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ABNT
-Fundação: 1940
-Organização sem fins lucrativos
-Por meio da resolução nº 07 do COMETRO em 1992 tornou-se o único foro de
normalização nacional.
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Instituições Técnicas Avaliadoras – ITA’s
	
  

1. Ensaios de produtos e sistemas	
  
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
ITEP – Instituto de Tecnologia de Pernambuco
LENC – Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda.	
  
IFBQ – Instituto Falcão Bauer da Qualidade	
  
	
  

2. Ensaios somente de produtos	
  
TESIS – Tecnologia de Sistemas em Engenharia Ltda.
TECOMAT – Tecnologia da Construção e Materiais Ltda.
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NBR-15575
EDIFÍCIOS HABITACIONAIS DE ATÉ 5 PAVIMENTOS DESEMPENHO

NBR-‐15575	
  
Objetivo
“Estabelecer uma sistemática de avaliação de tecnologias
e sistemas construtivos de habitações, com base em
requisitos e critérios de desempenho expressos em
normas técnicas brasileiras ABNT/Inmetro“
Pini
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Cronologia
Final da Década de 1970
IPT e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo fazem os primeiros trabalhos sobre o conceito de
desempenho e testar inovações.
Início do ano 2000
Performance Based Building – PeBBu – consolidação de trabalhos anteriores sobre desempenho.
2000
CEF busca dinheiro junto ao Finep e contrata o IPT para a elaboração da Norma de Desempenho.
2008
Dia 12 de maio – Publicação da Norma de Desempenho.
2010
Dia 12 de maio – Norma entrou em vigor.
Dia 12 de novembro – prefeituras passariam a exigir que projetos protocolados atendessem às especificações da
Norma.
2011
Dia 20 de dezembro – Consulta Nacional para prorrogação da revisão até março/2012.
2012
Dia 18 janeiro – Resultado da Consulta Nacional favorável a prorrogação.
2013
12 de março – Norma de desempenho passará a ser exigida.

NBR-‐15575	
  

NBR-‐15575	
  
PARTE 1 – REQUISITOS GERAIS
PARTE 2 – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS ESTRUTURAIS
PARTE 3 – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS DE PISOS
PARTE 4 – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS VEDAÇÕES VERTICAIS
PARTE 5 – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS DE COBERTURAS
PARTE 6 – REQUISITOS PARA OS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS
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Organização
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Escopo
Referências Normativas
Termos e definições
Exigências do Usuário
Incumbências dos intervenientes
Avaliação de desempenho
Desempenho estrutural
Segurança contra incêndio
Segurança no uso e na operação
Estanqueidade
Desempenho térmico
Desempenho acústico
Desempenho lumínico
Durabilidade e manutenibilidade
Saúde, higiene e qualidade do ar
Funcionalidade e acessibilidade
Conforto tátil e antropodinâmico
Adequação ambiental
Anexos (normativos e informativos)
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Parte 1 – Requisitos Gerais
Inicio: 28.04.2011
Número de reuniões: 22
Principais tópicos: - Definições;
- Vida útil – VU;
- Vida útil de projeto – VUP;
- Garantias;
- Desempenho térmico – regiões bioclimáticas;
- Desempenho acústico – Projeto com avaliação do ruído;
- Funcionalidade e acessibilidade – Tabela de móveis e
equipamentos-padrão (camas, sofás, mesas, estantes, criado-mudo, etc.);
-Sombreamento e escurecimento.
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Termos e definições
Vida Útil (VU)
Período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as
quais foram projetados e construídos considerando a periodicidade e correta execução dos
processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e
Manutenção (a vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal e
certificada).
Nota - Interferem na vida útil, além da vida útil projetada, das características dos materiais
e da qualidade da construção como um todo, o correto uso e operação da edificação e de
suas partes, a constância e efetividade das operações de limpeza e manutenção, alterações
climáticas e níveis de poluição no local da obra, mudanças no entorno da obra ao longo do
tempo (trânsito de veículos, obras de infraestrutura, expansão urbana), etc. O valor real de
tempo de vida útil será uma composição do valor teórico de Vida Útil Projetada
devidamente influenciado pelas ações da manutenção, da utilização, da natureza e da sua
vizinhança. As negligências no cumprimento integral dos programas definidos no manual
de operação, uso e manutenção da edificação, bem como ações anormais do meio
ambiente, irão reduzir o tempo de vida útil, podendo este ficar menor que o prazo teórico
calculado como Vida Útil Projetada.
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Vida Útil de Projeto (VUP)
Período estimado de tempo para o qual um sistema é projetado a fim de atender aos
requisitos de desempenho estabelecidos nesta norma, considerando o atendimento aos
requisitos das normas aplicáveis, o estágio do conhecimento no momento do projeto e
supondo o cumprimento da periodicidade e correta execução dos processos de
manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção (a
VUP não deve ser confundida com tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia
legal e certificada).
Nota: A VUP é uma estimativa teórica de tempo que compõe o tempo de vida útil. O
tempo de VU pode ou não ser confirmado em função da eficiência e registro das
manutenções, de alterações no entorno da obra, fatores climáticos, etc.
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V.U.P

