

8

12

C

20

30

A

8

12

2

C

20

30

1

C

8

12

F

E

Guarnições

F

1

C

Ajuste fechadura e
dobradiças

E

1

A

Outros - esquadrias de
madeira

F

1

A

Troca de porta

F

1

C

Troca de marco

F

1

C

Auste de porta e marco

E

1

A

Acabamento madeira deck

E

2

C

Colocação madeira deck

E

2

C

Portão de garagem

D

2

Venezianas

F

2

Alçapões

F

1

Outros - esq. Ferro

F

1

Cadarço

F,E

1

Caixas

F

2

Outros - persianas

E

1

Telhas

F,E

Funilaria

F,E

Outros - telhado

F

Trincadas

B,E

Outros - louças / banheiras

F
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METAIS

Vedantes

F

A

Funcionamento caixa
acoplada

E

A

Funcionamento válvulas
descarga

E

Outros -metais

F

A

Torneiras e/ou misturadores

F

C

Registro

E

C

Tabela C6 15575-1
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1

A

13

Living

MAP

Mínimo

Máximo

1

Estrutura

40

60

2

Vedação

20

30

3

Pisos

13

20

4

Cobertura (norma)

20

30

5

Instalações Hidrossanitárias (norma)

20

30

20
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ANEXO A3
a) Referências Normativas - Considerações e Objetivos
ABNT NBR 15575-1:2013
Edificações habitacionais – Desempenho
Parte 1: Requisitos gerais
ABNT NBR 15575-3:2013
Edificações habitacionais – Desempenho
Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos
ABNT NBR 15575-5:2013
Edificações habitacionais – Desempenho
Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas

ABNT NBR 15575-2:2013 Edificações habitacionais –
Desempenho Parte 2: Requisitos para os sistemas
estruturais
ABNT NBR 15575-4:2013
Edificações habitacionais – Desempenho
Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações
verticais internas e externas – SVVIE
ABNT NBR 15575-6:2013
Edificações habitacionais – Desempenho
Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários

Para a aplicação das seis partes que compõem a coletânea de normas técnicas Edificações
Habitacionais – Desempenho, são necessários ainda o conhecimento e a leitura das seguintes
normas, tanto nacionais como internacionais:
Observação:
- Por ocasião de sua consulta, verificar as edições mais recentes e/ou validade do referido
documento, bem como se a mesma possui emendas.
- Estão citadas em ordem crescente, ou seja, de acordo com a numeração oficial.
- A numeração sequencial de 1 a 225 é nossa, as NBR que, por ventura, já foram substituídas
permanecem na relação, porém sem a numeração, foram mantidas a fim de facilitar a consulta,
pois, em algumas edições da Norma de Desempenho, as mesmas podem figurar. Abreviaturas
utilizadas:

. ABNT NBR Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas
. ANSI American National Standards Institute
. ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
. ASTM American Society for Testing and Materials
. BSI British Standards Institution
. CIE The International Commission on Illumination
. EN European Norm Standards
. Eurocodes Eurocódigos são um conjunto de normas técnicas desenvolvidas pelo
–

–

–

–

–

–

–

–

European Committee for Standardisation

. ISO
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– International

Organization for Standardization

. JIS Japanese Industrial Standards
. UBC Uniform Building Code
–

–

ABNT NBR 5382:1985 Substituída por: ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013
1. ABNT NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão
Objetivo: Estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão,
a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a
conservação dos bens. Aplica-se principalmente às instalações elétricas de edificações, qualquer que
seja seu uso (residencial, comercial, público, industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro,
etc.), incluindo as pré-fabricadas. Aplica-se às instalações novas e a reformas em instalações
existentes.
ABNT NBR 5413:1992 Substituída por: ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013
2. ABNT NBR 5419:2005 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas
Objetivo: Fixa as condições de projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra
descargas atmosféricas (SPDA), para proteger as edificações e as estruturas, utilizadas para fins
comerciais, industriais, agrícolas, administrativos ou residenciais, contra a incidência direta dos
raios. A proteção se aplica também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos e
pessoas que se encontrem no interior destas edificações e estruturas ou no interior da proteção
imposta pelo SPDA instalado.
3. ABNT NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria
Objetivo: Estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção
da instalação predial de água fria. As exigências e recomendações estabelecidas emanam
fundamentalmente do respeito aos princípios de bom desempenho da instalação e da garantia
de potabilidade da água no caso de instalação de água potável. É aplicável à instalação predial
que possibilita o uso doméstico da água em qualquer tipo de edifício, residencial ou não. O uso
doméstico da água prevê a possibilidade de uso de água potável e de água não potável. Pode ser
utilizada como referência técnica de procedimento de recebimento de uma instalação predial de
água fria, podendo ser referida em contrato estabelecido entre o construtor e o usuário, ou entre o
construtor e o projetista ou, ainda, entre o construtor e o instalador.
4. ABNT NBR 5628:2001
resistência ao fogo

–

Componentes construtivos estruturais

–

Determinação da

Objetivo: Prescreve o método de ensaio destinado a determinar a resistência ao fogo de componentes
construtivos estruturais representada pelo tempo em que respectivas amostras, submetidas a um
programa térmico padrão, satisfazem as exigências desta Norma, conforme os requisitos nela
especificados.
5. ABNT NBR 5629:2006 – Execução de tirantes ancorados no terreno
Objetivo: Estabelece os requisitos exigíveis para tirantes ancorados no terreno, tanto para fins
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provisórios como permanentes.
ABNT NBR 5642:1993 Substituída por: ABNT NBR 7581-2:2014
6. ABNT NBR 5643:2012 – Telha de fibrocimento
uniformemente distribuídas

