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APRESENTAÇÃO

É digna de vibrante satisfação a iniciativa de Gilberto Adib Couri de 

nos oferecer estas referências fundamentais à análise e ao entendimento 

do desempenho das edificações, em especial no que toca às suas estruturas. 

Na condição de professor e profissional de reconhecido destaque no 

meio técnico, em especial na área das perícias de engenharia, o autor aborda 

a matéria de forma abrangente com ponto de partida na Engenharia Legal e 

na importância do conhecimento de dispositivos legais e normativos aplicá-

veis a edificações e à atividade pericial.

A exposição é rica em informações e recheada de exemplos, o que lhe 

confere caráter eminentemente prático, como é da natureza de quem, como 

o autor, se dedica ao ensino. Essas qualidades são realçadas por texto obje-

tivo e direto, como é do feitio dos bons peritos. 

O sistema estrutural tem sua importância salientada por Couri que bem 

observa aspectos que o distingue frente a todos os demais, notadamente 

pela condição de garantir estabilidade e por isso mesmo, em hipótese algu-

ma, poder falhar. 

As estruturas de concreto armado, foco central da obra, são tratadas em 

detalhes, desde sua composição e do papel de cada um dos componentes 

até manifestações patológicas usualmente observadas, causas e efeitos es-

miuçados, com trânsito pelas exigências de qualidade e pelo comportamen-

to face a esforços e tensões.

Todas as possíveis gêneses de fatores capazes de afetar o desempenho 

do concreto são exploradas pelo autor, ao reunir informações preciosas para 
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a análise técnica de danos de origem física, química e biológica, sem deixar 

de lado fatores que comumente produzem efeitos de grande impacto, como 

é o caso dos incêndios e das explosões.

A atenção aos ensaios e testes, desde os mais simples até os mais com-

plexos, é outro enfoque digno de destaque neste excelente trabalho por 

apresentar valioso leque de opções de apoio ao diagnóstico de comporta-

mentos anômalos e à identificação dos respectivos nexos de causalidade. 

Outro ponto explorado por Gilberto Couri, e que é alvo de grande in-

teresse tanto para os profissionais da perícia quanto para engenheiros e ar-

quitetos que se dedicam à recuperação estrutural, está focado nas interven-

ções que podem ser executadas para reforço ou para reparação. Roteiro de 

excepcional qualidade, com ilustrações, proporciona ao leitor desvendar os 

detalhes das ações necessárias às diversas modalidades de restauração.

“Perícias de Engenharia - Patologias em Estruturas de Concreto” certa-

mente se tornará um marco na literatura técnica da engenharia brasileira. A 

riqueza da abordagem e a elevada qualidade das informações reunidas tra-

zem para os profissionais que se dedicam à investigação de manifestações 

patológicas uma ferramenta que preenche importante espaço ainda não ex-

plorado em profundidade. Sem sombra de dúvida, a obra contribuirá signifi-

cativamente para aprimorar trabalhos de consultoria e laudos periciais.

A formação diferenciada e o talento de Gilberto Adib Couri permitiram 

que isso tenha sido possível. Boa leitura.

Octavio Galvão Neto
Engenheiro civil 
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INTRODUÇÃO

A engenharia é uma atividade que se desenvolve continuamente, am-

pliando os limites do conhecimento humano, permitindo que as outras ativi-

dades do homem sejam possíveis e se ampliem também.

A engenharia civil, como parte desse contexto, acompanha essa expan-

são das fronteiras do conhecimento humano, viabilizando, cada vez mais, 

obras grandiosas.

Como todas as especialidades da engenharia, a civil, está cada vez mais 

entrelaçada com as demais, havendo uma complementariedade entre elas.

Uma visão da atuação da engenharia civil classifica suas atividades em 

três grandes categorias: obras pesadas, montagem industrial e edificações.