Tabela 14.1*

VUP mínima
Sistema
Estrutura

anos
≥ 50
segundo ABNT NBR 8681-2003

Pisos internos

≥ 13

Vedação vertical externa

≥ 40

Vedação vertical interna

≥ 20

Cobertura

≥ 20

Hidrossanitários
≥ 20
* Considerando periodicidade e processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso,
Operação e Manutenção entregue ao usuário elaborado em atendimento à norma NBR 5674.
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Vida útil - Manutenção
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Incumbências dos intervenientes
FORNECEDOR DE INSUMO, MATERIAL, COMPONENTE E/OU SISTEMA
CABE

AO FORNECEDOR DE SISTEMAS CARACTERIZAR O DESEMPENHO DE
ACORDO COM ESTA NORMA.

CONVÉM

QUE FABRICANTES DE PRODUTOS SEM NORMAS BRASILEIRAS

ESPECÍFICAS OU QUE NÃO TENHAM SEUS PRODUTOS COM O DESEMPENHO
CARACTERIZADO , QUE FORNEÇAM RESULTADOS COMPROBATÓRIOS DO
DESEMPENHO DE SEUS PRODUTOS COM BASE NESTA NORMA OU EM NORMAS
ESPECÍFICAS INTERNACIONAIS OU ESTRANGEIRAS.
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OS PROJETISTAS, DEVEM ESTABELECER A VIDA ÚTIL PROJETADA
(VUP) DE CADA SISTEMA QUE COMPÕE ESTA NORMA.
CABE

AO PROJETISTA O PAPEL DE ESPECIFICAR MATERIAIS, PRODUTOS E

PROCESSOS QUE ATENDAM O DESEMPENHO MÍNIMO ESTABELECIDO NESTA
NORMA COM BASE NAS NORMAS PRESCRITIVAS E NO DESEMPENHO
DECLARADO PELOS FABRICANTES DOS PRODUTOS A SEREM EMPREGADOS
EM PROJETO.