–

Verificação da resistência a cargas

Objetivo: Estabelece o método para a verificação da resistência de telhas onduladas de fibrocimento,
quando solicitadas por cargas uniformemente distribuídas.
7. ABNT NBR 5648:2010 – Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas
prediais de água fria – Requisitos
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para tubos e conexões de PVC 6,3, com juntas soldáveis, a
serem empregados na execução de sistemas prediais de água fria, com pressão de serviço de 750
kPa à temperatura de 20°C, sendo 500 kPa de pressão estática disponível máxima e 250 kPa de
sobrepressão máxima.
8. ABNT NBR 5649:2006 – Reservatório de fibrocimento para água potável – Requisitos
Objetivo: Fixa os requisitos exigíveis para aceitação e recebimento de reservatórios de fibrocimento
para água potável.
9. ABNT NBR 5671:1991 – Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia
e arquitetura
Objetivo: Fixa as condições exigíveis de participação dos intervenientes e serviços e obras de
engenharia e arquitetura, definindo suas responsabilidades e prerrogativas, visando garantir
características adequadas aos empreendimentos.
10. ABNT NBR 5674:2012 – Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão
de manutenção
Objetivo: Estabelece os requisitos para a gestão do sistema de manutenção de edificações. A gestão
do sistema de manutenção inclui meios para: a) preservar as características originais da edificação;
b) prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou
componentes. Edificações existentes antes da vigência desta Norma devem se adequar ou criar os
seus programas de manutenção atendendo ao apresentado nesta Norma. Os anexos desta Norma
apresentam exemplos de modelos não restritivos ou exaustivos a serem adaptados em função das
características específicas da edificação.
11. ABNT NBR 5688:2010 – Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água
pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos
12. Objetivo: Especifica os requisitos para os tubos e conexões de PVC – série normal, com juntas
soldáveis ou soldáveis/elásticas, a serem empregados em sistemas prediais de esgoto sanitário e
ventilação, que funcionam pela ação da gravidade, com vazão livre e classe de temperatura CT
45°C.
13. ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento
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Objetivo: Fixa os requisitos básicos exigíveis para projeto de estruturas de concreto simples, armado
e protendido, excluídas aquelas em que se empregam concreto leve, pesado ou outros especiais.
14. ABNT NBR 6120:2000 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para determinação dos valores das cargas que devem ser
consideradas no projeto de estrutura de edificações, qualquer que seja sua classe e destino, salvo os
casos previstos em normas especiais.
15. ABNT NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações
Objetivo: Estabelece os requisitos a serem observados no projeto e execução de fundações de todas
as estruturas da engenharia civil.
16. ABNT NBR 6123:2013 – Forças devidas ao vento em edificações
Objetivo: Fixa as condições exigíveis na consideração das forças devidas à ação estática e dinâmica
do vento, para efeitos de cálculo de edificações.
17. ABNT NBR 6136:2014 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos
Objetivo: Estabelece os requisitos para produção e aceitação de blocos vazados de concreto simples,
destinados à execução de alvenaria com ou sem função estrutural.
18. ABNT NBR 6479:1992 – Portas e vedadores – Determinação da resistência ao fogo
Objetivo: Prescreve o método de ensaiar e avaliar o desempenho quanto à resistência ao fogo de
componentes de construção destinados ao fechamento de aberturas em paredes e lajes.
19. ABNT NBR 6488:1980 – Componentes de construção – Determinação da condutância e
transmitância térmica – Método da caixa quente protegida
Objetivo: Prescreve o método da caixa quente protegida para determinação da condutância e
transmitância térmica de painéis, projetada para medições em painéis não homogêneos representativos
de construções, tais como janelas, paredes, tetos e pisos de edifícios.
ABNT NBR 6565:1982 Cancelada em 09/12/2013 NÃO MAIS UTILIZADA
20. ABNT NBR 7190:1997 – Projeto de estruturas de madeira
Objetivo: Fixa as condições gerais que devem ser seguidas no projeto e na execução das estruturas
correntes de madeira, tais como pontes, pontilhões, coberturas, pisos e cimbres.
21. ABNT NBR 7198:1993 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente
Objetivo: Fixa as exigências técnicas mínimas quanto à higiene, à segurança, à economia e ao conforto
dos usuários, pelas quais devem ser projetadas e executadas as instalações prediais de água quente.
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22. ABNT NBR 7213:2013 – Agregados leves para concreto isolante térmico – Requisitos
Objetivo: Estabelece os requisitos para o recebimento de agregados leves para emprego em concreto
não exposto ao tempo, cuja qualificação principal seja de isolante térmico.
23. ABNT NBR 7229:1997 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para projeto, construção e operação de sistemas de tanques
sépticos, incluindo tratamento e disposição de afluentes e lodo sedimentado. Tem por objetivo
preservar a saúde pública e ambiental, a higiene, o conforto e a segurança dos habitantes de áreas
servidas por estes sistemas.
24. ABNT NBR 7374:2006 – Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes
– Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Fixa os requisitos exigíveis para o recebimento de placas vinílicas semiflexíveis para
revestimento de pisos e paredes, bem como estabelece os requisitos dimensionais, de embalagem e
marcação, além dos métodos de ensaio.
25. ABNT NBR 7398:2009 – Produto de aço ou ferro fundido galvanizado por imersão a
quente – Verificação da aderência do revestimento – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método de verificação da aderência do revestimento de zinco em produtos
de aço ou ferro fundido.
26. ABNT NBR 7400:2009 – Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido por imersão
a quente – Verificação da uniformidade do revestimento – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método de verificação da uniformidade do revestimento de zinco (ensaio de
Preece), em produtos de aço ou ferro fundido.
ABNT NBR 7542:1982 - CANCELADA
27. ABNT NBR 7581-2:2014 – Telha ondulada de fibrocimento Parte 2: Ensaios
Objetivo: Estabelece os métodos de ensaios para a determinação das características geométricas
e das propriedades mecânicas e físicas das telhas onduladas de fibrocimento para verificação dos
requisitos previstos na ABNT NBR 7581-1.
28. ABNT NBR 7686:1983 – Revestimentos têxteis de piso
Objetivo: Define os termos empregados nos revestimentos têxteis de piso, e as categorias destes
produtos, baseada nas técnicas de fabricação.
29. ABNT NBR 8044:1983 – Projeto geotécnico – Procedimento
Objetivo: Fixa as condições exigíveis a serem observadas nos estudos a serviços necessários ao
desenvolvimento de projetos geotécnicos, em especial daqueles integrantes de projeto de obras
de engenharia civil em que a interação estrutura-terreno (ou geometria-terreno) seja relevante no
desempenho das referidas obras.
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30. ABNT NBR 8094:1983 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por
exposição à névoa salina – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método para execução de ensaios de exposição à névoa salina, em materiais
metálicos revestidos e não revestidos.
31. ABNT NBR 8096:1983 – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por
exposição ao dióxido de enxofre – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método (de Kesternich) para a execução de ensaios de exposição ao dióxido
de enxofre.
32. ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução
Objetivo: Estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e
manutenção dos sistemas prediais, de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas
quanto à higiene, à segurança e ao conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas.
33. ABNT NBR 8220:1983 – Reservatório de poliéster, reforçado com fibra de vidro, para
água potável para abastecimento de comunidades de pequeno porte – Especificação
Objetivo: Fixa as condições mínimas exigíveis para o recebimento de reservatórios de poliéster
reforçado com fibra de vidro, apoiados ou elevados, utilizados para armazenagem de água potável
para uso domiciliar ou público, em comunidades de pequeno porte.
34. ABNT NBR 8491:2012 – Tijolo de solo-cimento – Requisitos
Objetivo: Estabelece os requisitos para o recebimento de tijolos de solo-cimento. Aplica-se aos
tijolos de solo-cimento destinados à execução de alvenaria sem função estrutural em obras de
construção civil.
35. ABNT NBR 8521:1984 – Emulsões asfálticas com fibras de amianto para impermeabilização
– Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis à emulsão asfáltica com fibras de amianto do tipo crisotilo
destinada à execução de impermeabilização.
36. ABNT NBR 8545:1984 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos
cerâmicos – Procedimento
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para execução e fiscalização de alvenaria sem função estrutural
de componentes cerâmicos.
37. ABNT NBR 8660:2013 – Ensaio de reação ao fogo em pisos – Determinação do
comportamento com relação à queima utilizando uma fonte radiante de calor
