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RESUMO 

 

O problema do déficit habitacional no Brasil é histórico, fato agravado pelo uso de 
sistemas construtivos praticamente artesanais e insumos de baixo desempenho. O 
Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores (SINAT, 2007), um dos 
projetos do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H, 
1998), coordena a avaliação técnica de soluções construtivas consideradas inovadoras 
ou não contempladas por normas técnicas prescritivas. Recentemente passou a viger a 
Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais (NBR 15575, 2013), que define 
requisitos de desempenho, critérios e métodos de avaliação para os componentes da 
edificação, considerando o usuário e não tão somente a estabilidade física. A essência 
desse arcabouço revela como o desempenho das habitações é assunto complexo, 
abrangendo diversas áreas técnicas, cuja interpretação e avaliação exige participação 
de agentes especializados, Com o fim de incentivar o desenvolvimento de soluções 
inovadoras e evitar novas ocorrências de problemas construtivos como os já 
verificados, o Governo Federal restringiu o uso de recursos geridos pelo mesmo para a 
produção de empreendimentos habitacionais com tecnologias normalizadas ou com 
desempenho aprovado. Esse trabalho evidencia o resultado desta mudança de 
paradigma em seus primeiros anos onde o amplo interesse na comprovação do 
desempenho de produtos inovadores para emprego em empreendimentos habitacionais 
implicou em abrupta sobrecarga nas instituições técnicas competentes para 
procederem tal verificação. A demanda inicialmente excedeu a capacidade de 
atendimento implantada, provocando gargalos na estrutura disponível pelo país, tanto 
sob a questão técnica como a territorial. Efetuou-se um mapeamento da infraestrutura 
nacional, que está majoritariamente localizada nas regiões mais desenvolvidas do país. 
A evidenciada concentração dos agentes técnicos nas regiões Sudeste e Sul confronta 
com a dispersão dos interessados situados em outras regiões. A situação é ainda mais 
comprometida devido ao comum desconhecimento do processo de homologação dos 
produtos ou sistemas inovadores e da interpretação dos requisitos de desempenho. 
Ante o baixo número de produtos inovadores em avaliação, o que não coopera para a 
solução do déficit habitacional, procedeu-se o diagnóstico das principais causas da 
reduzida evolução tecnológica pós publicação da Norma de Desempenho. A 
identificação de pontos críticos do processo apontou para a complexidade da sequência 
dos trâmites para homologação dos produtos, além da limitada capacidade instalada 
para a realização das análises e ensaios tecnológicos nos campos de abrangência da 
norma. Para mitigar a escassez de conhecimento quanto ao processo para 
comprovação do desempenho, identificou-se a necessidade de um documento 
orientativo, que é apresentado como um manual orientativo, produto desta dissertação, 
em formato digital e redigido em linguagem acessível. Conclusões sobre a eficácia do 
manual são apresentadas após sua avaliação junto ao público alvo. 
 
 
 

 

Palavras-chave: Desempenho. Habitação. Inovação tecnológica. Usuário.
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ABSTRACT 

 

The housing problem in Brazil is old recurrent, intensified by the use of almost 
handmade building procedures and low performance solutions. The National System of 
Innovative Products Technical Evaluation (SiNAT), a project related to the Brazilian 
Program for the Habitat Quality and Productivity (PBQP-H), coordinates the 
development of innovative building systems not yet addressed by the national 
standards. Recently the Performance of Residential Buildings technical text became 
standard NBR 15575 – ABNT, defining performance requirements, criteria for analysis 
and evaluation methods applied to housing constructions, that also considers the user’s 
point of view and not only physical stability and other materials and systems involved. In 
essence, this framework that can also be considered from a legal aspect, shows how 
complex the housing performance issue is, covering several technical areas which 
assessment requires specialized professional involvement. In order to encourage the 
Federal Government of Brazil restricted the use of its financial resources to produce 
houses either with well known standard Technologies or else with already approved 
building performance, focusing the new rules. The present works the outcomes of this 
rather drastic change during the first years, when the wide interest in proving good 
performance housing innovative products or systems caused an abrupt overload for the 
technical institutions as far as perfoming the suitable analysis. The initial demand 
exceeded the available work capacity generating bottlenecks in the testing structure 
around the country, considering both technical and territorial aspects. A Nationwide 
testing infrastructure survey was carried out in Brazil, having shown that the main 
laboratories are located in the South and Southeastern areas. The situation is even 
more complicated if one considers the common unfamiliarity of local engineers and 
technicians with the testing and interpreting results, as far as nowadays under 
consideration, a situation that does not contribute much to solve the huge development 
in this matter, after the establishment of the performance standard, was carried out. It 
was found that to minimize this problem, a guidance handbook would be of great help. 
The development of such manual, herein presented, is intended as a contribution for 
general use by the housing business professionals. Some conclusions about the 
application of the proposed text are also included and discussed. 
 
 
 
 
Key-words: Performance. Housing. Technologic innovation. User.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CENÁRIO 

 

 

 A organização oficial das informações estatísticas sobre déficit habitacional no 

Brasil teve início em 1967 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(IBGE, 2002). Historicamente o país apresentava déficit habitacional acima de 10% do 

total de famílias, sendo que a quase totalidade dessa carência era composta por 

famílias de baixa renda (SOUZA, 2010). Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios de 2012 – PNAD/2012 (NETO; FURTADO; KRAUSE, 2013), o déficit 

habitacional brasileiro passou de 10% em 2007 a 8,53% em 2011, com uma demanda 

atual de 5,2 milhões de domicílios. 

 O índice relativo do déficit apresentou contínua redução no período 

compreendido em estudo (2007 a 2011), mas ao mesmo tempo o crescimento da 

população está entre 1 e 1,6 milhão de habitantes por ano, o que tem implicado que a 

quantidade de moradias necessárias ao atendimento desse incremento populacional 

não tenha apresentado redução significativa em números absolutos. 

 Mantido o aumento de população na ordem atual de 1% ao ano e tendo em 

média 2,3 habitantes por moradia, há previsão de que em 2023, segundo Souza (2010), 

o déficit atinja a quantidade de 35 milhões de domicílios. 

 A demanda por unidades habitacionais apesar de ter sido agressivamente 

atacada por programas governamentais com a produção de um grande número de 

habitações, que ano a ano são superados, ainda tem apresentado crescimento 

continuado, principalmente pelo incremento da população e a formação de novas 

famílias, que embora em ritmo cada vez menos crescente, não está estabilizada 

numericamente.  
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 A produção de edificações para uso habitacional destinadas ao mercado ou 

público alvo de menor renda, geralmente é vista, no Brasil, como sinônimo de 

construção com economia em todas as suas características, seja por sua localização 

nas periferias das cidades, na precariedade da disponibilidade de serviços públicos, 

infraestrutura e equipamentos comunitários, como também na concepção da edificação 

com uso de materiais, produtos ou sistemas e mão de obra inadequados. 

 O Governo Federal com o intuito de mitigar os erros praticados num passado 

recente, pratica o incentivo ao desenvolvimento de produtos e sistemas que possam 

colaborar para a melhoria da qualidade final das edificações. 

 Os agentes financeiros, institutos de pesquisa e de desenvolvimento, 

organismos governamentais e não-governamentais, além da iniciativa privada, também 

participam desse processo em busca de soluções para o problema do déficit 

habitacional e da qualidade deficiente das habitações populares. 

 Conforme Mello e Amorim (2009), para suprir a defasagem existente e propiciar 

agilidade no atendimento da demanda é indispensável conciliar o uso de novas 

tecnologias ou de tecnologias já existentes, principalmente nos países desenvolvidos, 

com a industrialização do processo construtivo, observados os aspectos relacionados 

com os níveis de garantia da qualidade, aumento da produtividade, redução de custos e 

prazos e compromisso com a sustentabilidade.  

 A melhoria dos processos de gestão e qualidade das empresas e obras da 

construção civil é incentivada pelo Governo Federal através do Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) criado em 1998 (BRASIL. Ministério do 

Planejamento e Orçamento, 1998). A evolução desse processo tem encontrado 

resistências decorrentes da necessidade de alterar os conceitos de gestão atualmente 

empregados e de investimentos em desenvolvimento de novas tecnologias. 

 A implantação do PBQP-H, pelo Governo Federal, foi um marco na história da 

construção e da habitação no Brasil, ocasião em que se iniciou a institucionalização de 

um verdadeiro programa de qualidade voltado para o habitat, considerando além da 

edificação em si, as necessidades humanas de serviços públicos e infraestrutura, entre 

outras.  
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 O PBQP-H prevê em seus eixos de atuação, além da qualidade do produto final 

e das condições de uso e de manutenção, também, a qualidade e conformidade dos 

insumos e materiais, dos projetos, da qualificação da mão de obra e da gestão das 

empresas, para os diversos segmentos da indústria da construção. 

 Devido à forma de gestão da maioria das empresas da construção civil no 

segmento de produção habitacional ser focada no médio e curto prazo, o investimento 

em desenvolvimento ainda é pequeno, tanto em gestão como em tecnologia ou 

qualificação, o que implica na conservação de métodos praticamente artesanais e com 

grande desperdício de materiais e necessidade de retrabalho.  

 Em continuidade aos objetivos do PBQP-H, o Governo Federal em parceria 

com instituições de desenvolvimento, de pesquisa e pessoas conhecedoras do assunto, 

estruturou e iniciou a operacionalização dos projetos de qualificação, conformidade, 

cooperação, assistência técnica e desempenho, entre outros. 

 Segundo o Ministério das Cidades (MCIDADES) (http://pbqp-h.cidades.gov.br, 

acesso em 15/04/2015), as atividades do Sistema Nacional de Avaliação Técnica 

(SINAT), um dos projetos do PBQP-H instituído pela Portaria 245 (BRASIL. Ministério 

das Cidades, 2007), contemplam o estímulo ao desenvolvimento de alternativas 

tecnológicas que não estão abrangidas por normas técnicas prescritivas ou que tenham 

lacunas na normalização de produtos ou sistemas, efetivando a criação de 

infraestrutura fundamental para o desenvolvimento tecnológico. 

 A comunidade atuante no sistema, composta principalmente por estudiosos e 

representantes da cadeia produtiva e das instituições de pesquisa e desenvolvimento, 

propôs a elaboração de um conjunto normativo que tratasse do desempenho das 

edificações habitacionais, situação já consolidada em diversos países e mais avançada 

nos países desenvolvidos. 

 Conjugando as premissas do SINAT com os requisitos e critérios da Norma de 

Desempenho brasileira o que o governo pretende é alavancar a produção habitacional, 

fato que impulsiona economicamente diversos setores da economia, atendendo a 

demanda por disponibilidade de moradia e complementando com o incremento de mão 

de obra nas indústrias de produtos e de construção.  

http://pbqp-h.cidades.gov.br/
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 A melhoria da qualidade de produtos e serviços proporcionará, também, maior 

competitividade da indústria nacional. 

 Conforme a experiência do autor e considerando a quantidade de unidades 

produzidas com recursos de financiamento através da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

(CAIXA), observa-se que o uso de tecnologias inovadoras tem apresentado 

crescimento ascendente sobre os sistemas tradicionais ou convencionais, com 

predomínio dos sistemas de paredes de concreto. 

 Conforme estudos do Centro de Pesquisas Sociais da Fundação Getúlio Vargas 

(NERI, 2011), a realidade brasileira demonstra que a mão de obra da construção civil 

tem baixa qualificação e preparação, situação que combinada com as instabilidades do 

mercado imobiliário destinado ao público alvo de baixa renda, normalmente dependente 

de programas de incentivos governamentais, provoca índices de rotatividade dos 

trabalhadores maiores do que em outros segmentos ou setores. 

 Neri (2011) menciona que a construção continua sendo o setor de “nano” 

empresários, incluindo os conta-próprias. Com tal conjuntura as empresas realizam 

poucos investimentos em treinamentos e desenvolvimento, o que decorre na lenta 

disseminação de tecnologias inovadoras no Brasil, haja vista a necessidade de 

especialização para atuação. 

 A ausência de investimentos em desenvolvimento e a ideia de simplificar 

procedimentos eliminando-se as etapas de adequação dos materiais e sistemas 

existentes em outros países, desconsiderando-se, sobretudo as influências do meio 

ambiente, clima e mão de obra disponível, compromete o produto final, tanto em 

qualidade e condições de uso, como em redução da durabilidade, demanda de 

manutenção extraordinária e baixa garantia frente aos financiamentos tomados junto às 

instituições fomentadoras do setor. 

 Segundo Mello e Amorim (2009) nos países mais desenvolvidos, como os 

Estados Unidos (EUA) e aqueles integrantes da União Europeia (UE), a indústria da 

construção civil de edificações passou a adotar processos industrializados de 

elementos e sistemas, com geração controlada de resíduos da construção e a 

possibilidade de reuso desses em outras etapas construtivas.  
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 Os mesmos autores entendem que os motivos dessa nova forma de atuação, 

em mercados tidos como benchmarking, são as adequações às demandas locais 

existentes e as possibilidades de atendimento.  

 Informam, também, que na União Europeia o maior problema é o 

envelhecimento da mão de obra e a realidade de que novas obras geralmente são 

implantadas em terrenos que já possuíram construções anteriormente e em zonas já 

ocupadas, além das fortes exigências do mercado quanto às questões de 

sustentabilidade.  

 Concluem os autores que nos Estados Unidos a dificuldade enfrentada é a falta 

de mão de obra, que é suprida através de setorização e especialização dos 

trabalhadores, com equipes que atuam em etapas bem definidas, como em fundações, 

estrutura, vedações, instalações elétricas, hidráulicas e de aquecimento, cuja 

produtividade é aumentada com a disponibilidade de equipamentos, ferramentas e 

sistemas construtivos eficientes e duráveis. 

 No Brasil, a maioria das metodologias construtivas utilizadas são aquelas 

consagradas pelo uso, que exigem intensa exploração dos recursos naturais não 

renováveis, e que usam trabalhadores sem experiência, cujo desempenho ainda não 

está perfeitamente aferido devido à ausência de regras normativas (até 2013), 

favorecendo as elevadas referências de perdas de materiais e necessidade de 

retrabalho, especialmente devido à má aplicação dos materiais e da baixa qualidade 

dos mesmos.  

 O PBQP-H também visa a produção de empreendimentos com menor custo de 

manutenção ao longo de sua vida útil e maior durabilidade, o que pode ser conseguido 

com o uso de tecnologias ditas como inovadoras em nosso território. Muitas dessas 

tecnologias já foram testadas em países desenvolvidos, através do estudo de 

metodologias executivas que valorizam, ao mesmo tempo, o adequado desempenho, o 

menor custo inicial e a redução de prazos das obras. 

 Além do objetivo de orientar a avaliação da eficiência técnica e econômica das 

inovações tecnológicas há o incentivo e balizamento do desenvolvimento tecnológico.  
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 Após muito tempo em estudo e com o objetivo de que as moradias brasileiras 

tenham desempenho superior aos encontrados atualmente, foi publicado o conjunto de 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conhecido como Norma 

de Desempenho de Edificações Habitacionais (NBR-DES), composto de 6 volumes e 

com a numeração NBR 15.575:2013 (ABNT, 2013), partes 1 a 6. 

 Na NBR-DES o foco está nas exigências dos usuários quanto ao 

comportamento da edificação em uso e não na prescrição de como os sistemas são 

construídos. A configuração de estabelecimento do desempenho se dá por meio de 

requisitos (qualitativos), critérios (quantitativos ou premissas) e métodos de avaliação, 

que permitem a mensuração clara do seu atendimento (ABNT, 2013). 

 Diferentes setores, principalmente aqueles voltados a indústria de insumos a 

base de cimento, aço e madeira estão atuando no incentivo ao desenvolvimento de 

tecnologias ajustadas para a o território brasileiro, mas o atingimento dos objetivos tem 

sido alcançado com maior sucesso nos grandes centros urbanos, justamente pela 

menor dificuldade em se dispor dos materiais e mão de obra empregados e pela 

localização de fornecedores, fabricantes, projetistas e instituições que realizam ensaios 

tecnológicos e de controle de qualidade.  
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 A figura 1 resume quais os itens de segurança e de conforto ao usuário que 

devem ser garantidos segundo a Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais. 

 

 
 FIGURA 1: NOVOS PADRÕES DE QUALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 
 FONTE: CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC, 2013) 
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 A figura 2 compara a vida útil (VU) de uma edificação habitacional sem a devida 

manutenção pelo usuário com a vida útil de projeto (VUP) e considerando as 

manutenções previstas realizadas pelo usuário, em cujo espaço de tempo o 

desempenho requerido deve ser plenamente observado. 

 

 
FIGURA 2: DESEMPENHO AO LONGO DO TEMPO 
FONTE: Adaptado de ABNT NBR 15575:2013, Parte 1, Requisitos Gerais, p. 50. 

 

 O conteúdo desse comparativo retrata que o usuário tem responsabilidades 

com a manutenção para que a edificação cumpra o desempenho previsto durante a sua 

VUP. Por outro lado, impõe que o projetista, fabricante, fornecedor e o construtor 

obedeçam aos requisitos da NBR-DES e detalhem as condições de uso e manutenção 

das edificações habitacionais. 

 O atendimento dos requisitos da NBR-DES é exigido para todas as edificações 

habitacionais a serem produzidas após a sua vigência, o que abrange qualquer forma 

de produção, desde os sistemas inovadores como os sistemas tradicionais ou 

consagrados pelo uso, inclusive os que contam com normas prescritivas.  
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 Os procedimentos para comprovação do atendimento dos requisitos da NBR-

DES envolvem diversos agentes técnicos, desde laboratórios de ensaios tecnológicos 

até especialistas em projetos, como para os casos de rotas de fuga em situação de 

incêndio e rotas acessíveis.  

 Para ensaios mais complexos ou verificação de especificidades de projetos a 

disponibilidade de fornecedores é limitada ou até mesmo única no país, demandando 

um maior tempo de espera do que para ensaios básicos ou de média complexidade, 

cuja rede de atendimento tem melhor disponibilidade e distribuição geográfica e, 

consequentemente, elevando o custo das avaliações técnicas que dependem desses 

especialistas ou das instituições habilitadas.  

 A verificação dos critérios da NBR-DES implica, também, na conformidade dos 

materiais, componentes ou sistemas pelos fornecedores, das especificações pelos 

projetistas e observação dos projetos pelos construtores.  

 O objetivo principal da norma é imprimir melhoria na qualidade das construções 

habitacionais produzidas no Brasil, atuando de forma complementar com o conjunto de 

normas preceptivas da ABNT vigentes e já difundidas na comunidade da construção 

(POSSAN; DEMOLINER, 2013).  

 Todo o acompanhamento e controle das avaliações de desempenho para 

sistemas inovadores é realizado mediante gestão do MCIDADES, através da Secretaria 

Nacional de Habitação (SNH) que coordena o PBQP-H. O Brasil conta hoje em dia com 

poucas opções de inovações que alcançaram ou mantiveram com validade a aprovação 

concedida pelo PBQP-H por atenderem os itens de desempenho normalizados, estando 

o mercado e a cadeia da construção com insuficiência de produtos e sistemas 

construtivos em condições de atendimento dos requisitos da NBR-DES, inclusive 

porque sistemas e produtos que contam com normas prescritivas podem ter 

necessidade de adaptação por não atenderem plenamente os requisitos estabelecidos.  
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1.1.1 O Problema Detectado desde a Publicação da Norma 

 

 

 O acesso aos financiamentos para a produção de empreendimentos a serem 

construídos com uso de sistemas construtivos considerados inovadores ou não 

convencionais, após a vigência da NBR-DES, passou a ter como condição obrigatória a 

comprovação prévia dos requisitos de desempenho previstos na norma. 

 Apesar de a NBR-DES ser resultado de um projeto que estava em 

desenvolvimento e discussão há bastante tempo e também ser do conhecimento da 

cadeia produtiva de materiais, de componentes, de sistemas e de edificações 

habitacionais, pois esses setores também participaram da concepção da mesma, pode-

se afirmar que não houve preparação, tanto do que era existente e corriqueiramente 

utilizado ou do que estava iniciando o uso em caráter de inovação tecnológica, para a 

adequação com foco no atendimento aos requisitos de desempenho. 

 A falta de providências para a comprovação do atendimento aos requisitos de 

desempenho e a necessidade de procedimentos que envolviam a realização de ensaios 

e análises técnicas para formalizar os resultados, implicou inicialmente numa corrida 

para a demonstração de respostas que, em grande parte das vezes, não tinham como 

ser executadas com agilidade, situação que não era decorrente apenas da limitada 

disponibilidade de instituições capacitadas mas, ao mesmo tempo, por fatores que 

exigiam ações de infraestrutura pelos proponentes, como a montagem de protótipos 

para serem objeto dos estudos necessários. 

 Com as exigências dos gestores dos recursos públicos que lastreiam os 

financiamentos habitacionais quanto ao atendimento aos preceitos da NBR-DES e a 

dificuldade de comprovação pelos fabricantes, projetistas, construtores, incorporadores 

e sistemistas, o marco regulatório, fundado pela vigência da norma com seu caráter de 

atendimento obrigatório, constituiu um divisor entre a inexistência de requisitos de 

desempenho para a comprovação de forma global. 

 A comprovação do atendimento dos requisitos exige cumprir o percurso a 

passos efetivos, que não são de compreensão objetiva, o que criou obstáculos para a 

elaboração do planejamento e finalização do processo.  
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1.1.2 Proposta 

 

 

 O presente estudo busca esclarecer aos desenvolvedores de sistemas 

construtivos inovadores, projetistas e construtores, acerca dos trâmites técnicos e 

documentais para a verificação e comprovação do atendimento dos requisitos da NBR-

DES e consequente aprovação do sistema junto ao MCIDADES, atualmente condição 

indispensável para que o imóvel possa ser financiado com recursos geridos por 

instituições financeiras públicas.  

 Da mesma forma, os procedimentos de aferição para sistemas já consagrados 

pelo uso e que são definidos por normas prescritivas devem ter ou elaborar a 

documentação técnica, baseada em ensaios tecnológicos e análises específicas, para a 

comprovação do cumprimento dos requisitos de desempenho, pois o mercado passará 

a exigir essas condições agora normalizadas para todas as edificações habitacionais, 

independente de segmento de mercado ou padrão construtivo, de acordo com suas 

considerações e data de vigência. 

 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

 Elaborar um manual orientativo para os desenvolvedores de tecnologias com 

uso de sistemas construtivos inovadores (“sistemistas”) ou para os projetistas e 

construtores de edificações habitacionais executadas com metodologias inovadoras ou 

tradicionais, para o atendimento ao processo de avaliação do desempenho de 

edificações habitacionais de acordo com o previsto na coletânea de normas brasileiras. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as regras previstas no PBQP-H para aprovação de Diretriz Técnica 

ou obtenção do Documento de Avaliação Técnica (DATEC) do Sistema Nacional de 

Avaliação Técnica de Produtos Inovadores (SINAT), com explicação das fases e das 

atividades de cada agente participante do processo, desde o desenvolvimento do 

produto, a definição dos requisitos de desempenho com os critérios e métodos de 

avaliação a serem empregados na realização das análises técnicas e dos ensaios 

laboratoriais necessários, até a avaliação de desempenho. 

 Mapear a rede atual das Instituições Técnicas Avaliadoras (ITA), conforme as 

suas áreas de atuação e a rede das instituições disponíveis em território nacional que 

declaram ser capacitadas para a realização dos ensaios e análises necessários à 

avaliação de desempenho. 

 Coletar dados através das avaliações de desempenho de sistemas inovadores 

realizadas pelas ITA habilitadas junto ao MCIDADES e PBQP-H, para identificação da 

evolução no tempo. 

 Pesquisar dados junto aos laboratórios atuantes, no segmento dos ensaios 

relacionados à NBR-DES, com o objetivo de conhecer os resultados e as dificuldades 

encontradas para o atendimento dos requisitos da norma. 

 Formular orientações para o atendimento das exigências visando a obtenção de 

resultado de avaliação de desempenho satisfatório, eliminando as lacunas existentes 

nos trâmites do processo.  
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

 A dissertação está dividida em 5 capítulos e 2 apêndices. 

 O capítulo 1 apresenta o cenário da questão do Desempenho das Edificações 

Habitacionais que passou a ser tratado por Norma Brasileira (NBR), os impactos 

decorrentes e o problema a ser estudado. 

 O capítulo 2 exibe como a questão começou a ser discutida em nível mundial e 

no Brasil, além de trazer informações de como a situação está sendo enfrentada pelos 

participantes da cadeia produtiva do setor de edificações habitacionais, que vai desde 

os fabricantes, fornecedores, sistemistas, projetistas, construtoras, incorporadoras e 

chega até o usuário, cujo objetivo é usufruir de uma habitação que atenda requisitos de 

desempenho, mas que também passa a ter suas responsabilidades definidas quanto ao 

uso correto e cumprimento dos planos de manutenção preventiva e corretiva, que 

devem estar colocados em manuais específicos. 

 No mesmo capítulo também é apresentado como o sistema nacional está 

estruturado e como pode oferecer apoio aos desenvolvedores de sistemas construtivos 

inovadores ou não convencionais, de forma a garantir que os problemas historicamente 

ocorridos não sejam repetidos e que as unidades habitacionais a serem produzidas 

com recursos oriundos de fontes controladas pelo Governo Federal atendam os critérios 

mínimos de desempenho, independentemente do tipo de material ou método executivo 

empregado. 

 A terceira parte apresenta os métodos e materiais utilizados para o 

cumprimento dos objetivos, através do detalhamento dos procedimentos da 

investigação, como e onde as pesquisas foram realizadas e os tratamentos aplicados. 

 O capítulo de resultados apresenta as bases de dados obtidas e sua situação 

histórica e atual, demostra o mapeamento das instituições que são credenciadas pelo 

PBQP-H para atuação junto ao sistema, além da amostra identificada da rede de 

entidades que declararam possuir habilitação para a realização das diferentes análises 

técnicas e ensaios tecnológicos que são inerentes ao processo. 
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 Complementa-se o capítulo com a exposição dos fatos alegados pelos 

intervenientes como componentes que dificultam a evolução do estudo do desempenho 

em nível nacional. Conclui com a explanação da motivação para a elaboração de um 

manual orientativo visando suprir as lacunas, que devido a estratégia de implantação da 

NBR-DES, ainda é mal interpretada ou mesmo não compreendida pelos envolvidos com 

a cadeia produtiva, incluindo projetistas e construtores. 

 O último item apresenta as conclusões do estudo e como as informações 

expostas podem auxiliar na eliminação das lacunas e na melhoria do entendimento dos 

trâmites e fases que devem ser percorridos para a obtenção de um resultado 

satisfatório que possa ser comprovadamente demonstrado, eliminando as restrições 

para o uso da tecnologia nas edificações habitacionais de modo geral.  

 Destaque-se que o atendimento dos requisitos normalizados é condição para o 

acesso a financiamento com recursos geridos pelo Governo Federal, e que 

normalmente são as fontes que viabilizam a produção do maior número de unidades 

habitacionais, principalmente destinadas ao público de menor poder aquisitivo. 

 O apêndice 1 constitui-se de um Manual Orientativo que explica o fluxo do 

processo de avaliação de desempenho de produto ou sistema inovador conforme a 

NBR-DES. Traz, ainda, a identificação dos papéis das instituições e entidades atuantes 

no segmento, com as informações de contato das mesmas. A finalidade do manual é 

trazer essas informações para o interessado, de forma que ele tenha uma visão 

sistêmica dos procedimentos e dos agentes que participam do processo, 

proporcionando racionalidade no desenvolvimento tecnológico para uso em edificações 

habitacionais que atendam os critérios mínimos 1 de desempenho. 

 O apêndice 2 retrata, por ordem da publicação da Diretriz SINAT ou suas 

revisões, quando for o caso, a relação completa dos DATEC já concedidos, informando 

sua situação, prazo, produto e proponente. 

 

 
1 A norma brasileira estabelece que o atendimento ao nível “Mínimo” dos requisitos de desempenho é 
obrigatório para todas as edificações habitacionais, com exceções previstas. Os demais níveis, como 
“Intermediário” e “Superior”, devem ser previstos em contrato específico. 
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2 ESTADO DA ARTE – DESEMPENHO HABITACIONAL 

 

 

2.1 DESEMPENHO HABITACIONAL MUNDIAL 

 

 Em nível geral a questão desempenho teve os primeiros estudos originados na 

segurança estrutural da indústria bélica e aeroespacial (SILVA, 2013) no período pós 

Segunda Guerra Mundial. 

 A discussão sobre o tema desempenho das edificações habitacionais é recente 

historicamente, tendo sua origem vinculada a necessidade de construção de uma 

grande quantidade de residências e de infraestrutura, em prazo reduzido, aliado à 

escassa oferta de recursos financeiros e naturais disponíveis, principalmente na 

Europa, onde haviam cidades inteiras em ruínas, haja vista que foram as mais atingidas 

pelas guerras mundiais (CORDOVIL, 2013). 

 A França criou em 1947 o Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 2 

(CSTB), uma instituição pública no âmbito do Ministério da Habitação, cuja estrutura 

abrange pesquisa, consultoria, avaliação e disseminação de conhecimento na área da 

construção, com a missão de, além de acompanhar a inovação, a qualidade e a 

segurança de edifícios, avaliar a integração dos mesmos no bairro e na cidade. 

 Em 1953, com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), foi fundada 

uma associação cujo objetivo era estimular e facilitar a cooperação e o intercâmbio de 

informação internacional entre institutos governamentais de pesquisa no setor da 

construção civil, com ênfase naqueles institutos envolvidos em domínios técnicos da 

pesquisa. Essa associação teve a sigla originada do francês, CIB - Conseil International 

du Bâtiment 3, que está mantida, mesmo depois de 1988 quando ocorreu a alteração do 

seu nome para International Council for Research and Innovations in Building and 

Construction 4. 
2 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), em português Centro Científico e Técnico da 
Construção. www.cstb.fr 
 
3 Conseil International du Bâtiment (CIB), em português Conselho Internacional da Construção.  
 
4 International Council for Research and Innovations in Building and Construction (CIB), em português 

Conselho Internacional de Pesquisa e Inovação na Construção Civil. www.cibworld.nl  

http://www.cstb.fr/
http://www.cibworld.nl/
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 Atualmente o CIB tem representações em todos os continentes, sendo em São 

Paulo para a América do Sul, em Washington para a América do Norte, em Beijing para 

a China, em Tóquio para o Japão, em Teerã para o centro-leste da Ásia, em Dubai para 

o Oriente Médio e norte da África e em Cape Town para o sul da África.

 Segundo Silva (2013) o desempenho na construção somente começou a ser 

objeto de estudos no 2º Congresso do CIB em 1962 e evoluiu nos eventos seguintes 

com a criação em 1970 da Comissão de Trabalho do CIB “The performance concept in 

building” (O Conceito de Desempenho no Edifício), que colaborou para a disseminação 

do tema. Nos anos seguintes, baseados sobretudo na experiência da França, pioneira 

no assunto, outros países europeus passaram a definir seus códigos, servindo de 

modelos para outros, também considerados desenvolvidos. 

 Os avanços contribuíram para a normalização de procedimentos gerais em 

1980 com a publicação da ISO 6240 - Performance standards in building – Contents 

and Presentation (Os padrões de desempenho na construção - Conteúdo e 

Apresentação), que especifica os conteúdos básicos a serem incluídos em padrões de 

desempenho para componentes de construção e montagens, e indica uma ordem 

padrão para a sua inclusão.  

 Em 1984 é publicada a ISO 6241 - Performance standards in building - 

Principles for their preparation and factors to be considered (Os padrões de 

desempenho na construção - Princípios para a sua preparação e fatores a serem 

considerados), que estabelece os princípios gerais para a preparação de padrões de 

desempenho no edifício, em complemento para a ISO 6240 contendo a listagem dos 

fatores a serem considerados para os padrões de desempenho.  

 A ISO 7162 - Performance standards in building - Contents and format of 

standards for evaluation of performance (Os padrões de desempenho na construção - 

Conteúdo e formato dos padrões para a avaliação de desempenho), de 1992, 

complementa o conjunto de orientações ISO 6240 e 6241 através do estabelecimento 

de regras para o conteúdo e apresentação dos padrões de avaliação em edifícios. 

 

A ISO - International Organization for Standardization – é uma organização internacional não 
governamental e independente, composta por 162 organismos de normalização de diversos países, que 
reúne especialistas para compartilhar conhecimentos e desenvolver normas internacionais que apoiam a 
inovação e oferecem soluções para os desafios globais. www.iso.org.  

http://www.iso.org/
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 Da mesma forma, outros países da Europa, além de se utilizarem da coleção 

conhecida como Eurocodes 5, também estabeleceram normas complementares 

referentes ao desempenho das edificações. 

 Em Portugal, segundo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), as 

Normas Técnicas para Construção (NTC) na sua maioria foram editadas nos últimos 20 

anos, passando a incorporar conhecimentos e diretrizes técnicas e científicas oriundas 

de diretivas europeias. O RGEU – Regulamento Geral das Edificações Urbanas – de 

caráter nacional e vigente desde 1951, encontra-se bastante defasado, mesmo tendo 

sido objeto de diversas revisões, o que demanda a exigência de outros regulamentos 

setoriais, regionais ou municipais (PINA, 2015). 

 O LNEC apresenta um comparativo entre os diversos códigos de países 

europeus, onde se visualiza que a situação de Portugal não é fato único naquele 

continente, mas é completamente diferente da Espanha, país limítrofe e que tem um 

código atualizado e organizado. 

