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Realização: Promoção:

Diretriz ABNT: Revisão após cinco anos em vigor.

Princípio envolvido: Promover ajustes a partir da experiência de emprego 

efetivo da norma.

Iniciativa CBIC/SENAI/SindusCon-SP/Secovi-SP:

• Promover o levantamento prévio de necessidades de ajustes detectadas por 

todos os agentes envolvidos.

• Desta forma, organizando as visões e demandas, propiciar a análise prévia e 

com isso viabilizar o planejamento dos trabalhos da Comissão de Estudos 

visando o consenso, a racionalização do tempo e a precisão de revisar o que é 

de fato necessário para o mercado poder aplicar plenamente a norma.
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Realização: Promoção:

1. Identificação dos requisitos com maior necessidade de ajustes em função 

da experiência de aplicação da norma.

• Segurança contra incêndio; Desempenho térmico; Desempenho lumínico; 

Desempenho acústico – vedações verticais e pisos.

2. Estruturação de workshops que possibilitassem analisar as 

necessidades sob a ótica de todos os agentes diretamente envolvidos.

3. Estruturação de solicitação de contribuições por escrito sobre todos os 

requisitos e não somente os requisitos abordados nos workshops de 

modo a ampliar a consulta.

4. Análise e organização das necessidades apontadas.

5. Apoio e participação em workshop promovido pela Escola Politécnica da 

USP sobre o requisito de Durabilidade.

Etapas que foram seguidas: 
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Workshops realizados – 22 de fevereiro, 16 de março, 05 de abril, 19 de abril:

Foram convidados para os workshops:

• Todas as entidades de projeto que têm ação direta sobre a implantação da norma de 

desempenho; 

• As entidades de fabricantes de materiais, componentes e sistemas construtivos 

envolvidas nos sistemas construtivos abrangidos pela ABNT NBR 15575;

• As entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

• As instituições técnicas avaliadoras – ITAs - do SINAT/PBQP-H;

• Representantes da CBIC e Sinduscons, Secovi-SP.

Palestrantes:

• Especialistas nos temas – pesquisadores, consultores;

• Representantes de empresas e entidades de projeto;

• Representantes de empresas incorporadoras e construtoras;

• Representantes de entidades de fabricantes de materiais, componentes e sistemas.
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Realização: Promoção:

Workshops:

• Foram transmitidos ao vivo via Facebook CBIC com grande número de 

visualizações.

• Foram registrados em relatórios.

Contribuições por escrito:

26 (vinte e seis) contribuições de instituições, entidades e empresas  de SP, RS, 

SC, MG, GO, PE abrangendo todos os requisitos e critérios da ABNT NBR 15575 

em suas seis partes.
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Realização: Promoção:

• 26 estados federados
• Distrito Federal
• 5.570 municípios

Sem esquecer que: a norma é de abrangência nacional.
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Realização: Promoção:

RESUMO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS E DISCUTIDAS NO WORKSHOP 

SOBRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

22 de fevereiro de 2018 – São Paulo
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Necessidade de alinhamento dos requisitos e critérios da ABNT NBR 15575 com outras 

normas ABNT que surgiram depois de sua publicação e com a legislação sobre 

segurança contra incêndio:

• Todos os critérios de reação ao fogo precisam ser harmonizadas com a  ABNT 

NBR 16626  - Classificação da reação ao fogo de produtos de construção (observar 

que ela não define em que ambientes usar cada classe o que é definido pela NBR 

15575 e deve ser mantido); critério para pisos em que há mantas acústicas precisa 

ser reavaliado em relação à viabilidade de ensaiar; na ABNT NBR 16626 há um 

critério de gotejamento não contemplado na ABNT NBR 15575

• Harmonização dos critérios de resistência ao fogo com as instruções técnicas de 

Corpo de Bombeiros ou Normas Técnicas como são chamadas em alguns estados –

foi mencionado que há um processo de unificação em curso com 16 estados já 

utilizando a mesma regulamentação – a ABNT NBR 15575 impede que seja utilizado 

o Método do Tempo Equivalente que permite a redução do TRRF global do edifício 

em 30 minutos.
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• Em requisitos em que a ABNT NBR 15575 remete para outras normas observar 

que estas outras normas precisam de revisão – exemplos: ABNT NBR 9077 

(Saídas de emergência); ABNT NBR 5628 (Método de ensaio de resistência ao 

fogo). Uma análise neste sentido deverá ser feita com o CB 24 – Comitê 

Brasileiro de Segurança contra Incêndio da ABNT.

