
NBR - NÚMERO DESCRIÇÃO DATA

NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. (Versão corrigida em 30/12/2005) jun-04

NBR 7480 Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação mar-08

NBR 7480
Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação - Parte 1: Bloco cerâmicos para alvenaria de vedação - 

Terminologia e requisitos
mar-08

NBR 10151 Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade  - Procedimento jun-00

NBR 7211 Agregada para concreto. (versão 2009 em vigor) - Especificação mai-09

NBR 7211 Agregado para concreto - Especificação mai-83

NBR 15900-1  Água para amassamento do concreto - Parte 1: Requisitos dez-09

NBR 15812-1 Alvenaria estrutural - Blocos cerâmicos   Parte 1: Projetos abr-10

 NBR 15812-2 Alvenaria estrutural - Blocos cerâmicos Parte 2: Execução e controle de obras abr-10

NBR 15097 Aparelho sanitário de material cerâmico - Requisitos e métodos de ensaio. (em vigor) jun-04

NBR 6452 Aparelhos sanitários de material cerâmico - Especificação mai-97

 NBR 15098 Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação. (em vigor) jun-04

NBR 15097 Aparelhos Sanitários de material cerâmico - Requisitos e métodos de ensaio. jul-04

NBR 7214 Areia normal para ensaio de cimento. (em vigor) - Especificação fev-82

NBR 14081 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - requisitos. (em vigor) jan-05

 NBR 13281 Argamassa p/assentamento e revestimento de pareses e tetos - requisitos. (versão 2005 em vigor) ago-01

 NBR 13281 Argamassa p/assentamento e revestimento de pareses e tetos - requisitos. (versão 2005 em vigor) out-05



NBR 15261 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da variação dimensional (retração ou expansão linear) out-15

NBR 13276 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura e determinação do índice de consistência. (em vigor) out-05

NBR 8214 Assentamento de azulejos. (em vigor) Procedimento out-83

NBR 14653-2 Avaliação de bens Parte 2: Imóveis Urbanos. (em vigor) mai-04

NBR 14653-4 Avaliação de bens. Parte 4: Empreendimentos. (em vigor) dez-02

NBR 12721* 
Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disosições p condomínios edifícios - procedimentos. (em 

vigor)
fev-07

NBR 12721* 
Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições p condomínios edifícios - procedimentos. (em 

vigor) (Versão corrigida 2 - 09/04/2007)
fev-07

NBR 5676 Avaliação de imóveis urbanos. (cancelada subst. 14653-2 - em vigor) ago-90

NBR 7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado. (em vigor) Especificação fev-96

NBR 7171* Bloco cerâmico para alvenaria - (cancelada subst. p/ 15097:2004 em vigor) Especificação nov-92

NBR 7171* Bloco cerâmico para alvenaria - Especificação (Erata). Idem acima. nov-92

NBR 8042 Bloco cerâmico para alvenaria - formas e dimensões. (cancelada - substuída p/ 15270: 2005 - em vigor) Padronizada nov-92

NBR 6136 Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural. (versão 2007 em vigor) Especificação nov-94

 NBR 6136* Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural. (versão 2007 em vigor) Requisitos jan-08

 NBR 6136* Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural. (versão 2007 em vigor) Requisitos jan-08

NBR 12118 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Métodos de ensaio. jul-10

NBR 6136 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos (Versão corrigida 26/05/2014) abr-14

NBR 7173 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria sem função estrutural  Especificação fev-82



 NBR 15578 Bobinas e chapas de aço revestidas com liga 55% alumínio - Zinco pelo processo contínuo de imersão a quente - Especificação mai-08

REVISTA ABNT Boletim ABNT - julho 2012 / Volume 10 / Nº 119 - ISSN - 0103-6688 - O carro do futuro é "verde" (Híbrido, flex, elétrico, célula a hidrogênio) jul-12

ISO 12006-2 Building construction - organization of information about constructions works. Parte 2: Framework for classification of information nov-01

NBR 7288 Cabos de potência com isolação sólida extruturada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 KV a 6 KV nov-94

NBR NM-247-3
Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) p tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) p 

instalações fixas (IEC 60227-3, MOD)
fev-02

NBR NM-247-3
Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) p tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) p 

instalações fixas (IEC 60227-3, MOD) ERRATA 2
mai-06

NBR 247-3
Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) p tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobrura) p 

instalações fixas (IEC 60227-3, MOD) Errata (em vigor)
mai-06

NBR 6486 Caixilho para edificação - janela, fachada - cortina e porta externa - verificação da estanqueidade à água. (em vigor) ago-00