 

 
FIGURA 3: ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA EM PAÍSES EUROPEUS 
FONTE: (PINA, 2015, p. 12) 
 
 
 
5 Os Eurocodes (Eurocódigos) - são um conjunto de normas europeias para a concepção de edifícios e 
outras obras de engenharia civil. Eles são elaborados pelo Comitê Técnico do CEN - European 
Committee for Standardization (Comitê Europeu de Padronização). Os princípios dos Eurocódigos 
versam sobre a questão estrutural, segurança em caso de incêndio, padronização e harmonização de 
especificações técnicas, garantindo a uniformidade dos níveis de segurança das construções na Europa. 
www.eurocodes-online.com.   

http://www.eurocodes-online.com/
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 A Espanha implantou, em 2006 (vigência a partir de 2007), o Código Técnico de 

la Edificación 6 (CTE), como regulamento normativo que estabelece as exigências que 

os edifícios devem observar em relação aos requisitos básicos de segurança e 

habitabilidade estabelecidos pela Lei Real 38 de1999, de Ordenación de la Edificación 
7. 

 Nos EUA foi criado em 1994 o ICC – International Code Council 8 (Conselho de 

Código Internacional), como uma organização sem fins lucrativos dedicada ao 

desenvolvimento de um único conjunto de códigos de construção de modelo nacional 

abrangente e coordenado, de forma a uniformizar o tratamento em todas as regiões do 

país, sem regionalismos ou exceções locais, como era feito desde que os códigos 

começaram a ser definidos em seus diversos assuntos e locais de vigência. 

 No Canadá o primeiro código foi publicado em 1941 pela CCBFC – Canadian 

Commission on Building and Fire Codes 9 (Comissão Canadense de Códigos de 

Construção e de Incêndio), que foi instituída pelo Conselho Nacional de Pesquisa do 

Canadá com a tarefa de desenvolver e manter os códigos, em seus objetivos. Para 

manter o ritmo com as mudanças, e para garantir que as mais recentes inovações e 

aplicações sejam realizadas de forma segura pela indústria da construção, uma nova 

edição do código é publicada aproximadamente a cada cinco anos. Os códigos atuais 

são flexíveis e se um novo método ou tecnologia - não especificamente mencionados 

sob um determinado requisito – demonstrar que atinge o objetivo pretendido, pode ser 

reconhecido como uma alternativa aceitável, com a promessa de fomentar um espírito 

de inovação e criar novas oportunidades para os fabricantes canadenses. Os códigos 

canadenses são conhecidos como os mais participativos por todos os setores da 

construção, órgãos públicos e consumidores, bem como os que são mais discutidos em 

consultas públicas. 

 

 
6 Código Técnico de la Edificación, em português Código Técnico das Edificações. 

www.codigotecnico.org  
 

7 Ordenación de la Edificación, em português Planejamento da Construção, equivalente a um 
regulamento como o Código de Obras e Posturas de municípios brasileiros. 
 

8 International Code Council, em português Conselho de Código Internacional. www.iccsafe.org  
 

http://www.codigotecnico.org/
http://www.iccsafe.org/
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9 Canadian Commission on Building and Fire Codes, em português Comissão Canadense de Códigos de 
Construção e de Incêndio. www.nrc-cnrc.gc.ca.   

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
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2.2 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL NO BRASIL E O PAPEL DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL COMO AGENTE DE FOMENTO 

 

 No Brasil, a CBIC relata que o primeiro estudo sobre o tema foi realizado pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 10 (IPT) e publicado em 

1975, seguido por outros nas décadas de 1980 e 1990. No ano 2000, foi feito um 

convênio entre a ABNT, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a CAIXA para 

transformar esses estudos em uma norma técnica (BERNARDES; RIBEIRO; CURI, 

2013). 

 Em 1998 o IPT publicou o Catálogo de Processos e Sistemas Construtivos para 

Habitação, produzido com patrocínio da FINEP (FILHO et al., 1998), que continha um 

agrupamento de alternativas tecnológicas existentes naquela época com suas 

aplicações e resultados de desempenho técnico conhecidos, com a finalidade de 

agilizar o processo de tomada de decisão dos empreendedores e agentes promotores e 

financeiros da habitação, que poderiam avaliar o atendimento de seus critérios de 

demanda e necessidades. 

 Esses estudos são justificados pela grande quantidade de problemas e 

patologias apresentadas pelas unidades habitacionais produzidas ou financiadas com 

recursos do BNH, que foi extinto em 1986 e incorporado pela CAIXA, e pela própria 

instituição financeira CAIXA, onde o bem apresentava degradação acentuadamente 

precoce, com redução do desempenho e comprometimento da habitabilidade da 

moradia, muitas vezes pelo uso de materiais de baixa qualidade, projeto e execução 

mal realizados e ainda aliados a falta de manutenção preventiva pelos usuários.  

 Outros problemas enfrentados eram a localização e o porte dos 

empreendimentos, que não dispunham de infraestrutura e equipamentos comunitários 

compatíveis com as necessidades dos moradores e com a capacidade de atendimento 

dos organismos públicos municipais, estaduais ou federais. 

 

 
10 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, é um instituto vinculado à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, 
com forte atuação na área de inovação, pesquisa e desenvolvimento. www.ipt.br.   

http://www.ipt.br/
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 O foco da aplicação de recursos geridos pelo governo naquele momento era de 

conciliar a produção de habitações e resolver o problema da ociosidade da mão de obra 

existente, situação mais evidenciada nos grandes centros urbanos, e que poderia ser 

solucionada com o aproveitamento tanto nas indústrias de materiais e componentes, 

como nas construções de empreendimentos. 

 A partir do desenvolvimento desses estudos os agentes financeiros iniciaram o 

processo de imposição de regras para a obtenção do financiamento, com a finalidade 

de que a funcionalidade da habitação cumprisse o seu papel ao longo da sua vida útil. 

 Vários estudos foram realizados ou patrocinados pela CAIXA, que é a principal 

agente de fomento ao desenvolvimento urbano do país. Consoante suas atribuições, 

precisa estar permanentemente atualizada em relação a realidade brasileira e as 

demandas das cidades e da população. Essa necessidade exige o constante 

aprimoramento de sua forma de atuação, o desenvolvimento de novos programas e 

produtos, o apoio à pesquisa, à disseminação de inovações tecnológicas e à 

modernização de processos (MARKER, 2008). 

 Com o objetivo de melhor distribuir a aplicação dos recursos geridos pelo 

Governo Federal, fomentar o desenvolvimento tecnológico dos setores da indústria da 

construção, qualificar e utilizar a mão de obra disponível, não incorrendo em problemas 

experimentados, principalmente nas décadas pós 1970 pelo BNH, no atendimento das 

famílias de menor poder aquisitivo, foi elaborado e aplicado o estudo Demanda 

Habitacional no Brasil (BRA; KILSON; SPEGGIORIN, 2012), que eliminou os critérios 

subjetivos de quantificação de demanda e estabeleceu estudo de critérios reais e 

efetivos para o assunto, o que alterou as exigências para a concepção de 

empreendimentos habitacionais. 

 No estado do Paraná foi publicado o Manual Técnico de Engenharia (GRASSI; 

CAMLOT, 2003), com as orientações para a concepção de empreendimentos 

habitacionais, desenvolvido com a coordenação do autor deste estudo, que é integrante 

do quadro de empregados da carreira profissional de Engenharia Civil da CAIXA.   
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 De forma semelhante ao trabalho desenvolvido e aplicado nas diversas regiões 

do Paraná, que teve como fundamentação os estudos desenvolvidos para o estado de 

São Paulo, a CAIXA colaborou para o aprimoramento do desempenho técnico em 

outros estados da federação, seja com tratamento específico para as particularidades 

locais ou com considerações abrangentes, visando que as propostas a serem atendidas 

com financiamento tivessem elaboração melhor estudada e apresentassem 

compatibilidade com as necessidades humanas (urbanismo, arquitetura, implantação, 

equipamentos comunitários, infraestrutura, acessibilidade). 

 A CAIXA tem publicações realizadas em parceria com organismos públicos ou 

conveniados, como é o caso dos volumes da Coleção e da Coletânea do Programa de 

Tecnologia da Habitação – HABITARE (patrocinado em conjunto com a FINEP), cujo 

objetivo é contribuir para o avanço do conhecimento no campo da tecnologia do 

ambiente construído, apoiando pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, 

visando o atendimento das necessidades de modernização do setor de habitação e 

contribuir para o atendimento das necessidades habitacionais do país. 

 Outras publicações realizadas com apoio da CAIXA que tratam da qualidade do 

ambiente construído e que merecem destaque são: 

 Guia CAIXA de Sustentabilidade Ambiental (MARKER, 2008), em referência a 

parte de sua missão empresarial, sendo responsável pela implementação dos 

principais programas do Governo Federal para habitação de interesse social, 

saneamento ambiental e infraestrutura urbana. 

 Guia Selo Azul CAIXA (JOHN; PRADO, 2010), que reconhece os projetos de 

empreendimentos que demonstrem suas contribuições para a redução dos 

impactos ambientais e prevejam habitações duradouras, atendendo as 

necessidades atuais e futuras dos usuários. 
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2.3 A NORMA DE DESEMPENHO HABITACIONAL BRASILEIRA 

 

 A visão e elaboração de normas técnicas no Brasil sempre foi lastreada em 

critérios que estabelecem regras e prescrições no estilo de definições do modo de 

produzir um bem ou um serviço, como é o caso do concreto armado, em que as normas 

definem critérios de dimensionamento e de execução dos serviços, bem como dos 

ensaios laboratoriais e resultados esperados. Outro exemplo é o referente aos blocos 

cerâmicos para vedações, que têm suas dimensões, características e resistências 

definidas em norma. 

 A implantação do conceito de desempenho de edificações no Brasil teve um 

caráter inovador na forma como as normas geralmente são elaboradas, pois a questão 

a ser tratada – o desempenho em edificações habitacionais – seria o estabelecimento 

de requisitos mínimos com relação aos resultados que deveriam ser conferidos aos 

usuários, não mais determinando os padrões a serem percorridos e observados, mas o 

resultado que o conjunto todo apresenta. 

 A discussão da NBR-DES de edificações habitacionais no Brasil necessitava 

apresentar referenciais que não eram existentes ou disponíveis no país e que 

passariam a ser regras para atendimento normativo, o que levou a participar do 

processo representantes de universidades, institutos de pesquisa, fabricantes, agentes 

financiadores, governo, consultores, peritos, empresas, sindicatos e associações da 

cadeia produtiva da construção civil. 

 Com toda a necessidade de transformação cultural que envolve desde os 

projetistas, fornecedores, fabricantes, executores e até os usuários, optou-se por 

rediscutir as interpretações da NBR-DES, publicada em 2008 e com vigência em 2010, 

suspendendo sua exigibilidade, até que outra versão revisada fosse publicada.  

 Segundo Borges (2013), a versão publicada em 2013 deve representar, de fato, 

um salto da construção civil brasileira em direção aquilo que é esperado da produção 

de imóveis num país que vivencia acelerado processo de desenvolvimento. Igualmente, 

se pode dizer que ela passou a contar com instruções claras e transparentes de como 

fazer tal avaliação.  
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 Atualmente, a NBR 15575:2013 indica os níveis de segurança, conforto e 

resistência que devem proporcionar cada um dos sistemas que compõem um imóvel 

habitacional: estrutura, pisos, vedações, coberturas e instalações. Nenhuma parte ou 

elemento fica dispensado do atendimento às normas prescritivas existentes, quando é o 

caso, mas todos ficam com o encargo de atenderem simultaneamente os requisitos 

mínimos de qualidade da NBR-DES. 

 A figura 1 (página 25) resume os principais sistemas que compõem uma 

edificação habitacional e exemplifica alguns dos itens que devem ser observados para 

que o desempenho atinja o nível estabelecido, sendo que o nível MÍNIMO (M) é 

obrigatório para toda edificação habitacional, independente do custo da mesma e do 

segmento do mercado ou público alvo, proporcionando a todos a possibilidade de 

acesso a uma habitação com nível de desempenho determinado. A norma define, 

ainda, índices para níveis de desempenho INTERMEDIÁRIO (I) e SUPERIOR (S), com 

requisitos mais exigentes em relação ao mínimo, que devem ser estabelecidos pela 

relação contratual existente entre o usuário e o fornecedor. 

 A Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais é dividida em seis 

partes: a primeira trata de requisitos gerais do projeto/obra e as outras cinco são 

referentes aos sistemas que compõem a edificação (estrutura, pisos, cobertura, 

vedação interna e externa e sistemas hidrossanitários). O sistema elétrico não faz parte 

da NBR-DES porque a norma prescritiva NBR 5410, que trata do assunto, foi 

considerada adequada, atualizada e sem necessidade de qualquer complementação. 

 Para cada sistema a Norma define os critérios objetivos de qualidade e os 

procedimentos para medir se os sistemas atendem aos requisitos estabelecidos. Por 

exemplo, sistemas de coberturas acima de cozinhas, ou outro cômodo que abrigue 

equipamento de gás, têm que apresentar resistência ao fogo durante 30min. A norma 

prevê uma série de situações de uso e de riscos para o imóvel e fornece não só a 

medida, como também as instruções de como medir se os sistemas atendem aos 

requisitos de desempenho. Trata-se de um documento de alto nível técnico, que 

pretende orientar fabricantes de materiais, projetistas e construtores. 
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 O usuário passa a saber exatamente o período mínimo de tempo pelo qual 

cada sistema deve manter seu desempenho, desde que operados e mantidos de forma 

correta.   
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 A NBR-DES traz conceitos inéditos em normativas brasileiras, como o de vida 

útil e vida útil de projeto para os sistemas.  

“A vida útil (VU) é o 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 ..., 
considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de 
manutenção...”. (item 3.42, p. 10, parte 1, NBR 15575:2013). 
 
“A vida útil de projeto (VUP) é período estimado de tempo para o qual um 
sistema é projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho ...” 
(item 3.43, p. 10, parte 1, NBR 15575:2013). 

 
 Isso vai propiciar um aumento do nível de exigência de qualidade por parte dos 

usuários, além de subsidiar com elementos definidos e não mais subjetivos as questões 

levadas a litígio. Nessas situações, comumente o usuário buscava pôr a culpa no 

construtor e esse na outra parte, ainda que o equívoco estivesse em falta de 

manutenção adequada, uso indevido ou num projeto mal elaborado ou mal 

especificado. Tudo isso, ainda, sem considerar a questão do tempo de garantia e de 

solidez, que não é correlata com VU e VUP e que continua sem definição normativa e 

dependente de interpretação de legislação. 

 Desde a vigência da norma, exceto nos casos onde a mesma não se aplica ou 

a causa não for por uso inadequado ou ausência de manutenção, caso o morador 

constate problema em sua habitação, haverá um critério objetivo para responsabilizar a 

construtora ou incorporadora que lhe vendeu o imóvel. Por sua vez, a construtora ou 

incorporadora, poderá avaliar a relação de corresponsabilidade com seus fornecedores, 

ou seja, verificar se a falha foi motivada por erro de projeto ou baixo desempenho de 

materiais e/ou componentes; e por último, se foi devido a não conformidade nos 

processos por ocasião da realização da obra.  

 Os moradores também devem ter à sua disposição um Manual de Uso, 

Operação e Manutenção, com as indicações dos cuidados e das atividades de 

manutenção que os usuários devem efetuar para que a vida útil projetada dos sistemas 

seja atingida plenamente. A relação entre usuários e construtoras passa por um 

momento inovador, já que o conceito de desempenho incide também para o usuário, 

que tem a obrigação de fazer a manutenção de acordo com que o foi projetado.  
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 As mudanças trazidas pela norma afetam vários pontos da cadeia produtiva, 

inclusive os agentes financeiros que podem usar a norma para fixar seus critérios de 

financiamento, instituindo garantias que não apresentem deterioração excessiva e 

detrimento do valor comprometido. 

 A parte 1 – Requisitos Gerais da ABNT NBR 15575:2013 indica considerações 

e condições importantes para a aplicação da NBR-DES. 

“Esta quarta edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 
15575-1:2012), a qual foi tecnicamente revisada.” (p. ix, item Prefácio, 
7º parágrafo). 
 
“Durante o período entre 12 de novembro de 2010 à 12 de março de 
2013, a exigibilidade da edição anterior, ABNT NBR 15575-1:2012, foi 
suspensa.” (p. xi, item Introdução, 9º parágrafo). 

 
 Esta informação remete à consideração de que a primeira versão da NBR-DES 

brasileira, publicada em 2008 (com vigência a partir de 2010), e todas as alterações 

ocorridas até a quarta edição, publicada em 19 de fevereiro de 2013, tiveram a 

exigibilidade suspensa. 

 As outras partes são referentes a “Requisitos para os sistemas estruturais” 

(parte 2), “Requisitos para os sistemas de pisos” (parte 3), “Requisitos para os sistemas 

de vedações verticais internas e externas” (parte 4), “Requisitos para os sistemas de 

coberturas” (parte 5) e “Requisitos para os sistemas hidrossanitários” (parte 6). 

 Excetuando o prazo habitual que decorre entre a publicação de uma norma e 

sua exigência, podemos dizer que o Brasil, de fato, passou a ter uma NBR-DES no ano 

de 2013. 

 Atendendo, também, a realidade que antecedeu a vigência da norma e sua 

exigibilidade, foram definidas as situações onde a mesma não é aplicável (item 1.2, p. 

1, parte 1, NBR 15575:2013): obras já concluídas, obras em andamento na data de 

entrada em vigor da norma, projetos protocolados nos órgãos competentes até a data 

da entrada em vigor da norma, obras de reformas, retrofit* de edifícios e edificações 

provisórias. 
 

*retrofit – remodelação ou atualização do edifício ou de sistemas, através da incorporação de novas 
tecnologias e conceitos, normalmente visando à valorização do imóvel, mudança de uso, aumento de 
vida útil e eficiência operacional e energética. (ABNT NBR 15575:2013, parte 1, item 3.37).  
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2.4 NECESSIDADE DE EVOLUÇÃO DA NORMA BRASILEIRA 

 

 Na comparação das exigências brasileiras com as de outros países, pode-se 

verificar que para perseguir uma melhoria dos níveis dos requisitos, a norma brasileira 

demandará revisão periódica, haja vista que as exigências colocadas para o Brasil, na 

sua grande maioria, ainda são significativamente inferiores às vigentes em nível 

internacional. 

 Como exemplo, pode-se citar o estudo realizado sobre a atenuação acústica 

exigida por diferentes países e os níveis contidos na NBR-DES brasileira (REZENDE; 

RODRIGUES; VECCI, 2014). 

 
Onde: 
- L’nT,w significa o Nível de Pressão Sonora Ponderado de Impacto. 
- CI significa a Classe de Isolamento de Impacto, cujo objetivo é corrigir as variações no tipo de impacto. 
 
FIGURA 4: CRITÉRIOS BRASILEIROS E DE OUTROS PAÍSES PARA DESEMPENHO ACÚSTICO NO 
ISOLAMENTO DE RUÍDO DE IMPACTO DE PISO. RESULTADOS DE ENSAIOS EM EDIFÍCIOS DO 
BRASIL. 
FONTE: (REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 2014) 
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 Analisando os dados demonstrados na figura 4, observa-se que o requisito 

mínimo previsto na norma brasileira para o Nível de Pressão Sonora de Impacto Padrão 

Ponderado é de 80dB, enquanto que na Áustria, país com a maior exigência mundial, a 

mesma referência estabelece 48dB, tendo como referencial médio mundial o valor de 

55dB, que coincide com o nível de exigência máximo brasileiro, denominado 

SUPERIOR. 

 Outra constatação importante, destacada na mesma figura, deve-se ao fato que 

atualmente nem os edifícios considerados de alto padrão construtivo atendem o 

requisito mínimo normalizado. A situação observada confirma que o Brasil precisa 

desenvolver e aplicar soluções e sistemas construtivos em que o conjunto da habitação 

apresente melhores resultados quanto ao desempenho. O atendimento das exigências 

não pode ser garantido somente pelo cumprimento integral de todas as normas 

prescritivas disponíveis, haja vista que é essencial que a questão seja considerada 

como um conjunto de sistemas interligados e que o foco é o resultado desse conjunto. 

 Por causa da complexidade do assunto e das incumbências que a norma 

brasileira de desempenho delega a cada um dos participantes da cadeia produtiva e 

usuários, a CBIC em parceria com institutos de pesquisa elaborou guias com o objetivo 

de disseminar o entendimento e a aplicação efetiva da norma: 

 

 Desempenho de Edificações – Guia Orientativo para Atendimento à Norma 

ABNT NBR 15575:2013 (BERNARDES et al., 2013). 

 Dúvidas Sobre a Norma de Desempenho – Especialistas Respondem (BRITO et 

al., 2015). 

 Guia Nacional para a Elaboração do Manual de Uso, Operação e Manutenção 

das Edificações (BERNARDES; RIBEIRO; CURI, 2014). 

 Guia CBIC Boas Práticas de Sustentabilidade na Indústria da Construção 

(TELLO; RIBEIRO, 2012). 

 2º Caderno de Casos de Inovações na Construção (COSTA; LEITE, 2014). 
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 Nota-se que, apesar da publicação da Norma de Desempenho NBR 15575 ter 

ocorrido em 19/02/2013, com vigência a partir de 19/07/2013, sua aplicabilidade foi 

comprometida pelo fato de que o entendimento da coletânea exige amplo conhecimento 

dos assuntos abordados. 

 Os representantes dos diversos setores envolvidos na especificação e no 

atendimento dos requisitos e critérios da norma demonstraram dificuldades para a 

condução dos trâmites necessários para a avaliação dos resultados, motivadas pela 

complexidade dos aspectos a serem abordados nas fases de definição do produto, das 

inter-relações com outros componentes ou sistemas, da execução, das análises 

técnicas e dos ensaios tecnológicos, principalmente pela ordenação que é 

indispensável. 

  Apesar da norma brasileira ter abrangência nacional, a estrutura técnica e 

laboratorial apresenta deficiência quanto a disponibilidade física no território brasileiro e 

na capacidade qualitativa e quantitativa para a demanda que se instalou. 

O interesse na obtenção de financiamentos habitacionais para produção de 

unidades com uso de sistemas inovadores ou não convencionais e a condicionante da 

demonstração de que os requisitos normativos foram observados, provocou sobrecarga 

na estrutura que estava disponível na ocasião da vigência da norma, que além de 

reduzida era concentrada nos grandes centros urbanos da região sudeste do país. 

Em auxílio aos setores da cadeia produtiva a CBIC tem tomado frente e, com o 

apoio de especialistas nos assuntos, elaborado os materiais citados e também 

realizado treinamentos presenciais, o que tem colaborado para a disseminação do 

entendimento, entretanto com abrangência e disponibilidade limitada e diversa do 

necessário. Há que se destacar que o papel da CBIC com a publicação desses guias e 

dos treinamentos é o de contribuir e facilitar o acesso às informações e não substituir os 

estudos que são indispensáveis para a adequada aplicação da norma. 

 Com a intenção de colaborar com a promoção do acesso à orientação para o 

devido entendimento das atividades necessárias e a correta sequência no 

desenvolvimento das mesmas, além da identificação das instituições habilitadas para 

os estudos que cabem a cada tipo de tecnologia, é que se elaborou o manual 

orientativo proposto.  
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 A simples comparação com o formato da normalização em outros países 

evidencia que a questão no Brasil exige evolução, principalmente quanto a sua 

operacionalização, uma vez que que há definição do que deve ser observado, mas sem 

referências de quais organismos procederão a homologação do seu atendimento. 

 Kern, Silva e Kazmierczak (2014) elaboraram um estudo comparativo entre os 

processos de implantação do CTE na Espanha e a primeira versão da NBR-DES 

publicada em 2008, no qual indica vários pontos que podem justificar os motivos pelos 

quais a discussão sobre o assunto não estava amadurecida no Brasil e que implicou na 

suspensão da norma brasileira até sua revisão, consolidada na edição de 2013. 

 Entre várias diferenças existentes está a forma de atuação da ABNT que 

coordena a elaboração e publicação das normas no Brasil e o CTE, onde as principais 

são: 

 Todos os regulamentos, normas e documentos do CTE são gratuitos e 

disponíveis livremente em sítio eletrônico da internet, enquanto a NBR-DES da 

ABNT está dividida em 6 partes e todas com custos individuais para o acesso e 

com proibição de divulgação. 

 As normas do CTE têm atendimento continuado para o esclarecimento de 

dúvidas sobre qualquer assunto das mesmas, enquanto no Brasil o papel da 

ABNT é a publicação da norma, ficando a sua discussão e entendimento 

posteriores a critério dos setores interessados, mas sem outras informações 

daquela organização, que se limita a ter um ambiente virtual para o recebimento 

de críticas e sugestões, que podem ser utilizados nos próximos estudos ou 

revisão da norma. A configuração da postura da entidade normalizadora 

brasileira não favorece o correto entendimento, sujeitando tanto os profissionais 

quanto os usuários a interpretação de terceiros, que estão atuando na 

divulgação da mesma, na maioria dos casos através de eventos promovidos 

pelos setores da cadeia da construção, como sindicatos da indústria da 

construção civil, associações de engenheiros ou arquitetos, fabricantes e 

fornecedores.   
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 Os organismos governamentais ou públicos estão qualificados e preparados 

para verificar praticamente a totalidade do atendimento dos requisitos colocados 

pelo CTE em cada etapa da aprovação de projetos, enquanto no Brasil esse 

assunto nunca foi discutido, ficando a responsabilidade da comprovação do não 

cumprimento de algum requisito pelo interessado, que terá na NBR-DES os 

respaldos técnicos para elaborar sua argumentação e litígio, se for o caso. 

 

 

2.5 O SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 

 

2.5.1 Constituição do Sistema Brasileiro de Avaliação Técnica 

 

 

 A primeira versão da NBR-DES no Brasil foi publicada em 2008 com vigência a 

partir de 2010, mas indiretamente trouxe para os setores da construção civil uma 

situação de medo, pois os próprios fabricantes, projetistas, fornecedores, construtores e 

incorporadores, que participaram do processo de embasamento da norma coordenada 

pela ABNT não se prepararam para a implantação da mesma e, portanto, não tinham 

como comprovar a observação das exigências para a obtenção de recursos geridos 

pelo governo federal para financiamento de empreendimentos, condição que já era 

prevista pelo Ministérios das Cidades e PBQP-H. 

 Para incentivar a produção de habitações e de elementos construtivos com 

melhor resultado de qualidade, desempenho e durabilidade que os disponíveis naquele 

momento, o Governo Federal, através da Portaria nº 134 (BRASIL. Ministério de Estado 

do Planejamento e Orçamento, 1998), instituiu o Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H), tendo por objetivo básico “apoiar o esforço 

brasileiro de modernidade e promover a qualidade e produtividade do setor da 

construção habitacional, com vistas a aumentar a competitividade de bens e serviços 

por ele produzidos”.  
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 Em 2004 o objetivo foi complementado com “elevar os patamares da qualidade 

e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos 

de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia 

para a população de menor renda”. 

 O PBQP-H está inserido na estrutura do Ministério das Cidades, mais 

especificamente na Secretaria Nacional de Habitação, como mostra a figura 5. 
 

 
FIGURA 5: ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E VINCULAÇÃO DO PBQP-H 
FONTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES (http://pbqp-h.cidades.gov.br/estrutura.php, acesso em 20/05/2014) 
 
 O PBQP-H foi organizado a partir de uma estrutura matricial de seus projetos. 

Para dar conta do processo de gestão e articulação com a sociedade e setor privado, 

foram criadas Coordenações, o Fórum de Representantes Estaduais, um Comitê 

Consultivo e um Grupo de Assessoramento, como apesenta a figura 6. 

 
FIGURA 6: ESTRUTURA DO PBQP-H 
FONTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES (http://pbqp-h.cidades.gov.br/estrutura.php, acesso em 20/05/2014)  

http://pbqp-h.cidades.gov.br/estrutura.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/estrutura.php
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 De acordo com a Portaria 134 a Coordenação Geral do PBQP-H é exercida no 

âmbito da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, com as 

atribuições de ‘deliberar sobre as formas de implementação do Programa’ e ‘definir, 

acompanhar e avaliar os projetos que o estruturam’. 

 Em conformidade com a Portaria Interministerial 5 (BRASIL. Ministérios de 

Estado do Planejamento e Orçamento, da Indústria, do Comércio e do Trabalho, da 

Ciência e Tecnologia, 1998) o Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da 

Habitação (CTECH) foi criado com o objetivo geral de acompanhar e incentivar as 

atividades referentes à inovação tecnológica no setor de habitação e propiciar uma 

maior articulação das ações governamentais nesse âmbito. 

 O CTECH é, também, o responsável por promover o relacionamento entre os 

diferentes agentes do setor da construção: associações da classe patronal, instituições 

de pesquisa e fomento, entidades de normalização, associações de profissionais, e 

promotores públicos/privados envolvidos com a habitação e a infraestrutura urbana. 

 O CTECH visa, de forma transparente e com a divisão de responsabilidades, a 

incentivar a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade da construção civil 

brasileira; apoiar as inovações tecnológicas no setor de habitação e no ambiente 

construído, quanto ao uso de materiais, produtos e processos certificados; assessorar a 

Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, no estabelecimento de 

uma política de desenvolvimento tecnológico para o setor de habitação; e acompanhar 

o desenvolvimento e a implementação do PBQP-H, por meio de sugestões e 

proposições. 

 O CTECH é constituído por 25 membros: 

 Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP 

 Associação Brasileira de COHAB – ABC 

 Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais da Construção – ABRAMAT 

 Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais e Equipamentos para 

Saneamento – ASFAMAS 

 Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas – ABRAFATI 

 Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído – ANTAC 
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 Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção – 

ANAMACO  
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 Banco do Brasil – BB 

 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

 Caixa Econômica Federal – CAIXA 

 Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC 

 Comitê Brasileiro de Construção Civil da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT/CB-02 

 Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – CBCS 

 Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável – CEBDS 

 Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP 

 Instituto Aço Brasil- IABR 

 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO 

 Ministério do Meio Ambiente – MMA 

 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG 

 Secretaria de Desenvolvimento da Produção do MDIC - Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria, e Comércio Exterior 

 Secretaria do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI - Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

 Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades – SNH 

 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 

 Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva – 

SINAENCO 

 

 A estrutura do programa contempla, ainda, o Grupo de Assessoramento 

Técnico (GAT), que é composto pela equipe do PBQP-H e por técnicos de reconhecido 

saber na área da qualidade e produtividade na construção, escolhidos pela 

Coordenação Geral (http://pbqp-h.cidades.gov.br/estrutura_gat.php, acesso em 

20/05/2014). 

 Os técnicos, com especialização em qualidade, podem ser representantes de 

instituições com credibilidade nacional e trânsito entre os diversos segmentos. Cabe ao 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/estrutura_gat.php
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grupo assessorar tecnicamente a Coordenação Geral na concepção, implementação e 

acompanhamento dos projetos estruturantes do PBQP-H.  
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 Em atendimento ao previsto na Portaria 134 (BRASIL. Ministério do 

Planejamento e Orçamento, 1998) o PBQP-H foi estruturado em projetos, a partir de um 

modelo matricial. Cada projeto corresponde a um conjunto de ações que contribui 

diretamente para o desenvolvimento do Programa, e busca solucionar um problema 

específico na área da qualidade da construção civil. Alguns dos projetos são 

considerados propulsores enquanto outros foram inseridos como apoio, porém todos 

têm uma função específica no processo e, se relacionam direta ou indiretamente. A 

estrutura matricial do programa permite, também a inserção e/ou exclusão de projetos 

na medida em que se fizer necessário. 

 Cada projeto é desenvolvido pelo Governo Federal em conjunto com 

especialistas, entidades do setor, consultores e setor privado. Os principais projetos 

são: 

 Assistência Técnica a Autogestão; 

 Capacitação Laboratorial; 

 Cooperação Internacional; 

 Indicadores de Desempenho; 

 Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas 

Construtivos - SiMaC; 

 Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras - SiAC; 

 Sistema de Formação e Requalificação de Mão-de-obra; 

 Sistema Nacional de Avaliações Técnicas de Produtos Inovadores- SINAT; 

 Sistema Nacional de Comunicação e Troca de Informação. 

 O foco do presente estudo é o SINAT.  

 O SINAT é definido pelo MCIDADES como ‘uma iniciativa de mobilização da 

comunidade técnica nacional para dar suporte à operacionalização de um conjunto de 

procedimentos reconhecidos por toda a cadeia produtiva da construção civil, com o 

objetivo  de  avaliar  novos  produtos  utilizados  nos  processos  de  construção’ 

(http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php, acesso em 20/05/2014). 

 O gestor complementa com a informação de que a meta que mobiliza a 

comunidade técnica é o estímulo à inovação tecnológica, aumentando o leque de 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_autogestao.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_capacitacao.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_indicadores.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_siac.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_formacao.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_comunicacao.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php
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alternativas disponíveis, sem aumentar, todavia, o risco de insucesso no processo de 

inovação.   
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 Esclarece, além disso, que ‘o escopo do SINAT pode ser sintetizado na 

harmonização de procedimentos para a avaliação de novos produtos para a 

construção, quando não existem normas técnicas prescritivas específicas aplicáveis ao 

produto. A harmonização de procedimentos é necessária para assegurar que todos os 

aspectos relevantes ao comportamento em uso de um produto de construção sejam 

considerados no processo de avaliação. Também é necessária a harmonização de 

procedimentos para que haja uma convergência de resultados da avaliação de um 

mesmo produto, quando submetido a processos de avaliação por instituições 

avaliadoras distintas, ou por uma única instituição avaliadora em tempos diferentes’. 

 O MCIDADES conclui a explanação informando que o ‘SINAT é proposto para 

suprir, provisoriamente, lacunas da normalização técnica prescritiva, ou seja, para 

avaliar produtos não abrangidos por normas técnicas prescritivas. A operacionalização 

do SINAT representa, efetivamente, a criação de uma infraestrutura fundamental para o 

desenvolvimento tecnológico do setor da construção civil’. 