Objetivo: Especifica um método para se classificar o comportamento à queima e a propagação de
chama de pisos montados horizontalmente e expostos a um gradiente de fluxo radiante de calor
em uma câmara de ensaio, quando ignizados por chamas-piloto.
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38. ABNT NBR 8810:1985 – Revestimentos têxteis de piso – Determinação da resistência à
abrasão – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve os métodos de determinação da resistência à abrasão da camada útil de
revestimentos têxteis de piso.
39. ABNT NBR 8681:2004 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento
Objetivo: Fixa os requisitos exigíveis na verificação da segurança das estruturas usuais da construção
civil e estabelece as definições e os critérios de quantificação das ações e das resistências a serem
consideradas no projeto das estruturas de edificações, quaisquer que sejam sua classe e destino.
40. ABNT NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios
Objetivo: Estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos no projeto à temperatura
ambiente de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações.
41. ABNT NBR 8949:1985 – Paredes de alvenaria estrutural – Ensaio à compressão simples
– Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método de preparo e de ensaio de paredes estruturais submetidas à compressão
axial, construídas com blocos de concreto, blocos cerâmicos ou tijolos. Conjuntamente com as
paredes, serão preparados e ensaiados os blocos, os primas, a argamassa de assentamento e o graute.
42. ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho Parte 1:
Interior
Objetivo: Especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos
para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e segurança
durante todo o período de trabalho.
43. ABNT NBR 9050:2005 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos
Objetivo: Estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto,
construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às
condições de acessibilidade.
44. ABNT NBR 9062:2006 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado
Objetivo: Estabelece os requisitos exigíveis para o projeto, execução e controle de estruturas prémoldadas de concreto armado ou protendido, excluídas aquelas em que se empreguem concreto
leve ou outros especiais.
45. ABNT NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edifícios
Objetivo: Fixa as condições exigíveis que as edificações devem possuir.
46. ABNT NBR 9227:1986 – Véu de fibras de vidro para impermeabilização – Especificação
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Objetivo: Fixa as condições exigíveis ao véu de fibras de vidro utilizado como armadura na
formação de membranas.
47. ABNT NBR 9228:1986 – Feltros asfálticos para impermeabilização – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis a cartões absorventes saturados com asfalto, sem película
superficial e sem materiais do revestimento. Utilizado na formação de membranas asfálticas. Estes
materiais são denominados feltros asfálticos.
48. ABNT NBR 9229:1988 – Mantas de butil para impermeabilização – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis às mantas de elastômeros calandradas ou extrudadas,
destinadas à execução de impermeabilização na construção civil.
49. ABNT NBR 9230:1986 – Vermiculita expandida – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis no fornecimento de vermiculita expandida para utilização
como isolante térmico, condicionador acústico ou agregado na construção civil.
50. ABNT NBR 9442:1988 – Materiais de construção – Determinação do índice de
propagação superficial de chama pelo método do painel radiante – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método para determinar o índice de propagação superficial de chama em
materiais de construção.
51. ABNT NBR 9457:2013 – Ladrilhos hidráulicos para pavimentação – Especificação e
métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece os requisitos e métodos de ensaio exigíveis para aceitação de ladrilhos
hidráulicos para pavimentação.
52. ABNT NBR 9574:2008 – Execução de impermeabilização
Objetivo: Estabelece as exigências e recomendações relativas à execução de impermeabilização
para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção contra a passagem
de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a
estanqueidade das partes construtivas que a requeiram. Ver NBR 9575.
53. ABNT NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto
Objetivo: Estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização,
para que sejam atendidos os requisitos mínimos de proteção da construção contra a passagem de
fluidos, bem como os requisitos de salubridade, segurança e conforto do usuário, de modo a ser
garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram.
54. ABNT NBR 9685:2005 – Emulsão asfáltica para impermeabilização
Objetivo: Fixa os requisitos mínimos exigíveis para emulsão asfáltica destinada à execução de
impermeabilização.
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55. ABNT NBR 9686:2006 – Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de
imprimação na impermeabilização
Objetivo: Fixa os requisitos mínimos exigíveis para solução e emulsão asfálticas empregadas como
material de imprimação na impermeabilização.
56. ABNT NBR 9688:1986 – Isolantes térmicos de lã cerâmica mantas – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para mantas termoisolantes, à base de lã cerâmica.
57. ABNT NBR 9690:2007 – Impermeabilização – Mantas de cloreto de polivilina (PVC)
Objetivo: Especifica as características de mantas de cloreto de polivinila calandradas ou extrudadas,
sem reforços, destinadas à execução de impermeabilização.
58. ABNT NBR 9909:1987 – Isolantes térmicos de lã cerâmica – Painéis – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para painéis termoisolantes, de lã cerâmica, para temperaturas
até 930ºC e massa aparente de 64 KG/m³ e de 96 KG/m³.
59. ABNT NBR 9910:2002 – Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de
polímeros – Características de desempenho
Objetivo: Especifica as características de desempenho para os asfaltos modificados sem adição de
polímeros, destinados à execução de impermeabilização.
60. ABNT NBR 9952:2007 – Manta asfáltica para impermeabilização
Objetivo: Especifica os requisitos mínimos necessários para a aceitação de mantas asfálticas
utilizadas para impermeabilização, bem como estabelece os métodos de ensaio necessários para a
verificação destes requisitos.
61. ABNT NBR 10151:2003 – Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando ao
conforto da comunidade – Procedimento
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades,
independentemente da existência de reclamações.
62. ABNT NBR 10152:1992 – Níveis de ruído para conforto acústico – Procedimento
Objetivo: Fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos.
63. ABNT NBR 10281:2003 – Torneira de pressão – Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Fixa as condições mínimas exigíveis das torneiras com mecanismo tipo pressão, utilizadas
em ramais prediais e em instalações hidráulicas prediais, de acordo com a NBR 5626.
64. ABNT NBR 10283:2008 – Revestimentos eletrolíticos de metais e plásticos sanitários –
Requisitos e métodos de ensaio
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Objetivo: Especifica os requisitos exigíveis dos revestimentos eletrolíticos das superfícies aparentes
de metais e plásticos sanitários, utilizados nas instalações hidráulicas prediais.
65. ABNT NBR 10404:1988 – Isolantes térmicos de lã cerâmica – Flocos – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para flocos termoisolantes de fibra cerâmica para temperatura
até 1260°C e para temperatura até 1426°C.
66. ABNT NBR 10412:2013 – Isolantes térmicos de lã de vidro feltros de lamelas –
Especificação
Objetivo: Estabelece os requisitos exigíveis para feltros de lamelas termoisolantes à base de lã de
vidro.
67. ABNT NBR 10540:1988 – Aquecedores de água a gás tipo acumulação – Terminologia
Objetivo: Define os termos aplicáveis a aquecedores de água, tipo acumulação, nos quais são
usados combustíveis gasosos.
68. ABNT NBR 10636:1989 – Paredes divisórias sem função estrutural – Determinação da
resistência ao fogo – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método de ensaio, classifica e gradua, quanto à resistência ao fogo, as paredes
e divisórias sem função estrutural, não tratando, porém, da toxidade dos gases emanados pelo
corpo de prova durante a realização dos ensaios.
69. ABNT NBR 10821-3:2011 – Esquadrias externas para edificações Parte 3: Métodos de
ensaio
Objetivo: Especifica os métodos de ensaio para a avaliação de desempenho e classificação de
esquadrias externas para edificações, independentemente do tipo de material.
70. ABNT NBR 10834:2013 – Bloco de solo-cimento sem função estrutural – Requisitos
Objetivo: Estabelece os requisitos para o recebimento de blocos de solo-cimento, destinados à
execução de alvenaria sem função estrutural.
71. ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento
Objetivo: Fixa as exigências necessárias aos projetos das instalações de drenagem de águas pluviais,
visando a garantir níveis aceitáveis de funcionabilidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade
e economia.
72. ABNT NBR 10898:2013 – Sistema de iluminação de emergência
Objetivo: Especifica as características mínimas para as funções a que se destina o sistema de
iluminação de emergência a ser instalado em edificações ou em outras áreas fechadas, na falta de