NBR 7175 Cal hidratada para argamassas - Especificação jun-92

NBR 7175 Cal hidratada para argamassas. (em vigor) - Requisitos mai-03

 NBR 12561 Calçado de proteção - Especificação (cancelada substituida p/ 20347: 2008 em vigor) abr-92

NBR 14715-1 Chapas de gesso para drywall Parte 1: Requisitos mai-10

NBR 5732 Cimento Portland comum - Especificação. (Em vigor) jul-91

EB-208 Cimento Portland de alto-forno - Especificação. (cancelada, não possui substituta) jul-91

 NBR 5736* Cimento Portland pozolânico. (versão corrigida em 1999 em vigor) - Especificação jul-91

 NBR 5736* Cimento Portland pozolânico. (versão corrigida em 1999 em vigor) - Especificação jul-91

 NBR 5720 Coberturas - Procedimento. (em vigor) fev-82

NBR 15310 Componentes cerâmicos - telhas  - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio. (em vigor) fev-09



 NBR 15270-2 Componentes cerâmicos Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural - Terminologia e requisitos set-05

NBR 15270-3 Componentes cerâmicos Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação - Métodos de ensaio set-05

NBR 15270-1 Componentes cerâmicos. set-05

 NBR 15969-2 Componentes para esquadrias  - Parte 2: Escova de vedação - Requisitos e métodos de ensaio. jan-12

NBR 15969-1 Componentes para esquadrias Parte 1 Roldana - Requisitos e métodos de ensaio ago-11

 NBR 5739 Concreto - Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos jun-07

NBR 12655 Concreto - preparo, controle e recebimento. (versão 2006 em vigor) mai-96

NBR 5738 Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova. dez-03

NBR 12655* Concreto de cimento portland - preparo, controle e recebimento - Procedimento set-06

NBR 12655* Concreto de cimento portland - preparo, controle e recebimento - Procedimento set-06

NBR NM 280 Condutores de Cabos isolados (IEC 60228, MOD) abr-11

NBR 6148 Condutores isolados com isolação extruturada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 750V - Sem cobertura - Especificação fev-97

 NBR 5681 Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações - Procedimento. (em vigor). nov-80

NBR 15777 Convenções topográficas para cartas e plantas cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 - Procedimento dez-09

NBR 15220-2
Desempenho Térmico de Edificações. Parte 2: Métodos de cálculos da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do 

fator solar de elementos e componentes de edificações. (Versão corrigida 9/6/2008)
mai-05

NBR 15220-3
Desempenho Térmico de Edificações. Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de 

interesse social
mai-05

NBR 15220-4
Desempenho Térmico de Edificações. Parte 4: Medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo princípio da placa quente 

protegida
mai-05

LEI Nº525 DE 

14/04/2011

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Ano XXIII nº 3643 Edição Especial -(Zoneamento do uso e ocupação do solo do município de uberlandia e 

revoga a lei complementar n°245, de 30/11/2000 e suas alterações posteriores)
abr-11



NBR 14037
Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações - Requisitos para elaboração e apresentação dos 

conteúdos.
ago-11

 NBR 5361 Disjuntores de baixa tensão. (cancelada, não possui substituta). set-98

NBR 15575-2 Edificações habitacionais - Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais jul-13

NBR 15575-3 Edificações habitacionais - Parte 3: Requisitos para os sistemas  de piso jul-13

NBR 15575-4 Edificações habitacionais - Parte 4: Requisitos de vedações verticais internas e externas - SVVIE jul-13

NBR 15575-5 Edificações habitacionais - Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas jul-13

NBR 15575-6 Edificações habitacionais - Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários jul-13

NBR 15575-6 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos  - Desempenho Parte 6: Sistemas hidrossanitários mai-10

NBR 15575-1 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 1: Requisitos gerais mai-10

NBR 15575-1 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 1: Requisitos gerais jul-13

NBR 15575-2 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais mai-10

NBR 15575-3 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos internos mai-10

NBR 15575-5 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - desempenho Parte 5: Requisitos para sistemas de cobertura mai-10

NBR 5598 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP - Requisitos. fev-09

 NBR 6150 Eletrodutos de PVC rígido. (cancelada - subst p/ 1 (cancelada - subst. p/15465: 2008 em vigor) dez-80

NBR 6150 Eletrodutos de PVC rígido. Especificação dez-80

NBR 15575-4 Errata 1:2009 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas abr-09

NBR 6120 Errata: 2000  Cargas para cálculo de estruturas de edificações nov-80



 NBR 10821-1 Esquadrias externas para edificações Parte 1: Terminologia fev-11

NBR 10821-2 Esquadrias externas para edificações Parte 2: Requisitos e classificação fev-11