• Os critérios de selagem previstos na Parte 3 da norma precisam ser melhor 

definidos, pois há questionamento sobre a selagem de tubulações poliméricas 

em áreas molhadas e quanto à clareza da forma de aplicar nas várias situações 

de projeto e de avaliar estas selagens. 
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RESUMO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS E DISCUTIDAS NO WORKSHOP 

SOBRE DESEMPENHO TÉRMICO E LUMÍNICO

16 de março de 2018 – Brasília
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DESEMPENHO TÉRMICO: 

• A ABNT NBR 15575 está fundamentada em requisitos/critérios relacionados ao 

desempenho térmico das fachadas e coberturas segundo as zonas 

bioclimáticas definidas na ABNT NBR 15220 – Transmitância Térmica e 

Capacidade Térmica – (método simplificado), como prioritário e em segundo 

lugar (se não atender estes primeiros) a requisitos de temperaturas de verão e de 

inverno atingidas nos ambientes de permanência prolongada em comparação a 

valores referência para dias típicos de projeto segundo a localidade. Também há 

requisito/critérios de ventilação dos ambientes.

• Foi discutida a necessidade de alterar estes requisitos e critérios com as 

seguintes questões envolvidas:

 O método simplificado para um sistema construtivo de vedações e para um 

sistema construtivo de coberturas é importante/adequado como avaliação do 

desempenho deste sistema. No entanto, como único critério/método de 

avaliação de uma edificação é insuficiente para determinar um desempenho 

térmico mínimo adequado à habitação.
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 O método da simulação computacional aplicado da forma como está na 

norma foi também considerado inadequado, porque avalia o projeto com relação 

a apenas dois dias do ano – dia típico de verão e dia típico de inverno – o que era 

praticado há anos atrás, quando não se dispunha de softwares de simulação com 

facilidade, como atualmente em que se realiza a simulação dinâmica, que avalia o 

comportamento em relação a todos os dias do ano e compara com temperaturas de 

referência diferentes das temperaturas de dias típicos.

Para exemplificar: o dia típico de projeto de verão de São Paulo tem temperatura de 

31,9°C e pelo critério atual da ABNT NBR 15575 se na simulação os sistemas e 

condições de projeto apontarem uma temperatura igual ou menor do que este valor 

nos ambientes da edificação o critério de desempenho térmico mínimo está atendido e 

no inverno a temperatura típica de projeto, por exemplo, de Curitiba é de 0,7°C e 

assim aceita-se como desempenho mínimo que a temperatura de inverno nos 

ambientes da edificação seja igual ou maior que 3,7° .
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 Também foi sugerido pelo IPT um novo critério relacionado ao risco de 

ocorrência de condensação que pode ser avaliado por simulação computacional.

 Foi discutida a necessidade de revisar a ABNT NBR 15220 Parte 3 que define o 

zoneamento bioclimático, o qual precisa ser ampliado para mais de 8 zonas e 

também para tirar dela o caráter do título atual de se aplicar apenas a habitação de 

interesse social.

 Foi mencionado o trabalho desenvolvido pelo Prof. Maurício Roriz em 2014, 

passando-se das atuais 8 zonas bioclimáticas para 24 (Vinte e quatro) Grupos 

Climáticos – trabalho já disponível para ser utilizado numa revisão da ABNT NBR 

15220-3.



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

 Por outro lado o método de simulação computacional também permite várias 

condições de novas simulações quando o projeto não atende às temperaturas 

típicas que são condições consideradas incompatíveis com condições reais de uso.

 O método de simulação pode ser inteiramente alinhado com o método como se 

avalia o desempenho térmico no sistema de etiquetagem energética que está 

sendo revisado no âmbito do INMETRO e assim se pode unificar os critérios da 

norma de desempenho com os requisitos e critérios para etiquetagem.

