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Todos as edificações habita-
cionais comprojetosapartirde19
de julho de 2013 devem cumprir
requisitosmínimos de desempe-
nho, vidaútil egarantiadehabita-
bilidadeprevistosnaNormaBrasi-
leira de Desempenho de Edifica-
ções (NBR 15.575), da Associação
Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Amedida estabelece pa-
drões mínimos de desempenho
para estrutura, pisos internos, fa-
chadaseparedesinternas,cobertu-
ras e sistemas hidrossanitários,
conquistados com a adoção de
materiaisnormatizados.Oproble-
maéqueexistenomercadomuito
produto falsificado e de origem
duvidosa,popularmenteconheci-
do como “pirata”, que pode gerar
sériosdanos.Nocasodemateriais
elétricos,então,ocuidadoporpar-
tedeconsumidoreseconstrutoras
durante a compra deve ser redo-
brado. E de quem compra um
imóvel também. Afinal, fios não
sãoaparentes.

SegundoJorgeLuizSilvaCarva-
lho,supervisordecomprasdaLoja
Elétrica, que temuma campanha
de alerta para lidar coma invasão
de fios e cabos piratas, alguns re-
vendedores vendem condutores
normatizados, mas entregam às
construtorasfiosecabosdesbitola-
dos, ou seja,mais finos do que os
condutoresnormatizados, oqueé
contraalei.“Comoquemrecebeos
produtosnasobras,normalmente,
nãopercebe a fraude, a construto-
raéenganada”, explica.Porutiliza-
r menor quantidade de cobre, os
condutores desbitolados sãomais
baratosqueosnormatizados,mas
não conduzema corrente elétrica
especificada emnorma, podendo
provocarincêndiosdegrandespro-
porções. “Um cabo pirata de 150
milímetrosquadrados(mm²)tem,
na realidade, cerca de 130mm² e,
consequentemente,custa14%me-
nosdoqueocabonormatizado,de
150mm²”,exemplifica.

Também é comum a prática
de um golpe com relação à
quantidade. A construtora com-

pra um lance de 280 metros de
cabo de 120mm², por exemplo,
e o revendedor fraudulento en-
via umabobina ou rolo com265
metros, ou seja, faltando 5% na
metragem. “Como nas obras
não existem máquinas de me-
dir cabos para fazer a conferên-
cia, não detectam a fraude. Es-
ses são os ‘milagres’ que alguns
revendedores estão fazendo.
Apresentam preços mais bai-
xos,mas, na realidade, estão en-
ganando as construtoras. “Co-
mo os condutores desbitolados
são mais finos, não suportam a
corrente elétrica que um con-
dutor normatizado suporta. Is-
so gera sobreaquecimentos e in-
cêndios, além de maior consu-
mo.” O especialista alerta para a
importância de comprar em lo-
jas de boa reputação e descon-
fiar de preçosmuito baixos pra-
ticados nomercado.

DIREITOS Segundo o advogado
Paulo Viana Cunha, especialista
emdireito imobiliário e sóciodo
escritórioMagalhães, Silva eVia-
na – Sociedade de Advogados, o
Código de Defesa do Consumi-
dor, Lei 8.078/1990, estabelece a
responsabilidade do construtor
– incluindo o empreiteiro pres-
tador de serviços – e a obrigação
de indenização por danos sofri-
dos em razão de defeitos de pro-
jeto, fabricação, construção e
montagem,bemcomopela falta
de informações sobre a utiliza-

ção do imóvel. “É vedado ao for-
necedor introduzir no mercado
produto em desacordo com as
normas técnicas da ABNT, fican-
dooconstrutor responsávelpela
qualidade dos materiais utiliza-
dos na obra, conforme estabele-
ce a norma de desempenho. A
responsabilidade perdura du-
rante todooperíododa garantia
legal para cada umdos sistemas
construtivos e materiais que in-
tegramumaobra”, explica.

O especialista sugere que o
consumidor faça uma inspeção
técnica, com profissional espe-
cializado, no momento do rece-
bimento da obra. O engenheiro
civil está tecnicamente aptoa fa-
zer a inspeção segundo as nor-
masdaABNT.Osvícios oudefei-
tos encontradosdeverão constar
em um laudo assinado pelo en-
genheiro. O consumidor então
deverá notificar formalmente o
fornecedor, via cartório de regis-
tro deTítulos eDocumentos, ou
com uma notificação em duas
vias, uma delas assinada como
“recebido” pelo fornecedor, pa-
ra que esse repare os defeitos no
prazo legal de 30 dias. “Caso
não haja a reparação e seja
frustada a tentativa de acordo
para solucionar o problema, o
consumidor pode, então, bus-
car a via judicial. Os Procons
têm colaboradomuito na efeti-
vação de acordos extrajudiciais
e resolvido grande parte dos
problemas”, informa.
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GATO POR LEBRE
Material elétrico pirata pode
aumentar consumo de energia
e os riscos de incêndio. Por ser
interno, exige mais critério na
hora da compra
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Jorge Luiz Silva, supervisor de compras da Loja Elétrica,
alerta para fios e cabos piratas


