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Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Normas de desempenho são estabelecidas
buscando atender exigências dos usuários, que,
independentemente dos seus materiais
constituintes e do sistema construtivo utilizado.
Nesta apresentação teremos o foco nas exigências
da impermeabilização ou de maneira mais ampla,
na estanqueidade, quanto ao seu comportamento
em uso e não na prescrição de como os tipos de
impermeabilização são aplicados.

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
A revista E & A – Engenharia e Arquitetura publicou
uma matéria intitulada:
“NBR 15.575 Completa um ano. O que mudou”
Diversos especialistas concordaram que a NBR 15575 só trouxe
benefícios e sua mudança foi muito positiva.
Entre todos os comentários, elenco o de Luiz Manetti, secretário
da comissão de estudos da Norma de Desempenho de
Edificações.
”No último ano visitei mais de 120 empresas,
entre construtoras, incorporadoras e projetistas por todo o Brasil.”
Revista E & A – Engenharia e Arquitetura - em 30.07.14

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Nessas reuniões o Eng. Manetti fez três perguntas:

Conhece, leu ou implantou a Norma?
Mais de 90% dos profissionais (aproximadamente 1.100)
conheciam ou já ouviram falar e 15% já leram.
“Isso explica muito o medo do mercado, baseado mais em boatos
ou opiniões do que no texto propriamente dito.
O tamanho da norma assusta, mas diferente de todas as outras
normas brasileiras, esta é escrita em linguagem mais simples
e fácil”.
Revista E & A – Engenharia e Arquitetura - em 30.07.14

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Durante o 7º Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável,
em São Paulo, realizado em Novembro de 2014, Simone
Cristina Ormieres, apresentou um relato sobre a participação da
Caixa Econômica na elaboração da ABNT NBR 15.575:2013.
“A Caixa participou da discussão como representante do
consumidor”, destacando a atuação do banco na área de
habitação.
A Caixa exige, já no contrato, que as construtoras atendam aos
itens da norma de desempenho. “Como toda a lei, a norma tem
que ser atendida e cumprida”. “Dessa forma, a construção fica
mais qualificada e a obra tem mais qualidade”,
Gerencia nacional de padronização e normas técnicas da construção civil da Caixa Econômica Federal

O QUE A NBR 15575:2013 QUER EVITAR!
Uma matéria intitulada “Moradores de apartamentos novos
convivem com irregularidades na obra”, citou construtoras
que entregaram imóveis recheados de problemas em Goiânia,
Rio e Porto Alegre e comentários de um perito que verificou
diferentes riscos e falhas nas construções.
Cita um site de reclamações na internet evidenciando que nos
três primeiros meses de 2014 o número de relatos sobre
problemas de infraestrutura em prédios recém-entregues subiu
36 % em relação ao mesmo período do ano de 2013.
Foram 4631 reclamações, de janeiro a março de 2014.
Programa Fantástico da rede Globo de 18.05.2014

O QUE A NBR 15575:2013 QUER EVITAR!
“Infiltração nas unidades, rachaduras, problemas com portas ou
janelas que não se fecham adequadamente, desnível nos pisos”,
conta o presidente do Comitê de Habitação da OAB de São Paulo
Marcelo Tapai.
Há dez meses, o advogado Adriano Lima comprou seu primeiro
apartamento, de 48 metros quadrados. O resultado?
“Problemas de infiltração, problemas com esgoto, com gás, com
energia elétrica”, conta Adriano Lima, advogado.
Nas áreas comuns e nos apartamentos, ele mostra rachaduras,
buracos, vazamentos e infiltrações. “O esgoto voltou pela
tubulação da pia e da máquina de lavar”, afirma Adriano.
Até em lugar onde água é um perigo. “Está havendo infiltração ao
lado das caixas de energia. A parede está úmida.
está muito úmida”, conta o advogado.
Programa Fantástico da rede Globo de 18.05.2014

