
 

 

 

 

  

ANEXO I 

MAIO/2014 A FEVEREIRO/2015 



RESUMO DA RELAÇÃO DE NORMAS DA PUBLICAÇÃO 

NORMAS QUANTIDADE 

Viabilidade, contratação e gestão 13 
Desempenho, projetos e especificação de materiais e  
sistemas construtivos 

495 

Execução de serviços 59 
Controle tecnogológico 297 
Manutenção 2 

TOTAL 866 

 

 

 



 

 

  



 

Página 18 

NBR 7679 – “Termos básicos relativos à cor” 1983 
Cancelada 

 

Página 20 

NBR 15965-3 – “Sistema de classificação da informação 
da construção – Processos da construção” 

2015 

NBR 16337 – “Gerenciamento de riscos em projetos - 
Princípios e diretrizes gerais” 

2015 

Publicadas 

 

 

Página 21 

  
NBR 8953 – “Concreto para fins estruturais - 
Classificação pela massa específica, por grupos de 
resistência e consistência – Concrete for structural use - 
Density, strength and consistence classification”. 

2015 

NBR 12653 – “Materiais pozolânicos — Requisitos”. 2014 
Publicadas 

  



 

 

 

Página 26 

NBR 15253 – “Perfis de aço formados a frio, com 
revestimento metálico, para painéis reticulados em 
edificações – Requisitos gerais”. 

2014 

Publicada 

 

 

Página 29 

NBR 6451 – “Taco de madeira para soalho”. 1984 
Cancelada 

 

Página 32 

NBR 7581-1 – “Telha ondulada de fibrocimento – 
Classificação e requisitos”. 

2014 

NBR 7196 – “Telhas de fibrocimento – Execução de 
coberturas e fechamentos laterais - Procedimento”. 

2014 

Publicadas 

Página 33 

NBR 15210-1 – “Telha ondulada de fibrocimento sem 
amianto e seus acessórios – Classificação e requisitos”. 

2014 

Publicada 

  



 

 

Página 37 

NBR 8965 – “Barras de aço CA 42 S com características 
de soldabilidade destinadas a armaduras para concreto 
armado – Especificação”. 

1985 

Cancelada 

                       3.16.6 Alumínio 

Página 39 

NBR 15329 – “Produtos de ligas de alumínio para uso 
estrutural na arquitetura e na construção civil — 
Especificação”. 

2014 

Publicada 

 

 

Página 39 

NBR 10354 – “Reservatórios de poliéster reforçado com 
fibra de vidro – Terminologia” 

2015 

Publicada 

Página 40 

NBR 14534 – “Torneira de boia para reservatórios 
prediais de água potável - Requisitos e métodos de 
ensaio”. 

2015 

Publicada 

 

Página 44 

NBR 14878 – “Ligações flexíveis para aparelhos 
hidráulicos sanitários - Requisitos e métodos de 
ensaio”. 

2015 

Publicada 

  



 

Página 47 

NBR 13248 – “Cabos de potência e condutores isolados 
sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão 
de fumaça, para tensões até 1kV – Requisitos de 
desempenho”. 

2014 

NBR 16305 – “Aparelhos elétricos fixos de aquecimento 
instantâneo de água — Requisitos de desempenho e 
segurança”. 

2014 

Publicadas 

Página 50 

NBR IEC 60669-2-1 – “Interruptores para instalações 
elétricas fixas domésticas e análogas – Requisitos 
particulares - Interruptores eletrônicos”. 

2014 

Publicada 

 

Página 51 

NBR 5175 – “Código numérico das funções dos 
dispositivos de manobra, controle e proteção de 
sistemas de potência”. 

1988 

Cancelada 

 

Página 52 

NBR 9311 – “Cabos elétricos isolados – Designação – 
Classificação”. 

1986 

Cancelada 



 

Página 54 

NBR 10627 – “Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado 
para canalizações de gás combustível – Especificação”. 

1989 

NBR 10628 – “Junta elástica de tubos e conexões de 
ferro fundido dúctil para canalizações de gás 
combustível – Especificação”. 

1989 

NBR 10629 – “Anel de borracha para junta elástica e 
junta mecânica de tubos e conexões de ferro fundido 
dúctil para canalizações de gás combustível – 
Especificação”. 

1989 

Canceladas 

 

Página 55 

NBR 10404 – “Isolantes térmicos de lã cerâmica – Flocos 
– Especificação”. 