NBR 10821-3 Esquadrias externas para edificações Parte 3: Métodos de Ensaio. fev-11

NBR 11682 Estabilidade de encostas set-09

NBR 8545 Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - Procedimento. (em vigor) jul-84

NBR 9574 Execução de impermeabilização. jan-09

NBR 13245 Execução de pinturas em edificações não industriais. (em vigor) Procedimento fev-95

 NBR 9817 Execução de piso com revestimento cerâmico-Procedimento. (em vigor) mai-87

NBR 7200 Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - procedimento. (em vigor) ago-98

NBR 8798 Execução e controle de obras em alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto. (em vigor) Procedimento fev-85

NBR 15.696 Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos. mai-09

NBR 5723 Forro modular horizontal de acabamento (Placas, chapas ou similares) - Procedimento. (em vigor) jul-92

NBR 14718 Guarda-corpos para edificação fev-08

NBR ISO/CIE 8995-1 Iluminação de ambientes de trabalho. Parte 1: Interior abr-13

NBR 15215-3
Iluminação natural. Parte 3: Procedimento de cálculo para a determinação da iluminação natural em ambientes internos. (Versão corrigida em 

25/06/2007)
abr-05

NBR 14061 Implantes para cirurgia -pinos para uso com fixadores externos - dimensões. (cancelada substituída p/ 15669 em vigor) abr-98

NBR 14847 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas - procedimento. (em vigor) abr-02

NBR 13713
Instalações hidráulicas prediais - Aparelhos automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático - Requisitos e 

métodos de ensaio.
jul-09



NBR 15705 Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e métodos de ensaio ago-09

NBR 6527 Interruptores para instalação elétrica fixa doméstica e análoga - Especificação mai-00

 NBR 60669-1 Interruptores para instalações elétricas fixas demésticas e análogas. Parte 1: Requisitos Gerais (IEC 60669-1:2000,MOD). (em vigor) jan-05

NBR ISO 1096 Madeira compensada - Classificação. jan-07

EB 11869 Madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento, para uso geral - inspeção e recebimento - Especificação. nov-91

NBR 5674 Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gesão de manutenção. ago-12

NBR 7225 Materiais de pedra e agregados naturais. (cancelada s/ substituita) Terminologia jun-93

NB-95 Níveis de ruído para conforto acústico mar-87

NBR 10152 Níveis de ruído para conforto acústico dez-87

NBR 16055 Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações - Requisitos e procedimentos mai-12

 NBR 13752 Perícias de engenharia na Construção Civil. (em vigor) Procedimento dez-96

 NBR 6137 Pisos para revestimento de pavimentos. (em vigor) nov-80

NBR 6137 Pisos para revestimento de pavimentos. (em vigor) Classificação nov-80

NBR 15805 Placa de concreto para piso - Requisitos e méodos de ensaio - EMENDA 1  16/11/2010 dez-10

NBR 15463* Placas cerâmica para revestimento - Porcelanao mar-07

NBR 13818 Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios. abr-97

 NBR 15463* Placas cerâmicas para revestimento - Porcelanato mar-07

NBR 15463 Placas cerâmicas para revestimento - Porcelanato out-13



NBR 15805 Placas de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaio dez-10

NBR 11742 Porta corta-fogo para saída de emergência - especificação (versão 2003 em vigor) jan-97

 NBR 11742 Porta corta-fogo para saída de emergência. (em vigor) (Emenda) abr-03

NBR 8037 Porta de madeira de edificação-Terminologia. (em vigor) jun-83

NBR 8052 Porta de madeira de edificações. Dimensões - Padronização. set-86

NBR 15930-1 Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia dez-11

 NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos (versão 2007 - em vigor) mar-03

NBR 9062 Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - procedimento. (versão 2006 em vigor) jan-07

NBR 9062 Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - Procedimento. (versão 2006 em vigor) set-85

 NBR 6122 Projeto e execução de fundações. (em vigor)  (versão 2010) out-10

 NBR 6122 Projeto e execução de fundações. (em vigor) - Procedimento abr-96

 NBR 6122 Projeto e execução de fundações. (em vigor) - Procedimento out-10

ISO 10018 Quality manaement - guidelines on people involvement and competence set-12

ISO 10001 Quality management - customer satisfacion - guidelines for codes of conduct for organizations dez-07

ISO 10004 Quality management - customer satisfacion - guidelines for monitoring and measuring set-12

NBR 16280 Reforma em edificações - Sistema de gestão de reformas - Requisitos abr-14

