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1. RESUMO 

O trabalho consiste em abordar a Nova Norma de Desempenho NBR 15.575 e os 

conceitos inovadores que a mesma aplica. Dentre todos os tópicos que o texto traz, 

o escolhido para ser abordado foi o assunto da Segunda Parte da Norma – 

Requisitos para os Sistemas Estruturais. Em um primeiro momento o presente 

trabalho explica os principais conceitos da Norma e da parte escolhida. Em seguida 

faz uma comparação das principais mudanças entre a Nova Norma e a Norma de 

Projeto de Estruturas de Concreto – NBR 6118. 

2. INTRODUÇÃO 

Uma Norma de Desempenho é um conjunto de requisitos e critérios estabelecidos 

para a melhoria do desempenho de todas as etapas de um edifício visando um 

conforto de seus usuários. A nova Norma de Desempenho NBR 15575:2013 tem 

seu texto originalmente publicado em 2010 porém, passou por diversas discussões 

até entrar em vigor no dia 19 de julho de 2013. A mesma trata sobre os principais 

sistemas das edificações, mostrando como estas devem se comportar e 

desempenhar o seu papel ao longo do tempo, além das suas condições de uso e 

manutenção. Seu principal conceito está em torno do Desempenho de uma 

edificação. Significa qual o comportamento que a mesma e seus componentes 

deverão exercer ao longo de seu uso. Este desempenho pode variar de um local 

para o outro e de um ocupante para outro, ou seja, varia de acordo com as 

condições de exposição da edificação, possuindo assim, uma especificação que 

varia de acordo com o tipo de construção.  

Outro conceito importante a ser discutido, que é considerado pela Norma, é o de 

vida útil. Representa o período de tempo que o edifício e seus sistemas deverão 

prestar às atividades previstas em projeto, atendendo aos níveis de desempenho 

solicitados pela norma. Devendo considerar o período de tempo e as manutenções 

previstas.  

Esta norma surge como um divisor de águas para a construção civil, uma vez que as 

normas anteriores não abordavam tão diretamente os conceitos citados e, por isso 

sua discussão merece uma atenção especial. 

 

 



3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é fazer um Estudo comparativo da Nova Norma de 

Desempenho NBR 15575:2013 com a Norma de Projeto de Estruturas de Concreto 

– Procedimento NBR 6118:2007.   

 

4. METODOLOGIA 

Para que esta comparação seja feita será necessário fazer um estudo aprofundado 

da Norma NBR 15575 com sua leitura, bibliografias indicadas, pesquisa de textos 

adicionais e Normas Comentadas.  

Para a análise e apresentação da pesquisa será feito um Estudo de caso de uma 

estrutura previamente feita. Em um primeiro momento a estrutura será analisada de 

acordo com a NBR 6118:2007 e depois a mesma estrutura feita com a nova Norma 

de Desempenho, observando assim as principais diferenças em relação à qualidade 

do projeto. Dentro destas comparações serão propostas soluções de como 

aumentar a vida útil da edificação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho consiste de uma primeira parte teórica, feita a partir da Bibliografia 

indicada onde foram abordados os principais conceitos da Norma.  

O conceito de Desempenho é o mais importante para essa nova visão que a Norma 

traz. Consiste basicamente em dizer que todos os Sistemas da Edificação devem 

desempenhar uma determinada função, e por isso uma série de manutenções 

devem ser feitas ao longo do tempo para que haja um aumento da vida útil. As 

mudanças da Norma trazem uma série de novas medidas que serão adotadas na 

Construção Civil inclusive a com relação às responsabilidades assumidas durante a 

construção do Empreendimento. Sobre os Requisitos Estruturais, os principais 

conceitos abordados pela Norma e pesquisados no trabalho foram às verificações 

de fissuras e flechas que devem ocorrer no Estado Limite de Serviço. 

O trabalho ainda encontra-se em desenvolvimento onde agora será feita a 

comparação de um projeto estrutural feito com a Norma pré-existente e o mesmo 

feito com a nova Norma. Além disso, serão feitas pesquisas de materiais que 



possam ajudar na conservação da edificação para que a vida útil de projeto prevista 

em norma possa ser atendida. Por enquanto não existe um resultado final, porém 

espera-se que ao final do trabalho algumas boas práticas da construção possam ser 

propostas para que a Norma possa exercer o seu papel da melhor maneira possível.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A NBR 15575 veio para solucionar problemas e gerar maior qualidade nos produtos 

que não eram especificados nas normas anteriores. Em uma visão geral, entrou em 

vigor para atuar complementando o conjunto de normas prescritivas da ABNT, 

considerando diferentes interfaces entre os elementos da construção. Um grande 

avanço no ponto de vista técnico como também nas relações do consumo foi à 

inclusão de vida útil de projeto no produto. Desta forma, teremos de um lado os 

construtores buscando novas formas de melhoria de seus produtos, atendendo as 

mais rígidas analises de qualidade e construtores mais responsáveis por ônus 

decorrentes de patologias que se manifestem em construções recém-entregues, e 

de outro lado, teremos consumidores mais atentos e conscientes da importância da 

manutenção preventiva e reparadora dos equipamentos e sistemas do edifício ao 

longo do tempo. 
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