 O SINAT tem regimento próprio (BRASIL. Ministério das Cidades, 2007) e a 

participação das Instituições Técnico Avaliadoras (ITA) é precedida de comprovação da 

capacitação técnica, sendo analisados diversos critérios da instituição técnica. 

 A estrutura geral do SINAT, conforme definido em seu regimento é a mostrada 

na figura 7. 

 
FIGURA 7: ESTRUTURA GERAL DO SINAT 
FONTE: ADAPTADO DE REGIMENTO INTERNO (BRASIL. Ministério das Cidades, 2007)   
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 As principais exigências para atuação como ITA junto ao SINAT (BRASIL. 

Ministério das Cidades, 2007), conforme previsto em seu regimento interno, são: 

 Natureza da instituição - Somente estão aptas a participar pessoas jurídicas, 

estabelecidas como Instituições de pesquisa, ensino e pesquisa, e/ou 

laboratórios de ensaio e controle tecnológico de produtos da construção civil 

(materiais, componentes, elementos ou sistemas construtivos). 

 Capacitação laboratorial - A Instituição Técnica deve ter capacidade para realizar 

análises relativas à avaliação de desempenho de produtos inseridos no seu 

escopo de atuação, de forma a conduzir a avaliação técnica necessária no 

âmbito do SINAT. A Instituição Técnica deve ter conhecimentos técnicos e 

experiência na realização de ensaios laboratoriais e interpretação de resultados, 

além de capacidade para verificação do controle da qualidade exercido na 

produção ou fabricação e na instalação ou montagem de produtos da construção 

civil. 

 Capacitação do pessoal - A Instituição Técnica deve possuir corpo próprio de 

técnicos e especialistas. A capacitação técnica de pessoal deve incluir 

conhecimento técnico de base e experiência prática sobre o comportamento e 

características de produtos da construção civil, bem como de problemas 

patológicos e suas respectivas causas que podem ocorrer em edifícios e outras 

obras abrangidas pelo SINAT. A Instituição Técnica deve assegurar a 

competência de todos que operam equipamentos específicos, realizam ensaios 

e/ou calibrações, avaliam resultados e assinam relatórios de ensaio. O pessoal 

que realiza tarefas específicas deve ser qualificado com base na formação, 

treinamento, experiência apropriada e/ou habilidade demonstrada, conforme 

requerido.  
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 Capacitação da Instituição Técnica quanto à elaboração, emissão e controle de 

documentos técnicos - A Instituição Técnica deve ter a capacidade de elaborar 

os documentos técnicos que dizem respeito a ela no âmbito do Sistema, como 

Minutas de Diretrizes para avaliação técnica de produtos (Minutas de Diretrizes 

SINAT), Relatórios Técnicos de Avaliação de produtos (RTA), e Documentos de 

Avaliação Técnica (DATEC), conforme definições encontradas no Regimento 

Geral do SINAT. A Instituição Técnica deve ser capaz de estabelecer e manter 

procedimentos para controlar todos os documentos que fazem parte do processo 

de avaliação de produtos realizado pela mesma no âmbito do SINAT, sejam 

documentos técnicos gerados internamente ou obtidos de fontes externas (como 

os fornecidos pelo Proponente da avaliação, por exemplo), tais como 

regulamentos, normas, métodos de ensaio, projetos, desenhos, especificações, 

instruções e manuais. Esses documentos podem ser armazenados em meio 

eletrônico ou em papel. 

 Capacitação da Instituição Técnica para realização de auditorias - A Instituição 

Técnica deve estar capacitada para realizar auditorias da qualidade na produção 

ou fabricação, instalação ou montagem de produtos, considerando a auditoria 

inicial e as auditorias periódicas determinadas no DATEC, concedido para o 

produto avaliado pela mesma. 

 Sistema de gestão - A Instituição Técnica deve ter capacidade de estabelecer, 

implementar e manter um sistema de gestão apropriado ao escopo de suas 

atividades. O laboratório deve documentar suas políticas, sistemas, programas, 

procedimentos e instruções, na extensão necessária para assegurar a qualidade 

dos resultados dos ensaios de avaliação dos produtos. 

 Participação da Instituição Técnica no Comitê Técnico (CT-SINAT): A Instituição 

Técnica deve comprometer-se a participar, ativamente, do Comitê Técnico do 

SINAT.  
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 Procedimento de solicitação para participação de uma Instituição Técnica como 

ITA, no âmbito do SINAT - A Instituição Técnica deve apresentar à Comissão 

Nacional do SINAT (CN-SINAT), por intermédio da Secretaria Geral do SINAT, 

(SG-SINAT), solicitação acompanhada de documento que contenha o currículo 

da Instituição, com descrição das principais atividades e trabalhos realizados na 

área específica que a Instituição Técnica pretende atuar no Sistema. A 

capacitação da Instituição Técnica é demonstrada, a princípio, pela descrição 

dos laboratórios existentes, principais equipamentos utilizados no laboratório, 

principais ensaios realizados e adoção de sistema interno de gestão da 

qualidade e currículo resumido dos principais técnicos e especialistas. 

 

 

2.6 PERCURSO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO BRASIL 

 

 

 O sistema brasileiro de avaliação de desempenho de novos métodos executivos 

ou com uso de inovações tecnológicas é coordenado pela Secretaria Nacional de 

Habitação do Ministério das Cidades (SNH/MCIDADES), dentro do SINAT, cuja 

estruturação de atuação obedece a sequência de etapas a serem percorridas na 

ordem: 

 Elaboração e publicação da Diretriz SINAT – A finalidade da Diretriz é 

harmonizar e estabelecer os requisitos, critérios e métodos para a avaliação a 

serem adotados na análise técnica de um produto inovador. A análise tem como 

base o desempenho e busca assegurar que os aspectos relevantes ao 

comportamento do produto em uso sejam considerados no processo de 

avaliação. As diretrizes podem ser demandadas por interesse de um sistemista 

isoladamente ou por um grupo de fornecedores interessados no uso dos seus 

produtos.  

O proponente de uma Diretriz é o responsável financeiro pelos ônus do processo 

e dos procedimentos junto aos contratados, mas a sua aplicação é de caráter 

aberto a qualquer interessado. 
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O roteiro esquemático para a elaboração e a publicação de Diretriz SINAT é 

apresentado nas figuras 8-A e 8-B.  

 
 FIGURA 8-A: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DIRETRIZ SINAT 
 FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE 

1. Elabora os conceitos básicos do produto; 
2. Desenvolve o produto; 
3. Executa os primeiros exemplares; 
4. Testa e avalia os resultados; 
5. Aprimora o produto; 
6. Decide pela implantação do produto no mercado; 
7. Contrata uma ITA credenciada para avaliação do produto. 

ITA 

1. Apresenta ao interessado os requisitos de desempenho, 
critérios e métodos de avaliação que serão considerados 
na elaboração da Diretriz SiNAT; 

2.  Orienta o proponente quanto aos ensaios tecnológicos e 
análises técnicas aplicáveis ao produto; 

3. Informa ao proponente quais entidades técnicas têm 
atuado na realização dos ensaios e análises, para que o 
mesmo possa estudar o cronograma e custos envolvidos 
e optar pela contratação das mesmas; 

4.  Estabelece junto com o proponente um cronograma para 
a execução das atividades e para as avaliações do 
resultados alcançados. 

 

REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA TÉCNICA 

1. Define com o proponente as condições de execução dos ensaios e análises 
indicados pela ITA; 

2.  Define com o proponente os locais de execução; 
3. Informa ao proponente quais entidades técnicas têm atuado na realização dos 

ensaios e análises, para que o mesmo possa estudar o cronograma e custos 
envolvidos e optar pela contratação das mesmas; 

4.  Estabelece junto com o proponente um cronograma para a execução das 
atividades e para as avaliações dos resultados alcançados. 

 

ITA 

1. Executa ou recebe do proponente os relatórios com os resultados dos 
ensaios e análises realizados conforme indicado; 

2. Avalia os resultados dos itens isoladamente e elabora conceituação 
sobre o desempenho do conjunto, quando for o caso; 

3. Orienta a necessidade de aprimoramento do produto quando os 
resultados não atendem os requisitos estabelecidos; 

4. Reavalia os resultados, após revisão do produto pelo proponente, 
novas realizações de ensaios e análises técnicas e apresentação de 
relatórios; 

5.  Elabora a minuta de Diretriz SiNAT. 
 

6 

Continua na 
figura 8-B. 
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 FIGURA 8-B: Continuação - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DIRETRIZ SINAT 
 FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  

 

6 

ITA 

1. Apresenta ao Grupo Especializado que trata do tipo de produto a 
proposta de Diretriz SiNAT; 

2. Procede ajustes indicados pelo Grupo Especializado, se for o caso. 

GRUPO ESPECIALIZADO DO SiNAT 

1. Analisa a proposta elaborada pela ITA; 
2. Discute com a ITA a necessidade de ajustes da proposta, quando for o 

caso; 
3. Encaminha para avaliação do Comitê Técnico Nacional. 

COMITÊ TÉCNICO DO SiNAT 

1. Aprecia a proposta de Diretriz SiNAT; 
2. Solicita adequações, quando for o caso; 
3. Encaminha para referendo da Comissão Nacional do SiNAT, quando 

aprovada. 

 
 

 COMISSÃO NACIONAL DO SiNAT 

1. Aprecia e delibera sobre a proposta validade pelo Comitê Técnico 
Nacional; 

2. Decide pela Aprovação da Diretriz; 
3. Em caso positivo, encaminha para Publicação. 
 

COMISSÃO NACIONAL DO SiNAT 

1. Aprecia e delibera sobre a proposta validade pelo Comitê Técnico 
Nacional; 

2. Decide pela Aprovação da Diretriz; 
3. Em caso positivo, encaminha para Publicação. 
 

COORDENAÇÃO GERAL DO SiNAT 

1. Recebe a proposta de Diretriz com parecer favorável da Comissão 
Nacional; 

2. Autoriza a Publicação da Diretriz SiNAT no portal do PBQP-H. 

Continuação da figura 8-A. 
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 A partir da disponibilidade de uma Diretriz SINAT pelo PBQP-H, os interessados 

no uso da tecnologia devem obter a autorização específica para sua aplicação, através 

da comprovação técnica de que atende os requisitos definidos para o sistema. Para 

isso é necessário a contratação de uma ITA que define os procedimentos de análise, 

procede a avaliação global com base nos resultados dos ensaios tecnológicos e 

análises técnicas, elabora e apresenta a proposta para o PBQP-H. 

 As próximas fases de responsabilidade da ITA contratada pelo proponente são: 

 Relatório Técnico de Avaliação (RTA) – elaborado por uma das ITA contém as 

informações e caracterizações do proponente e do produto, os responsáveis 

pelas análises técnicas, ensaios tecnológicos e vistorias em protótipos e os 

resultados parciais e global da edificação habitacional. 

o Primeiramente, a ITA conduz a orientação e os esclarecimentos para a 

realização de ensaios e análises conforme os critérios e métodos definidos na 

Diretriz e, após a realização dos mesmos, deve proceder a avaliação técnica 

do produto. As etapas posteriores, assim como as renovações ou novas 

avaliações, demandam a realização de auditorias para a verificação dos 

procedimentos de controle da qualidade no processo produtivo. 

o O RTA elaborado pela ITA apresenta as exigências para os requisitos e 

critérios de desempenho do produto ou sistema inovador em avaliação, a 

descrição das metodologias de avaliação empregadas e os resultados obtidos, 

concluindo com a conceituação sobre a adequação quanto a análise global do 

desempenho do produto ou sistema inovador e metodologia do controle de 

qualidade adotado pela proponente. 

 Documento de Avaliação Técnica (DATEC) - é o documento síntese do RTA do 

produto, emitido nos termos do regimento do SINAT por uma ITA e submetido 

para apreciação para fins de aprovação pelo colegiado do SINAT.  

O DATEC é válido para um produto ou sistema construtivo de uma determinada 

empresa (específico e não extensível), com prazo de validade de dois anos, podendo 

ser renovado se não houver alteração do produto ou se as alterações forem submetidas 

a novas avaliações. Além disso, o proponente necessita manter o produto e o processo 
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de produção sob controle, conforme constatação da ITA responsável pelo controle 

periódico.  
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O roteiro esquemático para a concessão da chancela do SINAT e a publicação 

do DATEC é apresentado nas figuras 9-A e 9-B. 

 
FIGURA 9-A: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO E OBTENÇÃO DO DATEC 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE 

1. Elabora os conceitos básicos do produto; 
2. Desenvolve o produto e executa algumas unidades; 
3. Avalia os resultados alcançados e a inserção do produto 

no mercado; 
4. Contrata uma ITA credenciada para avaliação do produto. 

ITA 

1. Apresenta ao interessado os requisitos de desempenho, 
critérios e métodos de avaliação técnica previstos na 
Diretriz de referência e que serão considerados na 
avaliação do produto; 

2. Orienta o proponente quanto aos ensaios tecnológicos e 
análises técnicas aplicáveis ao produto; 

3. Informa ao proponente quais entidades têm atuado na 
realização desses ensaios e análises, para que o mesmo 
possa estudar o cronograma e custos envolvidos e optar 
pela contratação das mesmas; 

4. Estabelece junto com o proponente um cronograma para 
a execução das atividades e para as avaliações dos 
resultados alcançados. 

 

REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA TÉCNICA 

1. Define com o proponente as condições de execução dos ensaios e análises 
indicados pela ITA; 

2.  Define com o proponente os locais de execução para os itens que necessitam 
vistoria (protótipos, unidades reais ocupadas) e a forma de apresentação dos 
elementos que serão ensaiados em laboratório; 

3. Realiza as análises técnicas e ensaios laboratoriais conforme indicado pela ITA; 
4. Emite os relatórios dos resultados conforme os critérios e métodos de avaliação 

indicados pela ITA. 
 

ITA 

1. Executa ou recebe do proponente os relatórios com os resultados dos 
ensaios e análises realizados conforme indicado; 

2. Avalia os resultados dos itens isoladamente e elabora conceituação 
sobre o desempenho do conjunto, quando for o caso; 

3. Procede a Auditoria de Qualidade do Produto; 
4. Orienta a necessidade de aprimoramento do produto quando os 

resultados não atendem os requisitos estabelecidos; 
5. Reavalia os resultados, após revisão do produto pelo proponente, 

novas realizações de ensaios e análises técnicas e apresentação de 
relatórios; 

6. Verifica conformidade com a Diretriz, efetua a Avaliação Global e 
conclusiva do produto; 

7. Elabora o Relatório Técnico de Avaliação (RTA) em conformidade 
com a Diretriz SiNAT. 

6 

Continua na 
figura 9-B. 
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FIGURA 9-B: Continuação - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO E OBTENÇÃO DO DATEC 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  

 

6 

ITA 

1. Apresenta ao Grupo Especializado o RTA do produto; 
2. Procede ajustes indicados pelo Grupo Especializado, se for o caso. 

GRUPO ESPECIALIZADO DO SiNAT 

1. Analisa a proposta elaborada pela ITA; 
2. Discute com a ITA a necessidade de ajustes da proposta, quando for o 

caso; 
3. Encaminha para avaliação do Comitê Técnico Nacional. 

COMITÊ TÉCNICO DO SiNAT 

1. Aprecia a proposta de DATEC; 
2. Solicita adequações, quando for o caso; 
3. Encaminha para referendo da Comissão Nacional do SiNAT, quando 

aprovado. 

 
 

 COMISSÃO NACIONAL DO SiNAT 

1. Aprecia e delibera sobre a proposta validade pelo Comitê Técnico 
Nacional; 

2. Decide pela Aprovação da Diretriz; 
3. Em caso positivo, encaminha para Publicação. 
 

COMISSÃO NACIONAL DO SiNAT 

1. Aprecia e delibera sobre a proposta validade pelo Comitê Técnico 
Nacional; 

2. Decide pela Concessão do DATEC; 
3. Em caso positivo, encaminha para Publicação. 
 

COORDENAÇÃO GERAL DO SiNAT 

1. Recebe a proposta de Diretriz com parecer favorável da Comissão 
Nacional; 

2. Autoriza a Publicação do DATEC no portal do PBQP-H. 

Continuação da figura 9-A. 
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 No caso de não existir norma brasileira prescritiva ou diretriz SINAT publicada e 

vigente para o produto ou sistema inovador, o interessado deve procurar uma das ITA 

credenciadas pelo PBQP-H para, previamente à elaboração da proposta de obtenção 

do DATEC através do RTA, preparar e aprovar a Diretriz SINAT correspondente. 

 A Diretriz SINAT tem caráter público e é válida para um produto ou sistema 

inovador, independente da origem do interesse e dos investimentos empregados para o 

desenvolvimento da proposta, ao passo que o DATEC é específico para a proponente 

que comprovou o atendimento aos requisitos expostos na Diretriz. 

 De acordo com a Coordenação Geral do SINAT a Diretriz SINAT tem que 

conter todas as informações que o produto deverá atender, a serem demonstradas 

através das análises técnicas e de resultados de ensaios ou de simulações 

computacionais que precisarão ser realizados, os quais serão analisados pelo 

colegiado SINAT (BRASIL. Ministério das Cidades, 2007), subsidiando a discussão e 

deliberação pela aprovação da concessão do DATEC (WEBER, 2012). 

 Como exposto por Weber (2012) as diretrizes SINAT têm sua apresentação na 

seguinte ordenação: 

 Objeto 

o Terminologia 

o Documentos Técnicos Complementares 

 Caracterização do Produto 

 Requisitos e Critérios de Desempenho 

o Desempenho Estrutural 

o Segurança Contra Incêndio 

o Segurança no Uso e Operação 

o Estanqueidade 

o Desempenho Térmico 

o Desempenho Acústico 

o Desempenho Lumínico 

o Saúde, Higiene e Qualidade do Ar 

o Funcionalidade e Acessibilidade  
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o Conforto Tátil-visual e Antropodinâmico 

o Durabilidade e Manutenibilidade 

o Adequação Ambiental 

 Métodos para Caracterização do Produto ou Sistema Inovador 

 Métodos para Avaliação do Desempenho do Produto ou Sistema Inovador 

 Análise Global do Desempenho do Produto ou Sistema Inovador 

 Controle da Qualidade 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 O escopo da metodologia apresentada a seguir visa consolidar os elementos 

para a informação dos caminhos a serem percorridos com a finalidade de que as 

alternativas tecnológicas inovadoras e, também, os processos consagrados e 

tradicionais cujo desempenho global é insuficiente perante o conjunto conhecido como 

NBR-DES, possam cumprir o trajeto necessário para a sua legitimidade e assim, 

colaborar para o atendimento das necessidades humanas de moradia dos brasileiros. 

 A existência de requisitos de desempenho é um fato recente no Brasil e o seu 

atendimento não é caracterizado simplesmente com a observação das demais normas 

prescritivas que tratam das condições de projeto e de execução das edificações, 

quando existentes, situação que era a realidade do cotidiano de projetistas, 

fornecedores, fabricantes e construtores, haja vista que os fatores custo e segurança 

estavam conservados. 

 Justamente por ser um procedimento inédito os agentes envolvidos com a 

produção de edificações habitacionais se deparam com a insuficiência de profissionais 

e instituições capacitadas que possam proceder as orientações e realizar as avaliações 

técnicas de suas propostas, fato que confronta diretamente na transposição das 

barreiras para o desenvolvimento de soluções com resultados adequados. 

  

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS DE PRODUTOS E SISTEMAS 

 

 

 A identificação da base de dados tem o objetivo de exibir os produtos e 

sistemas que possuem Diretrizes e DATEC publicados e suas condicionantes técnicas, 

visando permitir aos sistemistas, projetistas ou construtores consultarem as 

informações dos itens que apresentem características análogas aos de seu interesse. 

Facilita, assim, a tomada de decisão sobre a adoção de alguma das tecnologias com 
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regramentos existentes ou a definição pelo desenvolvimento de uma proposta ainda 

inovadora.   
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3.1.1 Histórico das publicações do SINAT 

 

 A identificação dessa base de dados objetiva demonstrar a evolução histórica 

das edições referentes às Diretrizes e aos DATEC que foram publicados, inclusive 

quanto as revisões que foram aplicadas para o aperfeiçoamento dos procedimentos 

relativos a algumas das tecnologias inovadoras. As revisões foram aplicadas nos casos 

onde as versões precedentes das Diretrizes evidenciaram necessidade de melhor 

desenvolvimento do produto, principalmente para prevenção do surgimento de 

problemas ou patologias não conhecidas anteriormente e nem detectadas nas fases 

que antecederam a produção das primeiras unidades habitacionais. 

 A análise da base de dados e das informações permitirá a visualização do 

processo de forma sistêmica, com evidências reais dos produtos considerados 

inovadores, dos prazos demandados e da quantidade de sistemistas interessados na 

concessão de utilização dos produtos. 

 Outra constatação que se pretende observar com as informações históricas é 

sobre o progresso ocorrido de uma mesma Diretriz, com a publicação de elementos 

revisados, situação que exigirá dos sistemistas a adaptação do produto para atender as 

regras atualizadas. 

 A última avaliação que se buscará com as informações históricas é a leitura 

quanto ao interesse dos sistemistas na continuidade do desenvolvimento dos seus 

produtos ou da suspensão momentânea ou definitiva das pesquisas em 

desenvolvimento, devido a diminuição ou extinção da procura de produtos similares aos 

que passaram a contar com normas prescritivas. 

 As informações das Diretrizes e dos DATEC vigentes estão disponíveis no sítio 

da internet do MCIDADES (www.cidades.gov.br, acesso em 30/11/2015), sendo que os 

documentos técnicos que passaram por alterações, encerramento de vigência ou 

suspensão não ficam mais disponíveis publicamente, mas fazem parte do acervo 

particular do autor que as coletou por ocasião das suas disponibilidades. 

 As informações estão organizadas com a identificação adotada pelo 

MCIDADES e em ordem cronológica.  

http://www.cidades.gov.br/
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3.2 MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA NACIONAL 

  

 

 O mapeamento da infraestrutura nacional é um retrato momentâneo da oferta 

da capacidade técnica instalada no país. Embora tal mapa já possa estar defasado logo 

após a publicação desta dissertação, esse resultado indica os “gargalos” técnicos e 

temporais que podem surgir ao se buscar a avaliação de determinados produtos ou 

sistemas. 

 

3.2.1 Mapeamento das ITA no território nacional 

 

 A visualização espacial da localização das ITA visa contribuir com a avaliação 

das facilidades e dificuldades que devem ser analisadas pelos sistemistas previamente 

à decisão de contratação de uma delas para o desenvolvimento do conjunto de 

estudos, ensaios e consultorias técnicas que serão pertinentes para a obtenção de 

chancela para o seu produto. 

 O mapeamento das ITA foi realizado com as informações disponíveis no sítio 

da internet do MCIDADES em 30/01/2016. 

 A demonstração das localizações no território brasileiro é realizada através da 

sobreposição das cidades de suas sedes no mapa do Brasil, com a finalidade de 

mostrar aos sistemistas a distribuição geográfica das ITA. 

 

3.2.2 Mapeamento da Rede Laboratorial e Consultiva 

 

 Em complemento ao item anterior, este mapeamento permite aos sistemistas 

identificarem a localização das unidades da rede laboratorial e consultiva que poderão 

lhes prestar atendimento e apoio técnico, necessários aos estudos para a avaliação 

técnica do produto, através de um planejamento logístico que permita conciliar a 

redução de investimentos e de prazos.  
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 Além da localização física das unidades no território brasileiro, conhecerão a 

abrangência do atendimento pelas mesmas com antecedência, propiciando condições 

favoráveis ao planejamento dos estudos que serão necessários realizar e os lugares 

onde poderão ser desenvolvidos, minimizando a necessidade de recorrer a entidades 

internacionais e evitando prorrogações de cronograma para a conclusão dos trabalhos. 

 A coleta das informações para o mapeamento dessas entidades aconteceu 

através de pesquisas efetuadas junto as instituições do setor da cadeia produtiva 

habitacional (CBIC, SINDUSCON e Federações das Indústrias), instituições e 

informações diretamente vinculadas ao SINAT (ITA, Diretrizes e DATEC), informações 

fornecidas por sistemistas e consultas na internet com a finalidade de identificação das 

instituições e dos meios de contato com as mesmas. 

 Foi aplicado um questionário para as entidades identificadas, com a finalidade 

de conhecer o campo de atuação e o nível da capacidade de atendimento técnico dos 

seus laboratórios e de seus consultores técnicos, em relação a verificação dos critérios 

da NBR-DES. 

 Para que as informações demonstrem um maior nível de detalhamento, as 

opções de respostas para as questões estão divididas em gradações específicas sobre 

a perspectiva de atendimento. 

 O conjunto de informações permite que os sistemistas selecionem as entidades 

técnicas que melhor responderão às suas demandas, de acordo com as localizações, 

ramos de atuação e capacitação de atendimento. 

 O questionário foi elaborado em planilha do Microsoft Excel, distribuído através 

dos e-mails de contato das instituições, acompanhados da explicação da sua finalidade 

e das considerações para o seu preenchimento e devolução.  
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 As questões abrangeram os ensaios tecnológicos e análises técnicas previstos 

na NBR-DES, divididos pelas seguintes áreas: 

 Desempenho Estrutural. 

 Segurança ao Fogo. 

 Estanqueidade à Água. 

 Durabilidade. 

 Desempenho Térmico e Lumínico. 

 Desempenho Acústico. 

 Sistemas Hidrossanitários. 

 A divisão por áreas de atuação tem a finalidade de que o resultado possibilite 

facilitar a leitura pelo interessado (proponente) na identificação de uma entidade que 

opera na realização da sua demanda. Por isso, a apresentação dos resultados está 

configurada em formato de tabela. 

 Os resultados complementam as informações sobre a rede laboratorial e de 

consultoria e das condições quanto ao atendimento disponível atualizado em dezembro 

de 2015, em relação ao contido no Guia Orientativo publicado pela CBIC 

(BERNARDES; RIBEIRO; CURI, 2013), que contém o rol dos dados identificados por 

aquela câmara setorial até o final de 2012. 

 

3.2.2.1 Questionário aplicado para a rede laboratorial e de análise técnica 

 

O questionário submetido a todas as entidades identificadas como presumíveis 

para compor uma rede laboratorial e de análise técnica foi padronizado, contemplando 

os itens de desempenho previstos na NBR-DES.  

As opções para o fornecimento das respostas também foram padronizadas e 

foram tratadas como capacitação declarada pelas entidades, haja vista que a pesquisa 

busca identificar os entes atuantes e não prevê comprovação da veridicidade dos dados 

descritos pelas próprias entidades.  
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As opções para a elaboração das respostas estão divididas em: 

 Capacitação plena (PL); 

 Capacitação parcial (PR); 

 Serviço em Implantação (IM); 

 Não realiza / não é o caso ( - ). 

 

Os quadros 1 a 7 apresentam os quesitos pesquisados. 

 

DESEMPENHO ESTRUTURAL 

SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DECLARADA 

Verificações analíticas, análise estrutural teórica. 
 

Ensaios de compressão em paredes ou pilares. 
 

Ensaios de flexão em vigas, lajes, painéis etc. 
 

Provas de carga em lajes, sistemas de pisos, coberturas, 
terrações, etc.  

Solicitações mecânicas em guarda-corpos. 
 

Impactos de corpo mole (fachadas, divisórias, portas, pilares, 
painéis, lajes de piso, coberturas acessíveis).  

Impactos de corpo duro (paredes, estrutura, revestimentos, 
pisos etc). 

 

Capacidade de suporte de peças suspensas (paredes e tetos). 
 

Carga lateral uniformemente distribuída em paredes e 
esquadrias.  

Fechamento brusco de portas, Fechamento de portas com 
obstrução.  

Segurança no manuseio / manobra de diferentes tipos de portas.  

Segurança no manuseio / manobra de diferentes tipos de 
janelas. 

 

Resistência de coberturas / telhados sob ação do vento.  

Ação do granizo e outras cargas acidentais em telhados.  

QUADRO 1: QUESITOS DE DESEMPENHO ESTRUTURAL. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  
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SEGURANÇA AO FOGO (RESISTÊNCIA E REAÇÃO) 

SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DECLARADA 

Análises de projeto, análises teórico-experimentais. 
 

Resistência ao fogo de paredes, divisórias, portas corta-fogo, 
portas de elevadores etc.  

Resistência ao fogo de coberturas, lajes e outros elementos 
horizontais.  

Propagação de chamas componentes das estruturas, paredes, 
revestimentos.  

Propagação de chamas de pisos, forros, subcoberturas, 
superfície superior de coberturas e outros.  

Densidade ótica de fumaça. 
 

Inflamabilidade. 
 

Incombustibilidade.  

Ignitibilidade. 
 

Reação ao fogo (propagação de chamas - visual, elevação de 
temperatura, densidade de fumaça).  

Verificação da reação ao fogo em protótipo de cobertura. 
 

QUADRO 2: QUESITOS DE SEGURANÇA AO FOGO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  
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ESTANQUEIDADE À ÁGUA (PAREDES, CAIXILHOS, COBERTURAS, PISOS, ETC) 

SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DECLARADA 

Análise de projeto. 
 

Ensaio de estanqueidade à água de paredes de fachada e 
paredes internas em áreas molhadas.  

Verificação em protótipo de estanqueidade à água de paredes 
internas e externas.  

Ensaio de estanqueidade à água de janelas. 
 

Ensaio de estanqueidade à água de coberturas/telhados.  

Estanqueidade à água ascendente em pisos. 
 

Ensaio de estanqueidade à água de pisos em áreas molhadas. 
 

Estanqueidade de instalações. 
 

QUADRO 3: QUESITOS DE ESTANQUEIDADE À ÁGUA. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

 

DURABILIDADE (ESTRUTURA, FACHADAS, COBERTURAS, PISOS E OUTROS) 

SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DECLARADA 

Alterações de cor, aparência e propriedades de produtos sob 
exposição ambiental.  

Ensaios acelerados visando verificar degradação de rochas, 
materiais pétreos, madeiras.  

Corrosão de metais / estruturas metálicas. 
 

Corrosão de armaduras – ensaios em campo ou laboratório. 
 

Reações expansivas em concretos e argamassas (RAA, ação de 
sulfatos).  

Ensaios de durabilidade de sistemas de pinturas. 
 

Ensaio de choque térmico. 
 

Durabilidade frente à ação do calor e da umidade (portas de 
madeira, divisórias etc.).  

Ciclos de abertura e fechamento de portas e janelas (para os 
diferentes tipos de portas e janelas).  

Resistência ao desgaste por abrasão – pisos pétreos. 
 

Resistência ao desgaste por abrasão – pisos esmaltados. 
 

Resistência ao desgaste por abrasão – pisos laminados, vinílicos, 
carpetes.  

QUADRO 4: QUESITOS DE DURABILIDADE. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  
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DESEMPENHO TÉRMICO (PAREDES, ESQUADRIAS, PINTURAS, COBERTURAS) 

SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DECLARADA 

Desempenho Térmico nas 8 zonas bioclimáticas 
 

QUADRO 5: QUESITOS DE DESEMPENHO TÉRMICO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 
 
 

DESEMPENHO ACÚSTICO (PAREDES, CAIXILHOS, COBERTURAS, PISOS, ETC) 

SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DECLARADA 
Ensaios de isolação acústica e absorção acústica de paredes, 
portas, janelas e outros.  
Ensaios de isolação acústica e absorção acústica de lajes de piso, 
forros, carpetes e outros.  
Medições de campo ou laboratório - isolação ao ruído de impacto 
em lajes de pisos/entrepisos.  
Atenuação e absorção acústica de pequenas amostras.  

Ruído aéreo ambiente (aeroportos, avenidas, estradas, etc). 
 

Mapeamento de ruído aéreo em campo ou no interior de edifícios 
 

Análise teórica / simulação da qualidade acústica de ambientes. 
 

Análise teórica / simulação da propagação de som aéreo em 
ambientes abertos/ruído urbano.  
QUADRO 6: QUESITOS DE DESEMPENHO ACÚSTICO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 
 
 

SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS (ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS) 
SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DECLARADA 

Funcionamento de instalações de água, de esgotos e de águas 
pluviais.  
Preservação da qualidade da água potável. 

 
Consumo de água de válvulas e caixas de descarga, torneiras, etc. 

 
Estanqueidade de instalações de água fria, água quente, águas 
pluviais e esgoto.  
Resistência mecânica de vasos sanitários, lavatórios, reservatórios 
de água e outros.  
Resistência mecânica de tubulações aparentes. 

 
Solicitações hidráulicas estáticas e dinâmicas em tubulações e 
peças dos sistemas hidrossanitários.  
Desempenho de aquecedores elétricos ou a gás. 

 
Esforços de manobra / riscos de ferimentos em torneiras, registros. 

 
Durabilidade de instalações hidráulicas, de esgotos e de águas 
pluviais.  

Manutenibilidade de instalações hidráulicas, de esgotos e de águas 
pluviais.  

QUADRO 7: QUESITOS DE SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  
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3.2.2.2 Questionário para a rede das Instituições Técnicas Avaliadoras credenciadas 
pelo MCIDADES 

 

O questionário apresentado para as ITA teve a finalidade de conhecimento dos 

resultados em relação ao nível mínimo dos requisitos de desempenho previstos na 

NBR-DES para produtos em análise por aquelas instituições. 

As opções para o fornecimento das respostas também foram padronizadas e 

consideraram as mesmas conforme a pertinência, com a seguinte gradação de 

avaliação de desempenho do quesito: 

 Atendido; 

 Aceitável; 

 Não aceitável; 

 Não é o caso / não se aplica; 

 Não verificado. 