Delas, a considerada de menor porte é a de edificações, porém é a que 

demanda maiores cuidados, pois congrega uma diversidade de itens, distin-

tos e usualmente mais frágeis e menos duráveis.

Após a Segunda Grande Guerra, a reconstrução de uma quantidade 

enorme de edifícios, e a recuperação de outros tantos, despertou a atenção 

para a necessidade constante de se preservarem os prédios como atividade 

organizada.

Este livro visa apresentar alguns aspectos, que ao longo dos anos con-

centraram nossas atividades e atenção, e foi alvo de estudos e aprendizado 

contínuos.

A Engenharia Legal, ramo em desenvolvimento e que desperta o in-

teresse progressivo de profissionais, tem demandado de seus militantes, 
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conhecimentos e forma de atuar que, por nossas atividades profissionais, 

permitiram coletar alguns procedimentos e conhecimentos, compilados sob 

a forma de texto.

Na verdade, esse livro nasceu da cobrança dos alunos, que demanda-

vam que se organizassem as informações apresentadas em sala de aula, para 

que as tivessem sempre disponíveis.

A patologia, ramo antigo na área médica, passou recentemente a per-

mear as preocupações dos engenheiros, e é uma visão que “veio para ficar”, 

e cada vez mais se faz necessária.

Hoje em dia há a clara percepção de que preservar edificações é impor-

tantíssimo e passa pela constatação que as demolir, para serem refeitas, tem, 

usualmente, obstáculos legais.

As legislações edilícias nas cidades ao longo do mundo, pelo crescen-

te adensamento populacional, cada vez são mais restritivas, impedindo que 

se construam prédios de mesmo porte daqueles que seriam eventualmente 

demolidos.

Adicionalmente, o custo de se refazer um prédio, na maioria das si-

tuações, é muito superior ao custo de se reformar (“retrofitar”, como se usa 

atualmente).

Para isso, é importante que se conheçam as causas da deterioração 

dos prédios, e a partir de um diagnóstico, se prescrevam as intervenções 

necessárias.

Esperamos que os profissionais, e principalmente os ex-alunos, possam 

tirar proveito desse texto e que ele os auxilie no desempenho de suas ativi-

dades profissionais.
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C A P Í T U L O

ENGENHARIA LEGAL –  
CONCEITOS BÁSICOS

Esse livro não é e nem pretende ser um livro de Direito, nem o autor 

é especialista no assunto, mas anos militando na área de engenharia legal 

nos levaram a colecionar um conjunto de informações que permitem auxi-

liar os profissionais atuantes na Engenharia Legal. Em algumas situações, 

poderia ajudar a orientar sua clientela da necessidade de buscar auxílio 

jurídico específico.

Isto esclarecido, é conveniente que o engenheiro que analisa uma si-

tuação de manifestação patológica estrutural tenha algum conhecimento do 

arcabouço legal que a acompanha.

1.1 ENGENHARIA LEGAL E A INSPEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

A Engenharia Legal é uma especialidade recente dentro da engenharia, 

e é bastante abrangente, pois congrega todas as outras especialidades, além 

de demandar conhecimentos específicos de áreas correlatas.

A visão primeira de quem se aproxima dessa especialidade é que ela 

está totalmente vinculada à área jurídica, sendo o apoio técnico que baseia 

e serve de suporte a uma enorme gama de demandas, algumas jurisdiciona-

lizadas, e outras resolvidas em fase anterior, pela demonstração técnica de 

uma ocorrência fática indiscutível.

1
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Na verdade, além dessas situações, existe uma gama bem maior de ati-
vidades aí contidas, pois as vistorias, análises e posteriores laudos técnicos 
ocorrem, em grande quantidade, também para orientar usuários submetidos 
a ocorrências que demandam atuação, intervenção ou organização, sem que 
esteja envolvida uma demanda ou uma disputa.

O profissional que atua na área de Engenharia Legal necessita de um 
conhecimento mínimo em normas e na legislação específica.