195

ANEXOS

iluminação natural ou falha da iluminação normal instalada.
73. ABNT NBR 11173:1990 – Projeto e execução de argamassa armada – Procedimento
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para o projeto, execução e controle de peças e obras de
argamassa armada, excluídas aquelas em que se empregue argamassa leve ou outras especiais.
74. ABNT NBR 11358:2013 – Painéis termoisolantes à base de lã de vidro
Objetivo: Estabelece os requisitos para painéis termoisolantes à base de lã de vidro.
75. ABNT NBR 11360:1989 – Isolantes térmicos de lã de vidro – Flocos – Especificação
Objetivo: Fixa as características exigíveis para flocos termoisolantes à base de lã de vidro.
76. ABNT NBR 11361:2013 – Mantas termoisolantes à base de lã de vidro
Objetivo: Estabelece os requisitos para mantas termoisolantes à base de lã de vidro.
77. ABNT NBR 11362:2013 – Feltros termoisolantes à base de lã de vidro
Objetivo: Estabelece os requisitos necessários para a tomada do pedaço de prova em peles e couros.
Esta Norma se aplica à execução de ensaios químicos, físico-mecânicos e biológicos em qualquer
tipo de pele ou couro.
78. ABNT NBR 11364:1994 – Painéis termoisolantes à base de lã de rocha – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para painéis termoisolantes à base de lã de rocha.
79. ABNT NBR 11535:1991 – Misturadores para pia de cozinha tipo mesa – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis de misturadores de pia de cozinha, tipo mesa (bancada),
dotados de dois manípulos, destinados a instalações prediais de água.
80. ABNT NBR 11626:1989 – Isolantes térmicos de lã de rocha – Flocos – Especificação
Objetivo: Fixa as características exigíveis para flocos termoisolantes à base de lã de rocha.
81. ABNT NBR 11675:2011 – Divisórias leves internas moduladas – Verificação da resistência
a impactos – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método para a verificação da resistência a impactos das divisórias leves
internas moduladas (DLIM), padronizadas conforme a ABNT NBR 11683.
82. ABNT NBR 11678:1990 – Divisórias leves internas moduladas – Verificação do
comportamento sob ação de cargas provenientes de peças suspensas – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método para a verificação do comportamento de divisórias leves internas
moduladas (DLIM), sob ação de cargas provenientes de peças suspensas, tais como lavatórios,
tanques, pias, prateleiras etc.
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83. ABNT NBR 11681:1990 – Divisórias leves internas moduladas – Procedimento
Objetivo: Fixa os aspectos que devem ser contemplados quanto ao desempenho das divisórias leves
internas moduladas (DLIM), a fim de possibilitar sua escolha em face das exigências e necessidades
daqueles que as utilizam.
84. ABNT NBR 11682:2009 – Estabilidade de encostas
Objetivo: Prescreve os requisitos exigíveis para o estudo e controle da estabilidade de encostas e de
taludes resultantes de cortes e aterros realizados em encostas. Abrange, também, as condições para
estudos, projeto, execução, controle e observação de obras de estabilização.
85. ABNT NBR 11722:1994 – Feltros termoisolantes à base de lã de rocha – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para feltros termoisolantes à base de lã de rocha.
86. ABNT NBR 11752:2007 – Materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico na
construção civil e refrigeração industrial
Objetivo: Estabelece os requisitos para uso de materiais celulares de poliestireno para isolamento
térmico na construção civil e refrigeração industrial nas temperaturas entre - 50°C e + 70°C.
87. ABNT NBR 11778:1990 – Aparelhos sanitários de material plástico – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para recebimento e aceitação de aparelhos sanitários destinados
ao uso doméstico, fabricados em material plástico.
88. ABNT NBR 11797:1992 – Mantas de etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM) para
impermeabilização – Especificação
Objetivo: Fixa as condições mínimas exigíveis para mantas de EPDM calandradas ou extrudadas,
destinadas à execução de impermeabilização.
89. ABNT NBR 11815:1991 – Misturadores para pia de cozinha tipo parede – Especificação
Objetivo: Fixa as condições exigíveis de misturadores de pia de cozinha tipo parede, dotados de dois
manípulos destinados a instalações prediais de água.
90. ABNT NBR 12090:1991 – Chuveiros elétricos – Determinação da corrente de fuga – Método
de ensaio
Objetivo: Prescreve o método para a determinação da corrente de fuga passível de circular através do
corpo do usuário em chuveiros elétricos utilizados em edificações.
91. ABNT NBR 12450:1990 – Pia monolítica de material plástico – Dimensões – Padronização
Objetivo: Padroniza as dimensões das pias de cozinha monolíticas fabricadas em material plástico.
92. ABNT NBR 12451:1990 – Cuba de material plástico para pia – Dimensões – Padronização
Objetivo: Padroniza as dimensões de cubas fabricadas em material plástico e destinadas à instalação em
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tampos de pias de cozinha de materiais diversos.
93. ABNT NBR 12483:1992 – Chuveiros elétricos – Padronização
Objetivo: Padroniza os chuveiros elétricos que são utilizados em edificações, cujas instalações
elétricas de baixa tensão e hidráulicas de água fria e quente tenham sido projetadas e executadas,
respectivamente, conforme as NBR 5410, NBR 7198 e NBR 8840.
94. ABNT NBR 12693:2013 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio
Objetivo: Estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de extintores de
incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para combate a princípio de
incêndio.
95. ABNT NBR 12722:1992 – Discriminação de serviços para construção de edifícios –
Procedimento
Objetivo: Discrimina os serviços técnicos necessários à elaboração de planejamento, projetos,
fiscalização e condução das construções, destinados especialmente às edificações de propriedade
pública ou privada, residenciais, comerciais, industriais ou agrícolas.
96. ABNT NBR 13047:2001 – Isolante térmico de lã de rocha – Mantas flexíveis com suporte
de tela metálica
Objetivo: Especifica os requisitos exigíveis para mantas flexíveis à base de lã de rocha, com suporte
de tela metálica, destinadas à isolação térmica.
97. ABNT NBR 13103:2013 – Instalação de aparelhos a gás para uso residencial – Requisitos
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos exigíveis para a instalação de aparelhos a gás para uso
residencial, cujo somatório de potências nominais não exceda 80,0 kW (1146,67 kcal/min) em
um mesmo local de instalação.
98. ABNT NBR 13121:2009 – Asfalto elastomérico para impermeabilização
Objetivo: Especifica os requisitos mínimos exigíveis para o asfalto elastomérico aplicado a quente
para impermeabilização.
99. ABNT NBR 13206:2010 – Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para
condução de fluidos – Requisitos
Objetivo: Especifica os requisitos para tubos de cobre leve, médio e pesado, sem costura, fornecidos
em unidades retas e usados para condução de água fria, água quente, gases combustíveis, gases
refrigerantes, gases medicinais e outros fluidos, em instalações residenciais, comerciais e industriais.
100. ABNT NBR 13210:2005 – Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para
água potável – Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece os requisitos e os métodos de ensaio para reservatórios de poliéster reforçados
com fibra de vidro, instalados em residências (casas e edifícios), estabelecimentos comerciais,
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industriais, hospitais e escolas, podendo ser utilizados também na agricultura, piscicultura ou
qualquer aplicação que necessite o acondicionamento de água potável.
101. ABNT NBR 13281:2005 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e
tetos – Requisitos
Objetivo: Especifica os requisitos exigíveis para a argamassa utilizada em assentamento e
revestimento de paredes e tetos.
102. ABNT NBR 13321:2008 – Membrana acrílica para impermeabilização
Objetivo: Fixa os requisitos mínimos exigíveis para membrana acrílica monocomponente à base de
polímeros acrílicos termoplásticos em dispersão aquosa, destinada a impermeabilizar as superfícies
que devem ficar expostas às intempéries, sobre as quais é limitado o trânsito para manutenção
eventual.
103. ABNT NBR 13434-1:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte
1: Princípios de projeto
Objetivo: Fixa os requisitos exigíveis que devem ser satisfeitos pela instalação do sistema de
sinalização de segurança contra incêndio e pânico em edificações.
104. ABNT NBR 13434-2:2004 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico Parte
2: Símbolos e suas formas, dimensões e cores
Objetivo: Padroniza as formas, as dimensões e as cores da sinalização de segurança contra incêndio
e pânico utilizada em edificações, assim como apresenta os símbolos adotados.
105. ABNT NBR 13438:2013 – Blocos de concreto celular autoclavado – Requisitos
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos para o recebimento de blocos de concreto celular
autoclavado.
106. ABNT NBR 13466:1995 – Registro tipo ferrule em ligas de cobre para ramal predial
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para aceitação e/ou recebimento de registro tipo ferrule em
ligas de cobre para ramal predial, em redes de tubos de ferro fundido nodular ou cinzento, de
diâmetro mínimo de 50 mm.
107. ABNT NBR 13523:2008 – Central de gás liquefeito de petróleo – GLP
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos exigíveis para projeto, montagem, alteração, localização
e segurança das centrais de gás liquefeito de petróleo (GLP) com capacidade de armazenagem total
máxima de 1.500 m³, para instalações comerciais, residenciais, industriais e de abastecimento de
empilhadeiras.
108. ABNT NBR 13528:2010 – Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas
– Determinação da resistência de aderência à tração
Objetivo: Prescreve o método para a determinação da resistência de aderência à tração de
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revestimento de argamassa aplicados em obra ou laboratório sobre substratos inorgânicos não
metálicos.
109. ABNT NBR 13531:1995 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades técnicas
Objetivo: Fixa as atividades técnicas de projeto de arquitetura e de engenharia exigíveis para a