 Foi destacado que a etiquetagem energética de edificações é uma tendência 

fortemente trabalhada no Plano Nacional de Eficiência Energética do Ministério das 

Minas e Energia, podendo se tornar obrigatória, daí a conveniência de unificar os 

critérios.

 Como grande conclusão do workshop observou-se que há um consenso entre 

os especialistas de que deverá ser estabelecido um novo protocolo sobre como 

se avaliar pelo método da simulação, uma vez que os procedimentos precisam ser 

atualizados com relação ao que é a metodologia atual por softwares mais disponíveis 

e acessíveis do que na época em que a ABNT NBR 15575 começou a ser 

desenvolvida.
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DESEMPENHO LUMÍNICO

• Foi discutida a necessidade de adequar os critérios de desempenho lumínico

natural  a método de avaliação do projeto por simulação computacional com 

definição mais precisa das condições de realização da simulação, incluindo os 

critérios que o software a ser usado deve atender.

• A imprecisão das definições atuais sobre o método de avaliação estão levando 

a avaliações que se mostram distorcidas penalizando os projetos que em várias 

situações observadas no mercado não atendem ao mínimo da norma em 

determinados ambientes (também se observou que em parte há necessidade de que 

os projetos sejam mais trabalhados na sua concepção com soluções de projeto que 

levem em conta o desempenho lumínico).

• Discutiu-se assim a necessidade reformulação de todo o método de avaliação do 

desempenho lumínico natural.

• Na iluminação artificial foi demonstrada a necessidade de alinhamento com a norma 

ABNT NBR ISO 8995 que substituiu a ABNT NBR 5413 mencionada na norma de 

desempenho.
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RESUMO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS E DISCUTIDAS NO WORKSHOP 

SOBRE DESEMPENHO ACÚSTICO – SISTEMAS DE VEDAÇÕES VERTICAIS 

INTERNAS E EXTERNAS

05 de abril de 2018 – São Paulo
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• Apontada a necessidade de atualizar as normas técnicas de métodos de 

avaliação de desempenho acústico que são utilizadas pela ABNT NBR 15575 

porque foram alteradas/revisadas – normas ISO.

• Houve um consenso entre os especialistas que apresentaram suas visões e 

os participantes de que não há necessidade de se alterar os valores atuais 

previstos como isolação sonora de vedações verticais. Foi destacado que os 

fabricantes vem apresentando importantes avanços em oferecer soluções 

adequadas para os critérios estabelecidos.

• Discutiu-se apenas a adequação da diferença de 5 dB entre ensaios de 

laboratório e ensaios de campo, o que está diretamente ligado ao controle 

dos fatores que afetam o desempenho na execução de obra como juntas, 

interfaces com estruturas, etc.

• Foi consenso, no entanto, a necessidade de melhoria/aperfeiçoamento da 

classificação de ruído para efeito de determinar a isolação sonora da fachada de 

dormitórios, dada a imprecisão atual e a necessidade de métodos simplificados 

que permitam o próprio construtor ou projetista fazer esta classificação.
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Melhoria da 
classificação
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• Também será necessário esclarecer a relação entre ensaios de campo e de 

laboratório e da forma de obter os valores isolados de esquadrias e portas 

em relação ao requisito que é global para o conjunto fachada + esquadria de 

dormitório e parede de geminação + porta de entrada.

Remeter para a ISO 12354-3 - Building acoustics -- Estimation of acoustic 

performance of buildings from the performance of elements-- Part 3: 

Airborne sound insulation against outdoor sound – 17/07/2017 de forma 

explicada e orientada na ABNT NBR 15575 Parte 4.

• Para o caso de medição é necessário detalhar o método de medição 

para o que o Manual ProAcustica para Classe de Ruído das 

Edificações Habitacionais é uma referência da qual se pode partir.
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RESUMO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS E DISCUTIDAS NO WORKSHOP 

SOBRE DESEMPENHO ACÚSTICO – SISTEMAS DE PISOS

19 de abril de 2018 – São Paulo
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• Foram analisadas as condições de clareza dos requisitos que precisam ser 

melhoradas para que se defina com precisão a abrangência dos critérios em 

relação aos ambientes dormitórios e salas.