O primeiro ponto a ser abordado é a hierarquia das leis. Todos sabem 
que a lei máxima do país é a Constituição, e nenhuma lei, em qualquer ins-
tância, pode contrariá-la. Seu guardião é o Supremo Tribunal Federal. A partir 
daí, existem inúmeras leis, nas diversas instâncias, federal, estadual e mu-
nicipal, que tratam de assuntos diversos, inclusive muitas voltadas para as 
edificações e seus problemas.

Quando se fala em hierarquia das leis, o que se quer dizer é que existem 
leis que não podem contrariar outras, pré-existentes, de instância superior. 
Por exemplo, uma lei estadual não pode ir contra o que preceitua uma lei 
federal, de mesmo modo, uma municipal não pode contrariar uma estadual.

Dentro desse contexto, as leis que ficam imediatamente a seguir da 
Constituição são as leis ordinárias – os Códigos1. Um dos que particularmen-
te interessa conhecer é o Código do Processo Civil, Lei 13.105/15, que em 
seu artigo 473, dentre outros aspectos, disciplina, na área jurisdicional, o 

conteúdo exigido de um laudo pericial.

Art. 473. O laudo pericial deverá conter: 
I – a exposição do objeto da perícia; 
II – a análise técnica ou científica realizada pelo perito; 
III – a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando 
ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conheci-
mento da qual se originou; 
IV – resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, 
pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. 
§1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em lingua-
gem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 
conclusões. 

1 Por exemplo: Código Civil, Código do Direito do Consumidor, Código do Processo Civil, Código 
Tributário, Código Florestal, Código Penal, e outros mais.
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§2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, 
bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou 
científico do objeto da perícia. 
§3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 
podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 
obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder 
da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o 
laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros 
elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Outro ponto importante a ser observado é o que preceitua o artigo 39 

do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas:
...
VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competen-
tes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Na-
cional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

Muito embora não sejam leis, as normas publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT passam a ter força de lei, e devem ser 

atendidas.

O arcabouço normativo no âmbito da ABNT é grande, e em expansão, 

produzindo-se normas que disciplinam e orientam as atividades de serviços 

e de produtos, exigindo um padrão mínimo a ser obedecido.

Se for analisado, historicamente, o que ocorreu, a ABNT, desde os pri-

mórdios da década de 1940 começou a produzir normas, mas o fez de forma 

tímida e muito limitada.

Apenas a partir da década de 1980, com um esforço estimulado pelo an-

tigo BNH (Banco Nacional da Habitação), é que se empreendeu um esforço no 

sentido de se produzirem padrões de qualidade mínima para os produtos e ser-

viços. Isso veio num sentido único, atendendo a uma necessidade da sociedade.

Mas as mudanças não pararam por aí, pois o desenvolvimento tec-

nológico é crescente e veloz, fazendo com que atualizações nos padrões  
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normativos fossem modernizados, e outros criados. Ainda hoje há normas 
em vigor com mais de 20 anos, necessitando de rápida atualização.

A ABNT, cônscia dessa situação, promove a tentativa, e tem como meta, 
que todas as normas brasileiras tenham seus textos revistos com interstício 
de tempo não superior a 5 anos. Assim, a ABNT, seguindo as práticas interna-
cionais de normatização, de maneira a buscar a manutenção de seu acervo 
e assegurar a atualização técnica do conteúdo de suas Normas Brasileiras, 
consulta as partes interessadas responsáveis pela elaboração do documen-
to técnico, no período imediato ao de cinco anos da sua publicação, ou da 
última confirmação do texto da Norma Brasileira. Este processo é denomina-
do Análise Sistemática.

Essa análise consiste na avaliação de um texto de norma existente, a 
cada cinco anos, verificando se o mesmo precisa ser revisto, ou basta uma 
mera confirmação de sua conformidade, fazendo do antigo conteúdo, como 
novo. Assim, a sociedade sabe que tal texto está válido por novo período 
quinquenal. Esse procedimento ainda está em fase de implementação.