QUANDO

AS NORMAS ESPECÍFICAS DE PRODUTOS NÃO CARACTERIZEM

DESEMPENHO, OU QUANDO NÃO EXISTIREM NORMAS ESPECÍFICAS, OU
QUANDO O FABRICANTE NÃO PUBLICAR O DESEMPENHO DE SEU
PRODUTO, É RECOMENDÁVEL AO PROJETISTA SOLICITAR INFORMAÇÕES
AO FABRICANTE PARA BALIZAR AS DECISÕES DE ESPECIFICAÇÃO.
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Construtor e incorporador
Salvo convenção escrita, é da incumbência do incorporador, de seus prepostos e/
ou dos projetistas envolvidos, dentro de suas respectivas competências, e não da
empresa construtora, a identificação dos riscos previsíveis na época do projeto,
devendo o incorporador, neste caso, providenciar os estudos técnicos requeridos e
alimentar os diferentes projetistas com as informações necessárias. Como riscos
previsíveis, exemplifica-se: presença de aterro sanitário na área de implantação do
empreendimento, contaminação do lençol freático, presença de agentes agressivos
no solo e outros riscos ambientais.
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Usuário
Ao usuário ou seu preposto cabe realizar a manutenção, de acordo com o que
estabelece a ABNT NBR 5674 e o manual de operação, uso e manutenção, ou
documento similar.
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Avaliação do Desempenho
6.4.2
Os métodos de avaliação estabelecidos nesta Norma
consideram a realização de ensaios laboratoriais, ensaios de tipo,
ensaios em campo, inspeções em protótipos ou em campo, simulações e
análise de projetos. A realização de ensaios laboratoriais deve ser
baseada nas Normas explicitamente referenciadas, em cada caso, nesta
Norma.
NOTA: Recomenda-se que a avaliação do desempenho seja realizada
por instituições de ensino ou pesquisa, laboratórios especializados,
empresas de tecnologia, equipes multiprofissionais ou profissionais de
reconhecida capacidade técnica.
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Documento com os resultados da avaliação do sistema
• O relatório resultante da avaliação de desempenho deve reunir
informações que caracterizem o edifício habitacional ou sistema
analisado.
• Quando houver a necessidade de realização de ensaios laboratoriais,
o relatório de avaliação deve conter a solicitação para realização
desses ensaios, com explicitação dos resultados pretendidos e a
metodologia a ser seguida, de acordo com as Normas referenciadas
nesta Norma.
• A amostra tomada para ensaio deve ser acompanhada de todas as
informações que a caracterizem, considerando sua participação no
sistema.
• A partir dos resultados obtidos deve ser elaborado um documento de
avaliação do desempenho, baseado nos requisitos e critérios
avaliados de acordo com esta Norma.
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Segurança contra incêndio
Foram introduzidas para cada parte da norma os requisitos e critérios
das NPT’s do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e também o
atendimento as Normas Técnicas da ABNT.
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Garantias
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Desempenho térmico
Procedimento 1 – Simplificado (normativo): atendimento aos requisitos e
critérios para os sistemas de vedação e coberturas. Para os casos em que a
avaliação de transmitância térmica e capacidade térmica, conforme os critérios e
métodos estabelecidos nas ABNT NBR 15575-4 e ABNT NBR 15575-5, resultem
em desempenho térmico insatisfatório, o projetista deve avaliar o desempenho
térmico da edificação como um todo pelo método da simulação computacional.
Procedimento 2 – Medição (informativo, Anexo A): verificação do atendimento
aos requisitos e critérios estabelecidos nesta ABNT NBR 15575-1, por meio da
realização de medições em edificações ou protótipos construídos. Este método é
de caráter meramente informativo e não se sobrepõe aos procedimentos
descritos no item anterior (a), conforme disposto na diretiva 2:2011 da
ABNT.
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Zoneamento Bioclimático
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Desempenho térmico
Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de verão
Critério

Nível de desempenho

Zonas 1 a 7
Zona 8
M
Ti,max ≤ Te,max
Ti,max ≤ Te,max
Ti,max é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius;
Te,max é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius;
Ti,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius;
Te,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius.
NOTA: Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR 15220-3.

Critério de avaliação de desempenho térmico para condições de inverno
Nível de desempenho

Critério

Zonas bioclimáticas 6, 7 e 8
Nestas zonas, este critério
M
não deve ser verificado.
Ti,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius;
Zonas bioclimáticas 1 a 5)
Ti,min ≥ (Te,min + 3o C)

Te,min é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius.
NOTA: Zonas bioclimáticas de acordo com a ABNT NBR 15220-3.
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Desempenho lumínico

Níveis de iluminância geral para iluminação natural
Dependência
Sala de estar;
Dormitório;
Copa / cozinha;
Área de serviço.
Banheiro;
Corredor ou escada interna à unidade;
Corredor de uso comum (prédios);
Escadaria de uso comum (prédios);
Garagens/estacionamentos

