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 Patologia das edificações:

“Ciência que estuda as origens, 

causas, mecanismos de ocorrência, 

manifestações e conseqüências das 

situações em que os edifícios ou suas 

partes deixam de apresentar o 

desempenho mínimo pré-estabelecido

Conceitos e definições

Necessidade

de normalização
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Edificações habitacionais — Desempenho

 Parte 1: Requisitos gerais; 

 Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais; 

 Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos; 

 Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações 
verticais internas e externas; 

 Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas; 

 Parte 6: Requisitos para os sistemas 
hidrossanitários. 
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Idéia geral
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 Desempenho

Comportamento em uso de uma edificação 

e de seus sistemas

Desempenho, durabilidade e vida útil

Bom Ruim
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Desempenho, durabilidade e vida útil
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Desempenho, durabilidade e vida útil
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Desempenho, durabilidade e vida útil

Vida Útil – VU

Período de tempo em que um 
edifício e/ou seus sistemas se 
prestam às atividades para as 
quais foram projetados e 
construídos, com atendimento 
dos níveis de desempenho 
previstos nesta Norma, 
considerando a periodicidade e 
a 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 ou contratual).
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Desempenho, durabilidade e vida útil

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 atendimento da 

periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados 
no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção (a VUP não pode ser 

confundida com tempo de vida útil, durabilidade, prazo de garantia legal ou 
contratual).
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Desempenho, durabilidade e vida útil
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A norma 15575 aplica-se a edificações habitacionais com qualquer número 
de pavimentos, geminadas ou isoladas, construídas com qualquer tipo de 
tecnologia, trazendo em suas respectivas partes as ressalvas necessárias no 
caso de exigências aplicáveis somente para edificações de até cinco 
pavimentos (grifadas em vermelho no Guia).

Além de pisos cimentícios, cerâmicos etc todos os requisitos da NBR 15575 
também aplicam-se a pisos elevados, pisos flutuantes e outros.

Abrangência
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Os requisitos e critérios
de desempenho são válidos

em nível nacional, devendo para 
tanto considerar as especificidades 

regionais do Brasil.

Onde se aplica?

Abrangência
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Incorporador

A - 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 prover aos diferentes projetistas as informações 
necessárias. Como riscos previsíveis, exemplifica-se: presença de aterro sanitário 
na área de implantação da obra, contaminação do lençol freático, presença de 
agentes agressivos no solo e outros passivos ambientais.

B - Em consonância com os projetistas / coordenação de projetos, e com usuários 
eventualmente, definir os níveis de desempenho (Mínimo, Intermediário ou Superior) 
para os diferentes elementos da construção e/ou para a obra como um todo.

Responsabilidades
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Construtor

A - Ao construtor, ou eventualmente ao incorporador, cabe elaborar os Manuais 
de Uso, Operação e Manutenção, bem  como proposta de modelo de gestão da 
manutenção,  em atendimento às normas NBR 14037 e NBR 5674, que devem 
ser entregues ao usuário da unidade privada e ao condomínio se for o caso 
quando da disponibilização da edificação para uso.

B - Os Manuais de Uso, Operação e Manutenção da edificação podem registrar os 
correspondentes prazos de Vida Útil de Projeto (VUP) e, quando for o caso, os prazos 
de garantia oferecidos pelo construtor ou pelo incorporador, recomendando-se que 
esses prazos sejam iguais ou maiores que os apresentados no item 14 deste guia.

Responsabilidades
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A - Os projetistas devem estabelecer e indicar nos respectivos memoriais e 
desenhos a Vida Útil de Projeto (VUP) de cada sistema que compõe a obra, 
especificando materiais, produtos e processos que isoladamente ou em conjunto 
venham a atender ao desempenho mínimo requerido. Com este intuito o projetista 
deve recorrer às boas práticas de projeto, às disposições de normas técnicas 
prescritivas, ao desempenho demonstrado pelos fabricantes dos produtos 
contemplados no projeto e a outros recursos do estado da arte mais atual.

B - Quando as normas específicas de produtos não caracterizem desempenho, ou 
quando não existirem normas específicas, ou quando o fabricante não tiver publicado o 
desempenho de seu produto, compete ao projetista solicitar informações ao fabricante 
para balizar as decisões de especificação. Quando forem considerados valores de VUP 
maiores que os mínimos estabelecidos na NBR 15575, estes devem constar dos 
projetos e/ou memorial de cálculo.

Projetista

Responsabilidades
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Caracterizar o desempenho do componente, elemento ou sistema 
fornecido de acordo com a norma NBR 15575, o que pressupõe fornecer 
também o prazo de vida útil previsto para o bem fornecido, os cuidados na 
operação e na manutenção do produto, etc. Podem também ser fornecidos 
resultados comprobatórios do desempenho do produto com base em 
normas internacionais ou estrangeiras compatíveis com a NBR 15575.

Fornecedor de insumo, material, 

componente e/ou sistema

Responsabilidades
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Usuário

Ao usuário da edificação habitacional, proprietário ou não, cabe utilizar 
corretamente a edificação, não realizando sem prévia autorização da 
construtora e/ou do poder público alterações na sua destinação, nas cargas ou 
nas solicitações previstas nos projetos originais. Cabe ainda realizar e registrar 
as manutenções preventivas de acordo com o estabelecido no Manual de Uso, 
Operação e Manutenção do imóvel e nas normas NBR 5674 e 14037.

Responsabilidades
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Dúvida?
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