Para os profissionais atuantes em engenharia legal, existem algumas 
normas que se revestem de muita importância, pois disciplinam temas que 
envolvem diretamente a atividade.

Alguns pontos de algumas dessas normas serão analisados aqui.

1.2 NORMAS

A ABNT tem atualizado textos de normas e produzido novos textos, 

procurando auxiliar e orientar a atividade técnica, mas nem tudo que o pro-
fissional necessita está normatizado. Para complementar o atendimento a 
essa demanda, o IBAPE, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Enge-
nharia, tem divulgado padrões, que, em alguns casos, servem de base para a 
produção de novas normas brasileiras.

Existem algumas normas voltadas para o mercado de edificações, que 
interessam particularmente à atividade de engenharia legal.

A primeira delas é a NBR 14037/2011 – “Diretrizes para elaboração de 
manuais de uso, operação e manutenção das edificações – Requisitos para 

elaboração e apresentação dos conteúdos”
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Essa norma exige que o construtor/incorporador forneça, no ato da en-

trega das chaves de um imóvel novo, um manual, em duas versões, quais se-

jam: uma discorrendo sobre as áreas privativas e outra sobre a área comum 

do condomínio:

5.7.5.1 A elaboração do manual, objeto desta Norma, deve ser feita por 
empresa ou responsável técnico. A entrega do manual deve ser feita 
pela incorporadora ou construtora.
5.7.5.2 Em edificações condominiais devem ser entregues, no ato da 
entrega das chaves:
a) Aos primeiros proprietários, um exemplar do manual com informa-
ções sobre cada área de uso privativo, incluindo também informações 
julgadas necessárias sobre sistemas, elementos e componentes, insta-
lações e equipamentos de áreas comuns;
b) Ao primeiro representante legal do condomínio, um exemplar do 
manual específico às áreas comuns e seus equipamentos, incluindo o 
conjunto completo de projetos atualizados “como construídos” e es-
pecificações técnicas, indicados no Anexo A.
Fonte: NBR 14037/2011

Mais adiante será abordado o conteúdo desse Anexo A citado, que é de 

suma importância ser consultado pelo engenheiro, ao iniciar a vistoria de 

uma edificação.

A norma prossegue, esclarecendo que atualizações periódicas desses 

manuais devem ser feitas, principalmente quando há reformas ou modifica-

ções de uso. É usual ocorrerem tais situações, mas seus responsáveis não se 

atentam para essa obrigatoriedade. Em consequência, provocam obrigações 

legais aos proprietários e síndicos.

5.7.6 Atualização do manual
O manual deve conter uma advertência explícita e grifada ao proprie-
tário ou condomínio a respeito de sua responsabilidade pela atuali-
zação obrigatória do conteúdo do manual quando da realização de 
modificações na edificação em relação ao originalmente construído e 
documentado no manual original.
Fonte: NBR 14037/2011

Em complemento a esta advertência, deve-se pelo menos:
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a) expressar que a atualização deve necessariamente incluir a revisão 
e correção de todas as discriminações técnicas e projetos da edifi-
cação, além da revisão do manual;

b) informar que a atualização do manual pode ser feita na forma de en-
cartes que documentem a revisão de partes isoladas, identificando-se  
no corpo do manual os itens revisados, ou na forma de uma nova 
estrutura do manual, dependendo da intensidade das modificações 
realizadas na edificação;

c) informar que a atualização do manual é um serviço técnico, que 
deve ser realizado por empresa ou responsável técnico;

d) recomendar ao proprietário da edificação ou condomínio que as 
versões desatualizadas do manual sejam claramente identificadas 
como fora de utilização, devendo, porém, serem guardadas como 
fonte de informações sobre a memória técnica da edificação.

