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Normalização na construção

O Grupo de acompanhamento de Normas Técnicas (GANT) da COMAT/CBIC, coordena um
trabalho de monitoramento das principais normas de interesse do setor. Estas normas são
discutidas por vários Comitês e Comissões Especiais de Estudo da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, dentre os quais o Comitê Brasileiro da Construção Civil (CB-002),
que é responsável pela gestão das normas de projeto e de execução, aplicáveis à
Construção.
Dentre os projetos (de norma ou de revisão) que estão atualmente em discussão no CB002, estão contidos: Alvenaria Estrutural - Parte 4: Estrutura em Situação de Incêndio;
Light Steel Frame; Wood Frame; Forças devidas ao vento em edificações; Saídas de
emergência em edifícios; Perícias de Engenharia na Construção Civil; Execução de

estruturas de concreto, Edificações habitacionais - Desempenho; Estruturas de aço,
estruturas mistas aço concreto, coberturas e fechamentos de aço.
Os profissionais interessados em saber mais sobre normalização e em participar destas e
de outras discussões, estão convidados a participar do Seminário “Faça parte do processo
de Normalização”, que será realizado dia 16 de outubro, das 15h às 17h, em Brasília, uma
iniciativa da CBIC e do Senai Nacional.
O seminário será transmitido na página do Facebook CBIC Brasil, e terá interação com
os participantes on line. Destacam-se dentre os conteúdos do seminário, o trabalho
realizado pelo CB-002, que será apresentado por Fernando Teixeira, Gestor do referido
comitê, da ABNT e o Portal de Normas Técnicas da Construção - CBIC, que reúne as
informações das normas do setor em um único ambiente, visando facilitar o
acompanhamento dos profissionais do setor, que será apresentado por Roberto
Matozinhos, Líder do GANT e membro da COMAT como representante do Sinduscon-MG.
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Contrato entre ABDI e ABNT facilita acesso às normas
técnicas da construção civil

Uma parceria firmada entre a Agência Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Agência
Brasileira Industrial (ABDI) facilitou o acesso a 104 normas relativas à construção civil e a
9 voltados para a tecnologia Building Information Modeling (BIM). Empresários,
profissionais e pesquisadores do setor podem fazer download de todo o material com
80% de desconto no site da ABDI. Mas fique atento: os downloads com valor reduzido são
limitados.
Segundo informações da ABDI, o portal já contou com mais de 500 downloads. Uma das
normas mais procuradas até agora é a NBR 10152:2017, atualizada em novembro de
2017, que regulamenta os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico.
Segundo Roberto Matosinhos, consultor técnico do Sinduscon-MG e líder do grupo de
normas COMAT/CBIC, as normas foram pré-selecionadas conforme critérios de interesse e
relevância para o setor. “O contrato visa o desenvolvimento industrial do setor e a o

atendimento simplificado às normas. As normas técnicas são um referencial de qualidade e
conformidade na construção civil”, defendeu.
No biênio 2013/2014, foram disponibilizadas 48 normas aplicáveis à construção civil e
outros setores, como Bens de Capital (BK), Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC), além do BIM. Ao todo, conforme informações da ABDI, foram registrados mais de
três mil downloads das normas e cerca de dez mil visualizações.
“A proposta é democratizar e ampliar o acesso das empresas e profissionais, não só ao
acervo normativo da construção civil em geral, mas também com foco no BIM, que é uma
nova metodologia de modelagem virtual de componentes, elementos e sistemas, essencial
para a industrialização da construção”, explicou a gerente de Desenvolvimento Produtivo e
Tecnológico da ABDI, Cynthia Mattos.

Com informações da ABDI
Share

Tweet

Forward

Secovi Talks discute o futuro da atividade imobiliária de forma
inovadora

O Secovi-SP realiza, em 19 de outubro, a primeira edição do Secovi Talks. A iniciativa visa
debater o futuro da atividade imobiliária e subsidiar os empresários no planejamento dos
seus negócios de maneira sustentável para as próximas duas décadas. As inscrições estão
abertas. Segundo o vice-presidente da Intermediação Imobiliária e Marketing do SecoviSP, Flávio Prando, o evento vai ser diferente de tudo o que o setor presenciou até então.
“Provocaremos reflexões sobre como nosso negócio deverá se posicionar no futuro, face
às mudanças trazidas pela tecnologia e pelo comportamento das novas gerações. Para
isso, recorremos a especialistas que pensam fora da caixinha”, completa Prando.

Minimalismo, vida nômade, storytelling (arte de contar histórias), neuromarketing,
netnografia, dentre outros assuntos, compõem a grade de temas. Por meio de
apresentações curtas, de cerca de 20 minutos, os palestrantes farão a ponte entre estes
temas, a sociedade e a atuação das empresas no setor da habitação.
Segundo o vice-presidente, é fundamental que os empresários aprendam a se relacionar
com um ambiente cada vez mais dinâmico e colaborativo e, dessa forma, oferecer
soluções inovadoras e conectadas com a realidade. O Secovi Talks contará com a presença
de especialistas de diversas áreas do conhecimento, que vão compartilhar histórias e
experiências em um formato inovador.
Veja mais sobre o evento aqui.
Veja a programação completa e faça a inscrição aqui.
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Divulgado calendário do Conselho de Administração para
2019

A presidência da CBIC divulgou nesta terça-feira, 9, as datas das reuniões do Conselho de
Administração para o ano de 2019. Os encontros serão realizados na sede da CBIC,
localizada no SBN Quadra 1, bloco I – Ed. Armando Monteiro Neto – Térreo, em Brasília,
sempre entre das 10h30 às 16h30.
Veja abaixo o calendário e programe-se:
13 de fevereiro
13 de março
10 de abril
15 de maio (ENIC Rio)
5 de junho

14 de agosto
11 de setembro
9 de outubro
13 de novembro
10 de dezembro
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Construsummit é o ponto de encontro da construção nacional

Nos próximos dias 28 e 29 de novembro, o Buildin realizará a segunda edição do
Construsummit, em São Paulo. Com foco total em inovação na construção, o evento traz
três palestrantes internacionais. Eles irão trazer suas experiências de sucesso com
construção industrializada para os empresários brasileiros. Será uma oportunidade única
de ver como aplicar a inovação no dia a dia da construção.
É o caso, por exemplo, de Jeff Wilson, CEO da Kasita. Para desenvolver o conceito de
microhabitações com até 37 m², ele viveu por um ano dentro de uma caçamba adaptada.
Durante o Construsummit ele vai compartilhar com você os aprendizados dessa
experiência que podem ser aplicados imediatamente na sua empresa.
O Buildin irá trazer também o CEO da Entekra, empresa escocesa de construção off-site.
Somente no Construsummit você terá a chance de ter contato com Gerry McCaughey,
fundador de uma empresa dedicada inteiramente ao desenvolvimento de sistemas
industrializados para construção de casas.
Inscrições limitadas
O Construsummit é o principal evento sobre inovação na construção do Brasil.
Ao longo dos dois dias do evento serão apresentadas mais de 20 palestras, incluindo a
participação de construtechs extremamente inovadoras. Além de conteúdo de altíssima

qualidade, os participantes terão contato direto com pessoas que estão revolucionando a
indústria da construção. Você não pode ficar de fora dela.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas no: www.construsummit.com.br
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09 de novembro
III Seminário Jurídico CBIC
Local: Sinduscon Corporate – Curitiba (PR)
Horário: 8h às 17h
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