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A publicação expressa o empenho das entidades

do setor da construção em orientar o atendimento

às normas técnicas.

O trabalho foi idealizado pela evidente demanda

das empresas de construção e profissionais do

setor, de um sumário objetivo e prático das

principais normas afetas às edificações.
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Relativo a 8  meses 
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NORMAS POR FASE 

Viabilidade, contratação e gestão

Desempenho, projetos e especificação de materiais e sistemas construtivos

Execução de serviços

Controle tecnológico

Manutenção

Qualificação de Pessoas

Quantidade 

13

580

59

346

2

13

1013



16%

47%

37%

Levantamento por Tempo de Vigor

2014 a 2016

2006 a 2013

Anterior á 2006



Fonte: http://www.abesc.org.br/concreteca/artigos/principais-normas-t%C3%A9cnicas-para-edifica%C3%A7%C3%B5es-3%C2%AA-
edi%C3%A7%C3%A3oprincipais-normas-t%C3%A9cnicas-para-edifica%C3%A7%C3%B5es.html/

http://www.abesc.org.br/concreteca/artigos/principais-normas-t%C3%A9cnicas-para-edifica%C3%A7%C3%B5es-3%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3oprincipais-normas-t%C3%A9cnicas-para-edifica%C3%A7%C3%B5es.html/


Fonte: http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/normas-legislacao/publicacao-do-sinduscon-mg-reune-as-principais-normas-tecnicas-de-
edificacoes-301275-1.aspx
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Fonte: http://www.creama.org.br/new/?p=2750

http://www.creama.org.br/new/?p=2750


mailto:http://www.crecies.gov.br/guia-reune-881-normativas-tecnicas-que-a-construcao-civil-deve-cumprir/


Fonte: http://www.secovi.com.br/noticias/confira-nova-edicao-de-principais-normas-tecnicas-sobre-edificacoes/8063/
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Fonte: http://www.mgcomunicacao.com/?p=4403

http://www.mgcomunicacao.com/?p=4403
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www.sinduscon-mg.org.br
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GT DE ACOMPANHAMENTO DE NORMAS

Ser protagonista = induzir, 
acompanhar e influenciar 
proativamente a normalização;































1 Escopo

Esta Norma é aplicável a concreto de cimento Portland para estruturas

moldadas na obra, estruturas pré-moldadas e componentes estruturais pré-

fabricados para edificações e estruturas de engenharia.

O concreto pode ser misturado na obra, pré-misturado ou produzido em

usina de pré-moldados.

Esta Norma estabelece os requisitos para:

a) propriedades do concreto fresco e endurecido e suas verificações;

b) composição, preparo e controle do concreto;

c) aceitação e recebimento do concreto.

Esta Norma se aplica a concretos normais, pesados e leves.



5.4 Medida dos materiais e do concreto

A base de medida do concreto para o estabelecimento da sua

composição, da sua requisição comercial ou fixação do seu volume é o

metro cúbico de concreto no estado fresco adensado.

A medida volumétrica dos agregados somente é permitida para os

concretos preparados no próprio canteiro de obras, cumpridas as

demais prescrições desta Norma.

Os materiais para concreto de classe C20 e não estruturais, de acordo

com a ABNT NBR 8953, devem ser medidos em massa, ou em massa

combinada com volume. Por massa combinada com volume, entende-

se que o cimento seja sempre medido em massa e que o canteiro deva

dispor de meios que permitam a confiável e prática conversão de massa

para volume de agregados, levando em conta a umidade da areia.

Os materiais para concreto de classe C25 e superiores, de acordo com a

ABNT NBR 8953, devem ser medidos em massa.

















ABNT NBR 15575:2013 
NORMA DE DESEMPENHO

ABNT NBR 14037:2011
MANUAL DE USO, OPERAÇÃO 

E MANUTENÇÃO

ABNT NBR 5674:2012
GESTÃO DA MANUTENÇÃO

CE-02:140.02
INSPEÇÃO PREDIAL

ABNT NBR 16280:2014
GESTÃO DAS REFORMAS





Acesse o Site do ABNT Catálogo (http://www.abntcatalogo.com.br/) 



Fonte: http://www.abnt.org.br/ 



Fonte: http://www.abntcatalogo.com.br/sebrae/ 



http://newsletter.sinduscondf.org.br/registra_clique.php?id=TH|teste|327593|17515&url=http://www.cbic.org.br/arquivos/guia_livro/Guia_CBIC_Norma_Desempenho_2_edicao.pdf
http://newsletter.sinduscondf.org.br/registra_clique.php?id=TH|teste|327593|17515&url=http://www.cbic.org.br/arquivos/CBIC_Duvidas_sobre_a_Norma_de_Desempenho.pdf
http://newsletter.sinduscondf.org.br/registra_clique.php?id=TH|teste|327593|17515&url=http://www.cbic.org.br/guiamanuais/CBIC_Guia_de_Elaboracao_de_Manuais.pdf
http://newsletter.sinduscondf.org.br/registra_clique.php?id=TH|teste|327593|17515&url=http://www.proacustica.org.br/publicacoes/manuais-t%C3%A9cnicos-sobre-ac%C3%BAstica/manual-proacustica-sobre-a-norma-de-desempenho.html
http://newsletter.sinduscondf.org.br/registra_clique.php?id=TH|teste|327593|17515&url=http://manuaisdeescopo.com.br/Manuais
http://newsletter.sinduscondf.org.br/registra_clique.php?id=TH|teste|327593|17515&url=http://cbic.org.br/arquivos/CBIC_Catalogo_Principais_Normas_Tecnicas_Edificacoes.pdf


http://www.sinduscon.triveo.com.br/home/contents?book_id=4
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Foi retirado do texto da norma a periodicidade de 6 meses. 

Abaixo o quadro que estava no texto da versão de 30/06/2011. 