O QUE A NBR 15575:2013 QUER EVITAR!
A matéria mostrou ainda o Carlos Eugênio, que é um perito
especializado em condomínios, para verificar quais os riscos
que as falhas na construção dessa obra oferecem para os
moradores.
Fantástico: Esse teto, o que é, parece uma estalactite, é isso?
Carlos Eugênio: É uma falha do sistema de impermeabilização.
É altamente agressiva à armadura do concreto.
Fantástico: É normal isso acontecer em um prédio que não tem
nem um ano?
Carlos Eugênio: Não, não é normal. Serviço mal feito e tem
que ser refeito.
Programa Fantástico da rede Globo de 18.05.2014

O QUE A NBR 15575:2013 QUER EVITAR!
Quase 50% das casas do Minha Casa Minha Vida
têm falhas de construção
Em um total de 688 empreendimentos, foram identificadas falhas de
execução em 336, que concentram quase 93 mil unidades.
Principais problemas são: trincas e fissuras (30,8%), infiltração (29%),
vazamentos (17,6%) e cobertura (12,3%).
Os problemas não são excludentes, ou seja, um mesmo imóvel pode
ter mais de uma determinada situação. A grande maioria dos
problemas identificados está relacionada com falhas ou deficiências
dos ambientes por causa da incidência de água.

Jornal O Estado de São Paulo - edição de 06.02.2017

O QUE A NBR 15575:2013 QUER EVITAR!

Site www.m.extra.globo.com – 03.07.2018

Definições da ABNT NBR 15575:2013
Áreas molhadas - áreas da edificação cuja condição de uso e
exposição pode resultar na formação de lâmina d’água (por exemplo,
banheiro com chuveiro, área de serviço e áreas descobertas).

Áreas molháveis - áreas da edificação que recebem respingos
de água decorrentes da sua condição de uso e exposição e que
não resulte na formação de lâmina d’água(por exemplo, banheiro sem
chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas).

Impermeabilização do sistema de piso - conjunto de
operações e técnicas construtivas (serviços), composto por uma
ou mais camadas que tem por finalidade proteger as construções contra a
ação destrutiva por fluidos, vapores e umidade.

CRITÉRIO DA ABNT NBR 15575:2013
Estanqueidade de sistemas de pisos de áreas molhadas
Os sistemas de pisos de áreas molhadas não podem
permitir o surgimento de umidade, permanecendo a
superfície inferior e os encontros com as paredes e
pisos adjacentes que os delimitam secas, quando
submetidos a uma lâmina de água de no mínimo 10 mm
em seu ponto mais alto, por 72 h.

AVALIAÇÃO DA ABNT NBR 15575:2013
A superfície da face inferior e os encontros com as
paredes e pisos adjacentes, reproduzindo-se as
respectivas condições de utilização,
devem permanecer secos, quando submetidos
a uma lâmina de água de no
mínimo 10 mm em seu ponto mais alto, por 72 h.
Para as áreas molhadas, caso sejam utilizado sistemas
de impermeabilização previstos na NBR 9575 deve-se
atender a NBR 9574.

ABNT NBR 9575

ABNT NBR 9574

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Nesta fase é importante observarmos na NBR 15.575 – Parte 1, item 6.6 –
Relação entre Normas
“Quando uma norma brasileira prescritiva contiver exigências suplementares
à presente Norma, elas devem ser integralmente cumpridas”.
Vamos explorar as normas referentes à impermeabilização na ABNT:
“A NBR 9574:2008 – Execução de Impermeabilização estabelece em seu escopo
as exigências e recomendações relativas à execução de impermeabilização
para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção
contra a passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto
do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas
que a requeiram.”
“A NBR 9574:2008 se aplica às edificações e construções em geral, em
execução ou sujeitas a acréscimo ou reconstrução, ou ainda àquelas
submetidas a reformas ou reparos.”

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
“A NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto, estabelece as
exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização,
para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção
contra a passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto
do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas
que a requeiram.”
“A NBR 9575:2010 se aplica às edificações e construções em geral, em
execução ou sujeitas a acréscimo ou reconstrução, ou ainda àquelas
submetidas a reformas ou reparos.”
As normas citadas buscam o mesmo conceito, estanqueidade, e isto significa
que a norma NBR 15.575 deve ser entendida e aplicada, mas sem
desconhecermos às exigências existentes nas normas de impermeabilização,
onde devemos discutir e estabelecer as soluções e procedimentos
necessários a este fim.