1988 

Cancelada 

 

Página 57  

NBR 10897 – “Sistema de proteção contra incêndio por 
chuveiros automáticos – Requisitos”. 

2014 

Publicada - Errata 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Página 62 

NBR 12655 – “Concreto de cimento Portland – Preparo, 
controle e recebimento – Procedimento”. 

2015 

Publicada 

 

Página 62 

NBR 6649 – “Bobinas e chapas finas a frio de aço-
carbono para uso estrutural — Especificação”. 

2014 

Publicada 

 

Página 63 

NBR 9256 – “Montagem de tubos e conexões 
galvanizados para instalações prediais de água fria – 
Procedimento”. 

1986 

Cancelada 

 

 

Página 65 

NBR 7206 – “Placas de mármore natural para 
revestimento de pisos”. 

1982 

Cancelada 

  



 

Página 67 

NBR 7193 – “Execução de pavimentos de alvenaria 
poliédrica”. 

1982 

NBR 7583 – “Execução de pavimentos de concreto 
simples por meio mecânico”. 

1986 

Canceladas 

 

 

 

 



 

  



 

 

Página 69 

NBR 6458 – “Grãos de pedregulho retidos na peneira de 
4,8 mm – Determinação da massa específica, da massa 
específica aparente e da absorção de água”. 

1988 

NBR 6490 – “Reconhecimento e amostragem para fins 
de caracterização de ocorrência de rochas”. 

1985 

NBR 6508 – “Grãos de solos que passam na peneira de 
4,8 mm – Determinação da massa específica”. 

1984 

NBR 7183 – “Determinação do limite e relação de 
contração dos solos”. 

1982 

Canceladas 

 

 

Página 71 

NBR 5738 – “Concreto – procedimento para moldagem 
e cura de corpos de prova”. 

2015 

NBR 7680-1 – “Concreto – Extração, preparo, ensaio e 
análise de testemunhos de estruturas de concreto – 
Resistência à compressão axial”. 

2015 

NBR 7680-2 – “Concreto – Extração, preparo, ensaio e 
análise de testemunhos de estruturas de concreto – 
Resistência à tração na flexão”. 

2015 

Publicadas 

NBR 7477 – “Determinação do coeficiente de 
conformação superficial de barras e fios de aço 
destinados a armaduras de concreto armado”. 

1982 

NBR 7478 – “Método de ensaio de fadiga de barras de 
aço para concreto armado”. 

1982 

NBR 7680 – “Concreto – Extração, preparo, ensaio de 
testemunhos de estruturas de concreto”. 

2007 

Canceladas 

  



Página 72 

NBR 8548 – “Barras de aço destinadas a armaduras para 
concreto armado com emenda mecânica ou por solda – 
Determinação da Resistência à tração – Método de 
ensaio”. 

1984 

Cancelada 

Página 74 

NBR NM 68 – “Concreto – Determinação da 
consistência pelo espalhamento na mesa de Graff”. 

1998 

Cancelada 

 

Página 77 

NBR 6004 – “Arames de aço – Ensaio de dobramento 
alternado”. 

1984 

NBR 6207 – “Arame de aço – Ensaio de tração”. 1982 
Cancelada 

 

5.4  Placa de Fibrocimento 
 

Página 79 

NBR 15498 – “Placa de fibrocimento sem amianto – 
Requisitos e métodos de ensaio”. 

2014 

Publicada 

 

 

 

Página 83 

NBR 10301 – “Fios e cabos elétricos - Resistência ao 
fogo”. 

2015 

Publicada 

 
 

 

  



 

Página 85 

NBR 9152 – “Fios e cabos para telecomunicações - 
Choque térmico - Método de ensaio”. 

2014 

Publicada 

 

Página 88 

NBR 5752 – “Materiais pozolânicos — Determinação do 
índice de desempenho com cimento Portland aos 28 
dias”. 

2014 

Publicada 

 

Página 90 

NBR 15805 – “Placa de concreto para piso – Requisitos 
e métodos de ensaios”. 

2014 

Publicada 

 

Página 91 

NBR 8621 – “Tintas – Determinação do volume dos 
sólidos – Método de ensaio”. 

2014 

Publicada 



 

  



 

Página 97 

NBR 14037 – “Diretrizes para elaboração de manuais de 
uso, operação e manutenção das edificações – 
Requisitos para elaboração e apresentação dos 
conteúdos”. 

2014 

Publicada - Errata 
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