
Especificar por desempenho

é o maior desafio
Especificar materiais sempre foi uma questão complicada para arquitetos, consultores e

profissionais que atuam no departamento de compras das construtoras. A situação torna-

se, agora, mais delicada a partir da entrada em vigor da Norma de Desempenho 15.575,

da ABNT, no ano passado. Afinal, a falta de informações técnicas, atualizadas e precisas

dos materiais é constante. Para tornar o quadro mais complicado, não existe por parte do

mercado a cultura de levar seus produtos para testes antes de ser colocado no mercado.

 

Esta situação foi levantada pela engenheira Maria Angélica Covelo Silva, diretora da NGI

Consultoria e Desenvolvimento, durante palestra no 3º Encontro de Associados da

ProAcústica, no final do ano passado, em São Paulo. Segundo ela, especificar com base no

desempenho, e não mais apenas de uma forma genérica, é o grande desafio para

construtores e projetistas do País.

 

Para dar uma ideia do panorama atual, a engenheira disse que os arquitetos, projetistas

continuam especificando por marcas e não por desempenho. “Quero saber qual é

absorção da água? Qual é a resistência à abrasão? Qual é dureza para este tipo de

ambiente? Ninguém tem a menor ideia de como se especifica assim”, frisou,

acrescentando que esse panorama vale também vale para os produtos acústicos.

 

O engenheiro e consultor de acústica, Marcelo De Godoy, diretor da Modal Acústica,

concorda. Depois de enfatizar que existem materiais consolidados que muita gente não

conhece e que será preciso uma mudança de cultura do mercado, exclamou: “É o

momento de toda a cadeira da indústria do setor buscar mais conhecimento”.

 

Já o arquiteto Luis Frederico Rangel, da Uniarq, diretor da AsBEA e integrante da Câmara

Técnica de Legislação Urbana (CTLU), explicou que a normatização não se restringe

apenas ao produto ou material. Em sua opinião, é uma cadeira de informações técnicas

que precisam ser disponíveis. Passa pelo fabricante, fornecedor e projetista. “Em caso de

patologia, uma peritagem pode descobrir de quem foi a falha”, concluiu.
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