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Parece uma narrativa elíptica, mas para entendermos melhor as interfaces,
vemos na NBR 15.575, Parte 1 as mesmas preocupações evidenciadas em
definições e requisitos, das NBR 9575 e NBR 9574, conforme segue:
Em 10.1 da NBR 15.575 – 1 - Generalidades
“A exposição à água de chuva, à umidade proveniente do solo e aquela proveniente do uso
da edificação habitacional, devem ser consideradas em projeto, pois a umidade acelera os
mecanismos de deterioração e acarreta a perda das condições de habitabilidade e de
higiene do ambiente construído.”
Em 10.2 - Requisito de estanqueidade a fontes de umidade externas à edificação.
“Assegurar estanqueidade às fontes de umidades externas ao sistema.”
Em 10.2.1 – Critério - Estanqueidade à água de chuva e à umidade do solo e
do lençol freático
“Atendimento aos requisitos especificados nas Partes 2 a 5 desta Norma.”
Em 10.2.2 - Método de avaliação.
“Análise do projeto e métodos de ensaio especificados nas NBR 15575-3 a NBR 15575-5.”

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Em 10.2.3 - Premissas de projeto
Devem ser previstos nos projetos a prevenção de infiltração da água de chuva e
da umidade do solo nas habitações, por meio dos detalhes indicados a seguir:
a) condições de implantação dos conjuntos habitacionais, de forma a drenar
adequadamente a água de chuva incidente em ruas internas, lotes vizinhos ou
mesmo no entorno próximo ao conjunto;
b) impermeabilização de porões e subsolos, jardins contíguos às fachadas e
quaisquer paredes em contato com o solo, ou pelo direcionamento das águas,
sem prejuízo da utilização do ambiente e dos sistemas correlatos e sem
comprometer a segurança estrutural. No caso de haver sistemas de
impermeabilização, estes devem seguir a ABNT NBR 9575;
c) impermeabilização de fundações e pisos em contato com o solo;
d) ligação entre os diversos elementos da construção (tais como paredes e
estrutura, telhado e paredes, corpo principal e pisos ou calçadas laterais).

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Observamos que a estanqueidade é importante e necessária para cumprir
com a NBR 15.575 - Parte 1, item 4 – Exigências dos usuários.
Mais claro isto tudo fica, quando entramos na discussão do Anexo C, nas
Considerações sobre durabilidade e vida útil.
A vida útil de projeto (VUP) é basicamente uma expressão de caráter
econômico de uma exigência do usuário.
Isto significa avaliarmos os riscos inerentes a manutenabilidade e o impacto
da impermeabilização, o que fica evidente na classificação das tabelas
C.1; C.3, C.4 e C.6 a seguir

Desafios da ABNT NBR 15575:2013

“Tabela C.1 – Efeito das falhas no desempenho”
Categoria

Efeito no desempenho

Exemplos típicos

A

Perigo a vida (ou de ser ferido)

Colapso repentino da estrutura

B

Risco de ser ferido

Degrau de escada quebrado

C

Perigo à saúde

Séria penetração de umidade

D

Interrupção do uso do edifício

Rompimento de coletor de esgoto

E

Comprometer a segurança de uso

Quebra de fechadura de porta

F

Sem problemas excepcionais

Substituição de uma telha

OBS. Falhas individuais podem ser enquadradas em duas ou mais categorias

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Tabela C.3 – Custo de manutenção e reposição ao longo da vida útil”
Categoria

Descrição

Exemplos típicos

A

Baixo custo de manutenção

Vazamentos em metais sanitários

B

Médio custo de manutenção ou reparação

Pintura de revestimentos internos

C

Médio ou alto custo de manutenção ou reparação
Custo de reposição (do elemento ou sistema) equivalente ao
custo inicial

Pintura de fachadas; esquadrias
de portas; pisos internos;
telhamento

D

Alto custo de manutenção e ou reparação
Custo de reposição superior ao custo inicial
Comprometimento da durabilidade afeta outras partes do
edifício

Revestimentos de fachada;
estrutura de telhados

E

Alto custo de manutenção ou reparação
Custo de reposição muito superior ao custo inicial

