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Construtoras deverão especificar portas
de madeira que seguem norma da ABNT
para acessar linhas de créditos da
CAIXA
O documento determina o atendimento às normas técnicas
aplicáveis a todos os sistemas e materiais empregados na
obra, incluindo portas de madeira.
A CAIXA Econômica Federal alterou o Código de Práticas de
Engenharia para Habitação para determinar o atendimento às
normas técnicas aplicáveis a todos os sistemas e materiais
empregados no empreendimento, incluindo portas de
madeira. Com isso, as portas de madeira usadas em projetos
financiados pela CAIXA, por pessoas jurídicas, deverão seguir
a ABNT NBR 15930 - Portas de madeira para edificações.
A mudança representa um avanço significativo, pois todos os
materiais e produtos usados nas obras financiadas pelo banco
deverão atender as normas técnicas vigentes. Os fabricantes
de portas certificados do Programa Setorial da Qualidade de
Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME) atestam o
atendimento do produto à norma técnica ABNT NBR 15930,
além de terem a certificação emitida pela ABNT, Organismo
de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO,
uma das exigências da CAIXA.

Acesse aqui a nota explicativa ao
mercado sobre a atualização do
Código de Práticas da CAIXA

Confira a íntegra da última
versão do documento da
CAIXA
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Importante avanço para a melhoria da qualidade
Na avaliação da Associação Brasileira da Indústria de Madeira
Processada Mecanicamente (Abimci), entidade que coordena o
Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para
Edificações (PSQ-PME), a nova exigência anunciada pela CAIXA
reforça a busca pela melhoria da qualidade de produtos nas obras
habitacionais, contribuindo assim para diminuição de ocorrência de
patologias, gerando economia aos projetos.

Leia mais
Aplicabilidade
Importante ressaltar que as novas exigências valem para os
empreendimentos financiados por pessoas jurídicas. Assim, toda
construtora que buscar crédito da CAIXA para executar suas obras
deverá seguir o que estabelece o Código de Práticas de Engenharia para
Habitação.

Norma técnica de portas de madeira atualizada
A ABNT NBR 15930 – Portas de madeira para edificações, partes 1 Terminologia e simbologia e 2 – Requisitos, foi publicada em 2011. Em
2018, a ABNT publicou a nova versão da parte 2 da norma que trata dos
requisitos para o perfil de desempenho de portas de madeira e a
classificação de acordo com o nível de desempenho de ocupação e uso.
A revisão considerou a adequação do texto à norma de desempenho da
construção civil ABNT NBR 15575, com a inclusão do requisito de
durabilidade, que considera o uso da porta ao longo do tempo. Esse
requisito, que contempla ciclos de abertura e fechamento de portas e

esforços de manuseio, visa saber qual o comportamento da porta ao
longo de sua vida útil.

Leia mais
www.abimci.com.br
www.psqportas.com.br
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