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1. NORMALIZAÇÃO ABNT  
 

ABNT/CB-02 - COMITÊ BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
ABNT NBR 15575 – Edifícios habitacionais — Desempenho. 
Concluída análise da consulta nacional das seis partes da norma sendo prevista publicação na segunda quinzena de 
dezembro de 2012, a norma terá sua validade 150 dias após a publicação. 
De modo a não haver problemas com relação à versão anterior da norma, a qual somente poderia ser substituída com a 
validade da nova versão, houve uma reunião especifica para tratar do assunto onde ficou definido que a antiga versão 
deverá ser cancelada, após uma consulta nacional especifica sobre o assunto. 
 
CE 02:146.03-003 - Sistemas prediais de água fria e quente – Procedimento 
Continuação dos trabalhos para unificação das normas de sistema de distribuição de água potável quente e fria, tendo 
inicialmente o escopo: Normalização no campo de projetos hidráulico-sanitários para água quente e água fria no que 
concerne a terminologia, requisito, procedimentos e métodos de ensaios.  
 
A comissão analisa as recomendações enviadas via sistema Livelink, sendo discutido na ultima reunião o modo de 
inserção de vazão máxima e mínima e local de medição dos mesmos no sistema. 
 
CE-02:124.17 – Reformas em edificações 
O Secovi-SP elaborou o texto base para inicio dos trabalhos da comissão da norma deste assunto e propõe uma 
alteração do titulo para Reforma em edificações – Requisitos para o sistema de gestão de reformas, de modo a alinhar os 
conceitos com a ABNT NBR 5674,  
Esta previsto para  4 de dezembro a segunda reunião para eleição de coordenador para os trabalhos. 
 
(CE-02:135.01) - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora nas edificações 
As normas ABNT NBR 10151 e ABNT NBR 10152 estão em consulta nacional com os ajustes dos títulos das normas 
para: 

− ABNT NBR 10152 – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes internos às edificações. 
(Acoustics – Measurenment and evaluation of sound pressure levels of indoor environments) 

− ABNT NBR 10151 – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em ambientes externos às edificações. 
(Acoustics – Measurenment and evaluation of sound pressure levels of outdoor environments) 

 
Os trabalhos de tradução das duas partes da norma ISO 1996:2007 - Acústica - Descrição, medição e avaliação do ruído 
ambiente estão dentro do cronograma planejado. 

− Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação 
− Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente 

 
ABNT/CB-03 - COMITÊ BRASILEIRO DE ELETRICIDADE 
CE-03:64.01 – instalações elétricas de baixa tensão 
Houve reunião no período onde ficou definido a divisão da norma em varias partes, de modo facilitar alterações 
futuras e alinhar com a metodologia da IEC, foi ajustada a ata anterior e definido o uso do texto base da ABNT 
NBR 5410 atual, com a inserção das melhorias baseadas com o texto internacional. 
 
Os trabalhos estão centralizados no Livelink e os comentários deverão ser encaminhados exclusivamente por 
escrito de modo a garantir a ampla participação nacional e diminuir os conflitos dos assuntos, inicialmente as 
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proposições deverão ser encaminhadas ao secretário da comissão que compilará as contribuições e 
apresentará nas comissões para análise. 
 
 
ABNT NBR 5419-Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
Dada continuidade aos trabalhos de tradução e adequação da norma IEC do assunto. 
 
ABNT/CB-22 - IMPERMEABILIZAÇÃO 
22:000.07-002 - Sistemas de membranas de polímero acrílico com adição de cimento dosados em obra para 
impermeabilização 
Continuação dos trabalhos de revisão do texto alinhado com as diretivas da ABNT, o Secovi-SP solicitou que ao termino 
do trabalho, o texto seja encaminhado a um laboratório acreditado para realização de teste da eficácia do sistema, e 
somente após a aprovação do mesmo a norma deverá  ser encaminhada a consulta nacional. 
 
ABNT/CB-24 - 024 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência 
Conclusão do trabalho de revisão e envio a consulta nacional. 
. 
2. NORMATIZAÇÃO EM CONSULTA NACIONAL 
Resumo com as principais normas em consulta nacional que impactam o setor no período, o conteúdo completo e demais 
normas podem ser acessadas no site da ABNT na parte Consulta nacional.  
 
Número Título Data Limite

Projeto ABNT NBR 10151
Acústica – Medição e avaliação de 
níveis de pressão sonora em 
ambientes externos às edificações

10/12/2012

3º Projeto ABNT NBR 10152
Acústica – Medição e avaliação de 
níveis de pressão sonora em 
ambientes internos às edificações

10/12/2012

Projeto de Emenda ABNT NBR 13103 Instalação de aparelhos a gás para 
uso residencial – Requisitos

02/01/2013

Projeto ABNT NBR 8614

Válvulas automáticas para 
recipientes transportáveis de aço 
para até 13 kg de gás liquifeito de 
petróleo (GLP)

28/01/2013

 