Impermeabilização de piscinas

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Tabela C.4 – Critérios para o estabelecimento da VUP das partes do edifício
Valor sugerido de VUP para os sistemas,
elementos e componentes

Efeito da falha

Categoria de VUP

Categoria de custos

(tabela C.1)

(tabela C.2)

(tabela C.3)

Entre 5 % e 8 % da VUP da estrutura
F
1
A
Entre 8 % e 15 % da VUP da estrutura
F
1
B
Entre 15 % e 25 % da VUP da estrutura
E, F
1
C
Entre 25 % e 40 % da VUP da estrutura
D, E, F
2
D
Entre 40 % e 80 % da VUP da estrutura
qualquer
2
D, E
Igual a 100 % da VUP da estrutura
qualquer
3
qualquer
NOTA 1 As VUPs entre 5 % e 15 % da VUP da estrutura podem ser aplicáveis somente a componentes.
As demais VUPs podem ser aplicáveis a todas as partes do edifício (sistemas, elementos e
componentes).
NOTA 2 Existem internacionalmente diversas e variadas proposições para determinação da VUP do edifício. No
entanto, em relação aos edifícios habitacionais, observa-se que elas apresentam notável convergência, situando a
VUP destes edifícios entre 50 e 60 anos.

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
VUP

Tabela C.6 (parcial) - Parte da
edificação
Estrutura principal

Exemplos de VUP
Fundações, elementos estruturais (pilares,
vigas, lajes e outros), paredes estruturais,
estruturas periféricas, contenções e arrimos

anos

Inter
Míni mediá Superi
mo rio
or
 50  63  75

 40
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 13
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4
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8
 13
3
8

 10
 17
4
 10

 12
 20
5
 12

4

5

6

Impermeabilização de caixa d’água,
jardineiras, áreas externas com jardins,
coberturas não utilizáveis, calhas e outros

8

 10

 12

de áreas internas, de
Impermeabilização manutenível apenas Impermeabilizações
piscina, de áreas externas com pisos, de
com a quebra dos revestimentos
coberturas utilizáveis, de rampas de

 20

 25

 30

Vedação externa
Cobertura

Piso externo
Pintura

Impermeabilização manutenível sem
quebra de revestimentos

Paredes de vedação externas, painéis de
fachada, fachadas cortina
Estrutura da cobertura e coletores de águas
pluviais embutidos
Telhamento
Calhas de beiral e coletores de águas pluviais
aparentes,
subcoberturas
fácilmente
substituíveis
Rufos, calhas internas e demais complementos
(de ventilação, iluminação, vedação)
Pétreo, cimentados de concreto, cerâmico
Pinturas internas; papel de parede
Pinturas de fachada, pinturas revestimentos
sintéticos texturizados
Componentes de juntas e rejuntamentos;
mata-juntas, sancas, golas, rodapés e demais
componentes de arremate.

garagem, etc.)

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Em uma palestra de 2009 do Eng. Prof. Dr. Enrique G. Valle,
intitulada
“A patologia das estruturas de concreto: suas origens e evolução”
ele expôs uma pesquisa da Espanha com a origem dos erros:
Origem dos Erros

%

Projetos

40 a 50

Execução

30 a 35

Materiais

10 a 15

Uso/manutenção

10 a 12

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Fica claro a importância de termos um projeto de Impermeabilização que busca
soluções de impermeabilização a serem adotadas numa dada construção,
de forma a atender às exigências de desempenho em relação à estanqueidade
dos elementos construtivos e à durabilidade frente à ação de fluidos, vapores
e umidade e demais interfaces com a NBR15.575.
Se a maior origem de erros esta nos projetos, podemos imaginar as
consequências do desconhecimento das normas que nos orientam
e disciplinam esta fase.
E se não tivermos os projetos, como vamos saber onde erramos?
Na conceituação?
Na execução?
Como vamos evitar a reincidência dos mesmos erros?
Como efetuar reparos ou manutenção?