construção de edificações.
110. ABNT NBR 13532:1995 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para a elaboração de projetos de arquitetura para a construção
de edificações.
111. ABNT NBR 13571:1996 – Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios –
Especificação
Objetivo: Fixa os requisitos mínimos exigíveis para hastes de aterramento aço-cobreadas e seus
acessórios, utilizados em instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, em
instalações elétricas industriais, comerciais, rurais, prediais e residenciais em geral, instalações de
telecomunicação e centro de processamento de dados e outros.
112. ABNT NBR 13713:2009 – Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático – Requisitos e métodos de
ensaio
Objetivo: Estabelece exigências e recomendações para aparelhos hidráulicos acionados mecanicamente
e com ciclo de fechamento automático, destinados ao uso racional da água em que os fatores higiene e
economia de água são desejáveis.
113. ABNT NBR 13714:2000 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio
Objetivo: Fixa as condições mínimas exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação
e manuseio, bem como as características, dos componentes de sistemas de hidrantes e de mangotinhos
para uso exclusivo de combate a incêndio.
114. ABNT NBR 13724:2008 – Membrana asfáltica para impermeabilização com estrutura
aplicada a quente
Objetivo: Estabelece os requisitos exigíveis para a moldagem de membranas asfálticas para
impermeabilização com estruturante, aplicada a quente, com uma a três armaduras dos seguintes tipos:
a) armadura tecida de poliéster, resinada e termoestabilizada; b) armadura não tecida de poliéster; c)
armadura não tecida de fibras de vidro.
115. ABNT NBR 13818:1997 – Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos
de ensaios
Objetivo: Fixa as características exigíveis para fabricação, marcação, declarações em catálogos,
recebimento, inspeção, amostragem, ensaios opcionais complementares, métodos de ensaios e aceitação
de placas cerâmicas para revestimento.
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116. ABNT NBR 13858-1:1997 – Telhas de concreto Parte 1: Projeto e execução de telhados
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para o projeto e a execução de telhados com telhas de concreto
conforme a ABNT NBR 13858-2.
117. ABNT NBR 13858-2:2009 – Telhas de concreto Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece os requisitos e prescreve os métodos de ensaio para telhas de concreto
destinadas à execução de coberturas.
118. ABNT NBR 13969:1997 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar
e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação
Objetivo: Oferecer alternativas de procedimentos técnicos para o projeto, construção e operação de
unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos de tanque séptico,
dentro do sistema de tanque séptico para o tratamento local de esgotos. As alternativas aqui citadas
devem ser selecionadas de acordo com as necessidades e condições locais onde é implantado o
sistema de tratamento, não havendo restrições quanto à capacidade de tratamento das unidades.
Conforme as necessidades locais, as alternativas citadas podem ser utilizadas complementarmente
entre si, para atender ao maior rigor legal ou para efetiva proteção do manancial hídrico, a critério
do órgão fiscalizador competente.
119. ABNT NBR 14011:1997 – Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas –
Requisitos
Objetivo: Estabelece as características dos aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas,
utilizados em edificações cujas instalações elétricas de baixa tensão e hidráulicas de água fria e
quente tenham sido projetadas e executadas respectivamente conforme as NBR 5410, NBR 5626
e NBR 7198.
120. ABNT NBR 14016:1997 – Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas –
Determinação da corrente de fuga – Método de ensaio
Objetivo: Prescreve o método para determinação da corrente de fuga, passível de circular através
do corpo do usuário, em aquecedores instantâneos de água ou torneiras elétricas, utilizados em
edificações.
121. ABNT NBR 14037:2011 – Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e
manutenção das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos para elaboração e apresentação dos conteúdos a serem
incluídos no manual de uso, operação e manutenção das edificações, elaborado e entregue pelo
construtor e/ou incorporador.
122. ABNT NBR 14121:1998 – Ramal predial – Registro tipo macho em ligas de cobre –
Requisitos
Objetivo: Fixa as condições exigíveis para aceitação e/ou recebimento de registro tipo macho em ligas
de cobre, destinado à tomada e ao bloqueio para ramal predial, em redes distribuidoras de água.
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123. ABNT NBR 14162:2011 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de
ensaio
Objetivo: Especifica os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os sifões destinados a
escoar a água utilizada nas pias, lavatórios, mictórios e tanques, bem como também garante que
os gases gerados no esgoto não retornem ao interior dos ambientes, através da utilização de um
fecho hídrico.
124. ABNT NBR 14323:2013 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios em situação de incêndio
Objetivo: Estabelece os requisitos para o projeto das estruturas de aço e das estruturas mistas de
aço e concreto em situação de incêndio de edificações cobertas pelas ABNT NBR 8800 e ABNT
NBR 14762, conforme os requisitos de resistência ao fogo, prescritos pela ABNT NBR 14432.
125. ABNT NBR 14390:2001 – Misturador para lavatório – Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece os requisitos relativos ao projeto, fabricação e desempenho, bem como os
métodos de ensaio dos misturadores de lavatório destinados a instalações hidráulicas prediais de água
quente e fria, com a função de permitir abertura, fechamento e mistura da água para uso geral. Estes
misturadores são instalados em bancadas que contêm cubas e louças sanitárias ou diretamente em
lavatórios.
126. ABNT NBR 14432:2001 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de
edificações – Procedimento
Objetivo: Estabelece as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação
que integram os edifícios para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural.
127. ABNT NBR 14534:2000 – Torneira de boia para reservatórios prediais de água potável –
Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece as exigências e recomendações para torneiras de boia instaladas em reservatórios
prediais de água potável, para alimentação dos sistemas hidráulicos prediais.
128. ABNT NBR 14580:2000 – Instalações em saneamento – Registro de gaveta PN 16 em
liga de cobre – Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Fixa as condições mínimas exigíveis para a fabricação e o recebimento de registros de
gaveta em ligas de cobre PN 16, com roscas conforme a NBR NM-ISO 7-1, destinados a instalações
hidráulicas em saneamento.
129. ABNT NBR 14718:2008 – Guarda-corpos para edificação
Objetivo: Especifica as condições mínimas de resistência e segurança exigíveis para guarda-corpos de
edificações para uso privativo ou coletivo.
130. ABNT NBR 14762:2010 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis
formados a frio
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Objetivo: Estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos no dimensionamento, à
temperatura ambiente, de perfis estruturais de aço formados a frio, constituídos por chapas ou tiras
de aço-carbono ou aço de baixa liga, conectados por parafusos ou soldas e destinados a estruturas de
edifícios.
131. ABNT NBR 14799:2011 – Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em
polietileno ou em polipropileno, para água potável, de volume nominal até 2 000 L (inclusive)
– Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece as exigências e requisitos para os reservatórios de volume nominal de até 2 000
L (inclusive), constituídos de corpo em polietileno e tampa em polietileno ou em polipropileno,
destinados ao armazenamento e manutenção de água potável para consumo humano, à temperatura
ambiente, e instalados em residências (casas e edifícios), estabelecimentos comerciais, indústrias,
hospitais e escolas, podendo ser utilizados também na agricultura, piscicultura ou qualquer aplicação
que necessite de acondicionamento de água potável.
132. ABNT NBR 14800:2011 – Reservatório com corpo em polietileno, com tampa em
polietileno ou em polipropileno, para água potável, de volume nominal até 2.000 L (inclusive)
– Instalação em obra
Objetivo: Estabelece as exigências mínimas a serem respeitadas para a instalação de reservatório com
corpo em polietileno, com tampa em polietileno ou em polipropileno, para água potável de volume
nominal até 2.000 L (inclusive), utilizado para o armazenamento de água potável à temperatura
ambiente, para consumo humano.
133. ABNT NBR 14833-1:2009 – Revestimento de pisos laminados melamínicos de alta
resistência Parte 1: Requisitos, características, classes e métodos de ensaio
Objetivo: Especifica as características, os requisitos, as classes e definir os métodos de ensaios para
pisos laminados melamínicos de alta resistência.
134. ABNT NBR 14851-1:2002 – Revestimentos de pisos – Mantas (rolos) e placas de linóleo
Parte 1: Classificação e requisitos
Objetivo: Especifica as condições exigíveis para o recebimento de mantas (rolos) e/ou placas de
linóleo para revestimento de piso, bem como os requisitos geométricos e dimensionais, os gerais e os
opcionais.
135. ABNT NBR 14863:2012 – Reservatório de aço inoxidável para água potável
Objetivo: Estabelece os requisitos exigíveis para aceitação e recebimento de reservatórios de aço
inoxidável, utilizados para armazenamento, à pressão atmosférica e temperatura ambiente, de água
potável para consumo humano.
136. ABNT NBR 14877:2002 – Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece as exigências e recomendações para duchas higiênicas instaladas em banheiros
e sanitários em geral para higiene íntima ou parcial.
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137. ABNT NBR 14878:2004 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários –
Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Fixa os requisitos exigíveis para as ligações flexíveis.
138.