Cada questão cuja resposta seja diferente de ‘Atendido’ e ‘Aceitável’ pede o 

fornecimento de informações descritivas e que esclareçam a opção selecionada. 

As questões são divididas em grupos, conforme os critérios de desempenho. 

O questionário teve como ponto de partida a explanação da sua finalidade e 

quais os elementos que visa obter. Dessa forma, as considerações iniciais do 

questionário são: 

 A presente pesquisa tem o objetivo de coletar dados sobre os sistemas 

construtivos ou produtos em análise nessa ITA, conhecidos de forma 

integral ou parcial. 

 O objetivo é identificar o nível de atendimento dos requisitos de 

desempenho da edificação habitacional e seus sistemas construtivos, frente 

ao conjunto de normas conhecido como Norma de Desempenho de 

Edificações Habitacionais – NBR 15.575/2013. 

 A finalidade é de que essas informações colaborem com a elaboração de 

orientações a serem observadas pelos “sistemistas”, de maneira que os 

procedimentos a serem percorridos sejam realizados de forma organizada e 

completa.  
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 Não é objeto desta pesquisa a obtenção de dados que não são diretamente 

vinculados com a questão do sistema construtivo ou produto, como: 

o Riscos de acidentes devido ao mau uso, manutenção inadequada, 

imperícia, desvio de finalidade. 

o Resultados de projetos que são independentes ao sistema construtivo 

avaliado ou em avaliação, como dimensionamento dos ambientes, 

exigências específicas locais, implantação, condições do entorno, 

orientação solar, características do solo, riscos externos, instalações 

elétricas, rotas de fuga em caso de incêndio, tipos de maçanetas, 

tipos de canoplas de torneiras ou de registros, tipos de janela 

(basculante, correr, abrir, máximo-ar), iluminação artificial, reuso de 

águas, ou qualquer outra característica cuja análise do desempenho 

dependa da concepção do projeto e não exclusivamente do sistema 

construtivo. 

 As informações fornecidas foram abordadas com confidencialidade, não 

sendo utilizada a identificação de Proponente ou de ITA no tratamento dos 

dados e na elaboração de qualquer resultado. 

 A pesquisa está restrita as questões do sistema construtivo e o campo de 

coleta de dados considera os seguintes fatores ou itens: 

 

SEGURANÇA ESTRUTURAL 

QUESITOS RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Exigências gerais de segurança e utilização.   

Estabilidade e resistência do sistema estrutural.   

Deslocamentos e Estados de Fissuração do sistema estrutural.   

Deslocamentos admitidos e limites de falhas para vedações 
verticais. 

  

Impactos de corpo mole em paredes internas e externas.   

Impactos de corpo duro em paredes internas e externas.   

Capacidade das paredes de suportarem cargas suspensas.   

Impactos do fechamento brusco de portas ou efeito do impacto 
de corpo mole em portas de paredes internas e externas. 

  

Danos em tubulações embutidas.   

QUADRO 8: QUESITOS DE SEGURANÇA ESTRUTURAL. 
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FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  
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SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

QUESITOS RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Dificuldade de propagação do incêndio. 
 

  

Minimização do risco de colapso estrutural. 
 

  

Dificuldade na inflamação generalizada e emissão de fumaça. 
 

  

Reação ao Fogo de paredes internas e externas.   

QUADRO 9: QUESITOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

 

 

SEGURANÇA NO USO E OPERAÇÃO 

QUESITOS RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Deformações excessivas. 

 

  

Riscos de ruptura. 

 

  

Partes expostas cortantes ou perfurantes. 

 

  

QUADRO 10: QUESITOS DE SEGURANÇA NO USO E OPERAÇÃO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

 

 

FUNCIONALIDADE 

QUESITOS RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Ampliação com materiais da Região. 

 

  

QUADRO 11: QUESITO DE FUNCIONALIDADE. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

 

 

DESEMPENHO TÉRMICO 

QUESITOS RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Avaliação do desempenho térmico nas 8 zonas bioclimáticas. 

 

  

QUADRO 12: QUESITO DE DESEMPENHO TÉRMICO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

 

 

DESEMPENHO ACÚSTICO 

QUESITOS RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Isolamento sonoro do som aéreo de elementos construtivos e 
global da edificação. 
 

  

Isolação sonora de paredes entre ambientes e de fachadas. 

 

  

QUADRO 13: QUESITOS DE DESEMPENHO ACÚSTICO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  
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ESTANQUEIDADE A ÁGUA 

QUESITOS RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Águas de pisos. 

 

  

Águas de fachadas e paredes internas. 

 

  

Águas de coberturas. 

 

  

QUADRO 14: QUESITOS DE ESTANQUEIDADE A ÁGUA. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

 

DURABILIDADE 

QUESITOS RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Especificação de VUP. 

 

  

Durabilidade da Edificação Habitacional e de suas partes. 

 

  

Ação do calor e choque térmico em paredes de fachadas. 

 

  

QUADRO 15: QUESITOS DE DURABILIDADE. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

 

MANUTENIBILIDADE 

QUESITOS RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Adequação do Manual de Uso, Operação e Manutenção. 

 

  

QUADRO 16: QUESITO DE MANUTENIBILIDADE. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR. 

 

DIRETRIZ SINAT: ____________; DATA DIRETRIZ: ___/___/20___. 

TRÂMITE DATA OBSERVAÇÕES 

Contratação da ITA. 

 

  

Orientações.   

Apresentação de Projetos do Sistema Construtivo ou 
Produto. 

  

Realização de Ensaios Tecnológicos. 

Reali 

  

Realização de Análises Técnicas.   

Apresentação de Resultados.   

Adequações, quando for o caso.   

Elaboração do RTA.   

Apresentação ao Comitê do SINAT.   

Aprovação do Comitê do SINAT.   

Concessão de Chancela do SINAT.   

Publicação do DATEC na página do SINAT na internet.   

QUADRO 17: TRAMITAÇÃO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  
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ASSUNTOS COMPLEMENTARES 

ASSUNTO RESPOSTA OBSERVAÇÕES 

O proponente da tecnologia inovadora era conhecedor 
dos trâmites exigidos para a concessão do DATEC no 
âmbito do sistema? Se negativo, citar exemplos das 
etapas ou fases que ainda não havia percorrido ou que 
dependia de orientações da ITA para prosseguimento. 
 

  

Os ensaios laboratoriais necessários para a análise da 
tecnologia em questão foram apresentados todos em 
conjunto? Foi necessária complementação de algum 
deles? Se positivo, citar os motivos (incompleto, 
inconclusivo, resultado deficitário, consideração de que 
poderia ser dispensável, ...). 
 

  

O proponente informou dificuldade em realizar os ensaios 
tecnológicos necessários para o estudo da tecnologia? 
Se positivo, citar quais (prazos, custos, indisponibilidade 
de instituição qualificada, necessidade de montar um 
protótipo mais próximo do laboratório, deslocamento da 
equipe técnica da instituição laboratorial, ...). 
 

  

O proponente possuía pessoal qualificado para o 
desenvolvimento da tecnologia na estrutura da empresa? 
Se negativo, como se deu o processo de estudos e 
elaboração do sistema construtivo (pessoal contratado, 
empiricamente, adaptação de outros sistemas já 
normalizados ou consagrados pelo uso, ...). 
Reali 

  

O prazo entre a contratação da ITA e a elaboração final 
do RTA foi de quantos meses?   

O RTA foi aprovado na sua primeira versão ou necessitou 
de complementação de informações ou de inclusão de 
resultados de outros estudos? Se negativo, quais foram 
as questões. 
 

  

Essa ITA tem exemplo de tecnologia que foi proposta, 
mas cujo resultado demonstrou não ter viabilidade técnica 
junto aos critérios estabelecidos pela Norma de 
Desempenho? Se positivo, quais foram os critérios que 
mostrarem dificuldade de viabilização. 
 

  

Essa ITA tem exemplo de tecnologia que já obteve o 
DATEC, mas cuja renovação não teve continuidade? Se 
positivo, citar os motivos (dificuldade em comercializar o 
sistema construtivo, advento de publicação norma 
específica e desinteresse dos construtores, apresentação 
de patologias e dificuldade em equacionar as soluções, 
...). 
 

  

QUADRO 18: ASSUNTOS COMPLEMENTARES. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  
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3.2.2.3 Questionário dirigido aos Projetistas, Construtoras e Incorporadoras. 

 

 

O questionário dirigido para os projetistas, construtoras e incorporadoras foi 

distribuído através do sistema de mala-direta do Sindicato da Indústria da Construção 

Civil no Paraná, conforme acordado com representante daquela entidade setorial. 

As questões têm como finalidade conhecer como essas entidades estão 

tratando as exigências da NBR-DES e quais alterações ocorreram em seus processos 

em decorrência da vigência da norma. 

A avaliação dos resultados indicados no Quadro 19 é qualitativa, sem qualquer 

identificação dos respondentes. 

 

RAMO DE ATUAÇÃO 

(   ) CONSTRUTORA           (   ) INCORPORADORA            (   ) PROJETISTA 

ASSUNTOS 

TEMA RESPOSTA JUSTIFICATIVA 

Houve reestruturação dos projetistas da 
empresa? 

  

Ocorreu treinamento para os empregados?   

Os contratados comprovaram qualificação?   

Houve alteração de exigências na 
contratação de projetistas? 

  

O atendimento à NBR-DES está sendo 
utilizado como referência de qualidade no 
marketing empresarial? 

  

A empresa entende que a concorrência está 
se nivelando para atendimento às questões 
normativas? 

  

A observação as questões da NBR-DES 
estão apresentando resultado positivo 
quanto aos litígios judiciais? 

  

Houve alguma alteração na relação de 
consumo após a vigência da NBR-DES? 

  

Sua empresa está estruturada para 
verificação ao atendimento das questões 
normativas? 

  

Como sua empresa verifica o atendimento? 
Com pessoal próprio ou contratado? 

  

QUADRO 19: ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETISTAS, CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.  
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3.3 INVENTÁRIO DE DIFICULDADES APONTADAS PELOS AGENTES DO 

PROCESSO E ATIVIDADES EM DESENVOLVIMENTO NAS ITA 

 

 

 Os agentes do processo são aqueles envolvidos direta ou indiretamente com o 

desempenho atingido pelo produto ou sistema, como os fabricantes de materiais, 

fornecedores de materiais, componentes ou sistemas, desenvolvedores de tecnologias 

(sistemistas), projetistas, construtoras, incorporadoras e agentes financeiros. 

 O autor, na atividade laboral como engenheiro civil de uma instituição 

financeira, teve contato com diversos proponentes que buscavam informações sobre a 

aceitação de suas alternativas tecnológicas em empreendimentos a serem financiados 

com recursos geridos pelo Governo Federal. 

 A finalidade de proceder a um inventário das dificuldades apontadas pelos 

proponentes ou interessados no desenvolvimento de uma Diretriz SINAT e na obtenção 

de um DATEC para o seu produto ou sistema, extrapola o campo de atuação e a 

experiência do autor, iniciada em meados dos anos 1990, e traz como resultado a visão 

e as noções que são comuns a esse público. 

 As informações estão organizadas mediante dados obtidos com técnicos e 

profissionais das ITA que prestam atendimento aos interessados, através de reuniões 

presenciais, e-mails e conversas realizadas por telefonema. 

 O inventário das atividades em desenvolvimento nas ITA tem o objetivo de 

conhecer a demanda atual nessas instituições, visando estabelecer um comparativo 

entre o ritmo recente e aquele enfrentado no momento que ocorreu a implantação do 

SINAT e a publicação da NBR-DES. 

 

 

3.4 ELABORAÇÃO DE MANUAL ORIENTATIVO 

 

 O objetivo principal do manual é a orientação sobre a tramitação do processo 

para a obtenção de chancela do SINAT para o produto.  
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 A configuração do manual apresentado no Apêndice 1 é baseada na 

identificação das fases e da trajetória que o proponente precisa percorrer com a 

finalidade de desenvolvimento da Diretriz para o seu produto ou sistema e para a 

obtenção do DATEC. 

 A apresentação do manual tem formato de cartilha eletrônica, com livre 

distribuição. As informações de contato das instituições técnicas avaliadoras e das 

entidades que atuam no segmento de ensaios tecnológicos e análises técnicas 

possuem os links de acesso às mesmas pela internet, visando facilitar a obtenção dos 

demais dados de contato, como endereço, telefones e profissionais responsáveis. 

 Com a consolidação das orientações para a tramitação pelas etapas de 

avaliação de desempenho (para tecnologias inovadoras ou para aquelas que, embora 

sejam amparadas por normas prescritivas, não apresentaram atendimento suficiente 

dos requisitos e critérios da NBR-DES), pretende-se colaborar com a celeridade do 

processo. 

 As ITA poderão utilizar o material como apoio técnico inicial aos interessados, 

principalmente na identificação do estágio em que se encontra a proposta e das 

complementações que são aplicáveis, apresentando também sugestões de entidades 

para a realização dos ensaios e análises pertinentes ao objeto em estudo. 

 Com essa prática os proponentes poderão buscar informações em maior 

número de entidades atuantes, contribuindo para uma melhor orçamentação das 

despesas financeiras, reduzindo imprevistos e permitindo elaborar cronogramas 

baseados em prazos compatíveis com os objetivos, evitando-se o represamento de 

atividades em determinada entidade. 

 O manual contém informações das entidades e das suas capacidades de 

atuação declaradas, com as quais o proponente poderá analisar a viabilidade junto a 

outras unidades operantes e que não estejam com a capacidade de atendimento 

saturada, gerando economia de tempo. 

 Há que se destacar que existem outros manuais que foram publicados por 

instituições do setor da produção de edificações, mas que são específicos para 

determinados sistemas, como o de piso cerâmico publicado pela ANFACER 

(MENEGAZZO, 2016), o de blocos cerâmicos publicado pela PAULUZZI (SILVA, 2015) 
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ou de orientações dos aspectos jurídicos publicado pela PRECISÃO Consultoria (NETO 

et al., 2016).  
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 Outros manuais disponíveis, como os publicados pela CBIC e que estão 

relacionados no item 2.4 deste trabalho, visam principalmente apresentar os conceitos 

da NBR-DES e suas principais definições, conhecimentos essenciais para atendimento 

dos requisitos normativos, independentemente do produto ou sistema ser inovador ou 

tradicional. 

 

 

3.5 VALIDAÇÃO DO MANUAL ORIENTATIVO 

 

 O manual elaborado foi submetido à avaliação por 36 proponentes de sistemas 

construtivos ou produtos inovadores, que foram identificados através de contatos de 

ITA e do autor. 

 O objetivo da pesquisa realizada sobre o manual foi “verificar a contribuição do 

documento elaborado com a finalidade de orientar o público alvo sobre o processo de 

avaliação de sistema construtivo inovador”, conforme explanado no questionário 

utilizado. 

 O formulário de pesquisa foi elaborado em planilha eletrônica com uso do 

Microsoft Excel e disponibilizado através e-mail, mesmo meio que foi utilizado para 

recebimento das respostas. 

 A correspondência que encaminhou o manual e o formulário de pesquisa 

informou que o objeto da avaliação era o manual apresentado e que a pertinência da 

sistemática definida pelo SINAT não era o objeto da consulta. 

 As instruções para elaboração da resposta orientou que as questões estavam 

separadas em dois blocos. O primeiro bloco visava que o proponente informasse o seu 

grau de conhecimento dos processos de avaliações técnicas do SINAT na situação 

“antes” da ciência do manual. O segundo bloco era para o proponente informar o seu 

grau de conhecimento na situação “depois” do estudo do manual. 

 O formulário continha, também, campo destinado ao proponente indicar 

comentários, críticas e sugestões sobre o conteúdo do manual, visando ajustes no 

documento apresentado, se fosse o caso.  
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 O questionário que foi empregado na pesquisa é apresentado na Tabela 3. 

 

 
TABELA 1: PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO MANUAL ORIENTATIVO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR.

Amplo Amplo

Razoável Razoável

Superficial Superficial

Nenhum Nenhum

Amplo Amplo

Razoável Razoável

Superficial Superficial

Nenhum Nenhum

Completo Completo

Parcial Parcial

Não Não

Completo Completo

Parcial Parcial

Não Não

Completo Completo

Parcial Parcial

Não Não

Completo Completo

Parcial Parcial

Não Não

Completo Completo

Parcial Parcial

Não Não

Financeiro: Caro Razoável Caro Razoável

Prazo: Bom Demorado Bom Demorado

Tramitação: Simples Razoável Inviável Simples Razoável Inviável

Entendi o processo

Fiquei com dúvidas sobre o processo

Não entendi o processo

Não

Suficiente

Razoável

Superficial

Nenhum

Como você avalia seu  conhecimento sobre o SINAT:

OUTRAS INFORMAÇÕES E AVALIAÇÃO DO MANUAL

Você julga que o conteúdo do Manual colaborou com o esclarecimento e entendimento sobre o funcionamento do SINAT, a diferença entre Diretriz, RTA e DATEC?

A disponibilização deste manual irá auxiliar muito as empresas que precisam se adequar as normas e conseguir as liberações / aprovações necessárias para seus produtos junto ao SINAT.
Comentários, críticas e sugestões:

ANTES DA LEITURA DO MANUAL DEPOIS DA LEITURA DO MANUAL

Você sabe o que é e qual o papel de uma Instituição Técnica Avaliadora - ITA?

Sim

Sim

Sim

Você sabe o que é um Relatório Técnico de Avaliação - RTA?

Qual seu julgamento sobre o processo de homologação de um sistema ou produto inovador?

Sim

Sim

Sim

Você sabe o que é uma Diretriz do SINAT?

Sim

Sim

Sim

Você conhecia as entidades que podem na elaboração dos ensaios tecnológicos e análises técnicas de seu sistema ou produto?

Sim

Sim

Você já procurou o auxílio de uma ITA para o processo de homologação?

COMO VOCÊ AVALIA SEU CONHECIMENTO 

Como você avalia seu conhecimento sobre a Norma de Desempenho?

Você conhece o processo de homologação de sistema ou produto junto ao SINAT?
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 BASE DE DADOS – DIRETRIZES DO SINAT 

 

 

 A pesquisa foi encerrada junto ao MCIDADES na data de 04/12/2015. 

 Para os casos de necessidade de revisão técnica de Diretriz já publicada, a 

versão vigente mantém a mesma numeração e cita a identificação da revisão, 

cancelando, concomitantemente, a versão anterior. 

 Os DATEC emitidos anteriormente à publicação de uma revisão de Diretriz 

SINAT mantêm as suas validades originais, exceto em situações determinadas pela 

versão revisada. 

 Para a renovação dos DATEC haverá obrigatoriedade de observação das 

condicionantes integrantes da Diretriz revisada, o que pode demandar que novos 

estudos ou ensaios tecnológicos devam ser realizados, seja por alteração nos critérios 

anteriores ou por inclusão de novas exigências. 

 Atualmente o SINAT tem 11 Diretrizes publicadas, sendo que foi identificado 

que 3 diretrizes contavam com 1 revisão cada e 1 diretriz contava com 2 revisões. As 

demais Diretrizes estavam nas suas versões originais. 

 A tabela 2 foi elaborada com base nas informações do MCIDADES e mostra a 

situação vigente no dia 04/12/2015, tendo sua organização em ordem dos códigos das 

Diretrizes. Na sequência apresenta a identificação do número da Revisão e do mês de 

referência da sua publicação e o nome do Produto ou Sistema a que faz referência. 

 Como as diretrizes têm caráter genérico, elas não fazem referência a qualquer 

fabricante, fornecedor, projetista, sistemista, construtor ou incorporador, mesmo que 

tenham sido originadas por interesse de alguma dessas partes da cadeia produtiva. 

 O posto de uma Diretriz é o equivalente a uma norma técnica, cujo conteúdo se 

origina no resultado de estudos que abrangem várias áreas do conhecimento científico, 

decorrente da interação multidisciplinar que se aplica na caracterização do produto e 

dos resultados acreditados.  
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 A configuração de uma equipe técnica com domínio dos assuntos pertinentes 

demanda a participação de pessoal qualificado nas matérias e a disponibilidade de 

estrutura para a realização de ensaios tecnológicos compatíveis com as definições 

colocadas pela equipe e com resultados que permitam validar as regras 

preestabelecidas para os produtos. 

 A identificação de pessoal com capacitação reconhecida e de laboratórios 

qualificados, com capacidade e disponibilidade de atendimento, normalmente remetem 

a renomadas instituições de pesquisa e de desenvolvimento, que se apresentam 

compromissadas com outras demandas, implicando em dilatação de prazo e imprecisão 

quanto a previsão com os custos do processo, limitando o atingimento do escopo a uma 

quantidade reduzida de produtos.  

 

DIRETRIZ 
REVISÃO 

PRODUTO 
VIGÊNCIA 

001 
Revisão 2 

Sistemas Construtivos em Paredes de Concreto Armado Moldadas no Local 
AGO/2011 

002 
Revisão 1 Sistemas Construtivos Integrados por Painéis Pré-moldados para Emprego como 

Paredes de Edifícios Habitacionais JUL/2012 

003 
Revisão 1 Sistemas Construtivos Estruturados em Perfis Leves de Aço Conformados a Frio, 

com Fechamentos em Chapas Delgadas (Sistemas Leves tipo "Light Steel 
Framing") DEZ/2012 

004 
Original Sistemas Construtivos Formados por Paredes Estruturais Constituídas de Painéis 

de PVC Preenchidos com Concreto (Sistemas de Paredes com Formas de PVC 
Incorporadas) SET/2010 

005 
Original Sistemas Construtivos Estruturados em Peças de Madeira Maciça Serrada, com 

Fechamentos em Chapas Delgadas (Sistemas leves tipo "Light Wood Framing") SET/2011 

006 
Original 

Argamassa Inorgânica Decorativa para Revestimentos Monocamada 
JUL/2012 

007 
Revisão 1 

Telhas Plásticas para Telhados 
JUN/2014 

008 
Original 

Vedações Verticais Internas em Alvenaria Não-estrutural de Blocos de Gesso 
DEZ/2012 

009 
Original Sistema de vedação Vertical Externa, Sem Função Estrutural, em Perfis Leves de 

Aço, Multicamadas, com Fechamentos em Chapas Delgadas DEZ/2012 

010 
Original Sistemas Construtivos Formados por Painéis Pré-fabricados de Chapas 

Delgadas Vinculadas por Núcleo de Isolante Térmico Rígido FEV 2014 

011 
Original Paredes Moldadas no Local, Constituídas por Componentes de Poliestireno 

Expandido (EPS), Aço e Argamassa, Microconcreto ou Concreto JUN/2014 
TABELA 2: DIRETRIZ, VERSÃO DA REVISÃO, VIGÊNCIA/PUBLICAÇÃO E PRODUTO. 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES (04/12/2015).  

http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=ca38bb36-9702-4215-bd92-e51b52e5dd0b&ext=.pdf&cd=1572
http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=ca38bb36-9702-4215-bd92-e51b52e5dd0b&ext=.pdf&cd=1572
http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=ca38bb36-9702-4215-bd92-e51b52e5dd0b&ext=.pdf&cd=1572
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4.2 DATEC – DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 

 

4.2.1 Concessões de DATEC por Diretrizes do SINAT 

 

 

 Os DATEC têm prazo de validade de dois anos, conforme regimento interno do 

SINAT, podendo ser renovados se não houver alteração do produto ou se as alterações 

forem submetidas a novas avaliações. Além disso, o proponente necessita manter o 

produto e o processo de produção sob controle, conforme constatação da ITA 

responsável pelo controle periódico. 

 Para os casos onde ocorreram alterações de regras devida a revisão da diretriz 

SINAT de referência do DATEC é necessário observar o atendimento das mesmas. 

 As informações sobre os DATEC têm como base os elementos disponíveis em 

30 de novembro de 2015, obtidos em consulta junto ao MCIDADES. 

 Foi identificado que existem DATEC nas situações “com validade”, “vencidos” e 

1 deles “suspenso”. Os DATEC na condição de vencidos, na sua maioria coincidem 

com a publicação de norma prescritiva para o produto, fato que pode ser considerado o 

indutor do desinteresse na continuidade do desenvolvimento do produto, pois fica mais 

simples e menos oneroso aplicar os conceitos da norma prescritiva, não havendo mais 

a obrigatoriedade de contratação de uma ITA para a avaliação e renovação periódicas. 

 A categoria de suspenso foi utilizada em apenas um caso, onde o proponente 

alterou o produto e obteve um novo DATEC com prazo de validade de 1 ano, mediante 

monitoramento trimestral pela ITA, ocorrência em caráter particular perante o regimento 

do SINAT. 

 O apêndice 2 apresenta, em ordem cronológica de publicação de diretriz SINAT 

e suas revisões, quando for o caso, as informações sobre todos os DATEC já 

concedidos pelo MCIDADES, com situação, prazo, produto e proponente.  
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 Como exemplo da evolução da concessão dos DATEC e das condições atuais 

dos mesmos, a tabela 3, mostra as informações referentes a Diretriz nº 2, que é aquela 

que teve a maior quantidade de concessões e também a que mantém o maior número 

de DATEC com vigência. 

 

4.2.1.1 Diretriz 2 - Sistemas Construtivos Integrados por Painéis Pré-moldados para 

Emprego como Paredes de Edifícios Habitacionais 

 

 A tabela 3 foi elaborada com informações do MCIDADES obtidas pelo autor por 

ocasião das publicações dos DATEC referentes a Diretriz número 2 até a data de 

04/12/2015. Os DATEC que não possuem validade vigente não estão mais disponíveis 

em ambiente público da internet. 

TABELA 3 – DATEC, ITA, PRAZO, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 2. (obs.: continua). 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015  

R
E

V
IS

Ã
O

 DATEC - DATA 
 

SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 

ITA 

1 
(J

U
L/

20
12

) 

07- A (JUN/2014) VALIDADE 

(MAI/2016) 

Painéis Pré-moldados Maciços de 
Concreto Armado para Execução de 
Paredes - ROSSI 

ROSSI Residencial S.A 
IPT 

08 A (SET/2014) VALIDADE 

(AGO/2016) 

Painéis JETCASA pré-moldados mistos 
de concreto armado e blocos cerâmicos 
para paredes 

JET CASA Pré Fabricados 
S.A. IPT 

09 – B (JUN/2014) 
VALIDADE 

(MAI/2016) 

Painéis pré-moldados mistos de concreto 
armado e blocos cerâmicos para paredes 
- CASA EXPRESS. 

CASA EXPRESS 
Construções e 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

IPT 

03 – B (JUL/2015) VALIDADE 

(JUL/2017) 

Paredes Constituídas de Painéis Maciços 
Pré-moldados de Concreto Armado – 
VIVER 

VIVER Incorporadora e 
Construtora S.A. IPT 

11 (SET/2012) VENCIDO 
(AGO/2014) 

Sistema Construtivo CARRILHO em 
Paredes de Concreto Armado Moldadas 
no Local. 

Construtora Carrilho Ltda. 
IPT 

13 (DEZ/2012) VALIDADE 
(MAI/2016) 

Sistema Construtivo DHARMA em 
paredes Constituídas de Painéis Pré-
moldados Mistos de Concreto Armado e 
Blocos Cerâmicos. 

Construtora Dharma Ltda. 
IFBQ 

18 (AGO/2013) VENCIDO 
(JUL/2015) 

Sistema construtivo composto por painéis 
de concreto armado pré-fabricados  

GIASSI Construtora e 
Incorporadora Ltda. 

IPT 

12 – A (SET/2014) VALIDADE 
(AGO/2016) 

Painéis pré-fabricados mistos de concreto 
armado e blocos cerâmicos sem função 
estrutural - PRECON 

PRECON Engenharia S.A. 

IFBQ 

21 (JAN/2015) 
VENCIDO 

(DEZ/2015) 

Sistema Construtivo "Casas Olé” - 
Painéis Pré-moldados em Alvenaria com 
Blocos Cerâmicos e Concreto Armado" 

MOREFÁCIL Construtora e 
Incorporadora Ltda. 

IFBQ 
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Continuação da TABELA 3. 

TABELA 3 – DATEC, ITA, PRAZOS, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 2 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015 
 

4.2.1.2 Diretrizes sem DATEC 

 

 Observou-se que as diretrizes 8, 9, 10 e 11, publicadas entre dezembro de 

2012 e junho de 2014, estão em suas versões originais e não tiveram propostas de 

DATEC concedidas até 30/11/2015. 

 

 

4.2.2 Situação dos DATEC concedidos por Diretriz e observações correlatas 

 

 

 O quadro 20 sintetiza as informações sobre a evolução das Diretrizes e dos 

DATEC concedidos desde o período inicial do SINAT até 30/11/2015, obtidas no sítio 

na internet do MCIDADES. 

 As informações estão relacionadas por Diretriz, em ordem definida por sua 

numeração junto ao SINAT e a quantidade geral de DATEC. Os DATEC estão 

mostrados conforme a sua situação, classificados por “Válido”, “Vencido” ou 

“Suspenso”, com suas quantidades e códigos atribuídos pelo SINAT.  

R
E

V
IS

Ã
O

 

DATEC - DATA 
 

SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 

ITA 

1 
(J

U
L/

20
12

) 

23 (SET/2014) VALIDADE 

(AGO/2016) 

Painéis Estruturais Pré-Moldados 
Casa Express, Mistos de Concreto 
Armado e Lajotas Cerâmicas - Tipo A 

CASA EXPRESS 
Construções e 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

IFBQ 

24 (SET/2014) 
VALIDADE 

(AGO/2016) 

Painéis Nervurados Pré-Fabricados 
de Concreto Armado Para Paredes – 
DPB (Domus Populi Brasitherm) 

DPB Soluções 
Tecnológicas para 
Construção Civil S.A. IPT 
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 As observações correlatas a cada Diretriz foram extraídas do cenário global do 

setor da produção de edificações, da evolução na publicação de normas prescritivas de 

produtos, das demandas dos programas habitacionais e de subsídios prestados pelos 

detentores de DATEC. 

 
QUADRO 20: SITUAÇÃO DOS DATEC POR DIRETRIZES E OBSERVAÇÕES CORRELATADAS. 
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FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM DADOS DO MCIDADES E INFORMAÇÕES 
PESQUISADAS. 
 Analisando o quadro 20, observa-se que a quantidade de DATEC concedidos 

pelo MCIDADES teve a maior incidência nas propostas relativas a Diretriz 2, que obteve 

11 do total de 26 DATEC. Também é a Diretriz 2 que preserva a maior quantidade de 

concessões de DATEC vigentes. A segunda maior procura foi pela Diretriz 1, que em 

conjunto com a Diretriz 2 responderam por 70% dos DATEC concedidos. 

 Constatou-se que para as diretrizes 4, 5 e 6 houve apenas uma proposta de 

DATEC para cada tipo de produto, sendo que atualmente todas estão vencidas. 

 Outro fato importante que se observa é inexistência de DATEC referentes as 

Diretrizes mais recentes, no caso a 8, 9 10 e 11, que ainda não tiveram propostas 

aprovadas e concessões. 

 A maior queda na concessão dos DATEC ou da apresentação das propostas 

com a finalidade de ter a concessão do documento pelo MCIDADES coincide com a 

publicação da NBR 15575:2013, época em que os critérios e requisitos de desempenho 

passaram a ser exigíveis de forma cumulativa com outras exigências normalizadas ou 

aplicáveis ao projeto.  

 O desinteresse pela obtenção ou renovação de DATEC referentes as Diretrizes 

1 e 2 ficou evidente após a publicação da NBR 16055:2012, que regulamento o uso de 

paredes de concreto moldado no local, promovendo mudança de rota, saindo das 

responsabilidades com a comprovação do desempenho dos produtos e partindo para o 

desenvolvimento de projetos pela nova norma prescritiva, simplificando 

significativamente o processo de aprovações dos financiamentos.  

 A realidade atual é influenciada ainda pelas alterações das condições 

econômica e política brasileiras, momento em que as verbas públicas para a construção 

de unidades habitacionais destinadas ao público alvo de menor poder aquisitivo, 

encontram-se contingenciadas. 
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 O gráfico 1 demonstra a visão geral da situação dos DATEC por Diretriz e a 

quantidade de versões/revisões de cada Diretriz, onde se visualiza, também, o 

processo de desaceleração na quantidade de propostas para as diretrizes mais novas. 

 

 
 GRÁFICO 1: QUANTIDADE DE DATEC E SITUAÇÃO POR DIRETRIZ 
 FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM DATA DE REFERÊNCIA DE 04/12/2015. 
 
 
 Com as informações obtidas junto ao MCIDADES e consolidadas no gráfico 2 

tem-se o resultado de que menos que a metade dos DATEC que já foram concedidos 

apresentam-se válidos, tanto mediante a primeira concessão – para os mais recentes – 

ou mesmo com renovação – para os mais antigos.  

 Na maior parte dos casos os vencimentos dos documentos de concessão foram 

atingidos, mesmo para aqueles que haviam passado por renovações, mas cujo prazo 

da validade da renovação também se extinguiu.  
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 De todas as situações ocorridas 1 DATEC foi suspenso pelo MCIDADES e a 

empresa responsável pelo mesmo reformulou a tecnologia e obteve nova concessão, 

mas com características diferentes e, portanto, como um novo DATEC. 

 A diferenciação entre o DATEC original e os revisados ou renovados se dá pelo 

caractere alfabético que acompanha o numeral que identifica o DATEC, ao qual se 

acrescenta uma letra em ordem alfabética, por exemplo: 1 (original), 1-A (primeira 

renovação) e 1-B (segunda renovação). 

 

 
GRÁFICO 2: QUANTIDADE DE DATEC POR SITUAÇÃO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, COM INFORMAÇÕES DO MCIDADES EM 04/12/2015. 