• Foi discutido o fato de que, ao contrário dos sistemas de vedações, não há 

método de avaliação em laboratório, dado que em laboratório não se reproduz 

os vínculos do piso com a estrutura e vedações verticais. Mas ao não definir 

métodos de estimativa a única forma de se projetar é o uso de simulações 

acústicas (também não mencionadas na norma) e o uso de dados de ensaios em 

campo realizados em outras obras, mas não há uma definição de como considerar 

correlação, isto é, fatores que devem ser observados na comparação do que se 

quer projetar com a amostra ensaiada.
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• Uma posição da Unisinos de revisar o valor de critério mínimo de 

isolamento ao ruído de impacto justificada pelo fato de que já há conhecimento 

que mostra ser possível atingir valores de melhor desempenho do que o mínimo 

atual mesmo sem qualquer tratamento acústico. 

• No entanto, não houve concordância dos demais presentes com esta 

proposta tendo sido colocada a necessidade de consolidação dos níveis atuais 

no País como um todo antes de qualquer alteração. 

• Também foi apontada a necessidade de se explicitar as condições do 

sistema de piso que devem ser observados para o desempenho acústico 

como as condições de contrapiso que interferem no resultado.
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RESUMO DAS SUGESTÕES APRESENTADAS E DISCUTIDAS NO WORKSHOP 

SOBRE DURABILIDADE – ESCOLA POLITÉCNICA DA USP

10 de maio de 2018 – São Paulo
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• Há a necessidade de deixar mais clara a diferença prática entre vida 

útil e  garantia, dada a confusão que o mercado ainda está fazendo sobre 

isso, incluindo a questão das responsabilidades no prazo de vida útil da 

edificação;

• O conceito de Vida Útil de Projeto – VUP engloba execução da obra 

também, isto é, a Vida Útil potencial a partir das soluções de projeto e da 

forma como estas soluções foram executadas, conforme se pode constatar 

no item 14.2.4 da Parte 1 da norma.

• No entanto, a norma define que o projetista deve declarar a VUP mas 

esta não depende somente de suas especificações (mas também de 

especificações que são feitas pela construtora) como também das 

condições de execução da obra.



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

14.2.3 Critério – Durabilidade

O edifício e seus sistemas devem apresentar durabilidade compatível com a Vida 

Útil de Projeto VUP preestabelecida em 14.2.1.

14.2.4 Método de avaliação

A avaliação pode ser realizada:

a) através da verificação do atendimento dos requisitos estabelecidos em 

Normas Brasileiras que estejam relacionadas com a durabilidade dos 

sistemas do edifício. São exemplos de Normas com estas características as 

ABNT NBR 6118, ABNT NBR 8800, ABNT NBR 9062 e ABNT NBR 14762;

b) pela comprovação da durabilidade dos elementos e componentes dos 

sistemas, bem como de sua correta utilização, conforme as Normas a elas 

associadas que tratam da especificação dos elementos e componentes, sua 

aplicação e métodos de ensaios específicos, 
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• Também há uma interpretação equivocada no mercado de que a cada 

empreendimento deve-se calcular a Vida Útil de Projeto. 

• O método de estimativa de vida útil que a norma menciona ainda precisa 

no Brasil ser devidamente trabalhado para que os fabricantes de cada 

sistema possam usar métodos específicos de previsão de vida útil para seus 

produtos (com ensaios, avaliação de mecanismos de deterioração) e a partir 

disso se possa ter previsão de vida útil da edificação, avaliando os fatores 

determinantes a partir das interfaces.

• É preciso deixar mais clara a conduta da construtora para que a VUP seja 

atendida.
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Projetos atendendo 

todas as suas normas 

respectivas que 

afetam a durabilidade;

Considerando as 

interfaces que afetam 

a durabilidade e 

especificando para as 

condições de 

exposição

Materiais, 

componentes e 

sistemas atendendo 

suas normas de 

especificação

Execução da obra em 

conformidade às 

normas de execução

Orientações ao uso

Orientações à 

manutenção

VUP
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EXEMPLO: SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA

Arquitetura especifica a espessura de parede, em geral, com base em 

premissas da construtora, e pós-ABNT NBR 15575, considerando o TRRF 

quando aplicável, o desempenho acústico e a estanqueidade necessária e 

para fachadas Transmitância Térmica (U) e Capacidade Térmica (C).

