
LEGISLAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
CIVIL: CONHEÇA AS PRINCIPAIS 
NORMAS REGULAMENTADORAS

https://www.mobussconstrucao.com.br/


INTRODUÇÃO

SUMÁRIO

1. NR na Engenharia: a bíblia do gestor de obras

2. Principais normas da NR que afetam os 
procedimentos na construção civil

3. Como a NR 17 regulamenta a ergonomia 
dentro da Construção Civil 

4. Atualizações na NR-18?

5. NBR 16636: evolução da NBR 13532/1995

6. NBR 15575: as exigências dos usuários 
e como elas são divididas

7. E a NBR 9050, para que serve? As principais 
mudanças na norma de 2015

CONHEÇA O MOBUSS CONSTRUÇÃO

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO



O número de vítimas de acidentes de trabalho no Brasil 
é assustador em comparação com outros países. Só 
em 2018, foram mais de 800 mil acidentes laborais 
registrados no país, o que explica por que a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) colocou o país, há alguns 
anos, como a 4º nação que mais registra acidentes fatais 
durante o trabalho no mundo.

A razão para os altos índices de acidentes e óbitos no 
trabalho se explica por diversos fatores, como negligenciar 
o uso de itens de proteção, fiscalização governamental 
insuficiente e desconhecimento ou descumprimento das 
Normas de Segurança e Saúde do Trabalho, materializadas 
em nosso ordenamento jurídico, sobretudo, pelas Normas 
Regulamentadoras (NRs).

As NRs existem para assegurar segurança para a equipe, 
por isso, conhecer e cumprir as NRs é essencial para o bom 
funcionamento do canteiro de obras. Acompanhe neste 
material quais são as principais Normas Regulamentadoras 
e a importância para Construção Civil.

http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/noticias/brasil-e-um-dos-paises-com-maior-numero-de-mortes-e-acidentes-de-trabalho-no-mundo-sera-o
http://www.cesteh.ensp.fiocruz.br/noticias/brasil-e-um-dos-paises-com-maior-numero-de-mortes-e-acidentes-de-trabalho-no-mundo-sera-o


NR NA ENGENHARIA: 
A BÍBLIA DO GESTOR DE OBRAS

Conhecer as NRs é obrigação de qualquer gestor, 
independente do segmento de atuação. Entretanto, 
se você é gerente de obras ou ocupa qualquer cargo 
de supervisão em um canteiro, a responsabilidade de 
conhecer todos esses itens normativos é ainda mais 
importante. Isso porque, o setor de Engenharia Civil 
engloba várias atividades pesadas e/ou de risco, e 
possíveis repercussões dessa negligência diretiva em 
caso de algum acidente, podem causar repercussões que 
serão cobradas na esfera civil (indenizações), trabalhista, 
previdenciária e até criminal (detenção ou reclusão, dos 
responsáveis diretos – Código Penal, art. 13, § 2º).

O não conhecimento ou descumprimento das 
normas pode acarretar em atrasos e custos 
desnecessários, visto que podem levar ao embargo 
ou interdição da obra. Por isso, vale a pena dedicar 
alguns minutinhos do seu dia para entender o que 
são NRs e conhecer quais são as principais NRs na 
Engenharia.
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http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638340/artigo-13-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940


As Normas Regulamentadoras (NR) são um conjunto de 
orientações e procedimentos técnicos que se referem à 
segurança e à medicina do trabalho. São deveres a serem 
cumpridos tanto pelo empregador como pelo empregado, 
bem como em uma série de direitos dos trabalhadores, 
que devem ser seguidos à risca pelas empresas privadas 
e órgãos públicos. 

O OBJETIVO DESSES DOCUMENTOS LEGAIS SÃO:

• Preservar a saúde e integridade dos trabalhadores;

• Delinear procedimentos e estratégias de prevenção de 
acidentes de trabalho, por meio de adoção de ações de 
impacto individual e coletivo;

• Fomentar a adoção de uma política de segurança e 
saúde no trabalho dentro das organizações;

• Coibir a realização de atribuições em condições 
precárias ou que exponham a saúde do trabalhador 
a riscos;

• Regulamentar uma legislação referente à segurança 
e medicina do trabalho.

AFINAL, O QUE SÃO AS 
NORMAS REGULAMENTADORAS?



QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS PELA 
ELABORAÇÃO DAS NRS?

