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Conceito de Desempenho 
 

Uma edificação pode ser encarada com um produto cuja função 

é atender as exigências dos usuários. Este produto deve reunir 

todas as características de forma a atender sua função básica. 

Se este produto atende ou não às exigências dos usuários é 

necessária a verificação de seu desempenho por meio da 

avaliação dos requisitos de desempenho. 

Desempenho relaciona-se com a edificação como sendo o 

comportamento em utilização da mesma. Assim o produto 

edificação deve reunir as características que propiciem realizar 

suas funções quando solicitado às influências do meio, que 

ocorrem durante sua vida útil. 

É importante ressaltar que há diferença entre a aplicação do 

conceito de desempenho a sistemas e materiais.  

Aos sistemas associa-se a compatibilização destes às 

exigências dos usuários independente dos materiais utilizados. 

Para os materiais está associado a durabilidade do material e a 

correspondente capacidade de exercer sua função como parte 

do sistema. 



NBR 15 565 teve como base a ISO 6241  

Considera as  Exigências dos usuários  que são avaliadas por 
requisitos, critérios, métodos de avaliação e níveis de  desempenho. 
 
• Desempenho estrutural  
• Segurança contra incêndio 
• Segurança no uso e operação 
• Estanqueidade 
• Desempenho térmico 
• Desempenho acústico 
• Desempenho lumínico 
• Saúde, higiene e qualidade do ar 
• Funcionalidade e acessibilidade 
• Conforto tátil-visual e antropodinâmico 
• Durabilidade e manutenibilidade 
• Adequação ambiental 



Ciclo de vida da Edificação (VUP) 



Síntese das características  
da Construção Civil(*) (Meseguer, 1991) 

(*) (Meseguer, 1991) 

•Caráter nômade; 
•Cria produtos únicos e não produtos seriados; 
•Produção centralizada (operários móveis em 
torno de produto fixo); 
•Tradicional, com grande inércia as alterações; 
•Utiliza, em geral, mão de obra pouco 
qualificada; 
•Feita à intempérie, submetidas as 
adversidades do tempo, a ações de vandalismo, 
etc.; 
•Produto é único ou quase único na vida do 
usuário; 
•Emprega especificações complexas, quase 
sempre contraditórias; 
•As responsabilidades são dispersas e pouco 
definidas; 
• Baixo grau de precisão  qualquer que seja o 
parâmetro que se contemple: orçamento, 
prazo, resistência mecânica, etc. 



Considerando as Avaliações(*) propostas 
pelo Engo Tito Lívio 

(*) Artigo “ Avaliação Técnica do Desempenho em Edificação e  a Norma NBR 
15.575/2013 da ANBT”. Revista do Instituto de Engenharia , 2014  
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Agregando Avaliações, Etapas do Ciclo de 
vida da Edificação, Características da 
Construção Civil  e Desempenho 



Ressalta-se a importância da visão sistêmica do processo 
produtivo da Construção Civil, que associada às dimensões da 
Qualidade e das exigências dos Usuários, resulta numa 
modalidade de projeto para a Construção Civil, em particular as 
Edificações,  onde predomine os conceitos de atendimento ao 
Desempenho. 

Visão Sistêmica da Edificação 

1 - Estrutura: 
Fundações e 
Superestrutura 

2 – Envoltória 
externa: 
Abaixo do 
solo e acima 
do solo 

3 – Divisórias espaciais externas: 
Verticais, horizontais e inclinadas 

4 – Divisórias espaciais internas: 
Verticais, horizontais e inclinadas 

5 – Sistemas (Instalações) Prediais: 
- Água (Fria, Quente e Pluvial), 
Esgoto; 
-Aquecimento, ventilação e 
condicionamento; 
- Gás; 
- Eletricidade; 
- Telecomunicações; 
-Transporte mecânico; 
-Transporte pneumático; 
-Segurança 



Por quê projetar? E projetar bem? 

Para evitar ou minimizar as falhas nas 
edificações que são a primeiras 
manifestações de deterioração do 
desempenho da edificação! 