Iluminância geral (lux) para o nível
mínimo de desempenho M

≥ 60

Não exigido
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Desempenho lumínico

Níveis de iluminamento geral para iluminação artificial
Dependência

Iluminamento geral para o nível mínimo de
desempenho

lux
Sala de estar
Dormitório
≥ 100
Banheiro
Área de serviço
Copa/cozinha
≥ 200*
Corredor ou escada interna à unidade
Corredor de uso comum (prédios)
≥ 75*
Escadaria de uso comum (prédios)
Garagens/estacionamentos internos e cobertos
Garagens/estacionamentos descobertos
≥ 20*
* Valores retirados da NBR 5413
NOTA: Deve-se verificar e atender as condições mínimas exigidas pela legislação local.
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Adequação ambiental
Utilização e reuso de água
Parâmetros de qualidade de água para usos restritivos não potáveis
Parâmetro
Coliformes totais
Coliformes termotolerantes
Cloro residual livreI
Turbidez

Valor
Ausência em 100 ml
Ausência em 100 ml
0,5 a 3,0 mg/L
< 2,0 uTII, para usos menos restritivos
<5,0 uT

Cor aparente (caso não seja utilizado nenhum
<15uHIII
corante, ou antes da sua utilização)
Deve prever ajuste de pH para proteção das redes
pH de 6,0 a 8,0 no caso de tubulação de aço
de distribuição, caso necessário
carbono ou galvanizado
Nota: Podem ser usados outros processos de desinfecção além do cloro, como a aplicação de raio
ultravioleta e aplicação de ozônio.
I – No caso de serem utilizados compostos de cloro para pesinfecção
II – uT é a unidade de turbidez
III – uH é a unidade Hazen
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Parte 2 – Requisitos para os sistemas estruturais
Inicio: 18/01/2012
Número de reuniões: 01
Principais tópicos: - Em casas e sobrados com altura total até 6 metros as dimensões
mínimas dos componentes deixam de ser obrigatórias –– norma prescritiva diferente;
- Análise dinâmica das estruturas.
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Parte 3 - Requisitos para os sistemas de pisos
Inicio: 02/02/2011
Número de reuniões: 17
Principais tópicos: - Coeficiente de atrito;
- Resistência a impacto;
- Estanqueidade (áreas molhadas e áreas molháveis);
- Ensaios;
- Acústica - ruído de impacto.
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Termos e definições
áreas molhadas
áreas da edificação cuja finalidade de uso poderá resultar na formação de
lâmina de água (por exemplo box de banheiro e áreas descobertas).
áreas molháveis
áreas da edificação que recebem respingos de água decorrente da sua
finalidade de uso sem formação de lâmina de água (por exemplo banheiros,
exceto o box, cozinhas, sacadas cobertas e áreas de serviço cobertas).
áreas secas
áreas onde, em condições normais de uso, a utilização direta de água (por
exemplo, lavagem com mangueiras, baldes de água, etc.) não está prevista
nem mesmo durante a operação de limpeza.
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Sistema de piso
Sistema horizontal ou inclinado (Figura 1) composto por um conjunto
parcial ou total de camadas (por exemplo, camada estrutural, camada
de contrapiso, camada de fixação, camada de acabamento) destinado a
cumprir a função de estrutura, vedação e tráfego, conforme os critérios
definidos nesta Norma.
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Tabela 5 — Coeficiente de atrito dinâmico do piso
Coeficiente de atrito dinâmico do piso

Situação

Área privativa

Declividade £ 3 %

> 0,40

3 % < Declividade £ 10 %

> 0,70

Escadas

> 0,70

Área comum
> 0,40
> 0,85 ou
> 0,70 com faixa antiderrapante > cada
> 0,70 ou com com faixa antiderrapante > 0,85 por degrau