• Argamassa de assentamento

• Argamassa de revestimento

• Sistema de fixação superior - encunhamento

Interfaces – estrutura/impermeabilização/acústica/revestimento 

decorativo externo/caixilhos/pisos externos e internos = resolvidas 

em parte no projeto e em parte na obra.

Faltam normas para “cercar” tudo: exemplo – execução de alvenaria sem 

função estrutural – blocos cerâmicos, 1984...só agora começará a ser revisada; 

blocos de concreto – não temos....

Construtora e/ou 

empresa de serviços
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Normas de execução de serviços– precisam sem revisadas ou elaboradas:

• Fundações – ABNT NBR 6122 – mas ela é de projeto e execução e o que tem de 

execução não é suficiente – Procedimentos do Manual ABEF são completos;

• Estruturas – ABNT NBR 14931 (está em revisão)

• Alvenarias de vedação – norma antiga (blocos cerâmicos); norma inexistente blocos 

de concreto;

• Sistema drywall – ABNT NBR 15578

• Revestimentos – Argamassados – ABNT NBR 7200 (precisa ser atualizada)

• Revestimentos – Cerâmicos – ABNT NBR 13755:2017 (fachadas); precisam ser 

atualizadas - ABNT NBR 13754 (paredes internas); 13753 (pisos – choque com ABNT 

NBR 15575 – áreas molháveis)

• Impermeabilização – ABNT NBR 9574

• Fachadas envidraçadas

• Revestimentos – Rochas ornamentais

• Pintura

• Esquadrias 

• Telhados

• Instalações hidráulicas; Instalações elétricas;

• etc
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Desempenho do sistema
• Caracterizado por seu fabricante

Ainda estamos caracterizando, pois 
nem tudo está devidamente ensaiado 
e com o desempenho comprovado
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Realização: Promoção:

Desempenho do sistema combinado 
com outros sistemas

• Soluções de projeto com 
conhecimento sobre como estas 
interfaces interferem em cada 
requisito

Ainda não temos este conhecimento 
consolidado
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Realização: Promoção:

+ conhecimento de como 
executar para atender cada 
requisito: faltam normas ou 
Códigos de Práticas 

desempenho ensaiado + 
desempenho projetado + 
desempenho executado + 
uso/manutenção orientado =

desempenho para o usuário
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Mas ainda há uma grande parte de 

localidades em que os sistemas não são 

racionalizados, com impacto sobre todos 

os requisitos de desempenho em especial 

a durabilidade.

É preciso ligar a racionalização a 

desempenho e vida útil em especial.
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• A norma ISO 15686 – Buildings and constructed assets -- Service life planning

Composta por 11 (onze) partes (sendo 09 publicadas) foi traduzida pela ABNT, mas 

está em revisão técnica pela Escola Politécnica da USP (Departamento de 

Engenharia de Construção Civil):

Part 1: General principles and framework 

Part 2: Service life prediction procedures 

Part 3: Performance audits and reviews 

Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling 

Part 5: Life-cycle costing

Part 8: Reference service life and service-life estimation 

Part 9: Guidance on assessment of service-life data 

Part 10: When to assess functional performance 

Part 11: Terminology
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• A norma ISO 15686 se tornando NBR ISO permitirá que se adote metodologia 

uniforme na indústria para previsão de vida útil de sistemas construtivos 

provendo assim mais segurança para se trabalhar com os valores da ABNT NBR 

15575;

• É necessário que a indústria a partir desta referência que será a norma 15686 se 

aprofunde nos estudos de mecanismos de deterioração e fatores 

determinantes da vida útil de todos os sistemas;

• Foram discutidos ainda os desafios de aplicação do conceito de Vida Útil: 