ANÁLISE DE FALHAS EM TRÊS CONSTRUTORAS 



 FALHAS POR SISTEMA 



ELEMENTO 
ANO DE ENTREGA 

TOTAL 
1º 2º 3º 4º 5º 

Água Pluvial 23 15 9 1 0 48 

Instalação de água fria 894 172 101 18 29 1.214 

Instalação de esgoto 802 207 64 22 17 1.112 

Louça sanitária 796 87 24 3 4 914 

Metal sanitário 1.300 55 11 1 0 1.367 

Instalação de água quente 152 35 13 6 1 207 

Instalação de gás 67 14 7 0 0 88 

Sistema de exaustão 144 26 170* 8 2 350 

Instalação elétrica 1.064 170 54 21 4 1.313 

Interruptor e tomada 121 2 2 0 0 125 

Instalação de TV a cabo 190 13 5 0 0 208 

Instalação telefônica 607 25 5 1 0 638 

Sistema de segurança 93 4 3 0 0 100 

TOTAL 6.253 825 468 81 57 7.684 

PERCENTUAL 81,3% 10,7% 6,1% 1,1% 0,8% 100% 

 DISTRIBUIÇÃO DAS FALHAS POR ELEMENTO DOS 
SISTEMAS PREDIAIS POR ANO (ATÉ 5º ANO) 



OCORRÊNCIA DAS FALHAS POR ELEMENTO DOS 
SISTEMAS PREDIAIS POR ANO (ATÉ 5º ANO) 
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SAIR DO: 
Enfoque reducionista (analítico), ou seja, a abordagem analítica é aquela em que o 
todo é subdividido em partes indivisíveis e onde se procura estudar suas 
propriedades e comportamentos, e a partir daí explicar o comportamento do todo. 
É pratica comum valer-se do método reducionista quando se projeta um edifício, 
assim a arquitetura, a estrutura e as instalações são trabalhadas separadamente, 
onde se procura as melhores soluções para cada um destes projetos parciais para no 
final obter-se um projeto de edifício como sendo a somatória dos projetos de 
arquitetura, estrutura e instalações.  O resultado final deste tipo de projeto muitas 
vezes gera conflito quando da execução do mesmo, visto que os projetistas não se 
inter-relacionaram durante a fase de projeto. E muitas vezes estes edifícios quando 
em uso recebem críticas dos usuários, forçando de uma maneira ou outra a 
adaptação do usuário à edificação ou vice-versa. 

AVANÇAR  PARA: 
Enfoque expansionista (sintético), que aborda as partes da edificação como sendo 
subsistemas que se inter-relacionam entre si, formando o sistema edificação. Cada 
subsistema tem uma função e dessa forma o projeto da edificação requer soluções 
integradas dos projetos de arquitetura, estrutura e instalações. 
O modo sintético de abordagem é mais abrangente que o analítico levando à 
soluções mais consistentes quando se está projetando edifícios e suas partes. Neste 
caso o produto final, a edificação, reúne as características essenciais que permitem a 
convivência harmoniosa do usuário na edificação.  
 

Qual forma de projetar pode contribuir 
para evitar ou minimizar as falhas? 



Tipo de norma Qtdade % 

P 

P 

Projeto e especificação de 

materiais e componentes 
223 59 

E Execução de serviços 38 10 

E Controle tecnológico 106 38 

U Manutenção 2 1 

Total 375 100 

QUAIS AVALIAÇÕES USAR NAS FASES 
PPEEU?  
Normas NBR aplicáveis à construção 
de edifícios ( até 2005)  
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Como melhorar o cenário? 
Com formação, treinamento e 
capacitação que promova um câmbio 
na forma atual de projetar, que é a de 
projetar para Funcionar, para a forma 
de projetar para Desempenhar! 

 
Grato pela atenção e vamos ao Debate 
 



Engo.Tito: 

• O Instituto de Engenharia tem propostas para 

melhoria nos Currículos das faculdades? O que e 

como o IE planejando para suprir a lacuna de 

capacitação que permita a disseminação desses 

novos conceitos de projetar? 

 

Dr. Puoli: 

• Como imputar ao projetista o desatendimento das 

exigências da NBR 15.575 da ABNT no tocante à fase 

de planejamento, visto que o mesmo não foi 

capacitado nesta nova forma de pensar/projetar?  

Aos ilustres colegas debatedores  

cabe perguntar: 


