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CUB/m²  

Custo Unitário Básico
Ind icador dos custos do setor  da Construção Civ i l

Norma Brasileira ABNT NBR 12721:2006
 

A ABNT NBR 12721:2006 fo i  publ icada no d ia 28 de agosto/2006 e é resul tado de um amplo processo de rev isão da Norma

anter ior,  a  ABNT NBR 12721:1999.  Esta rev isão in ic iou-se em maio/2000 e fo i  de grande importância para o setor  da

construção c iv i l .  Resul tado de mais de seis  anos de estudos técnicos e de amplas d iscussões no âmbi to da Câmara

Brasi le i ra da Indústr ia  da Construção (CBIC) e suas ent idades f i l iadas,  envolveu todos os agentes do mercado imobi l iár io

nacional .  E la mantém os concei tos teór icos básicos anter iores,  mas apresenta profundas a l terações em seu conteúdo,  em

função da sua obr igatór ia  adaptação ao d isposto na legis lação e aos novos pro jetos arqui tetônicos atualmente prat icados.

 

A rev isão da Norma buscou a modernização do CUB/m² e a melhor  adaptação à atual  real idade dos novos insumos,  novas

técnicas e tecnologias,  novos índices de produt iv idade,  enf im,  do atual  processo construt ivo nacional ,  uma vez que a

ant iga Norma baseava-se nos processos construt ivos de 1964.  E,  sem dúvida a lguma, de lá  para cá,  mui ta coisa mudou.

Entre as pr inc ipais  a l terações in t roduzidas estão os novos pro jetos-padrão.  Novos pro jetos arqui tetônicos,  est rutura is  e de

insta lações.  Além disso,  ocorreu a adaptação às novas legis lações urbanas;  subsolos;  terrenos def in idos;  pro jetos

di ferentes para cada padrão de acabamento;  inexis tência de d i ferenciação pelo número de quar tos;  novo lo te básico de

insumos e in t rodução de metodologia de or ientação para a coleta de preços do CUB/m².

 

Os pro jetos-padrão foram tota lmente refe i tos,  sem qualquer  ponto de equivalência ou semelhança com os pro jetos

anter iores.  Foram considerados os aspectos do mercado atual  de edi f icações na def in ição dos pro jetos arqui tetônicos,

levando-se em conta que a Norma, por  ter  abrangência nacional ,  deve procurar  consol idar  um pro jeto que atenda as

inúmeras legis lações munic ipais .  Em 01/02/2007 entrou em v igor  a Norma Brasi le i ra ABNT NBR 12721:2006,  estabelecendo

uma completa a l teração na Norma anter ior  (ABNT NBR 12721:1999).  O processo de rev isão,  que resul tou na Norma hoje

em v igor,  a tendeu ant iga aspi ração do setor  e da sociedade.  Para a sua real ização ocorreu a in teração de toda a cadeia

produt iva da construção e agentes af ins.

 

A ABNT NBR 12721:2006 deverá ser  adquir ida d i retamente da Associação Brasi le i ra de Normas Técnicas

(ht tp: / /www.abnt .org.br) .
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