 

 

 Em relação aos DATEC que continuaram a apresentar validade a partir de 

janeiro de 2016, com base nas informações disponíveis na data de encerramento da 

pesquisa (30/11/2015), se constatou, como mostrado no gráfico 3, que apenas 4 do 

total de DATEC já concedidos contarão com validade a partir de setembro de 2016. 
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 Caso a realidade dos DATEC não seja alterada, o cenário que em janeiro de 

2016 correspondia a 46% dos DATEC emitidos possuírem validade, será de apenas 

15% em setembro de 2016. 

 

 

 
GRÁFICO 3: PRAZO RESTANTE (EM MESES) DOS DATEC COM VALIDADE EM JANEIRO DE 2016. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, CONFORME INFORMAÇÕES DO MCIDADES EM 30/11/2015. 
 
  

Agosto/2016 
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4.3 MAPEAMENTO DAS ITA 

 

 O Brasil conta com 10 ITA, como demonstrado na figura 10, cuja distribuição 

concentra-se em São Paulo, seguido de Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

 

 
FIGURA 10 LOCALIZAÇÃO DAS ITA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR COM DADOS DO MCIDADES (04/12/2015), SOBRE IMAGEM DO 
MAPA TERRITORIAL E REGIONAL DO BRASIL OBTIDO NO SÍTIO DA WIKIMEDIA NA INTERNET 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Brazil_Labelled_Map.svg/500px-Brazil_ 
Labelled_Map.svg.png, acesso em 05/05/2014) 
 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Brazil_Labelled_Map.svg/500px-Brazil_Labelled_Map.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Brazil_Labelled_Map.svg/500px-Brazil_Labelled_Map.svg.png
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 Na figura 10 pode ser observado, que além da concentração das ITA nas 

regiões Sudeste e Sul, que existe um grande distanciamento entre a localização física 

das ITA em relação ao porte do território brasileiro, onde os proponentes estão 

dispersos. 

 Com essa ampla extensão física entre o local dos proponentes e a localização 

das ITA, o custo para a contratação dos serviços dos proponentes mais longínquos fica 

mais elevado, principalmente pela questão do deslocamento dos técnicos e/ou 

equipamentos ou pela necessidade de desenvolvimento de ensaios tecnológicos e 

análises técnicas em laboratórios ou análises por consultores que também se 

encontram concentrados nos grandes centros urbanos. 

 Essa situação dificulta e encarece o acesso aos procedimentos, principalmente 

para os proponentes com nível de abrangência e de capacidade de atendimento mais 

restritos. 

 De forma similar a circunstâncias que já ocorreram, como experimentada pelos 

produtos à base de cimento ou em steel framing, um modo de viabilizar as análises dos 

sistemas construtivos significaria incluir a participação dos fornecedores e fabricantes 

de materiais e de sistemas, que são parte da cadeia da indústria da construção e 

beneficiários indiretos de resultados positivos alcançados.  

 Muitos desses fornecedores e fabricantes têm atuação em nível internacional, o 

que permitiria aproveitar o conhecimento e as experiências que os países 

desenvolvidos já produziram, contribuindo com o desenvolvimento de uma visão 

sistêmica da tese do desempenho das edificações habitacionais. 

 

 

4.3.1 Identificação das ITA 

 

 

 As ITA atualmente credenciadas pelo MCIDADES para atuação no SINAT 

constam de relação disponível no sítio daquele Ministério na internet. 

 A identificação e localização das ITA foi obtida através de pesquisa realizada 

nessa relação, conforme as informações atualizadas até 04/12/2015.  
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 Através dos contatos mantidos com essas instituições durante as pesquisas, 

apenas uma delas informou que tem escopo de atuação reservado a um grupo 

específico de material utilizado nas edificações. 

 

ITA 

SIGLA NOME LOCALIDADE CONTATO 

CONCREMAT 
CONCREMAT ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA S/A. São Paulo/SP www.concremat.com.br  

IFBQ IFBQ - INSTITUTO FALCÃO BAUER 
DA QUALIDADE 

São Paulo/SP www.ifbauer.org.br  

Institutos LACTEC INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA 
O DESENVOLVIMENTO Curitiba/PR www.institutoslactec.org.br 

IPT 
IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS 
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

São Paulo/SP www.ipt.br 

ITEP (*) ITEP - INSTITUTO DE TECNONOGIA 
DE PERNAMBUCO 

Recife/PE www.itep.br 

LENC 
LENC LABORATÓRIO DE 
ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA. 

São Paulo/SP www.lenc.com.br  

SENAI/CRICIÚMA SENAI CRICIÚMA Criciúma/SC www.sc.senai.br 

TECOMAT TECOMAT - TECNOLOGIA DA 
CONSTRUÇÃO E MATERIAIS LTDA. 

Recife/PE www.tecomat.com.br 

TESIS TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS 
EM ENGENHARIA LTDA. São Paulo/SP www.tesis.com.br 

UNISINOS 
UNISINOS - UNIVERSIDADE DO 
VALE DO RIO DOS SINOS São Leopoldo/RS www.unisinos.br/itt/ittperformance 

(*) Atuação em Soluções Construtivas a Base de Gesso. 

QUADRO 21: IDENTIFICAÇÃO DAS ITA CREDENCIADAS PELO MCIDADES 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES DO MCIDADES E ITA 

 

 

 A parte do território nacional correspondente as regiões Norte e Centro-oeste, 

embora represente quase 65% do território nacional e 16% da população brasileira, não 

contava com a disponibilidade de ITA na data do encerramento da pesquisa realizada 

junto ao MCIDADES, 04/12/2015.  

http://www.concremat.com.br/
http://www.ifbauer.org.br/
http://www.institutoslactec.org.br/
http://www.ipt.br/
http://www.itep.br/
http://www.lenc.com.br/
http://www.sc.senai.br/
http://www.tecomat.com.br/
http://www.tesis.com.br/
http://www.unisinos.br/itt/ittperformance
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4.4 MAPEAMENTO DA REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA RELATIVA A 

NBR 15575:2013 – NORMA DE DESEMPENHO – EDIFICAÇÕES 

HABITACIONAIS 

 

 

 A coleta de dados para identificação da rede de atendimento capacitada para a 

realização dos ensaios tecnológicos e das análises técnicas necessárias para os 

estudos quanto a viabilidade técnica da proposta do produto, a serem realizados pelas 

ITA, trouxe um retrato que demonstra maior difusão no território brasileiro do que a 

distribuição geográfica das ITA, sendo que a maioria das entidades habilitadas é 

vinculada a instituições de pesquisa ou de ensino. 

 O resultado também mostrou que há uma grande variação entre as disposições 

de atendimento declaradas pelas entidades, algumas com foco de atuação geral ou 

abrangente (todos os critérios e requisitos da NBR 15575:2013), até outras com campo 

de atuação específicos e até exclusivos.  

 O autor traz os dados das entidades técnicas que foram identificadas como foco 

da pesquisa. 

 A identificação das mesmas ocorreu através de informações coletadas em 

documentos relativos aos DATEC que estão à disposição no sítio da internet do 

MCIDADES, bem como naqueles que o autor armazenou no momento de suas 

publicações e que não estão mais disponíveis publicamente, por estarem vencidos ou 

suspensos, situação em que o MCIDADES cancela o acesso aos mesmos. 

 Outras fontes de consulta para a elaboração da amostra foram o SINDUSCON, 

a CBIC, sistemistas, ITA e pesquisas dirigidas na internet através de palavras-chave 

relacionadas com os requisitos da NBR-DES.  
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 A relação contida no quadro 22 apresenta todas as entidades que foram 

pesquisadas pelo autor, com suas localizações e contatos. 

 
REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA TÉCNICA 

SIGLA NOME LOCALIDADE CONTATO 

CBPF 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
- Laboratório de Materiais, Ambiente e 
Catálise 

Rio de Janeiro/RJ www.cbpf.br 

CCB Centro Cerâmico do Brasil Santa 
Gertrudes/SP 

www.ccb.org.br 

CIENTEC 
Fundação de Ciência e Tecnologia - 
Departamento de Engenharia de 
Edificações e de Geotecnia 

Porto Alegre/RS www.cientec.rs.gov.br 

CONCREMAT Concremat Engenharia e Tecnologia 
Ltda. São Paulo/SP www.concremat.com.br  

EESC 
Escola de Engenharia de São Carlos 
da Universidade de São Paulo São Carlos/SP www.saocarlos.usp.br 

FAU/USP Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo 

São Paulo/SP www.usp.br/fau 

FENOSA 
Gás Natural Fenosa - Laboratório de 
Calibração de Medidores, Pressão, 
Temperatura e Aparelhos 

Rio de Janeiro/RJ www.gasnaturalfenosa.com.br 

FLE Fundação Luiz Englert Porto Alegre/RS www.fie.org.br 

FURB 
Fundação Universidade Regional de 
Blumenau - Centro de Ciência e 
Tecnologia 

Blumenau/SC www.furb.br  

GROM Grom Acústica & Vibração Rio de Janeiro/RJ www.grom.com.br 

IFMA Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Maranhão São Luis/MA www.ifma.edu.br 

IME 
Instituto Militar de Engenharia - 
Laboratório de Materiais da Construção 
e Concreto 

Rio de Janeiro/RJ www.ime.eb.br 

INMETRO 
Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - Laboratório 
de Ensaios Acústicos 

Duque de 
Caxias/RS 

www.inmetro.gov.br/metcientifica/acustica/Laena.
asp 

Institutos 
LACTEC 

Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento - Laboratório de 
Materiais e Estruturas 

Curitiba/PR www.institutoslactec.org.br 

IPT 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo - Centro 
Tecnológico do Ambiente Construído 

São Paulo/SP www.ipt.br 

ITEC 
Instituto de Tecnologia da Construção 
Civil São Paulo/SP http://itecbrasil.org.br 

ITEP 
Instituto de Tecnologia de Pernambuco 
- Laboratório de Tecnologia 
Habitacional 

Recife/PE www.itep.br 

L.A. FALCÃO 
BAUER 

L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico 
de Controle da Qualidade 

São Paulo/SP www.falcaobauer.com.br  

MACKENZIE Mackenzie Universidade Presbiteriana - 
Escola de Engenharia 

São Paulo/SP www.mackenzie.br 

NORIE 

Núcleo Orientado para Inovação da 
Edificação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul - Escola de 
Engenharia 

Porto Alegre/RS http://noriegec.cpgec.ufrgs.br/norie  

NUTEC 
Fundação Núcleo de Tecnologia 
Industrial do Ceará - Laboratório de 
Edificações 

Fortaleza/CE www.nutec.ce.gov.br 

QUADRO 22: RELAÇÃO DE ENTIDADES TÉCNICAS QUE ATUAM NO SEGMENTO DOS REQUISITOS 
DA NBR-DES (continua na página seguinte) 
FONTE: AUTOR 
  

http://www.cbpf.br/
http://www.ccb.org.br/
http://www.cientec.rs.gov.br/
http://www.concremat.com.br/
http://www.saocarlos.usp.br/
http://www.usp.br/fau
http://www.gasnaturalfenosa.com.br/
http://www.fie.org.br/
http://www.furb.br/
http://www.grom.com.br/
http://www.ifma.edu.br/
http://www.ime.eb.br/
http://www.inmetro.gov.br/metcientifica/acustica/Laena.asp
http://www.inmetro.gov.br/metcientifica/acustica/Laena.asp
http://www.institutoslactec.org.br/
http://www.ipt.br/
http://itecbrasil.org.br/
http://www.itep.br/
http://www.falcaobauer.com.br/
http://www.mackenzie.br/
http://noriegec.cpgec.ufrgs.br/norie
http://www.nutec.ce.gov.br/
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Continuação do Quadro 22. 
REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA TÉCNICA 

SIGLA NOME LOCALIDADE CONTATO 

PEC/COPPE 

Programa de Engenharia Civil do 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
graduação e Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - Laboratório 
de Estruturas e Materiais Fernando 
Luiz Lobo Barbosa Carneiro 

Rio de Janeiro/RJ www.coc.ufrj.br 

PEM/COPPE 

Programa de Engenharia Mecânica do 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
graduação e Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - Laboratório 
de Acústica e Vibrações do Centro de 
Mecânica Não-nuclear 

Rio de Janeiro/RJ www.mecanica.ufrj.br 

PUC-RIO 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro - Laboratório de Estruturas e 
Materiais 

Rio de Janeiro/RJ www.ituc.puc-rio/contato.htm  

SENAI 
AMBIENTAL Centro de Tecnologia Senai Ambiental Rio de Janeiro/RJ www.firjan.com.br 

SENAI TRÊS 
RIOS 

Senai Três Rios - Núcleo de Cerâmica 
Vermelha Três Rios/RJ www.firjan.com.br 

UCS 

Universidade de Caxias do Sul - 
Parque da Ciência, Tecnologia e 
Inovação - Laboratórios de Serviços 
Tecnológicos 

Caxias do Sul/RS 
www.ucs.br/site/ucs/tplServicosTecnologicos/exte
nsao/servicos_tecnologicos/pesquisa_tecnologia/l
abtec 

UEL Universidade Estadual de Londrina - 
Centro de Tecnologia e Urbanismo 

Londrina/PR www.uel.br  

UENF 
Universidade Estadual do Norte 
Fluminense - Laboratório de 
Engenharia Civil 

Campos dos 
Goytacazes/RJ 

www.uenf.br  

UFF/LIP Universidade Federal Fluminense - 
Laboratório de Instalações Prediais 

Niterói/RJ www.uff.br 

UFF/LMC Universidade Federal Fluminense - 
Laboratório de Materiais de Construção Niterói/RJ www.uff.br 

UFMG 
Universidade Federal de Minas Gerais - 
Escola de Engenharia 

Belo 
Horizonte/MG www.dees.ufmg.br 

UFMS/LADE 

Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul - Centro de Ciências Exatas e 
Tecnologia - Laboratório de Análise e 
Desenvolvimento de Edificações 

Campo 
Grande/MS www.dec.ufms.br/lade/ 

UFPA Universidade Federal do Pará - 
Laboratório de Engenharia Civil 

Belém/PA www.portal.ufpa.br 

UFRJ/FAU 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - Grupo Projeto Arquitetura e 
Sustentabilidade 

Rio de Janeiro/RJ www.fau.ufrj.br 

UFRJ/LEMC 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- Laboratório de Ensaios e Materiais de 
Construção 

Rio de Janeiro/RJ www.civil.poli.ufrj.br 

UFSC 
Universidade Federal de Santa 
Catarina - Centro Brasileiro de 
Eficiência Energética em Edificações 

Florianópolis/SC www.cb3e.ufsc.br 

UFSCAR 
Universidade Federal de São Carlos - 
Departamento de Engenharia Civil São Carlos/SP www.ufscar.br 

UNAMA Universidade da Amazônia - Centro de 
Ciências Exatas e Tecnologia 

Belém/PA www.unama.br 

UNISINOS 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
- Instituto Tecnológico em Desempenho 
e Construção Civil 

São Leopoldo/RS www.unisinos.br/itt/ittperformance 

UNOCHAPECÓ 
Universidade Comunitária da Região 
de Chapecó - Laboratório de 
Engenharia Civil 

Chapecó/SC www.unochapeco.edu.br 

QUADRO 22: RELAÇÃO DE ENTIDADES TÉCNICAS QUE ATUAM NO SEGMENTO DOS REQUISITOS 
DA NBR-DES (continuação da página anterior) 
FONTE: AUTOR  

http://www.coc.ufrj.br/
http://www.mecanica.ufrj.br/
http://www.ituc.puc-rio/contato.htm
http://www.firjan.com.br/
http://www.firjan.com.br/
http://www.ucs.br/site/ucs/tplServicosTecnologicos/extensao/servicos_tecnologicos/pesquisa_tecnologia/labtec
http://www.ucs.br/site/ucs/tplServicosTecnologicos/extensao/servicos_tecnologicos/pesquisa_tecnologia/labtec
http://www.ucs.br/site/ucs/tplServicosTecnologicos/extensao/servicos_tecnologicos/pesquisa_tecnologia/labtec
http://www.uel.br/
http://www.uenf.br/
http://www.uff.br/
http://www.uff.br/
http://www.dees.ufmg.br/
http://www.dec.ufms.br/lade/
http://www.portal.ufpa.br/
http://www.fau.ufrj.br/
http://www.civil.poli.ufrj.br/
http://www.cb3e.ufsc.br/
http://www.ufscar.br/
http://www.unama.br/
http://www.unisinos.br/itt/ittperformance
http://www.unochapeco.edu.br/
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A figura 11 mostra a visualização das localidades das sedes das entidades da 

amostra da pesquisa da rede laboratorial e de consultoria em relação ao território e 

regiões brasileiras. 

 
FIGURA 11: LOCALIDADES DAS SEDES DAS UNIDADES DA REDE LABORATORIAL E DE 
CONSULTORIA 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, SOBRE IMAGEM DO MAPA TERRITORIAL E REGIONAL DO 
BRASIL OBTIDO NO SÍTIO DA WIKIMEDIA NA INTERNET 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Brazil_Labelled_Map.svg/500px-Brazil_ 
Labelled_Map.svg.png, acesso em 05/05/2014)  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Brazil_Labelled_Map.svg/500px-Brazil_Labelled_Map.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Brazil_Labelled_Map.svg/500px-Brazil_Labelled_Map.svg.png
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Observando as figuras 10 e 11 é possível constatar que a distribuição 

geográfica das entidades que compõem a amostra de unidades da rede laboratorial e 

de consultoria técnica possui maior difusão que a de ITA, mas ainda com 

disponibilidade predominante nas regiões Sudeste e Sul do Brasil em relação as 

demais. 

Em apoio às ações para a aproximação da comunidade científica e tecnológica 

com as empresas, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI 

(www.mct.gov.br/sibratec, acesso em 23/06/2016) opera, através da Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), o Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC), instituído 

no mesmo ano da criação do SINAT (2007).  

O objetivo do SIBRATEC é a promoção de condições para a ampliação dos 

índices de inovação das empresas e a melhoria da qualidade dos produtos, através da 

geração e da transformação de conhecimentos científicos e tecnológicos em produtos 

com viabilidade comercial.  

As unidades que compõem a rede de atendimento, observadas as questões de 

enquadramento previstas, como vínculos com instituições de pesquisa tecnológica e 

experiência na interação com empresas, podem buscar apoio financeiro junto ao 

SIBRATEC para a ampliação da sua infraestrutura laboratorial, visando estender a sua 

área de atuação.  

 

 

4.4.1 Capacitação técnica e laboratorial declarada pela amostra mapeada 

 

A atribuição das capacidades foi obtida mediante as respostas do questionário 

dirigido a cada uma das instituições identificadas na amostra alcançada. O questionário 

está transcrito no Capítulo 3 (Metodologia) e contempla as análises técnicas e ensaios 

tecnológicos inerentes ao processo de comprovação e atendimento aos critérios e 

requisitos da NBR 15575:2013. 

Nos quadros 23 a 29 estão demonstradas as informações atualizadas das 

instituições, observado o critério da pesquisa que enquadrou o atendimento da rede de 

acordo com a capacidade declarada para cada tipo de matéria. 

http://www.mct.gov.br/sibratec
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A elaboração do mapeamento em formato de quadros contendo as capacidades 

declaradas de atendimento visou permitir ao proponente do sistema ou tecnologia 

localizar a instituição que tem habilitação para o desenvolvimento das análises ou 

ensaios necessários para a comprovação que se pretende demonstrar. 

As ITA podem utilizar-se dos ensaios e resultados obtidos por essas 

instituições, desde que tenham sido realizados conforme preconizam as normas 

prescritivas ou as internacionais de referência para o tipo de quesito. 

As ITA também podem utilizar os pareceres técnicos emitidos por profissionais 

qualificados nas análises necessárias, desde que a expertise dos profissionais esteja 

comprovada ou os mesmos sejam considerados de notória competência no meio 

científico. 

O resultado do mapeamento das atividades da rede laboratorial e de consultoria 

técnica mostra apenas as entidades que possuem capacitação declarada em pelo 

menos um dos quesitos dos grupos indicados. A subdivisão dos quadros está por 

região do território brasileiro. 

As informações obtidas de forma parcial ou inconclusiva ou das entidades que 

não declararam sua capacitação, não foram consideradas nos resultados apresentados 

nas listagens contidas nos itens 4.4.1.1 a 4.4.1.7. 

Os resultados da pesquisa de capacitação foram organizados em grupos, 

conforme requisitos dos usuários e partes da norma.  
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A figura 12 ilustra a matriz geral da norma. 

 
FIGURA 12: MATRIZ GERAL DA NORMA DE DESEMPENHO 
FONTE: CAU/BR (MEREB et al., 2016) 

 

O campo da pesquisa proposta é reservado aos requisitos de desempenho da 

NBR-DES que são diretamente vinculados ao produto ou sistema construtivo e não 

dependentes de requisitos de legislação local ou outras normas. Portanto, são 

referentes a: Desempenho Estrutural; Resistência e Reação ao Fogo; Estanqueidade a 

Água; Durabilidade; Desempenho Térmico e Lumínico; Desempenho Acústico; e 

Sistemas Hidrossanitários. 

A consolidação considerou os subsídios fornecidos na pesquisa, com a mesma 

categoria de resposta: Capacitação Plena (PL), Capacitação Parcial (PR), Serviço em 

Implantação (IM) ou Não se Aplica (-). 
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4.4.1.1 Desempenho Estrutural 

 

O Quadro 23 demonstra o resultado das capacitações declaradas pelas 
entidades para os temas relacionados aos quesitos de desempenho estrutural. 

 

 
QUADRO 23: INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE DESEMPENHO ESTRUTURAL 
FONTE: AUTOR  
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4.4.1.2 Resistência e Reação ao Fogo 

 

O Quadro 24 demonstra o resultado das capacitações declaradas pelas 
entidades para os temas relacionados aos quesitos de resistência e reação ao fogo. 

 

 
QUADRO 24: INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE RESISTÊNCIA E REAÇÃO AO FOGO. 
FONTE: AUTOR 
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REGIÃO

CAPACITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

FRENTE AOS REQUISITOS DA NBR 

15575:2013

CAPACITAÇÃO DECLARADA:

PL - CAPACITAÇÃO PLENA 

PR - CAPACITAÇÃO PARCIAL

IM - SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO

( - ) - NÃO SE APLICA

(ATUALIZADO ATÉ 04/12/2015)

NORTE

EESC (São Carlos)

RESISTÊNCIA E REAÇÃO AO FOGO

UFPA (Belém)

ITEP (Recife)

IPT (São Paulo)

FAU / USP (São Paulo)

MACKENZIE (São Paulo)

NORDESTE

SUDESTE

UNISINOS (São Leopoldo)

UFSCAR (São Carlos)

SUL

UEL (Londrina)

LACTEC (Curitiba)
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4.4.1.3 Estanqueidade a Água – Paredes, Caixilhos, Coberturas e Peças 

 

O Quadro 25 demonstra o resultado das capacitações declaradas pelas 
entidades para os temas relacionados aos quesitos de estanqueidade à água. 

 

 
QUADRO 25: INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE ESTANQUEIDADE À ÁGUA 
FONTE: AUTOR  
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4.4.1.4 Durabilidade. 

 

O Quadro 26 demonstra o resultado das capacitações declaradas pelas 
entidades para os temas relacionados aos quesitos de durabilidade 

 

 
QUADRO 26: INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE DURABILIDADE 
FONTE: AUTOR 
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4.4.1.5 Desempenho Térmico e Lumínico (Paredes, Coberturas e Pisos) 

 

O Quadro 27 demonstra o resultado das capacitações declaradas pelas 
entidades para os temas relacionados aos quesitos de desempenho térmico e lumínico. 

 

 
QUADRO 27: INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE DESEMPENHO TÉRMICO E LUMÍNICO 
FONTE: AUTOR
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4.4.1.6 Desempenho Acústico (Paredes, Caixilhos, Coberturas, Pisos) 
 

O Quadro 28 demonstra o resultado das capacitações declaradas pelas 
entidades para os temas relacionados aos quesitos de desempenho acústico. 

 

 
QUADRO 28: INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE DESEMPENHO ACÚSTICO 
FONTE: AUTOR 
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4.4.1.7 Sistemas Hidrossanitários (Água Potável, Esgoto, Águas Pluviais) 

 

O Quadro 29 demonstra o resultado das capacitações declaradas pelas 
entidades para os temas relacionados aos quesitos de desempenho dos sistemas 
hidrossanitários. 

 

 
QUADRO 29: INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DOS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS 
FONTE: AUTOR  
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4.4.2 Capacidade Instalada nas Instituições 

 

Com a finalidade de fazer um comparativo entre a capacitação de atendimento 

declarada pelas instituições pesquisadas, procedeu-se a elaboração de uma 

classificação qualitativa e quantitativa, a partir do número de quesitos e por tipo de 

grupo de atividades atendidas, conforme demonstrado no quadro 30.  

 

 
QUADRO 30: QUANTITATIVO DE QUESITOS ATENDIDOS POR SEGMENTO E CAPACITAÇÃO 
DECLARADA 
FONTE: AUTOR  

PL PR IM NA PL PR IM NA PL PR IM NA PL PR IM NA PL PR IM NA PL PR IM NA PL PR IM NA

UNAMA (Belém) 2 0 0 12 0 0 0 11 1 0 0 7 4 0 0 8 5 0 0 3 2 0 0 7 3 0 0 8

UFPA (Belém) 14 0 0 0 1 0 0 10 6 0 0 2 7 0 0 5 5 0 0 3 7 0 0 2 10 0 0 1

ITEP (Recife) 7 1 0 6 0 0 8 3 7 0 0 1 3 4 3 2 1 0 0 7 0 0 3 6 1 7 0 3

IFET (São Luiz) 1 0 0 13 0 0 0 11 0 0 0 8 1 0 0 11 1 0 0 7 0 0 0 9 1 0 0 10

NUTEC (Fortaleza) 12 0 0 2 0 0 0 11 5 0 0 3 6 0 0 6 1 0 0 7 0 0 0 9 2 0 0 9

UFMS (Campo Grande) 9 0 0 5 0 0 0 11 0 0 0 8 1 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 4

CONCREMAT (São Paulo) 12 0 0 2 0 0 0 11 4 4 0 0 9 2 0 1 1 6 0 0 5 1 0 3 9 0 0 2

FALCÃO BAUER (São Paulo) 13 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 1 9 0 0 3 1 0 0 7 4 0 0 5 4 0 0 7

IPT (São Paulo) 14 0 0 0 11 0 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 11 0 0 0

FAU / USP (São Paulo) 0 0 0 14 1 0 0 10 1 0 0 7 0 0 0 12 6 0 0 2 2 0 0 7 1 0 0 9

MACKENZIE (São Paulo) 7 0 0 7 1 0 0 10 5 0 0 3 7 0 0 5 3 0 0 5 0 0 0 9 9 0 0 2

ITEC (São Paulo) 5 0 0 9 0 0 0 11 2 0 0 6 2 0 0 10 0 0 0 8 2 0 0 7 0 0 0 11

CCB (Santa Gertrudes) 0 0 3 9 0 0 0 11 1 5 0 2 2 0 3 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 11

EESC (São Carlos) 4 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 11

UFSCAR (São Carlos) 11 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 12 2 0 0 6 4 0 0 5 6 0 0 5

GROM (Rio de Janeiro) 0 0 0 14 0 0 0 11 0 0 0 8 0 0 0 12 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 11

UEL (Londrina) 13 0 0 0 1 0 0 10 2 0 0 6 4 0 0 8 4 0 0 0 1 0 0 8 2 0 0 9

Institutos LACTEC (Curitiba) 13 0 1 0 1 0 0 10 4 1 2 1 8 0 1 3 0 1 7 0 0 0 9 0 3 6 1 1

FURB (Blumenau) 3 0 0 11 0 0 0 11 1 0 0 7 1 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 11

UFSC (Florianópolis) 0 0 0 14 0 0 0 11 0 0 0 8 0 0 0 12 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11

UNOCHAPECÓ (Chapecó) 8 0 0 6 0 0 0 11 4 0 0 4 7 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 9 10 0 0 0

CIENTEC (Porto Alegre) 8 0 0 6 0 0 0 11 1 0 0 7 2 0 0 10 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 11

NORIE (Porto Alegre) 5 0 0 9 0 0 0 11 6 0 0 2 6 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 11

UNISINOS (São Leopoldo) 14 0 0 0 9 0 0 2 7 0 0 1 8 0 0 4 6 0 0 2 8 0 0 1 8 0 0 3

RESISTÊNCIA E 
REAÇÃO AO FOGO

ESTANQUEIDADE DURABILIDADE
INSTITUIÇÃO

DESEMPENHO 
ACÚSTICO

SISTEMAS 
HIDROSSANITÁRIOS

DESEMPENHO 
TÉRMICO E LUMÍNICO

SEGURANÇA 
ESTRUTURAL
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Considerando as categorias declaradas como “Capacitação Plena” e 

“Capacitação Parcial”, que corresponderiam a possibilidade de atendimento imediato, 

obteve-se o total de pontos por instituição, conforme exposto no quadro 31, cujo 

resultado foi utilizado como parâmetro para ordenação das instituições que possuem 

campo de atuação e capacidade de atendimento mais amplos. 

 

 
QUADRO 31: TOTALIZADOR POR CAPACITAÇÃO PLENA E PARCIAL DECLARADAS 
FONTE: AUTOR 

 

Estas informações possibilitaram apreciar a visão geral da capacidade de 

atendimento e da atuação de cada instituição habilitada para a execução dos ensaios 

tecnológicos e análises técnicas.  

TOTAL POR 
INSTITUIÇÃO

PL PR IM NA PLENA E PARCIAL

UNAMA (Belém) 17 0 0 56 17

UFPA (Belém) 50 0 0 23 50

ITEP (Recife) 19 12 14 28 31

IFET (São Luiz) 4 0 0 69 4

NUTEC (Fortaleza) 26 0 0 47 26

UFMS (Campo Grande) 24 0 0 48 24

CONCREMAT (São Paulo) 40 13 0 19 53

FALCÃO BAUER (São Paulo) 38 0 0 34 38

IPT (São Paulo) 73 0 0 0 73

FAU / USP (São Paulo) 11 0 0 61 11

MACKENZIE (São Paulo) 32 0 0 41 32

ITEC (São Paulo) 11 0 0 62 11

CCB (Santa Gertrudes) 3 5 6 57 8

EESC (São Carlos) 8 0 0 58 8

UFSCAR (São Carlos) 27 0 0 33 27

GROM (Rio de Janeiro) 9 0 0 64 9

UEL (Londrina) 27 0 0 41 27

Institutos LACTEC (Curitiba) 29 8 21 15 37

FURB (Blumenau) 5 0 0 61 5

UFSC (Florianópolis) 8 0 0 65 8

UNOCHAPECÓ (Chapecó) 29 0 0 43 29

CIENTEC (Porto Alegre) 11 0 0 62 11

NORIE (Porto Alegre) 17 0 0 56 17

UNISINOS (São Leopoldo) 60 0 0 13 60

INSTITUIÇÃO

TOTAL POR 
INSTITUIÇÃO
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A única instituição brasileira que declarou que tem capacitação plena em todas 

as áreas e para todos os critérios e requisitos da NBR-DES foi o IPT, de São Paulo. 

Outras instituições declararam apresentar capacitação plena em sua área de atuação, 

como a GROM (área de Desempenho Acústico, Rio de Janeiro) e o Centro Brasileiro de 

Eficiência Energética em Edificações da UFSC (área de Desempenho Térmico e 

Lumínico, Florianópolis). As demais instituições que participaram da pesquisa têm 

atuação diversificada nos diferentes campos que trata a norma. 

Apreciando o totalizador de capacidades declaradas como plena e parcial, tem-

se a seguinte ordenação como resultado da habilitação declarada pela instituição, 

disposta em ordem decrescente no quadro 32. 

 

 
QUADRO 32: ORDENAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES POR TOTALIZADOR DE CAPACITAÇÃO 
DECLARADA PLENA E PARCIAL, COM REGIÃO DE LOCALIZAÇÃO 
FONTE: AUTOR  

TOTAL POR INSTITUIÇÃO

CAPACITAÇÃO DECLARADA 
PLENA E PARCIAL

IPT (São Paulo) 73 SE

UNISINOS (São Leopoldo) 60 S 

CONCREMAT (São Paulo) 53 SE

UFPA (Belém) 50 N

FALCÃO BAUER (São Paulo) 38 SE

Institutos LACTEC (Curitiba) 37 S 

MACKENZIE (São Paulo) 32 SE

ITEP (Recife) 31 NE

UNOCHAPECÓ (Chapecó) 29 S 

UFSCAR (São Carlos) 27 SE

UEL (Londrina) 27 S 

NUTEC (Fortaleza) 26 NE

UFMS (Campo Grande) 24 CO

UNAMA (Belém) 17 N

NORIE (Porto Alegre) 17 S 

FAU / USP (São Paulo) 11 SE

ITEC (São Paulo) 11 SE

CIENTEC (Porto Alegre) 11 S 

GROM (Rio de Janeiro) 9 SE

CCB (Santa Gertrudes) 8 SE

EESC (São Carlos) 8 SE

UFSC (Florianópolis) 8 S 

FURB (Blumenau) 5 S 

IFET (São Luiz) 4 NE

REGIÃO 

DO BRASIL
INSTITUIÇÃO
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Observou-se que há maior concentração da rede de atendimento nas regiões 

mais desenvolvidas do país, mas apesar de menor disponibilidade nas demais regiões 

do país, todas contam com entidades atuantes, o que amplia as possibilidades de 

execução de algumas das análises técnicas ou ensaios tecnológicos com menor 

distanciamento da localização dos proponentes. 

O quadro 33 resume as informações quanto a capacitação declarada e a 

quantidade de entidades por região brasileira. 