ABNT NBR 14930:2003 – Não tecidos – Desprendimento de partículas – Linting

Objetivo: Define o método de ensaio para medir a perda de partículas (linting) da superfície
dos não tecidos, avaliados a massa das partículas, principalmente fibras, que provavelmente se
desprenderam da superfície dos não tecidos sob determinadas condições de uso.
139. ABNT NBR 14913:2011 – Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos
de ensaio
Objetivo: Especifica os requisitos mínimos para fabricação, classificação, dimensionamento,
segurança, funcionamento e acabamento superficial de fechaduras de embutir para serem
empregadas nas portas de edificações.
140. NBR 14917-1:2011 – Revestimentos resilientes para pisos – Manta (rolo) ou placa
(régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC Parte 1: Requisitos, características
e classes
Objetivo: Especifica os requisitos para o recebimento de mantas (rolos) e placas (réguas) vinílicas
flexíveis homogêneas (HO) e heterogêneas (HT) em PVC, para revestimento de piso, bem como
os requisitos geométricos, dimensionais e físicos.
141. ABNT NBR 14974-2:2003 – Bloco sílico-calcário para alvenaria Parte 2: Procedimentos
para execução de alvenaria
Objetivo: Fixa os requisitos exigíveis que devem ser obedecidos na execução e no controle de obras
em alvenaria estrutural (não armada, autoportante e armada) com blocos sílico-calcários maciços,
perfurados e vazados.
142. ABNT NBR 15097-2:2011 – Aparelhos sanitários de material cerâmico Parte 2:
Procedimento para instalação
Objetivo: Estabelece as exigências e requisitos mínimos que devem atender as instalações de
aparelhos sanitários de material cerâmico.
143. ABNT NBR 15200:2012 – Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio
Objetivo: Estabelece os critérios de projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio e a
forma de demonstrar o seu atendimento, conforme requisitos de resistência ao fogo estabelecidos
na ABNT NBR 14432.
144. ABNT NBR 15206:2005 – Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas –
Requisitos e métodos de ensaio
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Objetivo: Estabelece os requisitos e métodos de ensaio relativos ao projeto, fabricação, desempenho
e manutenção dos chuveiros ou duchas destinados a instalações hidráulicas prediais de água quente
e fria.
145. ABNT NBR 15210-1:2013 – Telha ondulada de fibrocimento sem amianto e seus
acessórios Parte 1: Classificação e requisitos
Objetivo: Prescreve os requisitos para aceitação das telhas onduladas de fibrocimento sem amianto,
com comprimento maior que 0,9 m, e de seus acessórios.
146. ABNT NBR 15215-1:2005 – Iluminação natural Parte 1: Conceitos básicos e definições
Objetivo: Estabelece os conceitos e define os termos relacionados com a iluminação natural e o
ambiente construído, agrupando-os em três linhas: termos gerais, componentes de iluminação
natural e elementos de controle.
147. ABNT NBR 15215-2:2005 – Iluminação natural Parte 2 – Procedimentos de cálculo
para a estimativa da disponibilidade de luz natural
Objetivo: Estabelece procedimentos estimativos de cálculo da disponibilidade da luz natural em
planos horizontais e verticais externos, para condições de céu claro, encoberto e parcialmente
encoberto ou intermediário.
148. ABNT NBR 15215-3:2007 – Iluminação natural Parte 3: Procedimento de cálculo para a
determinação da iluminação natural em ambientes internos
Objetivo: Descreve um procedimento de cálculo para a determinação da quantidade de luz natural
incidente em um ponto interno num plano horizontal, através de aberturas na edificação.
149. ABNT NBR 15215-4:2005 – Iluminação natural Parte 4: Verificação experimental das
condições de iluminação interna de edificações – Método de medição
Objetivo: Prescreve os métodos para a verificação experimental das condições de iluminância e
luminância de ambientes internos.
150. ABNT NBR 15220-1:2005 – Desempenho térmico de edificações Parte 1: Definições,
símbolos e unidades
Objetivo: Estabelece as definições e os correspondentes símbolos e unidades de termos relacionados
com o desempenho térmico de edificações.
151. ABNT NBR 15220-2:2008 – Desempenho térmico de edificações Parte 2: Método de
cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de
elementos e componentes de edificações
Objetivo: Estabelece procedimentos para o cálculo das propriedades térmicas (resistência, transmitância
e capacidade térmica, atraso térmico e fator de calor solar) de elementos e componentes de edificações.
152. ABNT NBR 15220-3:2005 – Desempenho térmico de edificações Parte 3: Zoneamento
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bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse
social
Objetivo: Estabelece um zoneamento bioclimático brasileiro abrangendo um conjunto de
recomendações e estratégias construtivas destinadas às habitações unifamiliares de interesse social.
153. ABNT NBR 15220-4:2005 – Desempenho térmico de edificações Parte 4: Medição da
resistência térmica e da condutividade térmica pelo princípio da placa quente protegida
Objetivo: Estabelece o método absoluto para medição, em regime permanente, da resistência
térmica e da condutividade térmica de materiais sólidos, usando-se a aparelhagem denominada
placa quente protegida, tendo a placa uma largura total ou diâmetro acima de 200 mm e uma
largura do anel de guarda entre 1/4 e 1/6 do diâmetro ou da largura total.
154. ABNT NBR 15220-5:2005 – Desempenho térmico de edificações Parte 5: Medição da
resistência térmica e da condutividade térmica pelo método fluximétrico
Objetivo: O método é aplicável somente se, durante toda a duração da medição, as transferências
de umidade (redistribuição e absorção) forem desprezíveis.
155. ABNT NBR 15267:2005 – Instalações hidráulicas prediais – Misturador monocomando
para lavatório – Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, fabricação, desempenho e
manutenção dos misturadores monocomando para lavatório, destinados às instalações hidráulicas
prediais de água quente e fria.
156. ABNT NBR 15270-2:2005 – Componentes cerâmicos Parte 2: Blocos cerâmicos para
alvenaria estrutural – Terminologia e requisitos
Objetivo: Define os termos e fixa os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no
recebimento de blocos cerâmicos estruturais a serem utilizados em obras de alvenaria estrutural,
com ou sem revestimento.
157. ABNT NBR 15319:2007 – Tubos de concreto, de seção circular, para cravação –
Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Fixa os requisitos e métodos de ensaio para aceitação de tubos de concreto armado, de
seção circular, para execução de obras lineares pelo método subterrâneo não destrutivo, com tubos
cravados mecanicamente (macaqueados), para utilização como revestimento definitivo.
158. ABNT NBR 15423:2006 – Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece as exigências para válvulas de escoamento usadas em aparelhos sanitários
ligados às instalações prediais de esgoto, para a captação de águas de uso doméstico.
159. ABNT NBR 15491:2010 – Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias –
Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Estabelece as condições a que devem atender as caixas de descarga destinadas à limpeza
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de bacias sanitárias fabricadas de material cerâmico.
160. ABNT NBR 15526:2012 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em
instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos exigíveis para o projeto e a execução de redes de
distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais que não
excedam a pressão de operação de 150 kPa (1,53 kgf/cm2) e que possam ser abastecidas tanto por
canalização de rua (conforme ABNT NBR 12712 e ABNT NBR 14461), como por uma central
de gás (conforme ABNT NBR 13523 ou outra norma aplicável), sendo o gás conduzido até os
pontos de utilização através de um sistema de tubulações.
161. ABNT NBR 15704-1:2011 – Registro – Requisitos e métodos de ensaio Parte 1:
Registros de pressão
Objetivo: Especifica os requisitos mínimos e os métodos de ensaio relativos ao projeto, fabricação,
desempenho e manutenção dos registros de pressão destinados à abertura, fechamento e controle
de vazão, nas instalações hidráulicas prediais de água potável fria ou quente.
162. ABNT NBR 15705:2009 – Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta –
Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Especifica os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os registros de gaveta
destinados a instalações hidráulicas prediais de água fria ou quente.
163. ABNT NBR 15758-2:2009 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall –
Projeto e procedimentos executivos para montagem
Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros
Objetivo: Estabelece as diretrizes para projeto e seleção de sistemas de forros em chapas de gesso
para drywall, os procedimentos executivos para montagem e instalação, e as verificações para o
recebimento dos serviços.
164. ABNT NBR 15812-1:2010 – Alvenaria estrutural – Blocos cerâmicos Parte 1: Projetos
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos exigíveis para o projeto de estruturas de alvenaria de blocos
cerâmicos. Também se aplica à análise do desempenho estrutural de elementos de alvenaria de blocos
cerâmicos inseridos em outros sistemas estruturais.
165. ABNT NBR 15812-2:2010 – Alvenaria estrutural – Blocos cerâmicos Parte 2: Execução e
controle de obras
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos exigíveis para a execução e o controle de obras com estruturas
de alvenaria de blocos cerâmicos.
166. ABNT NBR 15813-1:2010 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais
de água quente e fria Parte 2: Conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo 3 –
Requisitos
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Objetivo: Estabelece os requisitos específicos para fabricação, aceitação e/ou recebimento de
conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo 3 para instalações prediais para
transporte de água quente e fria para o consumo humano, instaladas por processos térmicos de
fusão com tubos fabricados de acordo com a ABNT NBR 15813 – Parte 1, em aplicações sob
temperaturas e classificação de condições de serviço.
167. ABNT NBR 15813-2:2010 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais
de água quente e fria Parte 2: Conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo
3 – Requisitos
Objetivo: Esta parte da ABNT NBR 15813 estabelece os requisitos específicos para fabricação,
aceitação e/ou recebimento de conexões de polipropileno copolímero random (PP-R) tipo 3 para
instalações prediais para transporte de água quente e fria para o consumo humano, instaladas por
processos térmicos de fusão com tubos fabricados de acordo com a ABNT NBR 15813 – Parte 1,
em aplicações sob temperaturas e classificação de condições de serviço.
168. ABNT NBR 15813-3:2010 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais
de água quente e fria Parte 3: Tubos e conexões de polipropileno copolímero random (PP-R)
tipo 3 – Montagem, instalação, armazenamento e manuseio
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos de montagem, instalação, armazenamento e manuseio
de tubos e conexões de polipropileno copolímero random tipo 3 (PP-R) empregados para condução
de água quente e fria em instalações prediais.
169. ABNT NBR 15857:2011 – Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias –
Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Especifica as condições a que devem atender as válvulas de descarga utilizadas nas