Coeficiente de atrito

Uso

<0,4

Satisfatório para instalações normais

≥ 0,4

Recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento.
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Resistência ao escorregamento
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CONSIDERAÇÕES SOBRE COEFICIENTE DE ATRITO
v A resistência ao escorregamento não é uma característica intrínseca da
superfície do material
v Depende de vários fatores:
v <po	
  de	
  super?cie	
  do	
  produto,	
  	
  
v 	
  <po	
  de	
  solado	
  que	
  caminha	
  sobre	
  o	
  mesmo;	
  
v 	
  e	
  do	
  meio	
  ?sico	
  entre	
  o	
  solado	
  e	
  a	
  super?cie	
  do	
  produto.	
  

v Não existe material antiderrapante, mas sim condição antiderrapante
v Produtos com coeficiente de atrito superior a 0,7 são ásperos e não são de
fácil manutenção (limpabilidade).
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Resistência a impacto

Critérios e níveis de desempenho para impacto de corpo duro em sistemas de pisos.
Energia de impacto
de corpo duro

Critério de desempenho

J
5

Não ocorrência de ruptura total da camada de acabamento
Admitidas falhas superficiais como mossas, lascamentos, fissuras e desagregações

30

Não ocorrência de ruína e traspassamento
Admitidas falhas superficiais como mossas, fissuras, lascamentos e desagregações
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Resistência a impacto
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Ataque químico
Resistir à exposição aos agentes
químicos normalmente utilizados ou
presentes nos produtos de limpeza
doméstica.
Ac	
  Lác<co	
  
Ac	
  	
  Cítrico	
  	
  
Ac	
  Acé<co	
  
Hidr.	
  sódio	
  

Piso	
  Nº	
  2	
  
Atacou	
  	
  rejunte	
  
Atacou	
  	
  rejunte	
  
Atacou	
  	
  rejunte	
  
Atacou	
  	
  rejunte	
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Desempenho acústico
Critério e nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado,
L’nT,w
Elemento
Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas posicionadas em
pavimentos distintos
Sistema de piso de áreas de uso coletivo (atividades de lazer e esportivas, como
home theater, salas de ginástica, salão de festas, salão de jogos, banheiros e
vestiários coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas) sobre unidades habitacionais
autônomas

L’nT,w
dB
≤80

≤55

Critérios de diferença padronizada de nível ponderada, DnT,w
Elemento
Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas de áreas em que um
dos recintos seja dormitório
Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas de áreas comuns de
trânsito eventual, como corredores e escadaria nos pavimentos, bem como em
pavimentos distintos
Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas de áreas comuns de
uso coletivo, para atividades de lazer e esportivas, como home theater, salas de
ginástica, salão de festas, salão de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas
e lavanderias coletivas

DnT,w
dB
≥45
≥40

≥45
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Desempenho acústico
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Parte 4 – Sistema de vedações verticais externas
Inicio: 18/03/2011
Número de reuniões: 12
Principais tópicos: - Ventilação;
- Transmitância térmica;
- Acústica.
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Desempenho estrutural das vedações
Premissas de projeto
O projeto deve mencionar a função estrutural ou não das vedações verticais internas
ou externas, indicando também, no caso daquelas com função estrutural, as normas
utilizadas.
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Requisito – Solicitações de cargas provenientes de peças suspensas atuantes nos
sistemas de vedações internas e externas
Resistir às solicitações originadas pela fixação de peças suspensas (armários,
prateleiras, lavatórios, hidrantes, quadros e outros).
O projeto deve estabelecer as cargas de uso ou de serviço a serem aplicadas, para
cada situação específica, os dispositivos ou sistemas de fixação previstos, os locais
permitidos para fixação de peças suspensas, se houver restrições, devendo mencionar
também as recomendações e limitações de uso.

