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Laboratórios Parceiros

Dada a abrangência do Programa do Selo, para melhor proximidade 
com os produtores de blocos de concreto e de peças para pavimenta-
ção, a ABCP, além do seu laboratório central, qualifi ca laboratórios 
parceiros para prestação de serviços e assistência técnica em âmbito 
regional. Para promover maior confi abilidade dos resultados de en-
saios dos produtos analisados, a ABCP promove periodicamente pro-
gramas interlaboratoriais com esses laboratórios parceiros. Atualmente, 
cerca de 30 laboratórios espalhados por todo o País participam deste 
Programa, trazendo melhorias e desenvolvimento para a região.

Produtos à Base de Cimento
Selo da Qualidade

Selo da Qualidade

A preocupação com o aprimoramento do de-
sempenho dos produtos à base de cimento utili-
zados no mercado fez com que a ABCP buscasse 
formas de fomentar sistemas construtivos efi cien-
tes e de qualidade. Uma das maneiras adotadas 
foi mostrar a importância de produtos elaborados 
de acordo com as normas da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT). 

Assim, há 13 anos a ABCP vem desenvolven-
do o Programa Selo da Qualidade para produtos 
à base de cimento que, cada vez mais, vem sen-
do reconhecido em todo o País.

Presença nacional

O Selo da Qualidade conta com o apoio dos Es-
critórios e Representações Regionais da ABCP, que 
interagem com as prefeituras, universidades, em -
presas e demais entidades locais, promovendo o 
desenvolvimento tecnológico com qualidade.
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Referência Normativa

   Blocos vazados de concreto simples para alvenaria

 ABNT NBR 6136 - Especifi cação

 NBR 12118 - Métodos de ensaio

   Peças de concreto para pavimentação

 ABNT NBR 9781 - Especifi cação e método de ensaio

O Selo da Qualidade para produtos à base de cimento é um programa baseado nas 
normas da ABNT, entidade que visa através de documentos normativos sistematizados, 
contribuir para o desenvolvimento científi co e tecnológico, a proteção do meio ambiente 
e defesa do consumidor.

Construa com responsabilidade.
Utilize produtos com Selo da Qualidade

É importante que ao adquirir o produto, o consumidor solicite ao for-
necedor a apresentação do certifi cado referente ao Programa Selo 
da Qualidade emitido pela ABCP, do qual constam o nome e endereço 
da empresa, os produtos qualifi cados, e, ainda, a data de validade do 
Certifi cado.

Nome: Produto: Classe

NBR6136/XX • Blocos vazados de concreto para alvenaria A (≥ 6,0 MPa)

NBR6136/XX • Blocos vazados de concreto para alvenaria B (≥ 4,0 MPa)

NBR6136/XX • Blocos vazados de concreto para alvenaria C (≥ 3,0 MPa)

NBR6136/XX • Blocos vazados de concreto para alvenaria D (≥ 2,0 MPa)

NBR9781/XX • Peças de concreto para pavimentação 35 MPa

NBR9781/XX • Peças de concreto para pavimentação 50 MPa
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Sede: Av. Torres de Oliveira, 76    05347-902    São Paulo 
Tel.: (11) 3760-5300    Fax.: (11) 3760-5320
www.abcp.org.br    selo.blocos@abcp.org.br 

No portal da ABCP – www.abcp.org.br – encontram-se dispo-
níveis para download todos os regulamentos e procedimentos 
do Programa, bem como o formulário de Solicitação de Inclusão 
e a relação atualizada de todos os fabricantes participantes, seus 
produtos com selo e os laboratórios parceiros. 

Desenvolvimento de Mercado
A ABCP busca desenvolver todos os segmentos da cons-
trução, e como cada um deles possui necessidades e soluções 
específi cas, a entidade criou e mantém várias iniciativas.

Acesse também pelo QR Code

Vias Concretas
www.viasconcretas.org.br

Clube da Reforma
www.clubedareforma.org.br

Comunidade da Construção
www.comunidadedaconstrucao.com.br

Coprocessamento
www.coprocessamento.org.br

Mãos à Obra Pro
www.maosaobra.org.br

PDE – Programa de
Desenvolvimento Empresarial
(Indústria de Artefatos de Concreto)
www.pdebrasil.com.br

Soluções para Cidades
www.solucoesparacidades.com.br

www.abcp.org.br
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