NBR 15704-1 Registro - Requisitos e méodos de ensaio Parte 1: Registros de pressão. ago-09

 NBR 13210 Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água poável - Requisitos e métodos de ensaio. jan-06



NBR 13753* Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - procedimento. (em vigor) dez-96

NBR 13753* Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - procedimento. (em vigor) dez-96

 NBR 13867 Revestimento interno de paredes e tetos com pasta de gesso - materias, preparo, aplicação e acabamento - Procedimento. (em vigor) mai-97

NBR 13530 Revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. (em vigor) Classificação nov-95

NBR NM-ISSO 7-1 Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca. fev-00

 NBR 14922 Semi-acabados de UHMW - Requisitos e métodos de ensaio. (em vigor) jul-05

 NBR 14922 Semi-acabados de UHMW - Requisitos e métodos de ensaio. (versão 2005 em vigor) fev-03

 NBR 15758-1
Sistemas construtivos em chapas de gesso drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem Parte 1: Requisitos para sistemas 

usados como paredes
out-09

NBR 15758-3
Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projetos e procedimentos  executivos para montagem Parte 3: Requisitos para 

sistemas usados como revestimentos
out-09

NBR 15758-2
Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projetos e procedimentos executivos para montagem Parte 2: Requisitos para 

sistemas usados como forros
out-09

NBR 15715 Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infra-estrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos jul-09

NBR 15465 Sistemas de eletrodutos plásticos para instalação elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho. (em vigor) ago-08

NBR ISO 9001 Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos out-15

 NBR 15813-1
Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria Parte 1: Tubos de polipropileno copolímero random (PP-R) 

tipo Requisitos
abr-10

 NBR 15813-2
Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria Parte 2: Conexões de polipropileno copolímero randon (PP-R) 

tipo 3 - Requisitos
abr-10

NBR 15813-3
Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria Parte 3: Tubos e conexões de polipropileno copolímero 

random (PP-R) Tipo 3 - Montagem, instalação, armazenamento e manuseio.
abr-10

NBR 5648 Sistemas prediais de água fria - tubos e conexões de PVC 6,03, PN750 Kpa, com junta soldável - Requisitos. (Versão 2010 em vigor). jan-99

 NBR 5688 Sistemas prediais de água pluvial, esgosto sanitário e ventilação - tubos e conexões de PVC, tipo DN - Requisitos. (versão 2010 em vigor) jan-99



NBR 7481 Tela de aço soldada-Armadura pra concreto. (em vigor) Especificação mar-90

NBR 7581 Telha ondulada de fibrocimento. (em vigor) Especificação fev-93

NBR 14513 Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos. (versão 2008 em vigor) nov-02

NBR 14513 Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos. (versão 2008 em vigor) abr-08

NBR 14513 Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos.(Errata) (versão 2008 em vigor) nov-02

NBR 14514 Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos. (versão 2008 em vigor) jun-02

NBR 14514 Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos. (versão 2008 em vigor) abr-08

 NBR 13858-1 Telhas de Concreto - Parte 1: Projeto e execução de telhados. (em vigor) abr-97

NBR 13245 Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície. jun-11

 NBR 15821
Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do grau de 

resistência de tintas, vernizes e complementos, em emulsão na embalagem ao ataque de microorganismos'
mai-10

NBR 15494
Tintas para construção civil - Tinta brilhante à base de solvente com secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificações 

não industriais
mai-10

NBR  11702 Tintas para construção civil - tintas para  edificações não industriais - Classificação jul-11

 NBR 11702 Tintas para edificações não industriais - Classificação. (em vigor) abr-92

 NBR 15748 Torneiras com mecanismos de vedação não compreensíveis - Requisitos e métodos de ensaio set-09

NBR 5440 Transformadores para redes aéreas de distribuição - Requisitos - ERRATA 1 jun-14

NBR 5648 Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria - Requisitos fev-10

NBR 15750
Tubulações de PVC-O (cloreto de polivinila não plastificado orientado) para sistemas de transporte de água ou esgoto sob pressão - Requisitos 

e métodos de ensaios
set-09

NBR 15857 Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaio. ago-10



 NBR 10821 Versão Corrigida: 2001 - Caixilhos para edificação - Janelas. ago-00

 NBR 15575-4
Versão corrigida: 2009 Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos Desempenho Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e 

internas
abr-09

NBR 7210 Vidro na construção Civil. (cancelada subst. p/ 293: 2004 em vigor) Terminologia nov-89

NBR 14698 Vidro temperado. (em vigor) mai-01

NBR 11706 Vidros na Construção Civil. (em vigor) - Especificação abr-92