Redes de dormir = 20 kN ∠ = 60º

0,4kN
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Requisito – Ações transmitidas por portas
Quando as portas forem submetidas a dez operações de fechamento brusco, as
paredes não podem apresentar falhas, tais como rupturas, fissuras, destacamentos no
encontro com o marco, cisalhamento nas regiões de solidarização do marco,
destacamentos em juntas entre componentes das paredes e outros;
Requisito – Cargas de ocupação incidentes em guarda-corpos e parapeitos de
janelas
O projeto deve estabelecer os detalhes executivos e as cargas de uso previstas para
casos especiais, bem como atender às dimensões estabelecidas na ABNT NBR 14718,
no caso de guarda-corpos.
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Durabilidade e manutenibilidade
Requisito – Manutenibilidade dos sistemas de vedações verticais internas e
externas
Manter a capacidade funcional durante a vida útil de projeto, desde que submetidos às
intervenções periódicas de manutenção especificadas pelos respectivos forncedores.
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O fabricante do produto, o construtor, o incorporador público ou privado, isolada ou
solidariamente, devem especificar em projeto todas as condições de uso, operação e
manutenção dos sistemas de vedações verticais internas e externas, especialmente
com relação a:
- caixilhos, esquadrias e demais componentes;
- recomendações gerais para prevenção de falhas e acidentes decorrentes de utilização
inadequada (fixação de peças suspensas com peso incompatível com o sistema de
paredes, abertura de vãos em paredes com função estrutural, limpeza de pinturas,
travamento impróprio de janelas tipo guilhotina e outros);
- periodicidade, forma de realização e forma de registro de inspeções;
- periodicidade, forma de realização e forma de registro das manutenções;
técnicas, processos, equipamentos, especificação e previsão quantitativa de todos os
materiais necessários para as diferentes modalidades de manutenção, incluindo-se não
restritivamente as pinturas, tratamento de fissuras e limpeza.
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NBR 15220‐Parte 3
• 1 Objetivos e campo de aplicação
• 1.1 Esta Norma estabelece um Zoneamento Bioclimático
Brasileiro que embasa um conjunto de recomendações e
estratégias construtivas destinadas às habitações
unifamiliares de interesse social.
• 1.2 Esta Norma estabelece recomendações e diretrizes
construtivas, sem caráter normativo, para adequação
climática de habitações unifamiliares de interesse social,
com até três pavimentos.
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Zoneamento Bioclimático
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Abertura para ventilação
Os ambientes de permanência prolongada devem ter aberturas para ventilação com
áreas que atendam à legislação específica do local da obra, incluindo Códigos de
Obras, Códigos Sanitários e outros.
Área mínima de ventilação em dormitórios e salas de estar
Nível
desempenho

de

Aberturas para Ventilação (A)

•

Mínimo

Zonas 1 a 7

Zona 8

Aberturas médias

Aberturas grandes

A >= 7% da área de piso

A >= 12 % da área de piso REGIÃO NORTE
A >= 8 % da área de piso REGIÃO NORDESTE E SUDESTE

Nota: nas zonas de 1 a 6 as áreas de ventilação devem ser passíveis de serem vedadas durante o período de
frio.
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Transmitância térmica
Transmitância Térmica U
W/m2.K
Zonas 1 e 2

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

U ≤ 2,5

a

α a ≤ 0,6

α a > 0,6

U ≤ 3,7

U ≤ 2,5

α é absortância à radiação solar da superfície externa da parede.

Capacidade térmica ou capacidade calorífica é a grandeza física que determina o calor que é necessário fornecer
a um corpo para produzir neste uma determinada variação de temperatura.
Tabela 15 — Capacidade térmica de paredes externas

Capacidade térmica (CT)
kJ / m2.K
Zona 8
Sem exigência

Zonas 1,2, 3, 4, 5, 6 e 7
≥ 130
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ACÚSTICA
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ACÚSTICA
Tabela 17 — Valores mínimos da diferença padronizada de nível ponderada, D2m,nT,w,
da vedação externa de dormitório
Classe de
ruído

Localização da habitação

D2m,nT,w [dB]

I

Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de
quaisquer naturezas.