É importante observar que a exigibilidade da existência dos Manuais 
é para prédios entregues aos usuários após 30 de abril de 1998, quando a  
NBR 14037 teve sua validade estabelecida. 

Outra norma que deve chamar a atenção dos profissionais é a  
NBR 5674/2012 – “Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema 

de gestão de manutenção”.

Logo no início do texto, estabelece:

1 Escopo
Esta Norma estabelece os requisitos para a gestão do sistema de ma-
nutenção de edificações.
A gestão do sistema de manutenção inclui meios para:
a) preservar as características originais da edificação;
b) prevenir a perda de desempenho decorrente da degradação dos 
seus sistemas, elementos ou componentes;
c) Edificações existentes antes da vigência desta Norma devem se 
adequar ou criar os seus programas de manutenção atendendo ao 
apresentado nesta Norma. (grifo do Autor)
Os anexos desta Norma apresentam exemplos de modelos não restri-
tivos ou exaustivos a serem adaptados em função das características 
específicas da edificação.
Fonte: NBR 5674/2012
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Assim, todo e qualquer prédio tem a obrigação de ter seu Programa de 

Manutenção Preventiva, independentemente de sua idade ou porte, mesmo 

que a edificação seja anterior à publicação da norma.

Essa norma, em seu item 8, atribui de forma clara, ao síndico ou pro-

prietário, a responsabilidade pela confecção, manutenção e atendimento a 

esse Programa.

8 Incumbências ou encargos
8.1 O proprietário de uma edificação, o síndico ou a empresa tercei-
rizada responsável pela gestão da manutenção deve atender a esta 
Norma, às normas técnicas aplicáveis e ao manual de uso, operação e 
manutenção da edificação.
8.2 O proprietário de uma edificação ou o condomínio deve fazer cum-
prir e prover os recursos para o programa de manutenção preventiva 
das áreas comuns.
Fonte: NBR 5674/2012

É importante notar que a NBR 5674/2012 se reporta diretamente à  

NBR 14037/2011, informando que inspeções e atividades de manutenção 

(que servem como base para a elaboração do Programa de Manutenção Pre-

ventiva) devem ser discriminadas nos respectivos manuais (do proprietário 

e de áreas comuns).

Prosseguindo com o prescrito na NBR 5674/2012, tem-se:

4.2.1 As inspeções devem ser feitas atendendo aos intervalos constan-
tes do manual elaborado conforme a ABNT NBR 14037 e do programa 
de manutenção de cada edificação.
...
4.3.4 Esta Norma apresenta modelos de sistematização das atividades 
de manutenção a serem realizadas, e que são normalmente citadas no 
Manual do Proprietário e no Manual das Áreas Comuns entregues ao 
proprietário, atendendo à ABNT NBR 14037.
4.3.5 O Anexo A apresenta exemplos de modelos não restritivos para 
a elaboração do programa de manutenção preventiva. Contém suges-
tões com indicações de sistemas, para a periodicidade a ser ajustada 
em função das indicações dos projetos ou especificações técnicas.
Fonte: NBR 5674/2012
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Analisando o conteúdo dos Anexos das duas normas citadas, verifica-se 

que o Anexo A da NBR 14037/2011 apresenta a Tabela A.1, que relaciona a 

documentação que todo condomínio deve ter, e é de consulta obrigatória 

pelo profissional que vai vistoriá-la. Tem como conteúdo2:

Anexo A
(normativo)

Documentação técnica e legal do condomínio

Tabela 1.1 – Incumbência pelo fornecimento inicial a cargo da constru-
tora ou incorporadora – Incumbência pela renovação a cargo do pro-
prietário ou condomínio.