 

REGIÃO TOTAL 
ENTIDADES 

DISTRIBUIÇÃO 
DAS 

ENTIDADES NO 
BRASIL (%) 

TOTALIZADOR DE 
CAPACITAÇÃO 

DECLARADA (Quadro 32) 

DISTRIBUIÇÃO DA 
CAPACITAÇÃO 

DECLARADA NO 
BRASIL (%) 

NORTE 2 8,33% 67 10,88% 

NORDESTE 3 12,50% 61 9,90% 

CENTRO-
OESTE 1 4,17% 24 3,90% 

SUDESTE 10 41,67% 270 43,83% 

SUL 8 33,33% 194 31,49% 

TOTAL 24 100% 616 100% 

QUADRO 33: DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO BRASILEIRA DA REPRESENTATIVIDADE E DA 
QUANTIDADE DE ENTIDADES COMPONENTES DA REDE DE ATENDIMENTO IDENTIFICADA 
FONTE: AUTOR 

 

Os resultados observados no quadro 33 evidenciam que as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-oeste são as que possuem a menor quantidade de entidades e 

também a menor capacidade declarada de atendimento. 

A comparação entre as informações da 3ª e 5ª colunas do quadro 33, que 

mostram a distribuição percentual por região, ao mesmo tempo mostram que as 

parcelas entre a quantidade de unidades da rede de atendimento e a representatividade 

da capacitação declarada, acumuladas por região, têm distribuição bastante 

semelhantes, com evidente predomínio, tanto da quantidade de unidades quanto da 

capacitação declarada, nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, respectivamente.  
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Em relação a localização das ITA nas regiões brasileiras, o resultado é ainda 

mais adverso para as regiões Norte e Centro-oeste, que não contam com instituição em 

seus territórios. 

O quadro 34 apresenta os resultados para essas instituições. 

 

REGIÃO TOTAL ITA DISTRIBUIÇÃO DAS INSITUIÇÕES NO BRASIL (%) 

NORTE 0 0% 

NORDESTE 2 20% 

CENTRO-OESTE 0 0% 

SUDESTE 5 50% 

SUL 3 30% 

TOTAL 10 100% 

QUADRO 34: DISTRIBUIÇÃO DAS ITA POR REGIÃO BRASILEIRA 
FONTE: AUTOR, COM DADOS DO MCIDADES (30/11/2015) 
 

A observação dos dados do quadro 34 evidencia a predominância da região 

Sudeste, que possui 50% das ITA. A distribuição percentual por região mostra que a 

preponderância das regiões Sudeste e Sul do Brasil também é ressaltada para a 

localização das ITA. 

A distribuição do déficit habitacional brasileiro por região, segundo informações 

referentes ao ano de 2010 (MINAS GERAIS. Fundação João Pinheiro, 2013), é a 

apresentada no quadro 35. 

 

REGIÃO DÉFICIT HABITACIONAL (%) 

NORTE 11,9% 

NORDESTE 30,4% 

CENTRO-OESTE 8,1% 

SUDESTE 38,5% 

SUL 11,1% 

TOTAL 100% 
QUADRO 35: DÉFICIT HABITACIONAL POR REGIÃO BRASILEIRA 
FONTE: AUTOR, COM DADOS DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (2013) 

 

Os dados da Fundação João Pinheiro trazem o retrato de que pouco mais da 

metade do déficit habitacional está concentrado nas regiões Nordeste, Norte e Centro-

oeste, precisamente as que contam com menor representatividade de instituições.  
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Conjugando-se os resultados observados nas regiões brasileiras para as 

distribuições físicas quanto a localização das ITA, da capacidade de atendimento 

declarada pelas entidades da rede e do déficit habitacional, tem-se a representação 

apresentada no gráfico 4. 

 

 
GRÁFICO 4: COMPARATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DAS ITA, REDE DE ATENDIMENTO E DÉFICIT 
HABITACIONAL POR REGIÃO 
FONTE: AUTOR 
 

Uma das constatações verificadas no gráfico 4 evidencia a elevada 

representatividade das condições técnicas disponíveis na região Sudeste, ao mesmo 

tempo que mostra aquela região é a que apresenta o maior índice de déficit 

habitacional do país. 

Ainda no gráfico 4 se constata que a região Sul é a que possui a segunda maior 

representatividade quanto as condições técnicas e um dos menores índices de déficit 

habitacional. 

O mesmo gráfico mostra, também, o alto índice de déficit habitacional das 

regiões Nordeste, Norte e Centro-oeste, justamente aquelas que possuem a menor 

incidência de instituições para atendimento técnico. 

A base de dados deste estudo, proporcionou ampliação da identificação das 

entidades e das informações das capacidades de atendimento em relação as 

mapeadas pela CBIC no final de 2012 (BERNARDES; RIBEIRO; CURI, 2013).  
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4.5 INVENTÁRIO E DISCUSSÃO DAS DIFICULDADES APONTADAS PELOS 

PROPONENTES 

 

A pesquisa programada para esse inventário foi realizada junto às ITA, que 

atuam diretamente com os proponentes de produtos ou sistemas inovadores. 

As informações obtidas com diferentes ITA apresentam similaridade, o que leva 

a deduzir que, independente da região do país, as atividades dos sistemistas 

atualmente estão em desaceleração em comparação com a época da implantação do 

SINAT (2007) e da NBR-DES. 

Devido a restrições previstas nos contratos de prestação de serviços, a 

identificação dos sistemistas e do produto em estudo não foram fornecidos pelas ITA 

que se manifestaram. 

Um representante de uma ITA relatou que a reunião do comitê técnico do 

SINAT ocorrida em abril de 2016, trouxe novas posturas para o formato de avaliação 

dos produtos e sistemas inovadores. 

Até então era possível obter a chancela do SINAT com base em estudos 

realizados de forma fragmentada, como por exemplo, analisando apenas a questão da 

inovação e não o conjunto da edificação habitacional como todos os elementos de 

interação. 

Essa simplificação admitia a prática de construções de edificações a partir de 

resultados parciais que consideravam a inovação e sem que tenha sido observado uma 

unidade completa e em uso real. 

Logicamente, essa forma de operar colaborava para imprimir agilidade ao 

objetivo de agregar novas tecnologias ao mercado de edificações habitacionais, mas 

sob outra ótica, pode ter contribuído para o enfrentamento de patologias que, 

provavelmente, seriam detectadas previamente caso as avaliações tivessem 

considerado o conjunto global e as ações entre seus componentes. 

As necessidades de revisões nas diretrizes pioneiras, com situações com mais 

de uma ocorrência, confirmam que o risco de o sistema construtivo ou produto 

apresentar comportamento real diferente do estimado foi maior do que o aceitável.  
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As experiências enfrentadas pelas ITA incluem desde propostas de sistemistas 

que ainda sequer haviam produzido pelo menos uma edificação até outras em que as 

tecnologias foram experimentadas e desenvolvidas com cautela para atendimento dos 

requisitos de desempenho e das normas de materiais ou sistemas. 

A nova postura considera a obrigatoriedade da existência de unidades 

construídas com a tecnologia proposta através de recursos próprios ou arrecadados 

pelo proponente, para que os sistemistas validem as suas ideias ou concepções, 

ajustando o que for necessário antes de apresentar a proposta para avaliação, o que 

poderá reduzir ou eliminar os riscos de patologias e dos custos envolvidos com a 

correção do produto após sua utilização em empreendimentos financiados com 

recursos de gestão pública. 

Além da previsão de haver unidades já edificadas com o objeto da proposta, a 

nova postura também estabeleceu que os sistemas prediais e de instalações que 

possuam vida útil inferior a vida útil de projeto dos sistemas de estruturas, pisos, 

coberturas e vedações, não sejam embutidos nesses, com a meta de que a 

manutenção preventiva ou corretiva não seja atrapalhada pela solução construtiva 

adotada. 

Com essa nova disposição para a avaliação dos produtos e sistemas é 

previsível que as propostas que até agora eram teóricas ou apenas pré-concebidas 

passem a ser objeto de avaliação prévia pelo próprio proponente, que deverá ter 

produzido unidades reais e dispor de protótipo para a realização dos estudos aplicáveis. 

A fim de evitar que os sistemas procedam altos investimentos em propostas em 

fase embrionária, a estratégia informada por uma das ITA é a orientação para que os 

sistemistas realizem inicialmente os ensaios mais simples e econômicos, para que 

esses resultados possam antever referências para um estudo de pré-viabilidade 

técnica.  

Como exemplo, cita-se a possibilidade de execução de ensaios de resistência e 

reação ao fogo em elementos em menor escala, para somente depois realizar os 

mesmos em paredes inteiras, situação que pode exigir que o ensaio seja realizado em 

outro laboratório, cujo acesso é mais oneroso e com maior prazo para atendimento.  
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Com relação aos itens que apresentam maiores dificuldades, como alegado 

pelos sistemistas aos representantes das ITA, estão aqueles que envolvem custos e 

prazos, que podem ser resumidos em: 

 Alto custo para atender as etapas do processo de obtenção de chancela do 

SINAT. Segundo parâmetros das ITA, os custos praticados estão entre R$ 

150 mil para os produtos mais simples e R$ 400 mil para os mais 

complexos. 

 Necessidade de realização de novos ensaios tecnológicos ou análises 

técnicas, em decorrência de resultados insatisfatórios e que exigiram 

adaptação, com elevação do custo previsto inicialmente. 

 Pouca disponibilidade de laboratórios para os ensaios mais complexos, com 

destaque para os relativos ao fogo, que muitas vezes são realizados no 

exterior, principalmente na Espanha, encarecendo o processo e estendendo 

o cronograma. 

Outras dificuldades enfrentadas pelos sistemistas são referentes ao 

desenvolvimento dos produtos ou sistemas, principalmente nas situações onde: 

 A chancela do SINAT impõe limitações de uso para casas térreas, 

restringindo o mercado e consequentemente as possíveis parcerias para 

investimentos na evolução tecnológica do produto. 

 A rede laboratorial se limita a apresentar resultados, não admitindo discutir 

prováveis soluções para as deficiências, quando conhecidas. 

 O interesse do sistemista é parcial, não envolvendo a edificação como um 

todo, como por exemplo, no caso de tecnologias voltadas para as vedações 

internas e externas, onde os estudos de concepção e interação com outros 

componentes não contam com apoio técnico ou financeiro de outros 

fabricantes ou fornecedores. 

 A falta de profissionais capacitados para a elaboração dos projetos e 

desenvolvimento dos produtos em conformidade com a NBR-DES é uma 

realidade nacional.  
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Com relação as atividades em desenvolvimento nas ITA, o representante de 

uma das instituições informa que desde o credenciamento pelo MCIDADES as 

consultas sobre os procedimentos para a obtenção da chancela do SINAT aconteciam 

em volume bastante superior ao atualmente presenciado. No caso dessa ITA a 

frequência média era de 4 consultas ao mês e, a partir de 2015 até o momento, tem 

apresentado média de 3 consultas por semestre, correspondendo a 12,5% em 

referência aos anos anteriores. 

Complementa a informação com a observação de que a maioria dessas 

consultas, sem distinção de épocas, visa obter a estimativa de custos para a condução 

do processo de publicação de um DATEC para seu produto ou sistema. 

Adverte, também, que é comum o desconhecimento do fluxo do processo e dos 

procedimentos e da necessidade da realização de ensaios tecnológicos e análises 

técnicas conforme as normas que regulamentam os temas. Essa ressalva vem reforçar 

a ideia de que a elaboração de um Manual Orientativo, como proposto, poderá ser um 

dos meios para facilitar a comunicação entre os interessados e as ITA, colaborando 

para a melhoria do processo e do planejamento, inclusive no que se refere às custas 

que incidirão.  

40% das ITA colaboraram com a pesquisa e todas essas afirmaram que são 

continuamente contratadas para a execução de ensaios tecnológicos nos diversos 

segmentos que atuam. Apenas uma ITA relatou que está desenvolvendo proposta de 

Diretriz junto com um sistemista e que o cronograma previsto para a conclusão desses 

estudos é de 2 anos. 

Informou, também, que as ITA estimam que o prazo razoável para a elaboração 

e aprovação de uma Diretriz é de um ano, mas que as indefinições dos sistemistas 

quanto ao objeto pretendido, naturalmente estendem esse prazo. As dúvidas mais 

comuns dos sistemistas são relativas aos componentes que querem desenvolver, 

normalmente tendo início com a intenção de uma casa completa, depois alterando para 

paredes ou lajes e chegando ao final com um novo material que será um insumo 

utilizado nos sistemas de vedações verticais ou planos de coberturas. 

Uma das ITA tem atuação reservada a sistemas construtivos a base de gesso e 

é com esse tipo de componente que tem trabalhado. Outras informaram que estão 
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realizando avaliações de propostas com uso de resíduos inertes incorporados.  
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Os componentes mais estudados atualmente são direcionados para a execução 

de vedações verticais, desde painéis com altura de um pé-direito interligados por 

elementos metálicos ou de PVC, até mesmo blocos de dimensões variáveis, que podem 

preencher a largura de uma parede. 

Dentre os materiais mais empregados na fabricação desses painéis ou blocos 

estão resinas que incorporam pó de pneus, fibras de PET, fibras minerais e materiais 

plásticos. Esse tipo de artefato tem forte apelo pelo viés da sustentabilidade ambiental 

pela agregação de resíduos que normalmente seriam destinados a aterros sanitários e, 

dessa forma, seriam reaproveitados. 

O maior problema desses sistemistas também é pertinente aos ensaios de 

resistência e reação ao fogo, tanto pelas exigências da NBR-DES quanto ao 

desempenho como pela pouca disponibilidade de laboratórios capacitados para a 

realização dos mesmos. 

 

4.6 AÇÕES ADOTADAS POR CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS 

 

A pesquisa sobre os temas relacionados com Projetistas, Construtoras e 

Incorporadoras, relacionados no Quadro 19, não obteve sucesso. 

A ausência de retorno para as questões colocadas a esses grupos de 

representantes dos setores da produção habitacional apresenta compatibilidade com as 

observações que se têm dos canteiros de obras e do mercado de componentes 

construtivos, onde a comprovação do atendimento dos requisitos de desempenho ainda 

é entendida como secundária frente as normas prescritivas dos produtos. 

Outro fator importante que inibe a eliminação da lacuna quanto a necessidade 

de mudança da forma de atuação dos participantes do setor de produção habitacional é 

a inexistência de fiscalização, tanto para as fases de aprovação de projetos ou para a 

conclusão e ocupação das unidades do edifício, como para a fabricação dos elementos. 

O formato de exigência normativa brasileira, que não inclui os órgãos públicos 

responsáveis pelo controle da produção das edificações, para a verificação da 

adequação aos requisitos de desempenho da NBR-DES, implica na procrastinação da 

previsão de observar o cumprimento aos preceitos, conforme estabelecidos.  
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O sistema brasileiro define que a NBR-DES deve ser atendida em conjunto com 

as normas vigentes para a fabricação, especificação, execução, instalação e 

manutenção dos produtos. O que se constata no dia a dia é que a CBIC, os 

SINDUSCON e alguns estudiosos do assunto têm se empenhado na divulgação do 

mesmo, seja através de eventos presenciais ou publicação de materiais de apoio. 

Pelo lado dos projetistas e construtoras ou incorporadoras o que se observa no 

desenvolvimento das atividades laborais do autor é que o assunto se mantém inovador 

e com alto grau de desconhecimento, mesmo após todas as discussões técnicas que 

ocorreram entre a publicação da primeira versão da norma (2008) que ficou em caráter 

de exigibilidade suspensa até a versão atual, vigente e exigível desde 2013. 

 

 

4.7 ELABORAÇÃO DE MANUAL ORIENTATIVO 

 

A ideia da compilação das informações que são aplicáveis para a comprovação 

do atendimento dos requisitos de desempenho, inicialmente se justificava pela 

dificuldade alegada pelos proponentes de empreendimentos que tinham o interesse no 

uso de tecnologias inovadoras ou não convencionais para a produção das unidades 

habitacionais com recursos geridos pelo Governo Federal. 

Com a condição de acesso a esses recursos atrelada a existência de 

comprovação de desempenho, os proponentes declaravam que a estrutura constituída 

pelo SINAT apresentava deficiências na capacidade de atendimento frente a demanda 

instalada, tanto em relação a um prazo considerado razoável, quanto ao elevado custo 

para a elaboração. 

Com a vigência da NBR de Desempenho de Edificações Habitacionais as 

exigências que antes aplicavam-se ao uso de sistemas inovadores ou não 

convencionais passaram a ser cobradas para todo tipo de edificação com finalidade 

habitacional, que independentemente do público alvo ou do padrão de acabamento, 

devem obrigatoriamente, satisfazer os requisitos mínimos de desempenho.  
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A publicação e vigência da NBR-DES veio preencher a lacuna do 

estabelecimento de diretrizes uniformizadas no país, quanto as características que 

devem ser observadas pela unidade habitacional sob o ponto de vista do usuário, 

situação que foi objeto de muita discussão e amplos estudos antes da publicação da 

edição atual da norma. 

A primeira versão do regulamento em questão, mesmo com um longo prazo 

entre a publicação e exigibilidade, finalizou sua efetividade com a entrada da regra em 

caráter de suspensão, justamente pela falta de preparação dos envolvidos na cadeia 

produtiva, o que incluiu fabricantes, sistemistas, fornecedores, projetistas, construtoras 

e incorporadoras. 

Outro marco importante do regulamento é que são definidas as condições de 

uso e as responsabilidades do usuário da edificação, que deve manter o programa de 

manutenibilidade e reparação conforme determinado em projetos e em manual de uso e 

operação da edificação habitacional. 

Ainda se nota que, mesmo o país contando com um conjunto de normas que 

tratam dos requisitos de desempenho, da existência de publicações técnicas sobre o 

assunto e de diversos eventos onde é apresentado e discutido o assunto, a deficiência 

de conhecimento sobre a tramitação dos procedimentos para a comprovação do 

atendimento dos requisitos é muito elevada.  

Essa carência não atinge apenas os agentes envolvidos diretamente na 

produção de edificações, mas também os projetistas, fabricantes, fornecedores e, 

também, os usuários que têm suas atribuições definidas para que os resultados 

previstos sejam alcançados.  

No âmbito da norma vigente, a insuficiência relacionada aos órgãos públicos, 

em semelhança com suas pertinências em outros países que contam com normas de 

desempenho, continuará convivendo com a suposição das verificações cabíveis por 

parte dos proponentes. 

Com a finalidade de orientar os proponentes de sistemas construtivos 

inovadores em habitações sobre a tramitação e para reduzir a lentidão no processo de 

comprovação do desempenho de sua tecnologia foi elaborado o Manual Orientativo em 

versão eletrônica.  
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O Manual Orientativo, apresentado no Apêndice 1, contém: 

 O fluxo dos procedimentos do processo de avaliação de desempenho do 

produto ou sistema inovador. 

 A relação das Diretrizes do SINAT, para julgamento do sistemista quanto a 

pertinência do desenvolvimento de uma nova Diretriz ou a opção por uma 

das existentes, possibilitando direcionamento específico para a obtenção de 

DATEC. 

 A relação das Instituições Técnicas Avaliadoras e dos demais agentes 

atuantes no processo. 

 As informações atualizadas da rede de atendimento laboratorial e de 

análises técnicas separadas por região do país e por tipos de atividades que 

atuam. 

 

 

4.8 VALIDAÇÃO DO MANUAL ORIENTATIVO 

 

A pesquisa de avaliação (Tabela 1, p. 82) do “Manual de Orientação para 

Introdução de Sistemas Construtivos Inovadores em Habitações – Guia Prático sobre a 

avaliação de sistemas inovadores para uso em edificações habitacionais, em 

atendimento à Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais e PBQP-H” 

(Apêndice 1) que foi submetido à apreciação de 36 sistemistas obteve 5 respostas, 

quantidade relativa considerada normal para o tipo de consulta. 

As informações contidas nas respostas dos participantes da avaliação, que em 

maior ou menor grau tinham noção do assunto, permitiram concluir pela validação do 

Manual Orientativo e considerar que o mesmo atendeu o seu propósito e colabora para 

o entendimento dos processos de homologação de produtos inovadores pelo SINAT, 

tanto os contemplados com Diretrizes ou normas prescritivas como aqueles que 

necessitam desenvolver uma Diretriz SINAT. 

As respostas também permitiram considerar que o Manual Orientativo 

colaborou com o esclarecimento e entendimento sobre o funcionamento do SINAT e 

das diferenças entre Diretriz SINAT, RTA e DATEC.  
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Os elementos que compõem as respostas dos participantes da pesquisa de 

avaliação estão consolidados e registrados na tabela 4. 

 

 
TABELA 4: RESULTADO DA PESQUISA DE AVALIAÇÃO -  VALIDAÇÃO DO MANUAL ORIENTATIVO. 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR 

 

Não foram identificadas necessidades de adequação ou de ajuste no material 

que foi avaliado, situação que corrobora a consideração de que o Manual atendeu o 

propósito e colabora para o entendimento dos processos do SINAT.  

2 Amplo 4 Amplo

2 Razoável 1 Razoável

1 Superficial Superficial

Nenhum Nenhum

1 Amplo 3 Amplo

3 Razoável 2 Razoável

1 Superficial Superficial

Nenhum Nenhum

2 Completo 5 Completo

3 Parcial Parcial

Não Não

Completo 5 Completo

5 Parcial Parcial

Não Não

Completo 5 Completo

5 Parcial Parcial

Não Não

Completo 5 Completo

5 Parcial Parcial

Não Não

2 Completo 5 Completo

3 Parcial Parcial

Não Não

Financeiro: 2 Caro 3 Razoável 2 Caro 3 Razoável

Prazo: Bom 5 Demorado 1 Bom 4 Demorado

Tramitação: Simples 5 Razoável Inviável Simples 5 Razoável Inviável

5 Entendi o processo

Fiquei com dúvidas sobre o processo

Não entendi o processo

Não

4 Suficiente

1 Razoável

Superficial

Nenhum

Como você avalia seu  conhecimento sobre o SINAT:

OUTRAS INFORMAÇÕES E AVALIAÇÃO DO MANUAL

Você julga que o conteúdo do Manual colaborou com o esclarecimento e entendimento sobre o funcionamento do SINAT, a diferença entre Diretriz, RTA e DATEC?

ANTES DA LEITURA DO MANUAL DEPOIS DA LEITURA DO MANUAL

Você sabe o que é e qual o papel de uma Instituição Técnica Avaliadora - ITA?

5 Sim

5 Sim

5 Sim 5

Você sabe o que é um Relatório Técnico de Avaliação - RTA?

Qual seu julgamento sobre o processo de homologação de um sistema ou produto inovador?

5 Sim

5 Sim

5 Sim

Você sabe o que é uma Diretriz do SINAT?

5 Sim

5 Sim

Sim

Você conhecia as entidades que podem na elaboração dos ensaios tecnológicos e análises técnicas de seu sistema ou produto?

5 Sim

5 Sim

Você já procurou o auxílio de uma ITA para o processo de homologação?

COMO VOCÊ AVALIA SEU CONHECIMENTO 

Como você avalia seu conhecimento sobre a Norma de Desempenho?

Você conhece o processo de homologação de sistema ou produto junto ao SINAT?
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5 CONCLUSÕES 

 

As investigações procedidas demonstraram que a evolução tecnológica na área 

das edificações habitacionais teve um arrefecimento acentuado e coincidente com a 

vigência da NBR-DES (2013), cujo entendimento exige conhecimentos específicos dos 

diversos aspectos técnicos considerados na mesma. 

Há que se ressaltar que a aplicação da mesma é factível, mas implica no 

aprimoramento de sistemas construtivos existentes e no desenvolvimento de produtos 

inovadores adequados. 

A comprovação do atendimento dos requisitos de desempenho demanda que os 

agentes envolvidos na produção das edificações (desenvolvedores de tecnologias, 

fabricantes, fornecedores, projetistas, construtores e incorporadores) contem com apoio 

técnico de instituições e de pessoal qualificados para a execução das análises, ensaios 

e interpretação dos resultados obtidos. 

O mapeamento das instituições que atuam nos campos dos quesitos da norma 

teve como retorno a informação de que as regiões Sudeste e Sul apresentam 

concentração e predomínio sobre as demais, não somente no aspecto espacial ou 

territorial, mas notadamente na capacidade de atendimento técnico qualitativo e 

quantitativo. 

Ao mesmo tempo que a quantidade dessas instituições é limitada observou-se 

que muitas estão com ociosidade, haja vista a redução constatada nas propostas de 

novos produtos e o fato da norma estar sendo ignorada, sobretudo pela complexidade 

da sua concepção e implantação de forma global, comprometendo seu principal 

objetivo – Desempenho de Edificações Habitacionais. 

Apesar da interpretação da norma e da elaboração de solução compatível com 

os requisitos de desempenho serem complexas, ela sujeita todos os agentes da cadeia 

produtiva a litígios, pois é passível de aferição e identificação da origem do problema 

questionado, razão para sua aplicação. 
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O grupo de interessados na homologação de novos sistemas construtivos ou de 

produtos inovadores é composto desde pequenos empresários até grandes empresas, 

contudo o desenvolvimento tecnológico pretendido igualmente decorre de concepções 

básicas e não experimentadas. 

Um dos pontos mais críticos do processo é o custo com o desenvolvimento das 

tecnologias e com as avaliações técnicas dos produtos, que além de se elevar 

conforme o grau de imaturidade do produto, implica no alongamento do cronograma 

para a obtenção da aprovação final, provocando desistências. 

A fim de evitar que a evolução tecnológica seja desestimulada pelos obstáculos 

que são necessários transpor, atualmente é indicado que os proponentes estudem com 

as instituições aptas a participar das avaliações técnicas a realização de ensaios mais 

simples e econômicos na fase inicial do desenvolvimento das soluções, de modo que 

esses resultados possam antever referências para um estudo de pré-viabilidade 

técnica. 

O desconhecimento do sistema de homologação de produtos inovadores é uma 

circunstância comum aos empresários, consequência da abrangência dos quesitos 

considerados na avaliação técnica. Da mesma forma, a deficiência de conhecimento do 

assunto é verificada em outros segmentos da cadeia produtiva, como fabricantes, 

projetistas, construtores e incorporadores. 

O cenário atual ainda é de dominante deficiência quanto a compreensão do 

processo de homologação de sistemas ou produtos inovadores ou da comprovação de 

desempenho. 

Para cooperar com o entendimento do processo e dos requisitos de desempenho 

normalizados, organizou-se a identificação das atribuições dos diversos agentes 

participantes do processo: Proponentes, Instituições Técnicas Avaliadoras 

credenciadas pelo SINAT, Rede de Atendimento de análises técnicas e ensaios 

tecnológicos, além dos Grupos Especializados, Comitê Nacional e Coordenação Geral 

do SINAT. 
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As informações sobre os procedimentos, agentes participantes e orientações 

técnicas estão reunidas no “Manual de Orientação para Introdução de Sistemas 

Construtivos Inovadores em Habitações – Guia Prático sobre a Avaliação de Sistemas 

Construtivos Inovadores para uso em Edificações Habitacionais, em atendimento à 

Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais e PBQP-H”, constituído pelo 

Apêndice 1 desta dissertação. 

O material contém, ainda, as relações das instituições técnicas avaliadoras e das 

entidades identificadas como atuantes nos quesitos técnicos, de acordo com 

capacidade de atendimento declarada. 

O manual está apresentado em linguagem acessível, contendo os procedimentos 

de Avaliação de Sistemas Construtivos ou Produtos Inovadores, indicando as fases do 

processo, tanto para os interessados no desenvolvimento de um produto ainda não 

normalizado como para outros que contam com diretrizes técnicas já estabelecidas. 

A complexidade e falta de infraestrutura para prover a exigida comprovação 

laboratorial do desempenho, em suas diversas faces, é preocupante sobre o apoio 

financeiro necessário para as instituições credenciadas e a credenciar. 

Quanto a disseminação do conhecimento dos temas relacionados ao 

desempenho de edificações habitacionais é mister que a academia incorpore o mesmo, 

gerando interesse e ampliando os estudos na busca de soluções, não apenas para 

mitigar o déficit de moradias, mas visando oferecer produtos compatíveis com qualidade 

e desempenho previstos para os usuários. 

Espera-se que a sociedade em geral absorva essa sistemática, mais nova e 

atual. 
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4 

PREFÁCIO 

 

 A demanda por unidades habitacionais tem sido enfrentada por programas 

governamentais com a produção de um grande número de habitações, que ano a 

ano são superados. Mesmo assim, o déficit habitacional continua alto e ainda há 

muito o que fazer. 

 Antigamente a produção de habitações populares era vista como sinônimo 

de construção com economia em todas as suas características, seja por sua 

localização nas periferias das cidades, na precariedade da disponibilidade de 

serviços públicos, infraestrutura e equipamentos comunitários, como também na 

concepção da edificação e seleção de materiais. 

 O Governo Federal com o intuito de mitigar os erros constatados num 

passado recente, pratica o incentivo ao desenvolvimento de produtos e sistemas 

que possam colaborar para a melhoria da qualidade final das edificações. Os 

agentes financeiros, de pesquisa, de desenvolvimento e a iniciativa privada atuam 

como parceiros do governo na busca de soluções. 

 Para suprir a defasagem existente e propiciar agilidade no atendimento da 

demanda é indispensável conciliar o uso de novas tecnologias ou de tecnologias já 

existentes com a industrialização do processo construtivo, observando os níveis de 

garantia da qualidade, aumento da produtividade, redução de custos e prazos e 

compromisso com a sustentabilidade (1). 

 Muitas tecnologias já foram testadas em países desenvolvidos, mas é 

imprescindível que antes da sua utilização no Brasil sejam verificadas as condições 

de adaptabilidade ao clima brasileiro, às matérias-primas e mão de obra disponíveis, 

bem como os critérios de sustentabilidade ambiental e a manutenção pelo morador. 

 A melhoria dos processos é incentivada pelo Governo Federal através do 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H (2)), criado 

em 1998 e hoje sob gestão do Ministério das Cidades (MCIDADES). A evolução 

desses processos têm forte correlação com o desenvolvimento de novas 

tecnologias. 

 
(1) MELLO, L. C. B. DE B.; AMORIM, S. R. L. DE. O subsetor de edificações da construção civil no 
Brasil: uma análise comparativa em relação à União Europeia e aos Estados Unidos. Produção, p. 
388–399, 2009. Brasília. 
(2) PBQP-H: http://pbqp-h.cidades.gov.br/index.php 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/index.php
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 A implantação do PBQP-H foi um marco na história da construção e da 

habitação no Brasil, ocasião em que se iniciou a institucionalização de um 

verdadeiro programa de qualidade voltado para o habitat, considerando além da 

edificação em si, as necessidades humanas de serviços públicos e infraestrutura, 

entre outras.  

 O programa ainda visa a produção de empreendimentos com menor custo 

de manutenção ao longo de sua vida útil e maior durabilidade, o que pode ser 

conseguido com o uso de tecnologias ditas como inovadoras em nosso território. O 

Governo Federal em parceria com instituições de desenvolvimento, de pesquisa e 

pessoas conhecedoras do assunto, estruturou e iniciou a operacionalização dos 

projetos de qualificação, conformidade, cooperação, assistência técnica e 

desempenho, entre outros. 

 Um desses projetos é o Sistema Nacional de Avaliação Técnica de 

Produtos Inovadores – SiNAT (3), que também contempla o estímulo ao 

desenvolvimento de alternativas tecnológicas que não estão abrangidas por normas 

técnicas prescritivas ou que tenham lacunas na normalização de produtos ou 

sistemas, aumentando o leque de alternativas disponíveis, sem aumentar, todavia, o 

risco de insucesso no processo de inovação. 

 Para regulamentar o desempenho das moradias brasileiras a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou a coletânea conhecida como 

Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais – NBR 15575:2013 (NBR-

DES), que trata dos Requisitos Gerais, Requisitos para os Sistemas Estruturais, 

Sistemas de Pisos, Sistemas de Vedações Verticais Internas e Externas, Sistemas 

de Coberturas e Sistemas Hidrossanitários. 

 Conjugando as premissas do incentivo à inovação tecnológica com os 

requisitos e critérios da Norma de Desempenho o que se pretende é alavancar a 

produção habitacional, fato que impulsiona diversos setores da economia, 

atendendo a demanda da população por moradia e incrementando a mão de obra 

nas indústrias de produtos e da construção civil. 

 Hoje em dia, a construção de empreendimentos habitacionais com verbas 

sob gestão do Governo Federal exige atendimento das condições previstas na 

Norma de Desempenho e, quando for o caso de produtor inovador, também das 

condições do SiNAT, com a obtenção do Documento de Avaliação Técnica, o 

DATEC. 



 

 

6 

 
(3) SiNAT: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php  

http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php
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O caminho para a obtenção do DATEC para produtos inovadores tem duas 

possibilidades: 

 O desenvolvimento completo da tecnologia, que inclui a fase de estudos 

para a definição dos critérios e requisitos a serem cumpridos, conhecida 

como Diretriz SiNAT e, posteriormente, a fase de comprovação de 

atendimento das condições previstas. 

 O uso de uma tecnologia que tenha uma Diretriz SiNAT partindo direto 

para a fase da comprovação de atendimento das condições previstas. 

Os prazos e custos para o percurso do caminho selecionado variam 

bastante, fato que deve ser considerado pelo interessado, para que o processo não 

seja prorrogado ou mesmo abandonado, evitando-se despesas que ultrapassem a 

previsão ou desnecessárias. 

A definição do produto pelo interessado é muito importante, por isso é 

relevante que ele já tenha edificado algumas habitações com a tecnologia 

pretendida, conhecendo o comportamento prévio da mesma e antecipando soluções 

para a ocorrência de patologias durante a vida útil do imóvel. 