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
Quase 50% das moradias do Minha Casa Minha
Vida têm falhas de construção
Levantamento do Ministério da Transparência
mapeou manifestações patológicas em
edificações da Faixa 1.
Anomalias em habitações populares de 110
municípios chama a atenção de acadêmicos em
universidades brasileiras

Revista Construção Mercado – Julho de 2017

Desafios da ABNT NBR 15575:2013
O documento evidenciou que 48,9% dos imóveis da Faixa 1, apresentaram
manifestações patológicas nas edificações, ou incompatibilidade em relação
ao projeto. As unidades foram construídas entre 2011 e 2014 e as auditorias
foram realizadas entre 2012 e 2014.
De um total de 688 empreendimentos (189.763 unidades habitacionais),
distribuídos em 110 municípios de 20 estados em todo o país, foram
identificadas falhas de execução em 336 projetos, que concentram quase
93.000 unidades.
Os principais problemas são trincas e fissuras (30,8%), infiltração (29%),
vazamentos (17,6%) e cobertura (12,3%). O estudo detectou que um
mesmo imóvel pode ter apresentado mais de uma manifestação patológica.
Ou seja, além da identificação das patologias “infiltração” e “vazamentos”,
que já incomoda cerca de 27.000 famílias, as outras manifestações podem
ser um caminho para passagem de água e incomodar as outras 66.000
famílias.
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU – Fevereiro 2017

Incumbências
dos
intervenientes

Projetistas
Vemos uma grande oportunidade de expansão do trabalho dos projetistas, que terão
que “projetar” diferente e cumprir com análise de projetos de outras áreas onde a
habitabilidade, funcionalidade e segurança no uso e operação da edificação serão os
requisitos mais demandados.
O projetista da impermeabilização tem estas responsabilidades, cumprindo com as
normas existentes, especificando adequadamente, detalhando a execução, analisando
os ensaios, pois uma infiltração ou a presença de umidade comprometem todos
requisitos demandados.
O código de ética profissional do CONFEA, Resolução 1002/2002, no Artigo 9º,
estabelece que no exercício da profissão são deveres do profissional, adequar sua
forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes
aplicáveis.

A palavra chave é Especificação

Fabricante ou prestador de serviços
O fornecedor deve cumprir com as normas técnicas dos produtos ou serviços
estabelecidas pelo CB 22 – Comitê Brasileiro de Impermeabilização.
Como as normas prescrevem técnicas e requisitos para que um produto ou serviço
seja de boa qualidade, o fornecedor tem obrigação de cumpri-las, conforme
estabelecido Código de Defesa do Consumidor, Art. 20, § 2º, impróprio.
O CDC estabelece ainda no Art. 39º. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços:
Alínea VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se
normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO.”
Já o Código Civil estabelece no art. 615, consequências para o não cumprimento:
“Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é obrigado
a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções
recebidas e dos planos dados, ou das regra técnicas em trabalhos de tal natureza.”

A palavra chave é Inovação

Construtoras
Entre outras leituras a NBR 15.575 serve para referenciar a responsabilidade dos
construtores, pois estabelece requisitos de qualidade e referências temporais de vida
útil que é diferente dos prazos das garantias.
O construtor é o primeiro responsável e solidário pelas falhas dos elos antecedentes
de todos os serviços e produtos usados na edificação, tais como, projetistas,
fornecedores de produtos e serviços, como estabelece o CDC, no artigo 25:
§ 1º - Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão
solidariamente pela reparação prevista nesta e nas Seções anteriores
§ 2º - Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou
serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor, importador que
realizou a incorporação.

A palavra chave é Responsabilidade

Consumidor
Aspectos legais também estão envolvidos no caso de negligência da manutenção das
estruturas.
Além das características legais que a legislação municipal de centros urbanos exige
de suas autoridades constituídas, estas têm o dever de alertar aos proprietários ou
gestores de edificações sobre suas responsabilidades frente ao Código Civil Brasileiro,
artigo n.º 937 da lei n.º 10406 de 10/01/2002.
Este documento registra expressamente:
“O dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína,
se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta”
Assim, os gestores de edifícios são responsáveis, civil e criminalmente, por eventuais
falhas estruturais, descuidos e suas consequências.
E, por isso, devem ter conhecimento de procedimentos a tomar na contratação
de equipes para avaliação e conforme o caso, para recuperação e
impermeabilização das estruturas

A palavra chave é Sustentabilidade

Esclarecimentos
legais sobre os
intervenientes

Mesmo que uma edificação atenda as normas técnicas pode estar
sujeita a questionamentos de ordem jurídica?