A elaboração/revisão das Normas Regulamentadoras (NR) 
foi, durante um longo tempo, realizada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), que coordenava os debates 
para alterações na legislação com comissões e grupos 
formados por representantes do governo, empregadores 
e empregados. Essas normas foram criadas a partir da 
publicação da Lei Federal nº 6.514, em 1977.

Em 2019, o Governo Federal anunciou a extinção do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), criado em 1930. 
Com isso, as pastas foram divididas e passaram a ser 
responsabilidade do Ministério da Economia, do Ministério 
da Cidadania e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 



Assim, esses ministérios são agora os órgãos que devem 
fiscalizar e alterar as Normas Regulamentadoras junto à 
comissão tripartite de saúde e segurança no trabalho, 
formada por representantes do Governo, das áreas de 
Previdência Social, Trabalho e Emprego e Saúde, de 
representantes dos trabalhadores e dos empregadores.
Além disso, foi anunciado pelo Governo Federal, a conclusão 
da revisão de duas Normas Regulamentadoras: 

• A NR 1, que aborda as disposições gerais sobre saúde 
e segurança;

• A NR 12, sobre a segurança no trabalho com máquinas 
e equipamentos. Foi anunciado, também, a revogação da 
NR 2, sobre inspeção prévia.

Sendo assim, hoje temos 37 Normas Regulamentadoras. 
Sendo que 35 delas estão vigentes, na publicação deste 
material. É possível ter acesso a aplicação das mesmas 
pelo site do governo. Veja no próximo capítulo do que 
se trata cada uma delas!

https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras


As NRs são criadas ou alteradas a partir das demandas 
da sociedade, inspeções fiscalizatórias, compromissos 
internacionais, estatísticas de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, entre outras necessidades. 

As principais normas que se refletem em um canteiro 
de obras são:

• NR 4: trata da constituição do Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
– SESMT, obrigatória a quem tenha empregados regidos 
pela CLT, com a finalidade de promover a saúde e proteger 
a integridade do trabalhador no local de trabalho.

• NR 5: versa sobre a obrigatoriedade de constituição 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
a empresas que tenham a partir de 20 empregados.

PRINCIPAIS NORMAS DA NR QUE 
AFETAM OS PROCEDIMENTOS 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL
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http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr4.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr5.htm


• NR 6: muita atenção para essa NR. Diz respeito 
à obrigatoriedade de que as empresas forneçam 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado aos 
riscos vivenciados pelo trabalhador durante sua jornada.

• NR 7: PCMSO – Determinação da obrigação de que 
as empresas instruam Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional para rastrear e diagnosticar agravos à 
saúde ocorridos em função do trabalho.

• NR 8: edificações – Requisitos técnicos mínimos que 
devem ser observados nas edificações, no intuito de 
assegurar segurança e conforto aos que nelas trabalham.

• NR 9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
Prevenção da saúde e integridade do trabalhador por 
meio de avaliações e controle dos riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente laboral.

• NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade. Norma que tem o objetivo de definir os 
requisitos e as condições mínimas de trabalho envolvendo 
instalações elétricas e serviços com eletricidade, de forma 
a preservar a segurança do trabalhador.

• NR 12: Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. As atualizações na norma modificaram 
e adicionaram diversos trechos, como por exemplo 
o trecho que aborda que máquinas certificadas pelo 
INMETRO (selo de segurança) são consideradas de acordo 
com a NR 12.

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr7.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr8.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr9.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-12.pdf


• NR 15: Atividades e Operações Insalubres. Outra norma 
de conhecimento essencial aos gestores de canteiros de 
obras. O domínio desse normativo poderia evitar muitas 
ações indenizatórias em via judicial.

• NR 16: Atividades e Operações Perigosas. Regulamenta 
as atividades e operações legalmente consideradas 
perigosas, estipulando as recomendações de prevenção 
correspondentes.

• NR 17: Trata das questões de ergonomia para garantir 
a saúde, segurança e conforto do funcionário. 

• NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção

• NR 24: Condições de Higiene e de Conforto nos Locais 
de Trabalho (disposição sobre cozinhas, refeitórios, 
alojamentos, etc.)

• NR 26: Sinalização de Segurança. Tem por objetivo 
definir as cores que devem ser usadas no ambiente 
laboral para prevenção de acidentes, identificando 
equipamentos de segurança, cercando áreas, 
identificando as canalizações empregadas nas  
indústrias, etc.

• NR 35: Orientações e requisitos para garantir a 
segurança dos trabalhadores envolvidos direta ou 
indiretamente no trabalho em altura.

A seguir, vamos falar um pouco mais sobre algumas delas.