Documento
Incumbência pelo 

fornecimento inicial
Incumbência 

pela renovação
Periodicidade  
da renovação

Manual do 
proprietário

Construtora ou 
incorporadora

Proprietário
Pelo proprietário  
quando houver 

alteração na fase de uso

Manual das áreas 
comuns

Construtora ou 
incorporadora

Condomínio
Pelo proprietário

 quando houver alteração 
na fase de uso

Certificado de 
garantia dos 

equipamentos 
instalados

Construtora ou 
incorporadora

Condomínio
A cada nova aquisição/

manutenção

Fonte: NBR 14037/2011 – Tabela A.1

IMPORTANTE – A periodicidade de renovação e o conteúdo da própria 
Tabela A.1 devem ser ajustados, individualmente, em função das exi-
gências locais da legislação municipal, estadual ou ainda da legislação 
federal vigente.
Os documentos elencados devem ser mantidos em local seguro e seu 
conteúdo somente deve ser utilizado para fins de garantia de funciona-
lidade do edifício e comprobatória de atendimento a quesitos legais.

Essa importante observação, finaliza a Tabela A.1 referida.

Outro ponto a ser observado, que envolve diretamente o anexo A da 

NBR 5674/2012, são os itens 6 e 7 da Norma:

2 A Tabela A.1 tem 58 linhas, aqui estão exemplificadas apenas as 3 primeiras.
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6 Requisitos para controle do processo de manutenção
7 Requisitos para a documentação
7.1...
A documentação do programa de manutenção deve incluir:

a) manual de uso, operação e manutenção das edificações confor-
me ABNT NBR 14037;

b) manual dos fornecedores dos equipamentos e serviços;
c) programa da manutenção;
d) planejamento da manutenção contendo o previsto e o efetivo, 

tanto do ponto de vista cronológico quanto financeiro;
e) contratos firmados;
f) catálogos, memoriais executivos, projetos, desenhos, procedi-

mentos executivos dos serviços de manutenção e propostas 
técnicas; 

g) relatório de inspeção;
h) documentos mencionados na ABNT NBR 14037:2011, Anexo A, 

em que devem constar a qualificação do responsável e os com-
provantes da renovação;

i) registros de serviços de manutenção realizados;
j) ata das reuniões de assuntos afetos à manutenção;
k) documentos de atribuição de responsabilidade de serviços téc-

nicos.
Fonte: NBR 5674/2012

O Anexo3 citado vem apresentado da seguinte forma:

Anexo A (informativo)

Modelo para a elaboração do programa de manutenção preventiva

A.1 Sugestão das inspeções ou verificações para um edifício hipotético 
de acordo com a Tabela A1.

Tabela A.1 – Exemplos de modelo não restritivos para a elaboração do 
programa de manutenção preventiva de uma edificação hipotética

3 A Tabela A.1 ocupa 5 páginas da norma. Aqui são apresentadas apenas as 2 primeiras linhas. 
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Tabela 1.2 – Exemplos de modelo não restritivos para a elaboração do programa de 
manutenção preventiva de uma edificação hipotética.

Periodicidade Sistema
Elemento/

componente
Atividade Responsável

A cada 
semana

Equipamentos 
industria-

lizados

Sauna úmida Fazer a drenagem de água 
no equipamento

Equipe de 
manutenção local

Grupo gerador

Verificar após o uso do 
equipamento o nível de 
óleo combustível e se há 
obstrução nas entradas e 

saídas de ventilação

Equipe de 
manutenção local

Sistemas 
hidrossa-
nitários

Reservatórios 
de água 
potável

Verificar o nível dos 
reservatórios e o 

funcionamento das boias

Equipe de 
manutenção local

Sistema de 
irrigação

Verificar o funcionamento 
dos dispositivos

Equipe de 
manutenção local

A cada 15 dias

Sistemas 
hidrossa-
nitários

Bombas de 
água potável, 

água servida e 
piscinas

Verificar o funcionamento 
e alternar a chave no 
painel elétrico para 

utilizá-las em sistema de 
rodízio, quando aplicável

Equipe de 
manutenção local

Equipamentos 
industria-

lizados

Iluminação de 
emergência

Efetuar teste de 
funcionamento dos 
sistemas conforme 

instruções do fornecedor

Equipe de 
manutenção local

Grupo gerador

Efetuar teste de 
funcionamento dos 
sistemas conforme 

instruções do fornecedor

Equipe de 
manutenção local

Fonte: NBR 5674 – Tabela A.1.