 Educar o Judiciário e o setor – obrigação do incorporador e construtor é conceber 

para a vida útil e não garantir a vida útil

 Para estruturas de concreto temos um enorme histórico de vida útil superior a 

50 anos, mas é necessário que haja um banco de dados público com 

desempenho dos sistemas mais usuais

 É preciso que existam informações de fabricantes, sistemistas sobre 

desempenho incluindo durabilidade (exemplo EOTA – European Organisation for 

Technical Assessment)

 Investimento em ensaios e metodologia para conhecer vida útil de sistemas 

inovadores - ISO 15.686, histórico 



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

Algumas sugestões apresentadas pelo IPT:

 Revisão do método de ensaio de ação de Calor e Choque térmico de 

paredes (parte 4),  conforme o que já está apresentado pela REDE FINEP 

INOVATEC

 Inclusão ensaio de ação de calor e choque térmico na parte 5 – coberturas 

(com valores de temperatura e vazão de água). 

 Explicitar melhor a responsabilidade do fabricante quanto a informações 

sobre  VUP  de produtos e procedimentos de uso e manutenção.

 Explicitar um roteiro com os agentes de degradação e prever a inclusão de 

Planos para atendimento da VUP.

• Os estudos de caso apresentados – sistemas de esquadrias de PVC e sistema  

de painéis de fachadas – demonstraram na prática que é preciso metodologia 

específica de cada sistema considerando como é seu comportamento diante dos 

agentes de degradação.



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

Algumas sugestões Prof. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho – UFRGS

.
ABNT NBR 15575

• Consolidar as definições e conceitos;

• Melhorar as diretrizes para orientação objetiva e prática sobre como 

trabalhar para projetar e construir para a Vida Útil;

• Incorporar anexos com noções de ações necessárias e requisitos para 

atingir um nível considerado (acordado) como nível satisfatório para os 

principais sistemas construtivos.

Geral:

• Complementar  o corpo de normas técnicas com aquelas que faltam para a 

durabilidade/vida útil;

• Divulgar práticas que evitem a deterioração dos sistemas e dos edifícios;

• Definir um conjunto de ensaios-padrão para qualificar os sistemas quanto à 

durabilidade;

• Consolidar os modelos possíveis de implantar para a previsão de vida útil –

exemplo: modelo de carbonatação do concreto;



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

• NECESSIDADES GERAIS DETECTADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS 

REQUISITOS



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

• Revisão das normas técnicas mencionadas na ABNT NBR 15575 tendo em 

vista o cancelamento de algumas e o surgimento de novas normas – tanto 

nacionais como internacionais e estrangeiras;

• Revisão de redação em itens onde há necessidade de maior clareza e/ou 

precisão visando a  melhor interpretação da norma;

• Revisão das definições visando também e precisão e não deixar margem 

para interpretações diferentes.



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

• COMENTÁRIOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS POR ESCRITO



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

• Algumas contribuições foram minuciosas na revisão de texto da norma 

visando a precisão e melhoria de interpretação.

• Várias sugestões tratam do aperfeiçoamento dos métodos de avaliação no 

sentido da precisão e da reprodução das reais condições de uso.

• Os requisitos em que há sugestões de alteração não tem sugestões de 

mudanças em parâmetros quantitativos (critérios), mas aperfeiçoamento 

dos requisitos para serem mais aplicáveis à realidade de projeto e/ou fabricação 

e/ou obra.



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

• PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

• Princípios da revisão a ser feita:

 Correção de situações que tecnicamente não estão corretas;

 Melhoria da precisão do texto para situações em que a norma gera 

interpretações diferentes;

 Atualização das normas citadas – muitas normas canceladas e substituídas 

e normas novas;

 Harmonização com outras normas e com outros regulamentos e legislação 

– retirar choques que trazem complexidade para a prática de projeto e 

construção;

 Planejamento da revisão de normas associadas;

 Situações onde não há normas e é preciso complementar (ex. ventilação de 

áreas confinadas como subsolos, etc) – remeter para a criação de normas 

específicas e planejar seu desenvolvimento.



