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As instituições técnicas avaliadoras atuam em um dos projetos do 
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat 
(PBQP-H): o Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SiNAT). Sua 
função é avaliar os produtos e processos da construção civil, 
especialmente os inovadores. Todas as análises realizadas visam o 
atendimento dos requisitos e critérios da norma de desempenho de 
edificações habitacionais, a ABNT NBR 15575.

As avaliações são importantes porque também possibilitam o uso de resursos federais, como o do Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH), uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal direcionada à produção de empreendimentos 
habitacionais. Com objetivo principal de subsidiar a produção de empreendimentos habitacionais para populações de baixa renda, 
o PSH pode ser solicitado por empresas que possuam sistemas construtivos com Documento de Avaliação Técnica (DATec) 
homologado junto ao SiNAT.

Os clientes que buscam a avaliação de seus materiais e métodos construtivos têm como objetivo final a aquisição do Documento 
de Avaliação Técnica (DATec). A aquisição do DATec depende de um processo que passa, primeiramente, pela existência de uma 
diretriz de análise no Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SiNAT). A diretriz é uma espécie de norma, em que são apresentados 
os parâmetros de referência que precisam ser atendidos pelo produto nos ensaios laboratoriais e de campo. Quando a diretriz 
referente àquele produto existe, a ITA usa este documento como base para a formulação do Relatório de Avaliação Técnica (RTA). 

Ensaio de 
choque térmico

A área de Estruturas Civis do Lactec realiza estudos técnicos, serviços tecnológicos e consultoria na área da 
Construção Civil. Atua em conjunto com empreiteiras, consórcios e companhias de energia elétrica no 
desenvolvimento de tecnologias voltadas para a construção, manutenção de barragens e demais obras civis.

O Lactec atua como uma Instituição Técnica Avaliadora (ITA) desde 
dezembro de 2012. É a primeira ITA credenciada no Sul do Brasil pela 
Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.

O RTA reúne todas as avaliações do sistema construtivo por meio de análise documental, ensaios laboratoriais, ensaios de campo e 
auditorias em fabrica e em obras. O DATec é uma síntese do RTA que contém todas as informações e descrições técnicas do sistema 
construtivo analisado que implicam na qualidade e garantia de vida útil. Quando se busca homologação de um sistema construtivo e 
ainda não há uma diretriz homologada junto ao SiNAT, a ITA elabora uma nova diretriz e depois da aprovação do conteúdo do 
documento pelo Comitê Técnico do SiNAT, a diretriz é homologada pela Comissão Nacional do SiNAT e o processo de obtenção do 
DATec poderá ser iniciado. O Lactec está pronto para atender as demandas de seus clientes, também prestando consultoria às 
empresas que possuem dúvidas sobre o processo de aquisição da DATec.



www.lactec.org.br

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br 
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Para construir com recursos federais, o sistema construtivo precisa do 
Documento de Avaliação Técnica (DATec) homologado junto ao SiNAT.

Ensaios Realizados

Ensaio de caracterização de componentes;

Resistência ao calor e choque térmico em paredes;

Estanqueidade à água em paredes;

Verificação da permeabilidade à água em paredes;

Solicitação por peças suspensas, como mão francesa padrão, cantoneira L e redes 
de dormir;

Resistência aos impactos de corpo mole e duro;

Solicitação transmitida por portas: impactos de corpo mole e fechamento brusco;

Resistência de aderência ao revestimento;

Resistência à compressão em paredes;

Ensaios de durabilidade em câmara de intemperismo, câmara de névoa salina e 
irradiação UV;

Resistencia à corrosão de perfis e dispositivos de fixação (taxa de corrosão por via 
eletroquímica);

Verificação da resistência do sistema de pisos a cargas verticais concentradas 
(piso);

Determinação de resistência à aplicação de cargas de ocupação e incidentes em 
guarda-corpos e parapeitos de janelas;

Determinação da planicidade de pisos;

Verificação da resistência à umidade do sistema de pisos de área molhadas e 
molháveis;

Determinação da resistência às cargas concentradas em sistemas de coberturas 
acessíveis aos usuários;

Determinação da resistência de peças fixadas em forro;

Verificação da resistência ao impacto em telhados (simulação da ação de granizo);

Determinação da resistência das platibandas;

Verificação da resistência de suporte de fixadores das tubulações de sistemas 
hidrossanitários;

Verificação da resistência ao ataque químico dos componentes da camada de 
acabamento dos sistemas de pisos.

Verificação da capacidade de suporte para peças suspensas 

Determinação da resistência de aderência à tração de revestimentos

A Instituição Técnica Avaliadora do Lactec oferece ensaios estruturais, ensaios de 
caracterização de materiais, ensaios de durabilidade e demais ensaios de desempenho 
de sistemas construtivos.