Para os casos onde ainda não foram edificadas habitações com a 

tecnologia, orienta-se que, para as propostas em fase embrionária sejam realizados 

inicialmente os ensaios mais simples e econômicos, para que esses resultados 

possam antever referências para um estudo de pré-viabilidade técnica. Como 

exemplo, sugere-se submeter a ensaios tecnológicos elementos construtivos em 

escala reduzida, cujos custo e dificuldade na contratação de um laboratório tendem 

a ser menores. 

As dúvidas mais comuns dos interessados são relativas aos procedimentos 

para se obter a chancela SiNAT para o produto, os prazos para a finalização do 

processo e os custos envolvidos. 

Este manual tem como objetivo apresentar os caminhos e as instituições 

intervenientes nesse processo, demonstrando os fluxos e o papel de cada agente 

na elaboração de uma Diretriz SiNAT e também na obtenção de um DATEC, 

colaborando com o planejamento do cronograma físico e financeiro do projeto.  
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ESTRUTURA REGULAMENTADORA NO BRASIL 

 

O SiNAT e a Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais 

 

 O SiNAT é o projeto do PBQP-H que trata da Avaliação Técnica de 

Produtos Inovadores e é onde ocorre a validação dos sistemas construtivos 

inovadores para habitações.  

 O PBQP-H conta com outros projetos, referentes ao Sistema de Avaliação 

da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) e ao 

Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos 

(SiMaC). 

 A estrutura do PBQP-H prevê a articulação do setor público com a 

sociedade e setor privado, através de suas Coordenações, do Fórum de 

Representantes Estaduais, de Comitê Consultivo e de um Grupo de 

Assessoramento, como representado na figura 1. 

 

 
FIGURA 1: ESTRUTURA DO PBQP-H 
FONTE: MINISTÉRIO DAS CIDADES (4) 

 

 
 
 
 
 
(4) ESTRUTURA DO PBQP-H: http://pbqp-h.cidades.gov.br/estrutura.php.  

http://pbqp-h.cidades.gov.br/estrutura.php
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 O SiNAT tem estrutura e regulamento próprios, como contido na figura 2: 
 

 
FIGURA 2: ESTRUTURA GERAL DO SINAT 
FONTE: ADAPTADO DE REGIMENTO INTERNO (5) 
 

 A Comissão Nacional é a instância superior do SiNAT, de caráter 

deliberativo e que dispõe sobre o seu funcionamento. 

 O Comitê Técnico tem a função de harmonizar as diretrizes para a avaliação 

técnica de produtos inovadores da construção civil, elaborados ou adotados no 

âmbito do SINAT. O mesmo é dividido em grupos especializados e representantes 

do setor produtivo. 

 Os Grupos Especializados são formados por especialistas da construção 

civil, com conhecimento e capacitação técnica específicos, que têm a função de 

analisar e elaborar documentos técnicos específicos para um determinado setor 

produtivo, como as diretrizes para avaliação técnica de produtos ou os documentos 

de avaliação técnica. 

 As Instituições Técnicas Avaliadoras (ITA) têm a função de conduzir a 

avaliação técnica, elaborar relatórios de avaliação técnica de produtos 

inovadores da construção civil e propor diretrizes para avaliação técnica de 

produtos e documentos de avaliação técnica. 

 A Secretaria Geral dá apoio ao sistema como um todo e é a responsável 

pela comunicação, rastreamento e arquivo de documentos. 

 

 
(5) Estrutura Geral do SiNAT: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php   

http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php
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 Antes do SiNAT o Brasil não dispunha de regras normativas que 

permitissem aferir se a metodologia construtiva atendia o desempenho desejado 

para uma edificação habitacional. Ao mesmo tempo, a maioria das metodologias 

construtivas utilizadas exigiam intensa exploração dos recursos naturais não 

renováveis e usavam trabalhadores sem experiência, comprometendo o produto 

final e implicando em manutenções extraordinárias para corrigir patologias.  

 A comunidade atuante no PBQP-H, composta principalmente por estudiosos 

e representantes da cadeia produtiva e das instituições de pesquisa e 

desenvolvimento, propôs a elaboração de um conjunto normativo que tratasse do 

desempenho das edificações habitacionais. 

 Em 2013 a ABNT publicou e passou a viger a coletânea de normas NBR 

15575:2013, que trata do Desempenho de Edificações Habitacionais. 

 Na norma o foco está nas exigências dos usuários, quanto ao 

comportamento da edificação em uso e não em como os sistemas são construídos. 

A configuração de estabelecimento do desempenho se dá por meio de requisitos 

(qualitativos), critérios (quantitativos ou premissas) e métodos de avaliação, que 

permitem a mensuração clara do seu atendimento. 

 Aos fabricantes e fornecedores cabe apresentar os resultados de 

desempenho dos seus produtos. Aos projetistas, construtores e incorporadores 

cabe avaliar os dados, definir e aplicar as especificações que atendam aos 

requisitos dos usuários de acordo com a vida útil de projeto, bem como estabelecer 

as condições de manutenção. 

 

 O usuário agora tem papel fundamental na manutenção do desempenho da 

sua habitação, pois ele é o responsável pelo respeito às condições de uso e de 

projeto e pela manutenção periódica e preventiva, que devem estar estabelecidas 

no manual do usuário fornecido pelo incorporador/construtor.  
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 Os itens de segurança e de conforto ao usuário que devem ser garantidos 

segundo a Norma de Desempenho estão divididos em 5 sistemas diferentes, como 

ilustra a figura 3. 

 
 FIGURA 3: NOVOS PADRÕES DE QUALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 
 FONTE: CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – CBIC, 2013 (6). 
 

 O atendimento dos requisitos é exigido para todas as habitações a serem 

produzidas após a sua vigência (exceto casos previstos), o que abrange qualquer 

método executivo, inovadores ou tradicionais que contam com normas prescritivas. 

 O objetivo principal da norma é imprimir melhoria na qualidade das 

construções habitacionais produzidas no Brasil, atuando de forma complementar 

com o conjunto de normas preceptivas da ABNT vigentes e já difundidas na 

comunidade da construção (7). 
(6) Guia Orientativo para atendimento à norma ABNT NBR 15575/2013. CBIC. 2013. 
(7) POSSAN, E.; DEMOLINER, C. A. Desempenho, durabilidade e vida útil das edificações. 
Abordagem Geral. Revista Técnico Científica CREA-PR. 2013. 
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 Além de todos os níveis de segurança, conforto e resistência que devem 

proporcionar cada um dos sistemas que compõe um imóvel habitacional, nenhum 

elemento fica dispensado do atendimento às normas prescritivas existentes. 

 O nível MÍNIMO (M) é obrigatório para toda edificação habitacional, 

independentemente do custo da mesma e do público alvo. O nível INTERMEDIÁRIO 

(I) ou SUPERIOR (S) depende de exigências contratuais entre as partes envolvidas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 A NBR-DES define os critérios objetivos de desempenho e os 

procedimentos para medir se os sistemas atendem aos requisitos estabelecidos. 

Por exemplo, coberturas acima de cozinhas tem que resistir ao fogo durante 30min. 

A norma prevê uma série de situações de uso e de riscos para o imóvel e fornece 

não só a medida, como também as instruções de como medir se os sistemas 

atendem ou não aos requisitos de desempenho. 

 A norma também traz conceitos inéditos em normativas brasileiras, como 

vida útil e vida útil de projeto. O morador passa a saber exatamente o período 

mínimo de tempo pelo qual cada sistema deve manter seu desempenho, desde que 

operados e mantidos de forma correta. A vida útil ou vida útil de projeto não 

podem ser confundidas entre si e nem com prazo de garantia legal ou 

contratual. 

 Os moradores devem ter à sua disposição um Manual de Uso, Operação e 

Manutenção, com as indicações dos cuidados e das atividades de manutenção que 

os usuários devem efetuar para que a vida útil projetada dos sistemas seja atingida 

plenamente. A relação entre usuários e construtoras passa por um momento 

inovador, já que o conceito de desempenho incide também para o usuário, que tem 

a obrigação de fazer a manutenção de acordo com que o foi projetado. 

- Vida Útil – período de tempo em que a edificação e/ou seus sistemas se prestam às atividades 
para as quais foram projetados e construídos, atendendo os níveis de desempenho, considerando a 
correta execução da manutenção especificada. 

Superior (conforme exigência contratual) 

 
 

     Intermediário (conforme exigência  
     contratual) 
 
               MÍNIMO - OBRIGATÓRIO 



 

 

13 

- Vida Útil de Projeto – período de tempo para o qual o sistema é projetado, a fim de atender aos 
requisitos aplicáveis e supondo correta execução da manutenção especificada.  
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 Nota-se que, apesar da publicação da Norma de Desempenho NBR 15575 

ter ocorrido em 19/02/2013, com vigência a partir de 19/07/2013, sua aplicabilidade 

imediata foi comprometida pelo fato de que o entendimento da coletânea exige 

amplo conhecimento dos assuntos abordados. 

 Diferentemente de outros países que contam com normas de desempenho 

de edificações, no Brasil a insuficiência relacionada aos órgãos públicos que não se 

encontram obrigados e nem capacitados para a averiguação se o projeto 

apresentado atende aos requisitos mínimos previstos, faz com que se conviva com 

a suposição que as verificações cabíveis são função exclusiva dos proponentes. 

 Essa carência atinge também outros agentes envolvidos diretamente na 

produção de edificações, como os projetistas, fornecedores, construtores, 

incorporadores e os usuários, todos com suas atribuições definidas em regulamento 

normativo. 

 É evidente e público que a NBR-DES está vigente e a obrigatoriedade de 

seu atendimento é dever de todos os agentes envolvidos na produção da habitação. 

 

 A sua inobediência ou ignorância provocará litígios onde facilmente será 

comprovado qual parte está inconveniente, pois os requisitos de desempenho são 

claros, os critérios de análise e métodos de avaliação são definidos e possíveis de 

aferição, bem como as responsabilidades do usuário no uso e manutenção do 

imóvel. 

 Portanto, não atender uma norma é assumir todos os riscos!!! 

  

                

 A observação dos itens 
da norma não elimina 
os questionamentos, 

mas avaliza as 
respostas. 
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FUNCIONAMENTO DO SiNAT - SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

DE PRODUTOS INOVADORES 

 

Diretriz SiNAT 

 

 

 A Diretriz SiNAT visa preencher as lacunas para os casos de um produto 

inovador que ainda não é contemplado por norma prescritiva. 

 É ela que vai estabelecer os requisitos, critérios e métodos para a avaliação 

a serem adotados na análise técnica de um produto inovador. A análise tem como 

base o desempenho e busca assegurar que os aspectos relevantes ao 

comportamento do produto em uso sejam considerados no processo de avaliação. 

 A elaboração de uma Diretriz SiNAT pode ter origem no interesse isolado de 

um desenvolvedor de produto inovador ou através de um grupo de fornecedores 

interessados no uso dos seus produtos, mas será coordenada pelo Comitê Técnico 

com apoio dos Grupos Especializados até a autorização da publicação da Diretriz 

pela Comissão Nacional. 

 Por ter como objetivo prover uma lacuna normativa, a Diretriz não concede 

a qualquer fornecedor a chancela do produto, haja vista que o foco é 

estabelecer os requisitos de desempenho, os critérios e métodos de 

avaliação. 

 O responsável pelas despesas no processo de elaboração da Diretriz e 

dos procedimentos técnicos junto aos agentes contratados é o proponente. 

   



 

 

17 

A Diretriz SiNAT 
sempre é referente a 
um produto e não ao 

fornecedor. 
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 A partir da disponibilidade de uma Diretriz SiNAT pelo PBQP-H, os 

interessados no uso da tecnologia devem obter a autorização específica 

(Documento de Avaliação Técnica – DATEC) para sua aplicação, através da 

comprovação técnica de que atende os requisitos definidos para o sistema, 

mediante avaliação a ser realizada por uma das Instituições Técnicas 

Avaliadoras - ITA credenciadas pelo MCIDADES/PBQP-H.  

 Antes de trilhar os últimos passos, que ocorrerão com a publicação da 

Diretriz SiNAT e da concessão da chancela do DATEC é preciso que as etapas 

precedentes sejam finalizadas, o que exigirá foco, respeito aos resultados 

alcançados, vontade de continuar o desenvolvimento e, também, recursos 

financeiros. 
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 O prazo considerado razoável para a elaboração de uma Diretriz é de um 

ano, mas logicamente que depende da complexidade ou das tecnologias 

associadas ao produto e condições de investimento do interessado.  
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Continua. 

Fluxo do Processo de Elaboração e Publicação de Diretriz SiNAT: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE 

1. Elabora os conceitos básicos do produto; 
2. Desenvolve o produto; 
3. Executa os primeiros exemplares; 
4. Testa e avalia os resultados; 
5. Aprimora o produto; 
6. Decide pela implantação do produto no mercado; 
7. Contrata uma ITA credenciada para avaliação do produto. 

ITA 

1. Apresenta ao interessado os requisitos de desempenho, 
critérios e métodos de avaliação que serão considerados 
na elaboração da Diretriz SiNAT; 

2.  Orienta o proponente quanto aos ensaios tecnológicos e 
análises técnicas aplicáveis ao produto; 

3. Informa ao proponente quais entidades técnicas têm 
atuado na realização dos ensaios e análises, para que o 
mesmo possa estudar o cronograma e custos envolvidos 
e optar pela contratação das mesmas; 

4.  Estabelece junto com o proponente um cronograma para 
a execução das atividades e para as avaliações do 
resultados alcançados. 

 

REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA TÉCNICA 

1. Define com o proponente as condições de execução dos ensaios e análises 
indicados pela ITA; 

2.  Define com o proponente os locais de execução; 
3. Informa ao proponente quais entidades técnicas têm atuado na realização dos 

ensaios e análises, para que o mesmo possa estudar o cronograma e custos 
envolvidos e optar pela contratação das mesmas; 

4.  Estabelece junto com o proponente um cronograma para a execução das 
atividades e para as avaliações dos resultados alcançados. 

 

ITA 

1. Executa ou recebe do proponente os relatórios com os resultados dos 
ensaios e análises realizados conforme indicado; 

2. Avalia os resultados dos itens isoladamente e elabora conceituação 
sobre o desempenho do conjunto, quando for o caso; 

3. Orienta a necessidade de aprimoramento do produto quando os 
resultados não atendem os requisitos estabelecidos; 

4. Reavalia os resultados, após revisão do produto pelo proponente, 
novas realizações de ensaios e análises técnicas e apresentação de 
relatórios; 

5.  Elabora a minuta de Diretriz SiNAT. 
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Continuação do Fluxo do Processo de Elaboração e Publicação de Diretriz SiNAT: 
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ITA 

1. Apresenta ao Grupo Especializado que trata do tipo de produto a 
proposta de Diretriz SiNAT; 

2. Procede ajustes indicados pelo Grupo Especializado, se for o caso. 

GRUPO ESPECIALIZADO DO SiNAT 

1. Analisa a proposta elaborada pela ITA; 
2. Discute com a ITA a necessidade de ajustes da proposta, quando for o 

caso; 
3. Encaminha para avaliação do Comitê Técnico Nacional. 

COMITÊ TÉCNICO DO SiNAT 

1. Aprecia a proposta de Diretriz SiNAT; 
2. Solicita adequações, quando for o caso; 
3. Encaminha para referendo da Comissão Nacional do SiNAT, quando 

aprovada. 

 
 

 COMISSÃO NACIONAL DO SiNAT 

1. Aprecia e delibera sobre a proposta validade pelo Comitê Técnico 
Nacional; 

2. Decide pela Aprovação da Diretriz; 
3. Em caso positivo, encaminha para Publicação. 
 

COMISSÃO NACIONAL DO SiNAT 

1. Aprecia e delibera sobre a proposta validade pelo Comitê Técnico 
Nacional; 

2. Decide pela Aprovação da Diretriz; 
3. Em caso positivo, encaminha para Publicação. 
 

COORDENAÇÃO GERAL DO SiNAT 

1. Recebe a proposta de Diretriz com parecer favorável da Comissão 
Nacional; 

2. Autoriza a Publicação da Diretriz SiNAT no portal do PBQP-H. 
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 A Diretriz SiNAT deve conter os seguintes itens e ordenação: 

 Objeto: 

o Terminologia; 

o Documentos Técnicos Complementares. 

 Caracterização do Produto. 

 Requisitos e Critérios de Desempenho: 

o Desempenho Estrutural; 

o Segurança Contra Incêndio; 

o Segurança no Uso e Operação; 

o Estanqueidade; 

o Desempenho Térmico; 

o Desempenho Acústico; 

o Desempenho Lumínico; 

o Saúde, Higiene e Qualidade do Ar; 

o Funcionalidade e Acessibilidade; 

o Conforto Tátil-visual e Antropodinâmico; 

o Durabilidade e Manutenibilidade; 

o Adequação Ambiental. 

 Métodos para Caracterização do Produto ou Sistema Inovador. 

 Métodos para Avaliação do Desempenho do Produto ou Sistema 

Inovador. 

 Análise Global do Desempenho do Produto ou Sistema Inovador. 

 Controle da Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uma Diretriz SiNAT contém as condições para 
a Avaliação Técnica de um Produto Inovador. 

 

O documento que concede ao fornecedor do 
Produto a autorização de uso é o DATEC. 
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Documento de Avaliação Técnica – DATEC 

 

 A formalização de que uma proposta atende os requisitos da Diretriz SiNAT 

é a concessão do Documento de Avaliação Técnica - DATEC, que é emitido e válido 

para o fornecedor e produto que foi avaliado, com prazo de vigência determinado no 

próprio documento. 

 O produto e fornecedor que obteve a chancela do SiNAT, demonstrou que o 

mesmo satisfaz a comprovação de atendimento dos requisitos previstos na Diretriz 

correspondente. 

 A conformidade e comprovação desse atendimento é atribuição de uma das 

ITA credenciadas pelo PBQP-H (8), que deverá ser contratada diretamente pelo 

interessado para o seguimento do processo junto ao SiNAT. 

 A ITA contratada pelo proponente será a responsável pela orientação sobre 

as análises técnicas e os ensaios tecnológicos que serão necessários realizar e pela 

avaliação dos resultados que certifiquem que os requisitos exigidos foram atingidos. 

 É recomendado que a ITA tenha ciência de todas as fases do processo 

caso a mesma não realize ou coordene a execução dos ensaios tecnológicos e 

análises técnicas, principalmente nas situações onde o produto apresentou algum 

resultado que não era compatível com o esperado e o mesmo passou por 

modificações ou adequações por parte do desenvolvedor da tecnologia.  

 Esse conhecimento pode indicar a execução de outros ensaios ou testes 

para confirmar a eficiência do produto no requisito que trouxe dúvidas, evitando-se o 

surgimento de patologias ou não conformidades posteriores que possam 

comprometer a edificação e implicar na suspensão da concessão da chancela. 

 Destaque-se que é importante que o proponente tenha executado 

edificações habitacionais com o produto pretendido e que as mesmas tenham sido 

submetidas a uso por moradores, com a finalidade de que a visão sistêmica da 

tecnologia empregada deixe de ser somente subjetiva e possa ser avaliada de 

forma objetiva e conclusivamente quanto ao seu desempenho. 

 

 

 
 (8) Relação de Instituições Técnicas Avaliadoras – ITA credenciadas pelo PBQP-H disponível em 
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php.  

http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php
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 Os estudos a serem realizados devem comprovar que elementos que 

compõem a edificação apresentam harmonia e que o resultado do desempenho do 

seu conjunto – a habitação, propriamente dita – é satisfatório quanto às exigências 

normativas previstas sob a ótica do usuário, conforme NBR-DES. 

 O nível de conhecimento pelo proponente da tecnologia proposta é 

fundamental para o sucesso da proposta, pois indefinições na concepção ou 

necessidade de adequações comprometem o prazo estimado e elevam os gastos 

com o processo. 

            
 Concepção da proposta.                                 Execução do objeto. 
 
 Observando as duas imagens acima, pode-se traçar uma analogia de que 

entre a etapa de concepção da proposta e a execução do projeto houve algum fator 

que fez com que o resultado fosse diferente do esperado. 

 O que se pretende reforçar com a comparação das ilustrações exibidas 

(situação obviamente fictícia), é que pode existir uma diferença muito grande entre a 

concepção teórica de um produto e a realidade de sua execução e experimentação. 

 Para que um produto tenha uma avaliação de desempenho satisfatória é 

indispensável que não seja apenas uma ideia ou ainda esteja em uma fase 

embrionária de desenvolvimento, mas que comprove que apresenta as condições 

técnicas coerentes com os resultados esperados dele.  
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 A melhor forma de desenvolver uma nova tecnologia ou produto é 

praticando a inovação com a concretização da ideia e análise de seu 

comportamento e aceitação no mercado. 

 Por isso a existência de edificações habitacionais construídas com a 

tecnologia pretendida e ocupadas por moradores há um determinado tempo, 

configura o cenário ideal para o estudo dos seus resultados. 

 

 É importante para que o proponente possa desenvolver a sua ideia, que a 

mesma saia do papel ou da fase de concepção apenas subjetiva e passe a ser 

realidade. 

 Nesse processo desenvolvimentista o embrião começa a apresentar forma e 

comportamento, possibilitando seu estudo e aferindo se o produto que se pretendia 

inicialmente é aquele que está sendo gerado. 

 O fato de o proponente de um produto inovador ter ainda uma concepção 

que não foi materializada, provavelmente ampliará o prazo para a informação dos 

resultados que serão conhecidos somente após as análises técnicas e ensaios 

tecnológicos, haja vista que as imprecisões existentes colaboram para a indefinição 

dos estudos técnicos que devem ser realizados. Como exemplo pode-se citar a 

intenção de uso de um material que tem excelente resistência mecânica, mas que 

no quesito resistência ao fogo não apresenta resultado aceitável. 

 Justamente pela responsabilidade e importância do processo de avaliação e 

aprovação de um produto inovador junto à sociedade brasileira é que o SiNAT tem 

exigências rigorosas para o credenciamento de instituições técnicas como ITA. 

 Assim, para que o proponente de um produto inovador possa apresentá-lo 

ao SiNAT com o objetivo de concessão de chancela para o mesmo, a tramitação 

tem que ser realizada por uma das ITA credenciadas, pois são as entidades 

qualificadas e homologadas no processo.  
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ITA contratada pelo 
proponente 

Produto com DATec 
concedido pelo SiNAT

Proponente que obteve 
o DATec 

Validade do DATec 

Identificação do 
DATec

Restrições e 
aplicação

 

 

 No exemplo de DATEC exposto acima, podem-se observar alguns detalhes 

da concessão: 

 Identificação da ITA responsável pela avaliação; 

 Identificação do Produto ou Sistema Construtivo que obteve a concessão 

do DATEC e seu Proponente (a referência do produto é a Diretriz SiNAT 

nº 3 – revisão 2, como informado no corpo do documento, página 8). 

 Identificação e Validade do DATEC. 

 Considerações da avaliação. Observar que a presente concessão é para 

casas térreas ou assobradadas, isoladas ou geminadas e a 

unidades sobrepostas.  

 

IMPORTANTE 
O proponente deve ter ciência do uso que pretende 
fazer do produto, pois a aplicação em edifícios de 
apartamentos demanda autorização específica no 
documento de avaliação técnica e concessão. 
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 A legitimidade do DATEC é exclusiva para determinado produto ou sistema 

construtivo de um fornecedor específico, não sendo extensível a outros, por mais 

assemelhados que sejam, haja vista existirem outros fatores em avaliação que não 

apenas as características aparentes do produto. 

 Os custos com a contratação e realização das verificações necessárias são 

de competência do proponente que solicita o DATEC. 

 

 O interessado deverá pesquisar a possibilidade de acesso a linhas de 

financiamento ou de investimento para o desenvolvimento de tecnologias com os 

organismos que atuam nesse segmento, como instituições financeiras, a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP (9)) – empresa pública ligada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundos Setoriais geridos pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT (10)) e convênios que 

visam promover a inovação no território brasileiro. 

 Estima-se que 6 meses é um tempo plausível para a execução dos 

itens que comprovem o desempenho de proposta elaborada em conformidade 

com uma Diretriz, com a elaboração dos relatórios técnicos, apresentação e 

apreciação nas instâncias pertinentes para a concessão de DATEC pelo 

SiNAT. 

 O prazo de validade máximo é de 2 anos, mas em condições particulares 

pode ser concedido prazo menor, para possibilitar a ampliação dos estudos do 

produto. A definição de um prazo de validade indiretamente incentiva a continuidade 

do processo de desenvolvimento tecnológico em busca de melhor eficiência e 

redução de custos. 

 Não havendo modificações nos produtos ou nas regras com as quais o 

mesmo obteve a concessão do DATEC, a validade pode ser renovada.  

 Além disso, o proponente necessita manter o produto e o processo de 

produção sob controle, conforme constatação da ITA responsável pelo controle 

periódico. 
(9)   FINEP:   www.finep.org.br 
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(10) FNDCT: http://fndct.mcti.gov.br   

http://fndct.mcti.gov.br/
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Fluxo do Processo de Obtenção de Chancela SiNAT (DATEC) para um Produto 

Inovador: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE 

1. Elabora os conceitos básicos do produto; 
2. Desenvolve o produto e executa algumas unidades; 
3. Avalia os resultados alcançados e a inserção do produto 

no mercado; 
4. Contrata uma ITA credenciada para avaliação do produto. 

ITA 

1. Apresenta ao interessado os requisitos de desempenho, 
critérios e métodos de avaliação técnica previstos na 
Diretriz de referência e que serão considerados na 
avaliação do produto; 

2. Orienta o proponente quanto aos ensaios tecnológicos e 
análises técnicas aplicáveis ao produto; 

3. Informa ao proponente quais entidades têm atuado na 
realização desses ensaios e análises, para que o mesmo 
possa estudar o cronograma e custos envolvidos e optar 
pela contratação das mesmas; 

4. Estabelece junto com o proponente um cronograma para 
a execução das atividades e para as avaliações dos 
resultados alcançados. 

 

REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA TÉCNICA 

1. Define com o proponente as condições de execução dos ensaios e análises 
indicados pela ITA; 

2.  Define com o proponente os locais de execução para os itens que necessitam 
vistoria (protótipos, unidades reais ocupadas) e a forma de apresentação dos 
elementos que serão ensaiados em laboratório; 

3. Realiza as análises técnicas e ensaios laboratoriais conforme indicado pela ITA; 
4. Emite os relatórios dos resultados conforme os critérios e métodos de avaliação 

indicados pela ITA. 
 

ITA 

1. Executa ou recebe do proponente os relatórios com os resultados dos 
ensaios e análises realizados conforme indicado; 

2. Avalia os resultados dos itens isoladamente e elabora conceituação 
sobre o desempenho do conjunto, quando for o caso; 

3. Procede a Auditoria de Qualidade do Produto; 
4. Orienta a necessidade de aprimoramento do produto quando os 

resultados não atendem os requisitos estabelecidos; 
5. Reavalia os resultados, após revisão do produto pelo proponente, 

novas realizações de ensaios e análises técnicas e apresentação de 
relatórios; 

6. Verifica conformidade com a Diretriz, efetua a Avaliação Global e 
conclusiva do produto; 

7. Elabora o Relatório Técnico de Avaliação (RTA) em conformidade 
com a Diretriz SiNAT. 

6 

Continua. 
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Continuação do Fluxo de Obtenção de Chancela SiNAT (DATEC) para um Produto 

Inovador: 

 

 

  

 

6 

ITA 

1. Apresenta ao Grupo Especializado o RTA do produto; 
2. Procede ajustes indicados pelo Grupo Especializado, se for o caso. 

GRUPO ESPECIALIZADO DO SiNAT 

1. Analisa a proposta elaborada pela ITA; 
2. Discute com a ITA a necessidade de ajustes da proposta, quando for o 

caso; 
3. Encaminha para avaliação do Comitê Técnico Nacional. 

COMITÊ TÉCNICO DO SiNAT 

1. Aprecia a proposta de DATEC; 
2. Solicita adequações, quando for o caso; 
3. Encaminha para referendo da Comissão Nacional do SiNAT, quando 

aprovado. 

 
 

 COMISSÃO NACIONAL DO SiNAT 

1. Aprecia e delibera sobre a proposta validade pelo Comitê Técnico 
Nacional; 

2. Decide pela Aprovação da Diretriz; 
3. Em caso positivo, encaminha para Publicação. 
 

COMISSÃO NACIONAL DO SiNAT 

1. Aprecia e delibera sobre a proposta validade pelo Comitê Técnico 
Nacional; 

2. Decide pela Concessão do DATEC; 
3. Em caso positivo, encaminha para Publicação. 
 

COORDENAÇÃO GERAL DO SiNAT 

1. Recebe a proposta de Diretriz com parecer favorável da Comissão 
Nacional; 

2. Autoriza a Publicação do DATEC no portal do PBQP-H. 
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 O Relatório Técnico de Avaliação (RTA) será elaborado pela ITA para 

apresentação ao Comitê Técnico do SiNAT, sendo um documento descritivo que 

apresenta as informações e caracterizações do proponente e do produto, dos 

responsáveis pelas análises técnicas, ensaios tecnológicos e vistorias em protótipos 

ou unidades reais. 

 O relatório conterá, ainda, as exigências previstas para os requisitos e 

critérios de desempenho do produto ou sistema inovador em avaliação, a descrição 

das metodologias de avaliação empregadas e os resultados obtidos, concluindo 

com a conceituação sobre a adequação quanto a análise global do desempenho do 

produto ou sistema inovador e metodologia do controle de qualidade adotado pela 

proponente. 

 O DATEC é o documento que reconhece publicamente que o produto 

inovador comprovou tecnicamente o atendimento dos requisitos definidos para o 

mesmo. Ele é uma síntese das informações do RTA e será publicado no portal do 

PBQP-H. 

 Para a realização dos diversos ensaios tecnológicos e análises técnicas que 

serão necessários para a avaliação do produto, informamos no item REDE DE 

ANÁLISES TÉCNICAS E ENSAIOS TECNOLÓGICOS, deste manual, um rol de 

entidades nacionais, atividades nas quais atuam, localidade e contato. 

 

TECNOLOGIAS INOVADORAS VISTAS PELO SiNAT  
 

 A identificação dessas informações tem o objetivo de exibir os produtos e 

sistemas que possuem Diretrizes publicadas pelo SiNAT (11), visando colaborar com 

os desenvolvedores de produtos sobre a decisão de qual caminho adotar: 

 Com Diretriz Publicada: é o mais curto, menos oneroso e o mais 

conveniente para quem tem interesse na aplicação de uma tecnologia com 

regras definidas. Para isso deverá comprovar o atendimento dos requisitos 

previstos na Diretriz, conforme o fluxo correspondente ao DATEC. 

 Elaborando uma Diretriz: é o caminho mais longo e também o mais 

oneroso. Após o processo de desenvolvimento da tecnologia ser aprovado, 

conforme o fluxo correspondente a Diretriz, há obrigatoriamente que se obter 

o DATEC, de acordo com o fluxo correspondente ao mesmo. 
            (11) Diretrizes SiNAT disponíveis em http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php.  

http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php
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 A tabela 1 foi elaborada com base nas informações do PBQP-H e relaciona 

as 11 Diretrizes Publicadas até 04 DEZ 2015 e os Produtos a que se referem.  

DIRETRIZ PRODUTO 

01 Sistemas Construtivos em Paredes de Concreto Armado Moldadas no Local 

02 
Sistemas Construtivos Integrados por Painéis Pré-moldados para Emprego como 
Paredes de Edifícios Habitacionais 

03 
Sistemas Construtivos Estruturados em Perfis Leves de Aço Conformados a Frio, 
com Fechamentos em Chapas Delgadas (Sistemas Leves tipo "Light Steel 
Framing") 

04 
Sistemas Construtivos Formados por Paredes Estruturais Constituídas de Painéis 
de PVC Preenchidos com Concreto (Sistemas de Paredes com Formas de PVC 
Incorporadas) 

05 
Sistemas Construtivos Estruturados em Peças de Madeira Maciça Serrada, com 
Fechamentos em Chapas Delgadas (Sistemas leves tipo "Light Wood Framing") 

06 Argamassa Inorgânica Decorativa para Revestimentos Monocamada 

07 Telhas Plásticas para Telhados 

08 Vedações Verticais Internas em Alvenaria Não-estrutural de Blocos de Gesso 

09 
Sistema de vedação Vertical Externa, Sem Função Estrutural, em Perfis Leves de 
Aço, Multicamadas, com Fechamentos em Chapas Delgadas 

10 
Sistemas Construtivos Formados por Painéis Pré-fabricados de Chapas Delgadas 
Vinculadas por Núcleo de Isolante Térmico Rígido 

11 
Paredes Moldadas no Local, Constituídas por Componentes de Poliestireno 
Expandido (EPS), Aço e Argamassa, Microconcreto ou Concreto 

TABELA 1: DIRETRIZES E PRODUTOS. 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES ATÉ 04 DEZ 2015. 

 

INSTITUIÇÕES TÉCNICAS AVALIADORAS – ITA 

 

 O Brasil conta com 10 ITA credenciadas pelo PBQP-H, cuja distribuição 

concentra-se em SP, seguido de PE, PR, SC e RS. 

 A visualização espacial da localização das ITA visa contribuir com a 

avaliação das facilidades e dificuldades que devem ser analisadas pelos 

proponentes previamente à decisão de contratação de uma delas para o 

desenvolvimento do conjunto de estudos, ensaios e consultorias técnicas que serão 

pertinentes para a obtenção de chancela para o seu produto.  

http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=ca38bb36-9702-4215-bd92-e51b52e5dd0b&ext=.pdf&cd=1572
http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=ca38bb36-9702-4215-bd92-e51b52e5dd0b&ext=.pdf&cd=1572
http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=ca38bb36-9702-4215-bd92-e51b52e5dd0b&ext=.pdf&cd=1572
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LOCALIZAÇÃO DAS ITA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 
Observação: foram utilizadas as siglas pelas quais as instituições são mais conhecidas. 
 