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

ABNT NBR 15575

b) Habitabilidade
• Estanqueidade
• Desempenho térmico
• Desempenho acústico
• Desempenho lumínico
• Saúde, higiene e qualidade do ar
• Funcionalidade e acessibilidade
• Conforto tátil e antropodinâmico

c) Sustentabilidade
• Durabilidade
• Manutenabilidade
• Adequação ambiental

Requisitos

a) Segurança
• Desempenho estrutural
• Segurança contra incêndio
• Segurança no uso e operação



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

Coordenador geral

Secretário

Subcoordenador: Segurança Subcoordenador: Habitabilidade Subcoordenador: 
Sustentabilidade

Especialistas Grupos de trabalho 

• Revisam e propõem  
alterações no texto 
a partir das 
sugestões coletadas 
– analisam os 
relatórios e 
apresentações; 
material recebido

• Discutem e valida o 
texto para ir para 
plenária; grupo 
convidado/designa-
do + abertura a 
quem quiser 
participar

Especialistas Grupo de trabalho

Especialistas Grupo de 
trabalho



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

Reunião com a ABNT e 
envio dos documentos 
de sugestões 
oficialmente

Escolha dos especialistas 
para solicitação das 
propostas de textos 
alterados e designação de 
representantes CBIC, 
SindusCon-SP e Secovi-SP 
e de casos práticos para 
os grupos de trabalho 

Articulação para 
definição de 
coordenador e 
secretário a se 
candidatarem e para 
data de abertura da 
Comissão de Estudos
CBIC, SindusCon-SP e 
Secovi-SP

Reunião com as 
entidades diretamente 
envolvidas para explicar 
a dinâmica de trabalho 
da Comissão de Estudos 
e solicitar que elas 
designem seus 
representantes para os 
grupos de trabalho

Montagem dos grupos 
de trabalho com 
membros pré-definidos 
e de cronograma e 
planejamento completo 
de atividades dos 
grupos

Instalação da Comissão 
de Estudos e abertura 
de inscrições para os 
grupos de 
trabalho/organização e 
balanceamento dos 
grupos

MAIO/ JUNHO
JUNHO

JUNHO/JULHO
1ª semana de agosto



Inovar e crescer, construindo um país melhor
Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

Agendamento das 
reuniões dos grupos de 
trabalho para discussão 
do texto proposto pelos 
especialistas

Grupo 1 – Desempenho estrutural
Grupo 2 – Segurança contra incêndio
Grupo 3 – Segurança no uso e operação
Grupo 4 - Desempenho Térmico e Lumínico
Grupo 5 – Desempenho Acústico
Grupo 6 – Habitabilidade restante – Estanqueidade, Saúde/Higiene e Qualidade do Ar, 
Conforto tátil e Antropodinâmico, Funcionalidade e Acessibilidade
Grupo 7 – Durabilidade e manutenibilidade
Grupo 8 – Adequação ambiental 
Os grupos deverão realizar no máximo 3 reuniões de dia inteiro de trabalho com 15 dias de 
intervalo entre uma e outra.

Reunião de 
compatibilização dos 
textos gerados nos 
grupos de trabalho com 
a coordenação –
coordenador geral, 
secretário e 
subcoordenadores 

Gestão das reuniões e 
controle

Dois meses
AGOSTO-SETEMBRO
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Florianópolis, 16 a 18 de maio de 2018

Realização: Promoção:

Reunião plenária1 
Requisitos de Segurança

Reunião plenária2 
Requisitos de Segurança

Reunião plenária 1 
Requisitos de 
Desempenho Térmico e 
Lumínico

Reunião plenária 1 
Requisitos de  
Desempenho Acústico

Reunião plenária 2 
Requisitos de 
Desempenho Térmico e 
Lumínico

Reunião plenária 2 
Requisitos de  
Desempenho Acústico

Reunião plenária 1
Requisitos de  
Habitabilidade

Reunião plenária 1 
Requisitos de  
Durabilidade e 
Manutenibilidade

Reunião plenária 2 
Requisitos de  
Durabilidade e 
Manutenibilidade

Mês 2 
Mês 3 

Mês 4 Mês 5 

Mês 6 

Consolidação

Reuniões plenárias – SETEMBRO – FEVEREIRO 2019

Reunião plenária 1 
Requisitos de 
Adequação Ambiental

Mês 1 



Realização:

Promoção:


