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Resumo: Este projeto tem como objetivo mostrar a 

importância da aplicação das ABNT NBR 16280 para 

realização de reformas em edificações, bem como da 

ABNT NBR 15575, estudando através dela o 

desempenho mínimo esperado dos elementos principais 

das edificações. Também serão objetos de pesquisa os 

procedimentos necessários antes, durante e após a 

execução das reformas, as documentações e 

procedimentos necessários para realiza-las, quais os 

responsáveis legais e desastres que podem ocorrer 

quando não supervisionadas ou mal executadas. 

 

 

1. Introdução 
A ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) tem como objetivo garantir que os produtos e 

serviços tenham características ideais, como por 

exemplo, qualidade, segurança, confiabilidade e 

eficiência, sempre respeitando o meio ambiente e com 

custo mais econômico possível. 

As normas da ABNT são normas técnicas e não 

normas jurídicas ou legais, ou seja, as normas técnicas 

são interpretadas e aplicadas pelos técnicos qualificados 

a elas, e as normas jurídicas são interpretadas e 

aplicadas pelos juízes. Portanto as normas da ABNT 

não possuem capacidade legislativa, só podem ter força 

de lei caso constituam exigência e referência em 

algumas normas jurídicas. Com isso, entende-se que 

cabe ao técnico responsável ter a consciência de segui-

las e interpretá-las, deixando claro que contrariar a 

norma pode gerar consequências graves, e não as seguir 

é recorrer a outros procedimentos que não os 

recomendados em seu texto. 

 

 

2. Metodologia 
Este projeto está sendo executado através de 

pesquisas de textos contidos nas ABNT NBR 16280 e 

ABNT NBR 15575 e em outras Normas que poderão ser 

aplicáveis ao assunto, e na compilação de materiais 

pesquisados em livros e meios eletrônicos. Portanto os 

recursos necessários estão sendo apenas um computador 

com acesso à internet, livros e Normas. 

Estão sendo estudados os pontos de maior 

relevância sobre o assunto tratado, assim poder-se-á 

demonstrar e realizar o objetivo principal desta 

pesquisa, que é demonstrar a importância da aplicação 

das ABNT NBR 16280 e ABNT NBR15575 por seus 

técnicos responsáveis, em Reformas de Edificações, e 

quais consequências podem gerar caso sejam ignoradas. 

 

 

3. Ilustrações 

 
Figura 1 - Resumo dos procedimentos para reforma 

em edificações 

 

4. Conclusões 
A contratação de um responsável técnico 

qualificado, como engenheiro e/ou arquiteto, que seja 

responsável pelos projetos, e pelo acompanhamento de 

todas as mudanças que serão feitas durante a reforma, é 

de extrema importância para que esta seja executada de 

forma segura, minimizando significativamente o risco 

de afetar a estrutura da edificação, o que poderia 

prejudicar a segurança do edifício e colocar em risco a 

vida de seus moradores e das pessoas que vivem em seu 

entorno. 
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