≥20

II

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

≥25

Habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e de
≥30
outras naturezas, desde que conforme a legislação.
Nota
Para vedação externa de salas, cozinhas, lavanderias e banheiros, não há
exigências específicas.
III*

*Em regiões de aeroportos, estádios, locais de eventos esportivos, rodovias e ferrovias há necessidade de estudos
específicos
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Diferença de nível padronizada de acordo com ISO 140-5
Ensaio de campo do isolamento de ruído aéreo de elementos de fachada

Data do ensaio: 09/09/11
Produto: Amostra A – Apto 12, Dormitório 1 com janela 3 folhas persiana vazada
Descrição e identificação do edifício e arranjo do ensaio:
Fachada de vedação vertical painéis pré moldados de concreto de 10cm, revestida de textura acrílica
rolada com aproximadamente 2mm de espessura, internamente com janela de dormitório de 1,17 x1,37m
– perfil de alumínio série 16, vidro 3mm, sem contra-marco, fixada com parafuso

Classificação de acordo com ISO 717-1
D2m,nT,w = 16 dB
Avaliação baseada nos resultados de medições de campo obtidas em bandas de terço de oitava pelo método de engenharia

Nº do relatório: R-074/11

Harmonia Acústica Ltda

Data: 14/09/2011

Davi Akkerman

Diferença de nível padronizada de acordo com ISO 140-5
Ensaio de campo do isolamento de ruído aéreo de elementos de fachada

Data do ensaio: 21/08/11
Produto: Amostra C – Apto 11 Dormitório 2 – Duas folhas de vidro
Descrição e identificação do edifício e arranjo do ensaio:
Fachada de vedação vertical em alvenaria de blocos de concreto de 14 cm, revestida de monocapa de
2cm pelo lado externo e massa “mega slim” da Megamix de 0,5cm internamente com janela de
121x141cm, duas folhas de vidro, sendo os caixilhos em perfil de alumínio pintado na cor branca
(RAL9003B), vidros de 4 mm.

Classificação de acordo com ISO 717-1
D2m,nT,w : 23 dB
Avaliação baseada nos resultados de medições de campo obtidas em bandas de terço de oitava pelo método de engenharia

Nº do relatório: R-054/11

Harmonia Acústica Ltda

Data: 29/08/2011

Davi Akkerman

Diferença de nível padronizada de acordo com ISO 140-5
Ensaio de campo do isolamento de ruído aéreo de elementos de fachada

Data do ensaio: 21/08/11
Produto: Amostra A – Apto 21 Dormitório 2 com persiana recolhida
Descrição e identificação do edifício e arranjo do ensaio:
Fachada de vedação vertical em alvenaria de blocos de concreto de 14 cm, revestida de monocapa de
2cm pelo lado externo e massa “mega slim” da Megamix de 0,5cm internamente com janela de
121x141cm, duas folhas de vidro + persiana recolhida, sendo os caixilhos em perfil de alumínio
pintado na cor branca (RAL9003B), vidros de 4 mm

Classificação de acordo com ISO 717-1
D2m,nT,w = 25 dB

Classificação de acordo com ABNT-NBR 15575-4
Nível de Desempenho: Mínimo

Avaliação baseada nos resultados de medições de campo obtidas em bandas de terço de oitava pelo método de engenharia

Nº do relatório: R-054/11

Harmonia Acústica Ltda

Data: 29/08/2011

Davi Akkerman

Diferença de nível padronizada de acordo com ISO 140-5
Ensaio de campo do isolamento de ruído aéreo de elementos de fachada

Data do ensaio: 21/08/11
Produto: Amostra B – Apto 21 Dormitório 2 com persiana estendida
Descrição e identificação do edifício e arranjo do ensaio:
Fachada de vedação vertical em alvenaria de blocos de concreto de 14 cm, revestida de monocapa de
2cm pelo lado externo e massa “mega slim” da Megamix de 0,5cm internamente com janela de
121x141cm, duas folhas de vidro + persiana estendida, sendo os caixilhos em perfil de alumínio
pintado na cor branca (RAL9003B), vidros de 4 mm.