Importante relatar ainda a NBR 15575/2013 – Edifícios habitacionais – 

Desempenho. Essa norma é dividida em 6 partes.

Ela vem sendo utilizada de forma indiscriminada. Ela estabelece pa-

drões mínimos de qualidade para as edificações habitacionais, garantindo 

segurança e conforto aos usuários. Consolida a percepção que, se adota pro-

gressivamente nas normas internacionais, em analisar a edificação como um 

conjunto de sistemas, de forma similar ao que a medicina faz com o corpo 

humano (sistema circulatório, sistema digestivo, etc.). Para exemplificar, o 

sistema hidrossanitário é analisado desde a entrada da água na edificação, 

passando pelo hidrômetro, pela cisterna, sendo bombeada para a caixa 

d’água superior, sendo distribuída para consumo, o esgoto das águas servi-

das, sua coleta e finalmente seu despejo para fora do prédio. 
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O que muitos profissionais não observam é que essa norma só é aplicá-

vel para prédios residenciais, e em situações específicas, conforme seu item 

1.2 (constante nas suas 6 Partes):

1.2 Esta parte da ABNT NBR 15575 não se aplica a:
• obras já concluídas,
• obras em andamento na data da entrada em vigor desta Norma,
• projetos protocolados nos órgãos competentes até a data4 da 

entrada em vigor desta Norma,
• obras de reformas,
• retrofit de edifícios,
• edificações provisórias.

Fonte: NBR 15575/2013.

De forma sintética, no diagrama a seguir, são apresentados os sistemas 

que a NBR 15575 normatiza.

Figura 1.1 – Sistemas normatizados pela NBR 15575/2013. 
Fonte: Guia CBIC.

4 Essa data foi 19 de julho de 2013.
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Essa norma atribui às ações de manutenção uma grande responsabili-

dade, conforme:

Anexo C (informativo)
Considerações sobre durabilidade e vida útil
C.1 Conceituação
A vida útil (service life) é uma medida temporal da durabilidade de um 
edifício ou de suas partes (sistemas complexos, do próprio sistema e 
de suas partes: sistemas, elementos e componentes).
A vida útil de projeto (design life) é definida pelo incorporador e/ou 
proprietário e projetista, e expressa previamente.
C.2 Determinação da vida útil de projeto
...
Aos usuários é incumbido realizar os programas de manutenção, se-
gundo ABNT NBR 5674, considerando as instruções do manual de uso, 
operação e manutenção e recomendações técnicas das inspeções pre-
diais.
Tabela C.6 – Exemplos de VUP aplicando os conceitos deste Anexo
...
Para se atingir a VUP, os usuários devem desenvolver os programas de 
manutenção segundo ABNT NBR 5674. Os usuários devem seguir as 
instruções do manual de uso, operação e manutenção, as instruções 
dos fabricantes de equipamentos e recomendações técnicas das ins-
peções prediais.
A inspeção predial configura-se como ferramenta útil para avaliação 
das condições de conservação das edificações em geral, para atestar 
se os procedimentos de manutenção adotados são insuficientes ou 
inexistentes, além de fornecer subsídios para orientar o plano e pro-
gramas de manutenção, através das recomendações técnicas indicadas 
no documento de inspeção predial.5

Fonte: NBR 15575/2013

A norma brasileira que trata das perícias de engenharia na construção 

civil é a NBR 13752, editada originalmente em 1996, com validade a partir 

de janeiro de 1997.

Uma revisão importante desta norma está em fase final de elaboração 

e deve ampliar sua abrangência e especificidade.

5 Esse texto complementa a Tabela citada.