instalações hidráulicas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5626, destinadas à limpeza
das bacias sanitárias fabricadas de material cerâmico.
170. ABNT NBR 15884-1:2011 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais
de água quente e fria – Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 1: Tubos – Requisitos
Objetivo: Estabelece os requisitos, inspeções e métodos de ensaio para fabricação e recebimento
de tubos de policloreto de vinila clorado (CPVC) para sistemas prediais de distribuição de água
quente e fria para o consumo humano, instalados por processo de soldagem química, com conexões
fabricadas de acordo com a ABNT NBR 15884-2, em aplicações e classificação de serviço de
acordo com a Tabela 1. As condições de serviço devem ser combinadas com as pressões de projeto
(PD) de 900 kPa (estática + sobrepressão) para temperaturas de até 70°C e de 2 400 kPa (estática
+ sobrepressão) para uma temperatura de 20°C.
171. ABNT NBR 15884-2:2011 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais
de água quente e fria – Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 2: Conexões – Requisitos
Objetivo: Estabelece os requisitos, inspeções e métodos de ensaio para fabricação e recebimento
de conexões para sistemas prediais de distribuição de água quente e fria de policloreto de vinila
clorado (CPVC) para o consumo humano, instalados por processo de soldagem química, com
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tubos fabricados de acordo com a ABNT NBR 15884-1, em aplicações e classificação de serviço de
acordo com a Tabela 1. As condições de serviço devem ser combinadas com as pressões de projeto
(PD) de 900 KPa (estática + sobrepressão) para temperaturas de até 70°C e de 2 400 kPa (estática
+ sobrepressão) para uma temperatura de 20°C.
172. ABNT NBR 15884-3:2010 – Sistema de tubulações plásticas para instalações prediais
de água quente e fria – Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 3: Montagem, instalação,
armazenamento e manuseio
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos de montagem, instalação, armazenamento e manuseio
de tubos e conexões de CPVC empregados para condução de água quente e fria em instalações
prediais projetadas de acordo com as ABNT NBR 7198 e ABNT NBR 5626.
173. ABNT NBR 15930-2:2011 – Portas de madeira para edificações Parte 2: Requisitos
Objetivo: Especifica os requisitos para o estabelecimento e avaliação do perfil de desempenho e a
respectiva classificação de portas de madeira para edificações de acordo com a ocupação e local de
uso.
174. ABNT NBR 15939-1:2011 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais
de água quente e fria – Polietileno reticulado (PE-X) Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio
Objetivo: Especifica os aspectos gerais dos produtos que compõem os sistemas de tubulação de
polietileno reticulado (PE-X), destinados à utilização em instalações de água quente e fria, para a
condução de água destinada ou não ao consumo humano, e em instalações de calefação a pressões
e temperaturas de projeto de acordo com a classe de aplicação.
175. ABNT NBR 15939-2:2011 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais
de água quente e fria – Polietileno reticulado (PE-X) Parte 2: Procedimentos para projeto
Objetivo: Especifica os requisitos mínimos de procedimentos para projeto de tubulações de
polietileno reticulado (PE-X) empregados para condução de água quente e fria em instalações
prediais destinadas ou não ao consumo humano.
176. ABNT NBR 15939-3:2011 – Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais
de água quente e fria – Polietileno reticulado (PE-X) Parte 3: Procedimentos para instalação
Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos de procedimentos de transporte, armazenamento,
manuseio, montagem e instalação de tubulações em polietileno reticulado (PE-X) empregadas para
condução de água quente e fria em instalações prediais destinadas ou não ao consumo humano.
177. ABNT NBR 15961-1:2011 – Alvenaria estrutural – Blocos de concreto Parte 1: Projeto
Objetivo: Especifica os requisitos mínimos exigíveis para o projeto de estruturas de alvenaria de
blocos de concreto.
178. ABNT NBR 15961-2:2011 – Alvenaria estrutural – Blocos de concreto Parte 2: Execução
e controle de obras
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Objetivo: Estabelece os requisitos mínimos exigíveis para a execução e o controle de obras com
estruturas de alvenaria de blocos de concreto.
179. ABNT NBR 17240:2010 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto,
instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio –
Requisitos
Objetivo: Especifica requisitos para projeto, instalação, comissionamento e manutenção de
sistemas manuais e automáticos de detecção e alarme de incêndio em e ao redor de edificações,
conforme as recomendações da ABNT ISO/TR 7240-14.
180. ISO 140-4:1998 Substituída por: ISO 16283-1:2014
181. ISO 140-5:1998 Substituída por: ISO 16283-1:2014
182. ISO 140-7:1998 Substituída por: ISO 16283-1:2014
183. ISO 717-1:2013 - Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 1: Airborne sound insulation
184. ISO 717-2:2013 - Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building
elements - Part 2: Impact sound insulation
185. ISO 776:2011 - Pulps - Determination of acid-insoluble ash
186. ISO 1182:2010 - Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test
187. ISO 3585:1998 - Borosilicate glass 3.3 - Properties
188. ISO 6944-1:2008 - Fire containment - Elements of building construction - Part 1:
Ventilation ducts
189. ISO 8302:1991 - Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance
and related properties - Guarded hot plate apparatus
190. ISO 10052:2004 - Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound
insulation and of service equipment sound - Survey method
191. ISO 10140-2:2010 - Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of
building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation
192. ISO 11925-2:2010 - Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct
impingement of flame - Part 2: Single-flame source test
193. ISO 15686-1:2011 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 1:
General principles and framework (Edificações e bens construídos - Planejamento de vida
útil - Parte 1: Princípios gerais e de enquadramento)
194. ISO 15686-2:2012 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2:
Service life prediction procedures (Edificações e bens construídos - Planejamento de vida útil
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- Parte 2: Previsão da vida útil - Procedimentos)
195. ISO 15686-3:2002 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 3:
Performance audits and reviews (Edificações e bens construídos - Planejamento de vida útil
- Parte 3: Auditorias de desempenho e as revisões)
196. ISO 15686-5:2008 - Building Construction -- Service Life Planning -- Part 5: Life-cycle
costing (Edificações e bens construídos – Planejamento de vida útil – Parte 5: Custo do ciclo
de vida)
ISO 15686-6:2004 – CANCELADA
197. ISO 15686-7:2006 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7:
Performance evaluation for feedback of service life data from practice (Edificações e bens
construídos - Planejamento de vida útil - Parte 7: Avaliação de desempenho realimentando
os dados de vida útil - Prática)
198. ISO 16032:2004 - Acoustics - Measurement of sound pressure level from service
equipment in buildings - Engineering method
199. ISO 16283-1:2014 - Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings
and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation
200. UNE-EN 410:2011 - Vidrio para la edificación - Determinación de las características
luminosas y solares de los acristalamientos
201. UNE-EN 12898:2001 - Vidrio para la edificación. Determinación de la emisividad.
202. ANSI/ASHRAE 74:1998 - Method of Measuring Solar-Optical Properties of Materials
203. BS 7453:1991* - Guide to durability of buildings and building elements, products and
components
* Para parametrização da VUP foram utilizados conhecimentos já consolidados internacionalmente,
principalmente os definidos nesta norma inglesa.
203. JIS A 1423:1983 - Simplified test method for emissivity by infrared radio meter
204. ANSI/ASHRAE Standard 140:2011 - Standard Method of Test for the Evaluation of
Building Energy Analysis Computer Programs
205. DD ENV 1187:2002 - Test methods for external fire exposure to roofs
206. Eurocode 2:2005 – Design of concrete structures
207. Eurocode 3:2007 - Design of steel structures
208. Eurocode 4:2007 - Design of composite steel and concrete structures
209. Eurocode 5:1991 - Design of timber structures
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210. Eurocode 6:1996 - Design of masonry structures
211. Eurocode 9:2009 - Design of aluminium structures
212. ASTM C177 - 13 - Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and
Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus
213. ASTM C1371 - 2010 - Standard Test Method for Determination of Emittance of
Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers
214. ASTM C351-92b - 1999 - Standard Test Method for Mean Specific Heat of Thermal
Insulation (Withdrawn 2008)
215. ASTM C518 - 10 - Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission
Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus
216. ASTM D1413 - 07 - Standard Test Method for Wood Preservatives by Laboratory SoilBlock Cultures
217. ASTM D2939-03 - Standard Test Methods for Emulsified Bitumens Used as Protective
Coatings (Withdrawn 2012)
218. ASTM E 96 - 00e1 - Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
219. ASTM E424 - 71(2007) - Standard Test Methods for Solar Energy Transmittance and
Reflectance (Terrestrial) of Sheet Materials
220. ASTM E662-03 - Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke
Generated by Solid Materials
221. ASTM E662 - 13d - Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke
Generated by Solid Materials
222. ASTM G154-06 - Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV
Exposure of Nonmetallic Materials
223. ASTM G155:05a - Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for
Exposure of Non-Metallic Materials
224. BS EN 13823:2010 - Reaction to fire tests for building products. Building products
excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
225. UBC Standard N° 26-3 - Room Fire Test Standard for Interior of Foam Plastic Systems
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b) ABNT NBR 16280:2014
Como complemento às referências normativas citadas anteriormente, relacionamos e detalhamos
a NBR 16280, norma técnica que deve ser atendida e consultada no caso de reforma em edificações
realizadas a partir de 18/04/2014. Evidentemente, esta norma não é citada nas normativas da
NBR 15575, mas é correlata e desperta interesse por parte significativa de arquitetos que atuam na
área de reformas e arquitetura de interiores.
A norma da ABNT NBR 15575:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho não é
aplicável à reforma/ampliações ou retrofit, em seu texto está descrito que não poderão ser efetuadas
quaisquer modificações que prejudiquem o desempenho original, como entregue pela construtora,
sendo que esta não é responsável pelas modificações efetuadas pelo usuário, que, se realizadas,
deverão atender integralmente a:
NBR 16280 – Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas – Requisitos que
têm como objetivo estabelecer os requisitos para os sistemas de gestão de controle de processos,
projetos, execução e segurança.
Tabela das normas técnicas necessárias para a aplicação da ABNT NBR 16280:2014