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr16.htm
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17.pdf/view
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr18.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr24.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr26.htm
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35.pdf/view


COMO A NR 17 REGULAMENTA 
A ERGONOMIA DENTRO DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

Quando falamos sobre ergonomia na construção civil 
é na NR 17 que estão as exigências e recomendações a 
serem seguidas. Esta norma, assim como outras NRs, 
foi revisitada pela CTPP (Comissão Tripartite Paritária 
Permanente) com o intuito de modernizá-la. A principal 
mudança foi em como avaliar os fatores de risco na etapa 
(AEP – Análise Ergonômica Preliminar) que antes só era 
feita em uma etapa a na Análise Ergonômica do Trabalho. 

De forma resumida, a nova NR-17 preserva a necessidade 
de avaliação dos seus cinco grandes temas: Levantamento 
e transporte de materiais; Mobiliários; Equipamentos; 
Condições ambientais e Organização do Trabalho.

Confira as questões abordadas pela norma e suas 
principais peculiaridades:
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LEVANTAMENTO, TRANSPORTE 
E DESCARGA INDIVIDUAL DE MATERIAIS

Em relação ao transporte de cargas efeito pelos próprios 
colaboradores, a NR 17 versa questões importantes. 
Para prevenir acidentes e preservar a saúde, trata da 
obrigatoriedade de treinamentos para a função.

Não é permitido que qualquer carga seja transportada 
manualmente caso exista o risco de lesões. A empresa, 
inclusive, deverá oferecer meios técnicos e facilitar esse 
tipo de tarefa.  

MOBILIÁRIO

Todo o mobiliário presente em uma empresa precisa 
favorecer o trabalho executado pelos indivíduos no local. 
Além disso, devem garantir as condições adequadas de 
postura e visualização.

Caso uma determinada função possa ser realizada 
enquanto o colaborador estiver sentado, o local deve 
ser pensado – ou mesmo, alterado – para essa posição. 
Quando não existe a possibilidade, as cadeiras devem 
ser utilizadas para intervalos de descanso.

Nesse sentido, a NR 17 ainda prevê uma série de requisitos 
para os postos de trabalho e os assentos. Tratam-se de 
exigências que vão desde encosto lombar até ajuste de 
estatura, base frontal arredondada, entre outros.  



EQUIPAMENTOS

Para que os equipamentos se alinhem à ergonomia 
na construção civil, é preciso que sejam adequados 
às características físicas e psicofisiológicas dos 
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.

Mais do que garantir o emprego da tecnologia em 
paralelo com a natureza do trabalho e o bem-estar dos 
colaboradores, a NR 17 também traz condições para os 
casos específicos e comuns em todo o mercado.

Entre eles, destacam-se a utilização de documentos 
legíveis em trabalhos de digitação, bem como suportes 
ergonômicos de teclado. Distâncias mínimas entre 
olhos e tela, e muito mais também são essenciais. Na 
NR 1 também já é previsto um inventário de riscos 
ergonômicos para que assim as construtoras tenham 
ciência dos riscos ergonômicos que seus funcionários 
podem ser submetidos.



AMBIENTE

Para locais em que o trabalho exija atenção e esforço 
intelectual recorrente, a NR 17 gera padrões bem 
definidos para as condições presentes no ambiente.

Os níveis de ruído, por exemplo, devem ser os mesmos 
já estabelecidos pela NBR 10152. Já os valores de 
iluminação precisam respeitar a NBR 5413. Ambas 
devem estar de acordo com o INMETRO (Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

ORGANIZAÇÃO

Para respeitar a ergonomia na construção civil em termos 
de organização do trabalho, é preciso considerar os itens 
básicos levantados pela NR 17. Estes termos incluem modo 
operatório, exigências de tempo, normas de produção, 
conteúdo das tarefas e ritmo de execução.

Quando existe a sobrecarga muscular, os efeitos sobre a 
saúde dos colaboradores devem ser considerados quanto 
às vantagens que possuem na função, remuneração e 
sistemas de avaliação de desempenho em geral.
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A NR-18 é classificada como uma norma setorial, ou seja, 
é de aplicação exclusiva das atividades da indústria da 
construção. 

Portanto, para as atividades da indústria da construção, 
deverão ser atendidos os dispositivos presentes na NR-
18, complementados pelas disposições previstas em 
normas especiais no que não lhes for contrário, e estas, 
com as disposições das normas gerais. 

Esta norma estabelece exigências para que uma obra 
seja considerada segura para os seus trabalhadores. São 
17 capítulos que tratam dos serviços e processos, como 
instalações elétricas, máquinas, ferramentas diversas, 
equipamentos de proteção individual, medidas contra 
quedas de altura, entre outros.

ATUALIZAÇÕES NA NR-18?



QUAIS AS ALTERAÇÕES NA NR-18?

As alterações principais foram no âmbito das instalações 
elétricas provisórias dos canteiros, a fim de prevenir 
acidentes como choques elétricos, soterramentos ou 
quedas. Entre elas, a norma exige a implantação do 
dispositivo Diferencial Residual (DR).

Uma das principais mudanças é a adoção do Programa 
de Gerenciamento de Riscos (PGR) como substituição 
do PCMAT. Agora passa a ser responsabilidade da 
construtora encarregada pela obra o gerenciamento 
de todo o PGR, incluindo as informações das empresas 
subcontratadas, como os inventários de riscos. 

Além disso, há especificações para áreas de vivência 
no canteiro de obras, como os vasos sanitários e 
bebedouros em quantidade. Há também um quadro 
de dimensionamento de carga horária mínima para 
treinamentos obrigatórios em cada processo.
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A fim de atualizar conceitos defasados e eliminar confusões 
que ocorrem por conta de certas terminologias, em 2014 
foi iniciado um trabalho de transição da NBR 13532/1995 
para a ABNT NBR 16636, que é dividida em duas partes.

Versando sobre a “Elaboração e desenvolvimento de 
serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos 
e urbanísticos”, a ABNT NBR 16636 garante integração ao 
setor e moderniza a atuação de seus agentes.

Se antes bastavam informações básicas para que as obras 
fossem aprovadas junto a órgãos públicos, atualmente a 
nova norma garante mais rigidez quanto a esse aspecto.

Em licitações, por exemplo, bastava a apresentação 
do anteprojeto, considerado apenas um documento 
preliminar para as entidades de Engenharia Civil 
e Arquitetura.

NBR 16636: EVOLUÇÃO 
DA NBR 13532/1995



Com a NBR 16636, são exigidos: 

• Planta geral de implantação, com informações 
planialtimétricas e de locação;

• Planta e cortes de terraplenagem, com as cotas de nível 
projetadas e existentes;

• Plantas e detalhes das coberturas;

• Cortes longitudinais e transversais;

• Elevações frontais, posteriores e laterais;

• Plantas, cortes e elevações de ambientes especiais, como 
banheiros e cozinhas, com especificações técnicas de seus 
componentes e sua quantificação;

• Detalhes de elementos da edificação e seus componentes 
construtivos em escalas compatíveis;

• Memorial descritivo dos elementos e componentes 
arquitetônicos da edificação;

• Memorial descritivo dos elementos da edificação, das 
instalações prediais, dos componentes construtivos 
e dos materiais de construção;

• Memorial quantitativo com somatório dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção;

• Planilhas orçamentárias.



Entre as suas vantagens, também está o alinhamento 
às exigências do Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat. Um requisito básico para 
qualquer construtora que deseja aprovar suas obras 
para Programas de Habitação Social.

QUAIS AS PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS E ASPECTOS 
ABORDADOS NA NBR 16636?

As duas partes da ABNT NBR 16636 descrevem conceitos 
e atividades distintas para a elaboração de projetos 
arquitetônicos e urbanísticos. A primeira parte é mais 
focada nas terminologias utilizadas na área, como 
mencionamos no item anterior, trazendo uma grande 
lista de conceitos.

Nessa parte, os termos descritos são amplos. Vão desde 
atividades (como cadastro técnico multifinalitário) e os 
instrumentos (como caderno de especificações técnicas) 
a agentes (como empreendedor) e ambientes (como 
espaços abertos).

Ainda na primeira parte sobre a nova norma de elaboração 
de projetos, são expostos fluxogramas sobre processos e 
práticas, padrões de documentação, cronogramas, entre 
outras atividades que garantem o padrão adequado ao 
projeto final.



Após a definição básica dos conceitos e terminologias, a 
segunda parte da NBR 16636 trata de ser mais específica 
quanto às etapas respeitadas durante a execução.

Nesse sentido, é exigido que a elaboração de projetos 
conte com dados técnicos precisos sobre o que será 
usado na edificação e como será a organização do 
canteiro de obras.

Além disso, questões como as dimensões da obra, 
o usodos ambientes pelos proprietários e as rotinas 
de manutenção também são levantadas nesta fase. 
Assim como levantamentos exigidos, obrigações para 
concessionárias de serviços, entre outras opções.

As próprias interações que a vizinhança terá com 
determinada edificação são abordadas na segunda fase. 
Ela preocupa-se não apenas com o desempenho do 
projeto, mas também com a sua influência no meio em 
que estará inserida.



NBR 15575: AS EXIGÊNCIAS 
DOS USUÁRIOS E COMO 
ELAS SÃO DIVIDIDAS

Como a NBR 15575 aborda o desempenho da edificação 
para o usuário, tratar das exigências dessa parte interessada 
é fundamental. Ao todo, existem três grupos de requisitos: 
segurança, sustentabilidade e habitabilidade.

No primeiro, o usuário exige segurança estrutural, contra 
incêndios e no uso e operação da construção. 

Quanto ao fator sustentabilidade, a NBR 15575 abrange 
a durabilidade, a manutenção e os impactos ambientais 
da obra. Para a habitabilidade, são sete requisitos do 
usuário, os quais explicaremos mais detalhadamente 
no tópico seguinte.
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1. ESTANQUEIDADE DA ÁGUA

A umidade é uma das maiores fontes de formação 
de fungos, doenças respiratórias e outras complicações. 
Ela é decorrente da falta de controle da estanqueidade 
da água. Além de estar associada a problemas de saúde 
dos usuários, também está relacionada diretamente à 
durabilidade da construção, principalmente devido 
à corrosão.

A norma NBR 15575 estabelece critérios de estanqueidade 
nas seguintes áreas da edificação: fachadas, pisos de locais 
molhados, coberturas, instalações hidrossanitárias e 
demais elementos da obra que possam estar sujeitos ao 
uso de água. As regiões citadas correspondem a lugares 
molhados (que podem resultar em lâminas d’água 
durante a utilização) e molháveis (que apenas recebem 
respingos d’água).

OS 7 REQUISITOS DO USUÁRIO QUANTO 
À HABITABILIDADE

As exigências de habitabilidade são responsáveis por 
manter a satisfação do cliente durante a utilização 
do imóvel. Elas estão presentes no dia a dia e no 
convívio entre proprietários. Veja quais são:



2. DESEMPENHO TÉRMICO

O desempenho térmico influencia no conforto do 
usuário durante a realização de suas atividades diárias, 
assim como em seu sono,  e contribui para a economia 
de energia.

É possível obter desempenho térmico através de 
condicionamento artificial (refrigeração e calefação). 
Porém, a norma NBR 15575 não trata disso – foca 
apenas nos critérios de desempenho em condições 
naturais de insolação, ventilação e outras.

Para conseguir um desempenho térmico favorável ao 
usuário, deve-se levar em conta uma condição média, 
já que o nível de satisfação varia dependendo dos 
moradores (número de pessoas, idade, sexo, condições 
fisiológicas e psicológicas) e das características do imóvel 
em si (quantidade de mobília, finalidade do imóvel, 
atividades exercidas em seu interior).

Através dessa condição média, as características do 
local da obra (topografia, temperatura e umidade 
do ar, direção e velocidade do evento, etc) e da 
própria edificação (materiais, número de pavimentos, 
dimensões, pé-direito, orientação das fachadas, etc) 
podem ser trabalhadas, obtendo, assim, a habitabilidade 
necessária.



3. DESEMPENHO ACÚSTICO

O desempenho acústico é um requisito importante de 
habitabilidade e um dos mais sensíveis ao usuário no 
cotidiano. Para cumprir essa exigência, é preciso evitar 
os ruídos gerados pela circulação de veículos, pelas 
atividades nas áreas comuns do edifício (em caso de 
apartamentos), música alta, ruídos sonoros provenientes 
dos vizinhos, entre outros.

É necessário então, a adequação de certos componentes 
da construção, como fachadas, coberturas, entrepisos e 
paredes, para um isolamento acústico eficiente.

Na norma NBR 15575, porém, não são estabelecidos 
limites para a isolação acústica dentro da própria unidade. 
Também não são fixados critérios de máxima intensidade 
sonora admitida para o repouso noturno, assunto da 
NBR 10152, e não é abordada a forma de quantificar 
ruídos externos, tema da NBR 10151.

4. DESEMPENHO LUMÍNICO

A NBR 15575 estipula os níveis requeridos para iluminações 
naturais e artificiais, englobando as exigências de outra 
norma, a NBR 5413, que fala apenas de iluminações artificiais. 

As exigências da NBR 5413 levam em consideração 
a iluminação para várias atividades do dia a dia, em 
diferentes tipos de edificações (moradias, escolas, 
comércio, etc).



