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O DESEMPENHO DAS 
ESTRUTURAS DE 

MADEIRA 
ENGENHEIRADA 

Luciana A. de Oliveira 
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Roteiro fala Luciana 
Oliveira 

Estrutura  

• conceito de ciclo de vida das edificações 

• conceito de desempenho e a NBR 15.575:2013  

• Produto inovador 

• Sistema x componentes x avaliação 

 

O que é o ciclo de vida da 
edificação? 

= 
processo de produção e uso da 

edificação? 

O ciclo de vida das edificações 
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Desempenho x NBR 15575 

Conceito de desempenho 

DESEMPENHO: COMPORTAMENTO EM USO 

• Na essência, é a prática de se pensar em termos 
de fins e não de meios; 

 

• Foco nas exigências do produto (edifício ou 
outra construção), no seu comportamento em 
uso e não na prescrição de como ele é 
construído. 

 

Desempenho = comportamento em uso 

Desempenho na construção civil  

ESPECIFICAÇÃO POR DESEMPENHO 
X 

Função 
X 

Condições de uso 
x 

Condições de exposição 
x  

Exigências específicas 

Premissas -  PRODUTO INOVADOR Produtos inovadores 

• Estabelecer parâmetros para desenvolvimento de 
regulamentação (normas  e diretrizes técnicas) 

– Estudos prospectivos 

– Avaliações prévias 

– Aprendizados com o exterior e nacionais 

– Aplicações em escala protótipo 

– Aplicações em escala piloto 
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Produto inovador com Documento 
de Avaliação 

•  Documento nacional, tipo 
DATec – SINAT 

• Documento estrangeiro tipo 
AvisTechnique,  

 

• Relatórios Técnico de Avaliação, 
especialmente de Instituições/ 
laboratórios com ensaios 
acreditados 

 

• Pareceres técnicos com 
relatórios de ensaios ou 
avaliação pós-ocupação 

• Parecer sobre durabilidade – 
histórico de utilização 

• Informações devem ser  
solicitadas aos fornecedores 

• Identificar as informações: 

• Características dos materiais 
que interferem na 
durabilidade do respectivo 
elemento 

• Comportamento/desempenho 
do elemento, ao menos 
segundo a NBR 15.575/2013 

 

Produto inovador  sem Documento 
de Avaliação 

,  
  

• FAD’s = informações de 
domínio do setor e se 
referem a soluções 
construtivas já usadas 
tradicionalmente 

• Referência: normas 
técnicas existentes 
(NBR´s) 

• Datec’s  = informações de 
inovação tecnológica 
proprietária de seu 
detentor 

 

• Referência = Diretriz 
SiNAT 

• Auditorias técnicas em 
escala real 

• Acompanhamento ao 
longo do tempo 

Sistemas x componentes x avaliação 
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Análise estrutural  - modelagem computacional 

Durabilidade frente à 
biodeterioração 

Durabilidade frente à ação da 
umidade 

Principios : 1) deflection; 2) drainage; 3) drying; 
4) durable materials 

Durabilidade  

Laboratório – IPT -Brasil 

Segurança contra incêndio 

Entender as 
diferenças da 

regulamentação 
e cenários do 

exterior e Brasil 
Luciana A. de Oliveira 

Engenheira Civil, Dra 

luciana@ipt.br 

LCSC/CETAC/IPT 
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