Sim, por falhas de projeto.
Há certas normas técnicas que devem ser obedecidas nos
projetos, mas há também uma margem de liberdade onde os profissionais desenvolvem
a sua arte e criatividade. O MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), por exemplo,
está processando o renomado arquiteto Frank Gehry, alegando sérias falhas de
concepção e design no State Center, um prédio conhecido por suas paredes
não-convencionais e ângulos radicais.
O Instituto afirma que o edifício tem goteiras, problemas de drenagem e ferrugem
brotando no muro externo, que neve e gelo caem perigosamente de janelas e telhados,
o que bloquearia saídas de emergência e poderia causar danos. Enfim, diversas falhas de
concepção, de projeto.
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A norma de desempenho, ao estipular sobre vida útil de estruturas,
influencia de que maneira as responsabilidades de construtores e
projetistas?
A norma de desempenho prevê prazos em que os diversos sistemas da edificação
devem atender aos respectivos requisitos desde que realizada a manutenção necessária
nesse período, naturalmente.
Esses prazos são as referencias dos períodos de responsabilidade do construtor.
Antes da norma de desempenho não havia clareza sobre os prazos de funcionamento
de determinados sistemas ou subsistemas da edificação. Isso fazia com que houvesse
um entendimento muitas vezes subjetivo por parte dos peritos, que são as pessoas nas
quais os juízes se apoiam para decidir as disputas judiciais.
Esses prazos estão previstos na norma de desempenho, de modo que os laudos
periciais e as decisões judiciais podem ser mais corretos e objetivos, o que é bom para
todos.
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A Norma define que tipo de produto atende a determinados
requisitos de desempenho?
Não!
Diferentemente das Normas prescritivas, que normatizam sistemas
ou produtos para especificação dos projetistas, a ABNT NBR 15575
estabelece padrões mínimos de desempenho término, acústico,
de iluminação, de segurança estrutural, etc. para a solicitação
aplicada – seja qual for.
Para isso exige a demonstração do atendimento a esses requisitos,
feitos em projeto ou por meio de ensaios e laudos de materiais
e técnicas tradicionais que tenham desempenho conhecido.

Fonte: PINI WEB – 14.02.2011

Quem vai fiscalizar o atendimento ao requisito de
desempenho ao
longo do tempo de um elemento, instalação ou sistema
construtivo?

A rigor não há nenhum órgão fiscalizador para essa finalidade,
a exceção de abordagens pontuais de perícias e de prefeituras.
O principal vigia tende a ser o próprio consumidor, que terá, com a
Norma NBR 15575, um instrumento embasado na Lei do Consumidor
para reivindicar a qualidade do imóvel adquirido.

Fonte: PINI WEB – 14.02.2011

Considerações de sustentabilidade
Começamos a pensar em sustentabilidade em um
contexto mais amplo, onde uma impermeabilização eficiente
e eficaz, como estabelecido nas normas prescritivas dos
produtos, na de elaboração de projetos, na de desempenho
das edificações.
Quando o usuário é obrigado a refazer as áreas tratadas,
por diferentes motivos, tais como: especificação incorreta,
produto inadequado, falta de qualificação da mão de obra,
desrespeito as limitações da impermeabilização, vamos
pedir para ela dar estabilidade à estrutura, quando o
objetivo é dar estanqueidade a mesma.

Considerações de sustentabilidade
Isto significa a necessidade de pensarmos profundamente no
desempenho da impermeabilização e das edificações, pois temos um
paradigma de sustentabilidade ambiental implícito.
Fica ainda uma última lembrança de que a construção civil, segundo
kerorguen, é responsável por 40% de toda emissão mundial de CO²,
pela extração de 40% de todos os recursos naturais e pela
produção de 40% de todos os rejeitos produzidos no planeta.
Uma impermeabilização adequada às necessidades de cada obra
certamente também contribuirá para reduzirmos estes índices.

Considerações de sustentabilidade
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