Normas Técnicas

Objetivo

ABNT NBR 12721:2007 - Avaliação de custos
unitários de construção para incorporação
imobiliária e outras disposições para
condomínios edifícios – Procedimento

Estabelece os critérios para avaliação de custos unitários, cálculo
do rateio de construção e outras disposições correlatas, conforme as
disposições fixadas e as exigências estabelecidas na Lei Federal 4.591/64.

ABNT NBR 14037:2011 - Diretrizes para
elaboração de manuais de uso, operação e
manutenção das edificações - Requisitos para
elaboração e apresentação dos conteúdos

Estabelece os requisitos mínimos para elaboração e apresentação dos
conteúdos a serem incluídos no manual de uso, operação e manutenção
das edificações, elaborado e entregue pelo construtor e/ou incorporador,
conforme legislação vigente.

NBR 15575-1:2013 - Edificações habitacionais Desempenho Parte 1: Requisitos gerais

Estabelece os requisitos e critérios de desempenho aplicáveis às edificações
habitacionais, como um todo integrado, bem como a serem avaliados de
forma isolada para um ou mais sistemas específicos.

ABNT NBR 15575-2:2013 - Edificações
habitacionais - Desempenho Parte 2: Requisitos
para os sistemas estruturais

Estabelece os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam somente
ao sistema estrutural da edificação habitacional.

ABNT NBR 15575-3:2013 - Edificações
habitacionais - Desempenho Parte 3: Requisitos
para os sistemas de pisos

Estabelece os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam ao
sistema de pisos da edificação habitacional.
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Normas Técnicas

Objetivo

ABNT NBR 15575-4:2013 - Edificações
habitacionais - Desempenho Parte 4: Requisitos
para os sistemas de vedações verticais
internas e externas - SVVIE

Estabelece os requisitos, os critérios e os métodos para a avaliação do
desempenho de sistemas de vedações verticais internas e externas (SVVIE)
de edificações habitacionais ou de seus elementos.

ABNT NBR 15575-5:2013 - Edificações
habitacionais - Desempenho Parte 5: Requisitos
para os sistemas de coberturas

Estabelece os requisitos e critérios de desempenho requeridos para os
sistemas de coberturas para edificações habitacionais.

ABNT NBR 15575-6:2013 - Edificações
habitacionais - Desempenho Parte 6: Requisitos
para os sistemas hidrossanitários

Estabelece os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam ao
sistema hidrossanitário da edificação habitacional.

ABNT NBR 5671:1991 - Participação dos
intervenientes em serviços e obras de
engenharia e arquitetura.

ABNT NBR 5674:2012 - Manutenção de
edificações - Requisitos para o sistema de
gestão de manutenção

ABNT NBR 9077:2001 - Saídas de emergência
em edifício
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Fixa as condições exigíveis de participação dos intervenientes e serviços
e obras de engenharia e arquitetura, definindo suas responsabilidades
e prerrogativas, visando garantir características adequadas aos
empreendimentos.

Esta Norma estabelece os requisitos para a gestão do sistema de
manutenção de edificações. A gestão do sistema de manutenção inclui
meios para: a) preservar as características originais da edificação;
b) prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos
seus sistemas, elementos ou componentes. Edificações existentes
antes da vigência desta Norma devem se adequar ou criar os seus
programas de manutenção atendendo ao apresentado nesta
Norma. Os anexos desta Norma apresentam exemplos de modelos
não restritivos ou exaustivos a serem adaptados em função das
características específicas da edificação.
Esta Norma fixa as condições exigíveis que as edificações devem
possuir.
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A. PORTUGAL ARQUITETOS
ANDRÉ PETRACCO ARQUITETURA
ANNA PONZONI ARQUITETURA
AT ARQUITETURA
CABRAL ARQUITETOS
DEBIAGI ARQUITETOS URBANISTAS
DINO DAMIANI ARQUITETOS
HAAS & JESUS ARQUITETOS
IDÉIA1 ARQUITETURA E PLANEJAMENTO
IZAMARA GIODA ARQUITETOS
JOSÉ DE BARROS LIMA ARQUITETURA
KOREN ARQUITETOS
MILANI ARQUITETURA E CONSULTORIA
MONSERRAT ARQUITETOS ASSOCIADOS
MORAES BRENTANO ARQUITETURA
NEDEFF ARQUITETURA
NÚCLEO ARQUITETURA
NUNES & CIANCIO
O.E. ARQUITETOS E URBANISTAS
OSPA: OBINO SOUZA PINTO ARQUITETURA E URBANISMO
PEDRO GABRIEL & BONINI ARQUITETURA
RONALDO REZENDE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO
ROSSI ARQUITETURA & URBANISMO
SANGUINETTI & SAFFER ARQUITETURA
SANTINI & ROCHA ARQUITETOS
SCHAAN ARQUITETURA DE SOLUÇÕES
SOLON NHUCH ARQUITETURA
SOUZA & CAMPELO ARQUITETOS ASSOCIADOS
TAKEDA ARQUITETOS PAISAGISTAS
TORRES & BELLO ARQUITETOS ASSOCIADOS
TRIA SISTEMAS DE ARQUITETURA
TRIPLE ARQUITETURA
VALLE ARQUITETOS
ZAFFARI FARIA ARQUITETURA
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