Já a norma de desempenho NBR 15575 apresenta 
medições para a luz diurna e artificial em edifícios 
habitacionais.

5. SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DO AR

A construção habitacional, de acordo com a NBR 15575, 
deve ter níveis aceitáveis de material particulado em 
suspensão, microorganismos, bactérias e gases tóxicos, 
além de prover condições adequadas de salubridade 
aos usuários e dificultar, por meio de estanques, por 
exemplo, a infiltração e contaminação por insetos e 
roedores. 

No uso da norma, devem, também, ser atendidas as 
regulamentações da Anvisa, Códigos Sanitários e as 
legislações em vigor.

6. FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE

A funcionalidade e acessibilidade da edificação trata 
dos espaços suficientes para uma boa experiência do 
usuário. Por exemplo, espaços suficientes para camas, 
armários, poltronas e utensílios domésticos necessários 
à boa habitabilidade do ambiente. 

Além dos espaços dos cômodos, também podemos citar 
o pé-direito mínimo (distância livre entre a superfície do 
piso e a superfície do teto).



7. CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO

Para o conforto tátil, são estabelecidos critérios de 
desempenho recomendando a forma e limitando a 
força necessária para acionamento de trincos, torneiras 
e outros dispositivos. Esses requisitos levam em 
consideração princípios de ergonomia, a estatura média 
das pessoas e a força física passível de ser aplicada por 
adultos e crianças.

Já para o conforto antropodinâmico, são determinados 
limites quanto à deformabilidade de pisos, declividade 
de rampas, velocidade de elevadores, entre outros.



E A NBR 9050, PARA QUE SERVE? 
AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NA 
NORMA DE 2015

ACESSIBILIDADE AMPLIADA

Agora, se acrescentou à definição a utilização de 
transportes, informação, sistemas e tecnologias – o que, 
até então, não fazia parte do escopo. 

CALÇADAS

No trecho sobre manobras de calçadas, por exemplo, 
a nova norma inclui a existência de mobiliários em 
rotas acessíveis. Isso tem a ver, ainda, com um maior 
detalhamento sobre puxadores e maçanetas, visando 
as pessoas cegas. 

SÍMBOLOS

Símbolos e desenhos representando obesos, idosos, 
grávidas, indivíduos com bebê de colo, cegos com ou 
sem cão-guia e aqueles com mobilidade reduzida são 
de uso obrigatório.
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RAMPAS

As calçadas devem ter rebaixamento para a instalação 
de rampas, considerando um limite de 6%.

SOM

Agora, também há mais informações sobre a sinalização 
sonora, como a colocação de sinais em áreas de resgate, 
focando em rotas de fuga que se adaptem às pessoas 
com cadeiras de rodas. 

CONHECER AS NRS TORNA A GESTÃO DE OBRAS 
MUITO MAIS EFICIENTE

Com o conhecimento sobre a legislação na Construção 
Civil todos os envolvidos na construção podem trabalhar 
com segurança e conforto, trazendo uma melhor produti- 
vidade e minimizando os riscos presentes no canteiro. 
Além disso, a etapa da gestão pode ser ainda melhor 
otimizada utilizando softwares para gestão de obras.



CONHEÇA O MOBUSS 
CONSTRUÇÃO

Vale ressaltar que o Governo Federal anunciou a pretensão 
de reduzir em 90% as NRs nos próximos anos. Portanto 
é preciso ficar atento para as atualizações e possíveis 
revogações das normas vigentes. É possível que ainda 
esse ano tenhamos mudanças significativas em várias 
NRs, como consta na agenda do Governo de atividades 
de revisão das Normas Regulamentadoras. Caso tenha 
alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a 
nossa equipe.



Conheça agora nossa solução exclusiva e completa 
para o setor, desenvolvida especialmente para 

oferecer mais eficiência na gestão de obras.

SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO

https://www.mobussconstrucao.com.br/
https://twitter.com/mobussc
https://www.facebook.com/mobussconstrucao
https://www.linkedin.com/showcase/mobuss-constru%C3%A7%C3%A3o/
https://www.youtube.com/watch?v=qFNt-LMZAug&list=PLIDS9qrbVmZ2SpC6Kl6K5vG9eV5XqUEGJ
https://www.instagram.com/mobussconstrucao_/
https://conteudo.mobussconstrucao.com.br/demonstracao-mr
https://open.spotify.com/show/58g1PY0jaKNgyFsEjgmZlB