 
 Na figura do mapa pode ser observado, além da concentração das ITA nas 

regiões Sudeste e Sul, que existe um grande distanciamento entre a localização 

física das ITA em relação ao porte do território brasileiro, onde os proponentes estão 

dispersos. 

 Dessa forma, essa realidade não pode ser desconsiderada para a definição 

dos investimentos com a contratação dos serviços, principalmente pela questão do 

deslocamento dos técnicos e/ou equipamentos ou pela necessidade de 

desenvolvimento de ensaios tecnológicos e análises técnicas por laboratórios ou 

consultores que também se encontram concentrados nos grandes centros urbanos. 

 As ITA atualmente credenciadas pelo PBQP-H para atuação no SINAT 

constam de relação disponível no portal do Programa do Ministério das Cidades (12).  

 

 
(12) http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Brazil_Labelled_Map.svg/500px-Brazil_Labelled_Map.svg.png
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_sinat.php
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 Apenas uma dessas instituições informou que tem escopo de atuação 

reservado a um grupo específico de material utilizado nas edificações. 

ITA 

SIGLA NOME LOCALIDADE CONTATO 

CONCREMAT CONCREMAT ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA S/A. São Paulo/SP www.concremat.com.br  

IFBQ 
IFBQ - INSTITUTO FALCÃO BAUER 
DA QUALIDADE São Paulo/SP www.ifbauer.org.br  

Institutos LACTEC INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA 
O DESENVOLVIMENTO 

Curitiba/PR www.institutoslactec.org.br 

IPT 
IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS 
TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

São Paulo/SP www.ipt.br 

ITEP (*) ITEP - INSTITUTO DE TECNONOGIA 
DE PERNAMBUCO 

Recife/PE www.itep.br 

LENC 
LENC LABORATÓRIO DE 
ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA. 

São Paulo/SP www.lenc.com.br  

SENAI/CRICIÚMA SENAI CRICIÚMA Criciúma/SC www.sc.senai.br 

TECOMAT TECOMAT - TECNOLOGIA DA 
CONSTRUÇÃO E MATERIAIS LTDA. 

Recife/PE www.tecomat.com.br 

TESIS TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS 
EM ENGENHARIA LTDA. São Paulo/SP www.tesis.com.br 

UNISINOS 
UNISINOS - UNIVERSIDADE DO 
VALE DO RIO DOS SINOS São Leopoldo/RS www.unisinos.br/itt/ittperformance 

(*) Atuação em Soluções Construtivas a Base de Gesso. 

IDENTIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES TÉCNICAS AVALIADORAS – ITA – CREDENCIADAS PELO 
MINISTÉRIOS DAS CIDADES/PBQP-H. 
 

 

REDE DE ANÁLISES TÉCNICAS E ENSAIOS TECNOLÓGICOS 

 

 Em complemento ao item anterior, o mapeamento das entidades e seus 

campos de atuação permite aos proponentes identificar aquelas que podem realizar 

o atendimento e apoio técnico necessários para a avaliação técnica do seu produto, 

através de um planejamento logístico que permita conciliar a redução de 

investimentos e de prazos. 

 Os dados estão divididos por áreas de atuação e região de localização, 

complementando e atualizando as informações contidas no Guia Orientativo 

publicado pela CBIC (13) relativos a pesquisa daquela câmara em 2012. 

 

 
(13) Guia CBIC:http://www.cbic.org.br/arquivos/guia_livro/Guia_CBIC_Norma_Desempenho_2_edicao.pdf  

http://www.concremat.com.br/
http://www.ifbauer.org.br/
http://www.institutoslactec.org.br/
http://www.ipt.br/
http://www.itep.br/
http://www.lenc.com.br/
http://www.sc.senai.br/
http://www.tecomat.com.br/
http://www.tesis.com.br/
http://www.unisinos.br/itt/ittperformance
http://www.cbic.org.br/arquivos/guia_livro/Guia_CBIC_Norma_Desempenho_2_edicao.pdf
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 A coleta desses dados trouxe um retrato que demonstra maior capilaridade 

no território brasileiro do que a distribuição geográfica das ITA, sendo que a maioria 

das entidades habilitadas é vinculada a instituições de pesquisa ou de ensino. 

 O resultado também mostra que há uma grande variação entre as 

condições de atendimento declaradas pelas entidades, com algumas com atuação 

geral até outras com campos de atuação específicos.  

 As entidades informadas foram obtidas em pesquisas realizadas pelo autor, 

entretanto o interessado deve procurar ampliar essa pesquisa, com objetivo de 

conseguir a melhor relação custo-benefício. 

A figura abaixo mostra as localidades das sedes das entidades da amostra 

da pesquisa da rede laboratorial e de consultoria. 

 
LOCALIDADES DAS SEDES DAS UNIDADES DA REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA. 
 

Observando as duas figuras do mapa do Brasil mostradas anteriormente 

constata-se que a disponibilidade dos consultores técnicos e laboratórios de ensaios 

tecnológicos, também apresenta-se predominantemente nas regiões Sudeste e Sul 

do Brasil.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Brazil_Labelled_Map.svg/500px-Brazil_Labelled_Map.svg.png
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Relação das entidades identificadas pelo autor, por ordem alfabética pelas siglas 
que são mais conhecidas: 

REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA TÉCNICA 

SIGLA NOME LOCALIDADE CONTATO 

CBPF Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - Laboratório de Materiais, 
Ambiente e Catálise 

Rio de Janeiro/RJ www.cbpf.br  

CCB Centro Cerâmico do Brasil 
Santa 
Gertrudes/SP www.ccb.org.br  

CIENTEC Fundação de Ciência e Tecnologia - Departamento de Engenharia 
de Edificações e de Geotecnia 

Porto Alegre/RS www.cientec.rs.gov.br 

CONCREMAT Concremat Engenharia e Tecnologia Ltda. São Paulo/SP www.concremat.com.br  

EESC Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São 
Paulo 

São Carlos/SP www.saocarlos.usp.br 

FAU/USP Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo São Paulo/SP www.usp.br/fau  

FENOSA Gás Natural Fenosa - Laboratório de Calibração de Medidores, 
Pressão, Temperatura e Aparelhos 

Rio de Janeiro/RJ www.gasnaturalfenosa.com.br  

FLE Fundação Luiz Englert Porto Alegre/RS www.fie.org.br 

FURB Fundação Universidade Regional de Blumenau - Centro de Ciência 
e Tecnologia 

Blumenau/SC www.furb.br  

GROM Grom Acústica & Vibração Rio de Janeiro/RJ www.grom.com.br  

IFMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão São Luis/MA www.ifma.edu.br 

IME Instituto Militar de Engenharia - Laboratório de Materiais da 
Construção e Concreto 

Rio de Janeiro/RJ www.ime.eb.br  

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 
Laboratório de Ensaios Acústicos 

Duque de 
Caxias/RS 

www.inmetro.gov.br/metcientifica/acustica/Laena.asp  

Institutos 
LACTEC 

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento - Laboratório de 
Materiais e Estruturas Curitiba/PR www.institutoslactec.org.br 

IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - 
Centro Tecnoloógico do Ambiente Construído São Paulo/SP www.ipt.br 

ITEC Instituto de Tecnologia da Construção Civil São Paulo/SP http://itecbrasil.org.br 

ITEP Instituto de Tecnologia de Pernambuco - Laboratório de Tecnologia 
Habitacional 

Recife/PE www.itep.br 

L.A. FALCÃO 
BAUER L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle da Qualidade São Paulo/SP www.falcaobauer.com.br  

MACKENZIE Mackenzie Universidade Presbiteriana - Escola de Engenharia São Paulo/SP www.mackenzie.br 

NORIE Núcleo Orientado para Inovação da Edificação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - Escola de Engenharia 

Porto Alegre/RS http://noriegec.cpgec.ufrgs.br/norie  

NUTEC Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará - Laboratório 
de Edificações 

Fortaleza/CE www.nutec.ce.gov.br 

PEC/COPPE 

Programa de Engenharia Civil do Instituto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - Laboratório de Estruturas e Materiais Fernando Luiz Lobo 
Barbosa Carneiro 

Rio de Janeiro/RJ www.coc.ufrj.br  

PEM/COPPE 

Programa de Engenharia Mecânica do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - Laboratório de Acústica e Vibrações do Centro de 
Mecânica Não-nuclear 

Rio de Janeiro/RJ www.mecanica.ufrj.br  

PUC-RIO Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Laboratório de 
Estruturas e Materiais Rio de Janeiro/RJ www.ituc.puc-rio/contato.htm 

SENAI 
AMBIENTAL Centro de Tecnologia Senai Ambiental Rio de Janeiro/RJ www.firjan.com.br  

SENAI TRÊS 
RIOS Senai Três Rios - Núcleo de Cerâmica Vermelha Três Rios/RJ www.firjan.com.br  

UCS Universidade de Caxias do Sul - Parque da Ciência, Tecnologia e 
Inovação - Laboratórios de Serviços Tecnológicos 

Caxias do Sul/RS www.ucs.br/site/ucs/tplServicosTecnologicos/extensao
/servicos_tecnologicos/pesquisa_tecnologia/labtec  

UEL Universidade Estadual de Londrina - Centro de Tecnologia e 
Urbanismo 

Londrina/PR www.uel.br 

UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense - Laboratório de 
Engenharia Civil 

Campos dos 
Goytacazes/RJ 

www.uenf.br  

UFF/LIP Universidade Federal Fluminense - Laboratório de Instalações 
Prediais Niterói/RJ www.uff.br  

UFF/LMC Universidade Federal Fluminense - Laboratório de Materiais de 
Construção 

Niterói/RJ www.uff.br  

ENTIDADES QUE ATUAM NAS ANÁLISES TÉCNICAS E ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE 
DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕS HABITACIONAIS.                                                        (CONTINUA) 

http://www.cbpf.br/
http://www.ccb.org.br/
http://www.cientec.rs.gov.br/
http://www.concremat.com.br/
http://www.saocarlos.usp.br/
http://www.usp.br/fau
http://www.gasnaturalfenosa.com.br/
http://www.fie.org.br/
http://www.furb.br/
http://www.grom.com.br/
http://www.ifma.edu.br/
http://www.ime.eb.br/
http://www.inmetro.gov.br/metcientifica/acustica/Laena.asp
http://www.institutoslactec.org.br/
http://www.ipt.br/
http://itecbrasil.org.br/
http://www.itep.br/
http://www.falcaobauer.com.br/
http://www.mackenzie.br/
http://noriegec.cpgec.ufrgs.br/norie
http://www.nutec.ce.gov.br/
http://www.coc.ufrj.br/
http://www.mecanica.ufrj.br/
http://www.ituc.puc-rio/contato.htm
http://www.firjan.com.br/
http://www.firjan.com.br/
http://www.ucs.br/site/ucs/tplServicosTecnologicos/extensao/servicos_tecnologicos/pesquisa_tecnologia/labtec
http://www.ucs.br/site/ucs/tplServicosTecnologicos/extensao/servicos_tecnologicos/pesquisa_tecnologia/labtec
http://www.uel.br/
http://www.uenf.br/
http://www.uff.br/
http://www.uff.br/
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Relação das entidades identificadas pelo autor, por ordem alfabética pelas siglas 
que são mais conhecidas (continuação):  

REDE LABORATORIAL E DE CONSULTORIA TÉCNICA 

SIGLA NOME LOCALIDADE CONTATO 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais - Escola de Engenharia 
Belo 
Horizonte/MG 

www.dees.ufmg.br  

UFMS/LADE 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Centro de 
Ciências Exatas e Tecnologia - Laboratório de Análise e 
Desenvolvimento de Edificações 

Campo 
Grande/MS www.dec.ufms.br/lade/ 

UFPA Universidade Federal do Pará - Laboratório de Engenharia Civil Belém/PA www.portal.ufpa.br 

UFRJ/FAU Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - Grupo Projeto Arquitetura e Sustentabilidade 

Rio de Janeiro/RJ www.fau.ufrj.br  

UFRJ/LEMC Universidade Federal do Rio de Janeiro - Laboratório de Ensaios 
e Materiais de Construção 

Rio de Janeiro/RJ www.civil.poli.ufrj.br 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina - Centro Brasileiro de 
Eficiência Energética em Edificações 

Florianópolis/SC www.cb3e.ufsc.br  

UFSCAR Universidade Federal de São Carlos - Departamento de 
Engenharia Civil 

São Carlos/SP www.ufscar.br  

UNAMA Universidade da Amazônia - Centro de Ciências Exatas e 
Tecnologia 

Belém/PA www.unama.br  

UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Instituto Tecnológico em 
Desempenho e Construção Civil 

São Leopoldo/RS www.unisinos.br/itt/ittperformance  

UNOCHAPECÓ Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Laboratório 
de Engenharia Civil 

Chapecó/SC www.unochapeco.edu.br 

ENTIDADES QUE ATUAM NAS ANÁLISES TÉCNICAS E ENSAIOS TECNOLÓGICOS DE 
DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕS HABITACIONAIS.                                                    
(CONTINUAÇÃO) 
 
 

A atribuição das capacidades indicadas a seguir, conforme campo de 

atuação das instituições, não considera informações obtidas de forma parcial ou 

inconclusiva. 

A elaboração das informações em formato de quadros visa permitir ao proponente 

do sistema ou tecnologia localizar a instituição que tem atuação no ramo procurado.  

Importante observar que as ITA podem utilizar-se dos ensaios e resultados 

obtidos por essas instituições, desde que tenham sido realizados conforme 

preconizam as normas prescritivas ou as internacionais de referência para o tipo de 

quesito. 

As ITA também podem utilizar os pareceres técnicos emitidos por pessoal 

qualificado nas análises necessárias, desde que a expertise dos profissionais esteja 

comprovada ou os mesmos sejam considerados de notória competência no meio 

científico. 

Os resultados apresentados são reservados aos requisitos de desempenho 

da NBR-DES que são diretamente vinculados ao produto ou sistema construtivo e 

não dependentes de requisitos de legislação local ou outras normas, portanto, são 

referentes a: Desempenho Estrutural; Resistência e Reação ao Fogo; 

http://www.dees.ufmg.br/
http://www.dec.ufms.br/lade/
http://www.portal.ufpa.br/
http://www.fau.ufrj.br/
http://www.civil.poli.ufrj.br/
http://www.cb3e.ufsc.br/
http://www.ufscar.br/
http://www.unama.br/
http://www.unisinos.br/itt/ittperformance
http://www.unochapeco.edu.br/
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Estanqueidade a Água; Durabilidade; Desempenho Térmico e Lumínico; 

Desempenho Acústico; e Sistemas Hidrossanitários.  
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Desempenho Estrutural 

 

 
INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE DESEMPENHO ESTRUTURAL  
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Resistência e Reação ao Fogo 

 

 
INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE RESISTÊNCIA E REAÇÃO AO FOGO. 
 
 
 

Há, ainda, que atender a legislação estadual e/ou municipal vigentes, 

que na sua maioria remete a ensaios de resistência e reação ao fogo, conforme 

disposições e normas do Corpo de Bombeiros.  
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PL - - - - - - - - - -
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PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

PL - - - - - - - - - -

PL - - - - - - - - - -

- PL PL PL PL - - - - - -

PL - - - - - - - - - -

PL - - - - - - - - - -

PR - - - - - - - - - -

PL PL PL PL PL - - PL PL PL PL

RESISTÊNCIA E REAÇÃO AO FOGO

NORTE UFPA (Belém)

NORDESTE ITEP (Recife)

UNISINOS (São Leopoldo)

SUDESTE

IPT (São Paulo)

FAU / USP (São Paulo)

MACKENZIE (São Paulo)

EESC (São Carlos)

UFSCAR (São Carlos)

CAPACITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

FRENTE AOS REQUISITOS DA NBR 

15575:2013

CAPACITAÇÃO DECLARADA:

PL - CAPACITAÇÃO PLENA 

PR - CAPACITAÇÃO PARCIAL

IM - SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO

( - ) - NÃO SE APLICA

(ATUALIZADO ATÉ 04/12/2015)

REGIÃO

SUL

UEL (londrina)

LACTEC (Curitiba)
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Estanqueidade a Água – Paredes, Caixilhos, Coberturas e Peças. 

 

 
INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE ESTANQUEIDADE À ÁGUA.  
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Durabilidade. 

 

 
INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE DURABILIDADE.
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Desempenho Térmico e Lumínico (Paredes, Coberturas e Pisos). 
 

 
INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE DESEMPENHO TÉRMICO E LUMÍNICO.
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Desempenho Acústico (Paredes, Caixilhos, Coberturas, Pisos). 
 

 
INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DE DESEMPENHO ACÚSTICO.  
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Sistemas Hidrossanitários (Água Potável, Esgoto, Águas Pluviais). 

 

 
INSTITUIÇÕES TÉCNICAS – QUESITOS DOS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS. 
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REFERÊNCIAS 

 

 NBR 15575:2013 – Desempenho de Edificações Habitacionais. Partes 1 a 6. 

ABNT, 2013. 

 GRASSI, W. A. S. Uma proposta de Orientação para Introdução de Sistemas 

Construtivos Inovadores em Habitações. Dissertação de Mestrado. Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento - Institutos Lactec. Curitiba, 2016. 

 Todas as demais referências utilizadas estão citadas no corpo do manual. 

 As ilustrações utilizadas que foram obtidas na internet possuem a indicação de 

sua fonte ou créditos na lateral de cada imagem. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 Os links de acesso aos endereços eletrônicos estão identificados na cor azul. 

 Este manual está configurado em formato eletrônico, com os links indicados 

ativos. 

 O manual pode ser distribuído e reproduzido livremente, desde que citada a 

fonte. 

 Este manual: 

o Não substitui qualquer norma, regra, lei ou outro instrumento, que devem 

ser consultados e obedecidos pelos interessados e proponentes de 

produtos inovadores; 

o Não esgota o assunto; 

o Contém interpretações do autor que podem ser diferentes das de outros 

profissionais; 

o Tem como fundamento contribuir para a redução do déficit habitacional 

brasileiro, através do estímulo ao desenvolvimento de produtos e 

sistemas construtivos inovadores e que atendam aos requisitos de 

desempenho da NBR 15575:2013.  

o Visa a melhoria da qualidade de produtos e processos da construção civil. 

 Qualquer falha ou erro encontrado pode ser comunicado através do e-mail 

walmick@outlook.com. 

mailto:walmick@outlook.com
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PARCEIROS DO PBQP-H 
 

“A atuação governamental na área da qualidade da construção civil deixa de ser, com o PBQP-H, uma 
ação impositiva ou normativa. O setor público passa a ter um papel de indução, mobilização e 
sensibilização da cadeia produtiva, atuando em parceria com o setor, entidades representativas, e 
agentes de fomento e normalização. Em lugar de soluções impostas, tem-se buscado, com esse 
processo, estabelecer metas e ações consensuadas pelas partes envolvidas, baseadas em um 
diagnóstico conjunto feito pelo governo e o setor privado. Essa gestão compartilhada tem potencializado 
a capacidade de resposta do programa na implementação do desenvolvimento sustentável do habitat 
urbano.” 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/pbqp_parceiros.php 

 

Principais Parceiros 
 

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

 ABC – Associação Brasileira de COHAB 

 Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 ABPC – Associação Brasileira dos Produtores de Cal 

 AFEAÇO– Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Aço 

 AFEAL– Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio 

 ANAMACO – Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção 

 ANTAC – Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído 

 AsBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura 

 ASFAMAS – Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais e Equipamentos para Saneamento 

 CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

 COBRACON/ABNT 

 FINEP/Habitare 

 IABr – Instituto Aço Brasil 

 Ministério da Ciência e Tecnologia 

 Ministério da Justiça 

 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  

 SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa 

 SINAENCO – Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva 

 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/pbqp_parceiros.php
http://www.abcp.org.br/
http://www.abnt.org.br/
http://www.abpc.org.br/
http://pbqp-h.cidades.gov.br/www.afeaco.com.br/
http://www.afeal.com.br/
http://www.anamaco.com.br/
http://www.antac.org.br/
http://www.asbea.org.br/
http://www.asfamas.org.br/
http://www.cbic.org.br/home.shtml
http://www.cobracon.org.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.acobrasil.org.br/
http://www.mct.gov.br/
http://www.mj.gov.br/
http://www.desenvolvimento.gov.br/
http://www.sebrae.com.br/
http://www.sinaenco.com.br/
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APÊNDICE 2 

 
 

CONCESSÕES E SITUAÇÃO DOS DATEC POR DIRETRIZES DO SINAT 
 

Diretriz 1 - Sistemas Construtivos em Paredes de Concreto Armado Moldadas no Local. 

 

 A tabela A foi elaborada com informações do MCIDADES obtidas pelo autor por 

ocasião das publicações dos DATEC referentes a Diretriz número 1 até a data de 

04/12/2015. Os DATEC que não possuem validade vigente não estão mais disponíveis 

em ambiente público da internet. 
 

TABELA A – DATEC, ITA, PRAZOS, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 1 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015  

R
E

V
IS

Ã
O

 

DATEC – DATA 
 

SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 

ITA 

O
rig

in
al

 
(2

00
9)

 

01 – A (JUL/2009) VENCIDO 
(JUN/2011) 

Sistema Construtivo Sergus com 
Fôrmas Tipo Banche. 

Sergus Construções e 
Comércio Ltda. IPT 

02 (DEZ/2010) VENCIDO 
(NOV/2012) 

Sistema Construtivo SULBRASIL 
em Paredes de Concreto Armado 
Moldadas no Local. 

SULBRASIL Engenharia 
e Construções Ltda. 

IPT 

1 
(A

G
O

/2
01

0)
 

04 (FEV/2011) 
VENCIDO 
(JAN/2013) 

Paredes de Concreto Armado 
Moldadas no Local – TENDA Construtora TENDA S.A. 

IFBQ 

2 
(A

G
O

/2
01

1)
 

06 – A (SET/2012) 
SUSPENSO 

Sistema Construtivo 
TECNNOMETTA em Paredes de 
Concreto Leve Armado Moldadas 
no Local 

TECNNOMETTA 
Indústria e Comércio 
Ltda. IFBQ 

10 (MAI/2012) VENCIDO 
(ABR/2014) 

Sistema Construtivo BAIRRO 
NOVO em Paredes de Concreto 
Armado Moldadas no Local 

BAIRRO NOVO 
Empreendimentos 
Imobiliários S.A. LENC 

05 – B (JUN/2014) 
VALIDADE 
(MAI/2016) 

Paredes Maciças Moldadas no 
Local de Concreto Leve com 
Polímero e Armadura de Fibra de 
Vidro Protegida com Poliéster - 
HOBRAZIL 

HOBRAZIL Sistema 
Construtivo Ltda. 

IPT 

26 (SET/2015) 
VALIDADE 
(AGO/2016) 

 
Monitoramento 

trimestral 

Paredes Estruturais 
TECNNOMETTA de Concreto 
Leve Armado Moldadas no Local. 
(Produto distinto do referente ao 
DATEC 06). 

TECNNOMETTA 
Indústria e Comércio 
Ltda. 

IFBQ 



2 

 

 

Diretriz 2 - Sistemas Construtivos Integrados por Painéis Pré-moldados para Emprego 

como Paredes de Edifícios Habitacionais. 

 

 A tabela B foi elaborada com informações do MCIDADES obtidas pelo autor por 

ocasião das publicações dos DATEC referentes a Diretriz número 2 até a data de 

04/12/2015. Os DATEC que não possuem validade vigente não estão mais disponíveis 

em ambiente público da internet. 
 

TABELA B – DATEC, ITA, PRAZO, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 2. (obs.: continua). 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015  

R
E

V
IS

Ã
O

 DATEC - DATA 
 

SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 
ITA 

1 
(J

U
L/

20
12

) 

07- A (JUN/2014) VALIDADE 

(MAI/2016) 

Painéis Pré-moldados Maciços 
de Concreto Armado para 
Execução de Paredes - ROSSI 

ROSSI Residencial S.A 
IPT 

08 A (SET/2014) VALIDADE 

(AGO/2016) 

Painéis JETCASA pré-
moldados mistos de concreto 
armado e blocos cerâmicos 
para paredes 

JET CASA Pré 
Fabricados S.A. 

IPT 

09 – B (JUN/2014) VALIDADE 

(MAI/2016) 

Painéis pré-moldados mistos de 
concreto armado e blocos 
cerâmicos para paredes - 
CASA EXPRESS. 

CASA EXPRESS 
Construções e 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. IPT 

03 – B (JUL/2015) VALIDADE 

(JUL/2017) 

Paredes Constituídas de 
Painéis Maciços Pré-moldados 
de Concreto Armado – VIVER 

VIVER Incorporadora e 
Construtora S.A. 

IPT 

11 (SET/2012) VENCIDO 
(AGO/2014) 

Sistema Construtivo 
CARRILHO em Paredes de 
Concreto Armado Moldadas no 
Local. 

Construtora Carrilho 
Ltda. 

IPT 

13 (DEZ/2012) 
VALIDADE 
(MAI/2016) 

Sistema Construtivo DHARMA 
em paredes Constituídas de 
Painéis Pré-moldados Mistos 
de Concreto Armado e Blocos 
Cerâmicos. 

Construtora Dharma 
Ltda. 

IFBQ 

18 (AGO/2013) VENCIDO 
(JUL/2015) 

Sistema construtivo composto 
por painéis de concreto armado 
pré-fabricados  

GIASSI Construtora e 
Incorporadora Ltda. IPT 

12 – A (SET/2014) VALIDADE 
(AGO/2016) 

Painéis pré-fabricados mistos 
de concreto armado e blocos 
cerâmicos sem função 
estrutural - PRECON 

PRECON Engenharia 
S.A. 

IFBQ 

21 (JAN/2015) 
VENCIDO 

(DEZ/2015) 

Sistema Construtivo "Casas Olé 
- Painéis Pré-moldados em 
Alvenaria com Blocos 
Cerâmicos e Concreto Armado" 

MOREFÁCIL 
Construtora e 
Incorporadora Ltda. IFBQ 
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Continuação da TABELA B. 

TABELA B – DATEC, ITA, PRAZOS, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 2 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015 
 

 

Diretriz 3 - Sistemas Construtivos Estruturados em Perfis Leves de Aço Conformados a 

Frio, com Fechamentos em Chapas Delgadas (Sistemas Leves tipo "Light Steel 

Framing"). 

 

 A tabela C foi elaborada com informações do MCIDADES obtidas pelo autor por 

ocasião das publicações dos DATEC referentes a Diretriz número 3 até a data de 

04/12/2015. Os DATEC que não possuem validade vigente não estão mais disponíveis 

em ambiente público da internet. 

 

TABELA C – DATEC, ITA, PRAZOS, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 3 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015  

R
E

V
IS

Ã
O

 DATEC - DATA 
 

SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 

ITA 

1 
(J

U
L/

20
12

) 

23 (SET/2014) 
VALIDADE 

(AGO/2016) 

Painéis Estruturais Pré-
Moldados Casa Express, 
Mistos de Concreto Armado e 
Lajotas Cerâmicas - Tipo A 

CASA EXPRESS 
Construções e 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 

IFBQ 

24 (SET/2014) 
VALIDADE 

(AGO/2016) 

Painéis Nervurados Pré-
Fabricados de Concreto 
Armado Para Paredes – DPB 
(Domus Populi Brasitherm) 

DPB Soluções 
Tecnológicas para 
Construção Civil S.A. IPT 

R
E

V
IS

Ã
O

 DATEC - DATA 
 

SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 
ITA 

1 
(D

E
Z

/2
01

2)
 

15 (ABR/2013) VENCIDO 

(MAR/2015) 

Sistema construtivo LP BRASIL 
OSB em Light Steel Frame e 
fechamento em chapas de OSB 
revestidas com Siding Vinílico. 

LP Brasil Ltda. 
IPT 

16 (ABR/2013) VENCIDO 

(MAR/2015) 

Sistema construtivo LP BRASIL 
OSB em Light Steel Frame e 
fechamento em SmartSide 
Panel. 

LP Brasil Ltda. 
IPT 

14 – A (JUN/2015) VALIDADE 

(MAI/2017) 

Sistema Construtivo a Seco 
SAINT-GOBAIN - Light Steel 
Frame. 

Saint-Gobain do Brasil 
Ltda. IPT 
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Diretriz 4 - Sistemas Construtivos Formados por Paredes Estruturais Constituídas de 

Painéis de PVC Preenchidos com Concreto (Sistemas de Paredes com Formas 

de PVC Incorporadas). 

 

 

 A tabela D foi elaborada com informações do MCIDADES obtidas pelo autor por 

ocasião das publicações dos DATEC referentes a Diretriz número 4 até a data de 

04/12/2015. Os DATEC que não possuem validade vigente não estão mais disponíveis 

em ambiente público da internet. 

 

 

TABELA D – DATEC, ITA, PRAZOS, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 4 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015 
 

 

Diretriz 5 - Sistemas Construtivos Estruturados em Peças de Madeira Maciça Serrada, 

com Fechamentos em Chapas Delgadas (Sistemas leves tipo "Light Wood 

Framing"). 

 

 A tabela E foi elaborada com informações do MCIDADES obtidas pelo autor por 

ocasião das publicações dos DATEC referentes a Diretriz número 5 até a data de 

04/12/2015.   

R
E

V
IS

Ã
O

 

DATEC - DATA 
 

SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 

ITA 

O
rig

in
al

 
(S

E
T

/2
01

0)
 

17 (AGO/2013) 
VENCIDO 

(JUL/2015) 

Sistema Construtivo GLOBAL 
de Paredes Constituídas por 
Painéis de PVC Preenchidos 
com Concreto. 

Global Housing 
International Brasil 
Ltda. IPT 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=ca38bb36-9702-4215-bd92-e51b52e5dd0b&ext=.pdf&cd=1572
http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=ca38bb36-9702-4215-bd92-e51b52e5dd0b&ext=.pdf&cd=1572
http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=ca38bb36-9702-4215-bd92-e51b52e5dd0b&ext=.pdf&cd=1572
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 Os DATEC que não possuem validade vigente não estão mais disponíveis em 

ambiente público da internet. 

TABELA E – DATEC, ITA, PRAZOS, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 5 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015 
 

 

Diretriz 6 - Argamassa Inorgânica Decorativa para Revestimentos Monocamada. 

 

 A tabela F foi elaborada com informações do MCIDADES obtidas pelo autor por 

ocasião das publicações dos DATEC referentes a Diretriz número 5 até a data de 

04/12/2015. Os DATEC que não possuem validade vigente não estão mais disponíveis 

em ambiente público da internet. 

 

 

TABELA F – DATEC, ITA, PRAZOS, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 6 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015  

R
E

V
IS

Ã
O

 DATEC - DATA 
 

SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 
ITA 

O
rig

in
al

 
(S

E
T

/2
01

1)
 

20 (OUT/2013) 
VENCIDO 

(SET/2015) 

Sistema Construtivo 
TECVERDE: "Sistema leve 
em madeira" 

TECVERDE 
Engenharia Ltda. 

IFBQ 

R
E

V
IS

Ã
O

 

DATEC - DATA 
 SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 

ITA 

O
rig

in
al

 
(J

U
L/

20
12

) 

19 (OUT/2013) 
VENCIDO 

(SET/2015) 

Argamassa Decorativa 
"Weber-pral classic SE" para 
Revestimentos Monocamada, 

Saint-Gobain do Brasil 
Produtos Industriais e 
para Construção Ltda. 
Divisão Weber Saint 
Gobain 

IPT 
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Diretriz 7 - Telhas Plásticas para Telhados. 

 

 

 A tabela G foi elaborada com informações do MCIDADES obtidas pelo autor por 

ocasião das publicações dos DATEC referentes a Diretriz número 7 até a data de 

04/12/2015, sendo a validade dos DATEC até junho de 2017. 

 

 

TABELA G – DATEC, ITA, PRAZOS, SISTEMA E PROPONENTES – DIRETRIZ 2 
FONTE: AUTOR, COM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO AO MCIDADES, 04/12/2015 
 

 

Outras Diretrizes 
 

 

 As diretrizes 8 (Vedações Verticais Internas em Alvenaria Não-estrutural de 

Blocos de Gesso, de 12/2012), 9 (Sistema de Vedação Vertical Externa, Sem Função 

Estrutural, em Perfis Leves de Aço, Multicamadas, com Fechamentos em Chapas 

Delgadas, de 12/2012), 10 (Sistemas Construtivos Formados por Painéis Pré-fabricados 

de Chapas Delgadas Vinculadas por Núcleo de Isolante Térmico Rígido, de 02/2014) e 

11 (Paredes Moldadas no Local, Constituídas por Componentes de Poliestireno 

Expandido (EPS), Aço e Argamassa, Microconcreto ou Concreto, de 06/2014) estão em 

suas versões originais e não tiveram propostas de DATEC concedidas até 30/11/2015. 

 

R
E

V
IS

Ã
O

 DATEC - DATA 
 

SITUAÇÃO PRODUTO PROPONENTE 

ITA 

1 
(J

U
L/

20
14

) 

22 (JUN/2015) 
VALIDADE 

(JUN/2017) 
Telhas de PVC PreconVC 
modelo Colonial Cerâmica. 

Precon Industrial S.A – 
Precon VC. TESIS 

25 (SET/2014) VALIDADE 

(JUN/2017) 
Telhas de PVC Precon VC 
Modelo Plan Cerâmica 

Precon Industrial S.A – 
Precon VC. TESIS 