Classificação de acordo com ISO 717-1
D2m,nT,w = 30 dB

Classificação de acordo com ABNT-NBR 15575-4
Nível de Desempenho: Intermediário

Avaliação baseada nos resultados de medições de campo obtidas em bandas de terço de oitava pelo método de engenharia

Nº do relatório: R-054/11

Harmonia Acústica Ltda

Data: 29/08/2011

Davi Akkerman
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Tabela 19 — Valores recomendados da diferença padronizada de nível,
ponderada entre ambientes DnT,w, para ensaio de campo

Elemento

DnT,w
[dB]

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

≥40

Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de geminação), caso pelo menos um
dos ambientes seja dormitório

≥45

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

≥40

Parede cega de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional e áreas comuns de trânsito
eventual como corredores e escadaria dos pavimentos

≥30

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

≥45

Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas pelo hall (DnT,w obtida entre as
unidades).

≥40
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Alguns valores de isolamento acústico em vidros

Fonte: IPT
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Parte 5 - Sistema de coberturas
Inicio: 10/02/2011
Número de reuniões: 6
Fase atual: 100% revisado.
Principais tópicos: - Ensaios de telhas;
-Transmitância térmica;
- Acústica.
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Desempenho térmico
Critério – Transmitância térmica
Transmitância térmica (U)
W/m2K
Zonas 1 e 2

U ≤ 2,30

Zonas 3 a 6

Zonas 7 e 8

α ≤ 0,6

α > 0,6

α ≤ 0,4

α > 0,4

U ≤ 2,3

U ≤ 1,5

U ≤ 2,3 FV

U ≤ 1,5 FV

α é absorbância à radiação solar da superfície externa da cobertura.
NOTA
O fator de ventilação (FV) é estabelecido na ABNT NBR 15220-2.
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Fonte: IPT
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Fonte: IPT
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Fonte: IPT
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ACÚSTICA
Tabela 6 – Nível de pressão sonora de impacto
padronizado ponderado, L’nT,w para ensaios de campo
Sistema
Cobertura acessível de uso coletivo

L’nT,w
dB
≤ 55
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ACÚSTICA
Tabela 17 — Valores mínimos da diferença padronizada de nível ponderada, D2m,nT,w,
da vedação externa de dormitório
Classe de
ruído

Localização da habitação

D2m,nT,w [dB]

I

Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de
quaisquer naturezas.

≥20

II

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

≥25

Habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e de
≥30
outras naturezas, desde que conforme a legislação.
Nota
Para vedação externa de salas, cozinhas, lavanderias e banheiros, não há
exigências específicas.
III*

*Em regiões de aeroportos, estádios, locais de eventos esportivos, rodovias e ferrovias há necessidade de estudos
específicos
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Verificação da resistência ao impacto em
telhados

Massa do corpo-duro, altura e energia do impacto
Percussor de impacto

Corpo-duro (esfera de aço maciça)

m
g

65,6

H
m

E
J

1,50

1,0

2,30

1,5

3,80

2,5
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Determinação de resistência da platibanda
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Parte 6 - Sistema hidrossanitários
Inicio: 22/02/2011
Número de reuniões: 04
Principais tópicos: - Resistência a impacto de tubulações aparentes (ensaio em obra).
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C o r p o
mole

Impacto de utilização
Distância de
Meio de
aplicação (d)
aplicação
Saco de couro
40,0 kg
0,3 m
1)

Corpo duro

0,5 kg

Tipo de
impacto

1)

Massa de
impacto

0,5 m

Esfera maciça
de aço

Massa de
impacto

Impacto limite
Distância de
aplicação(d)

40,0 kg

0,6 m

1,0 kg

1,0 m

Saco cilíndrico de couro com 0,30 m de diâmetro preenchido com areia seca.

Meio de
aplicação
Saco de
couro 1)
Esfera maciça
de aço
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Anexo A
(Normativo)
Lista de verificações para os projetos
a)Fase A – Concepção do produto;
b)Fase B – Definição do produto;
c)Fase C – Identificação e solução de interfaces;
d)Fase D – Projeto de detalhamento de especialidades;
e)Fase E – Pós-entrega dos projetos;
f)Fase F – Pós-entrega da obra.

Obrigado!	
  
engenharia@sindusconpr.com.br

