
ACESSO AO SISTEMA ABNTCOLEÇÃO NO INMETRO E RBMLQ-I 

 

 

O que é o ABNT Coleção?  

É um sistema digital multiusuário que permite acesso às normas1 técnicas 
totalmente via web. O ABNT Coleção foi criado para facilitar e ajudar todos a 
serem mais eficientes e eficazes no desenvolvimento das atividades de 
normalização2. 

 

Quais normas estão disponíveis no ABNT Coleção? 

- Nacionais (todas as NBR) 

- Regionais (todas as da Associação Mercosul de Normalização, AMN) 

- Estrangeiras3 (solicitadas por demanda: DIN, AFNOR, BSI, JIS, ASTM, IEEE) 

- Internacionais4 (solicitadas por demanda: ISO, IEC) 

 

Quem fornece o serviço? 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que é o Foro Nacional de 
Normalização, responsável pela elaboração das Normas Brasileiras, conforme 
contrato assinado em abril de 2022 e com validade de um ano. 

 

Quem pode acessar o ABNT Coleção?  
 

1 Documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que 
fornece regras, diretrizes ou características mínimas para atividades ou para seus resultados, 
visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. As normas 
asseguram as características desejáveis de produtos e serviços, como qualidade, segurança, 
confiabilidade, eficiência, intercambialidade, bem como respeito ambiental.  

2 Processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas, 
com a cooperação de todos os interessados. Elaboração, difusão e implementação das 
normas.  
 
3 Podem ser usadas na ausência de normas nacionais ou internacionais. As normas 
estrangeiras são as de outros países e que passam a ser chamadas assim, a partir do 
momento que são usadas no Brasil. 

4 São as resultantes da ativa participação de representantes de várias nações com os mesmos 
interesses. Apesar de representarem também um consenso, é sempre menos restritiva, pois 
precisam apresentar requisitos que atendam e possam ser aplicados em todos os países 
participantes. 

 



Pesquisadores, analistas, técnicos, colaboradores, bolsistas, alunos dos cursos 
técnicos e de pós-graduação do Inmetro, além de representantes dos órgãos 
delegados (RBMLQ-I), que precisam de acesso rápido às normas técnicas em 
formato digital de qualquer parte do Brasil. 

 

Como é o acesso? 

Por meio de login e senha, após o cadastramento do usuário no sistema, 
realizado pela Biblioteca do Inmetro. A solicitação é feita pelo e-mail 
biblioteca@inmetro.gov.br, incluindo nome completo, login e vinculação. 

Após acessar o endereço: https://www.abntcolecao.com.br/, o usuário deverá 
preencher os campos: Empresa, Usuário e Senha, fornecidos pela Biblioteca. 

 

O que fazer se uma norma não está disponível no ABNT Coleção? 

Pesquisadores e técnicos do Inmetro devem encaminhar a solicitação para o e-
mail biblioteca@inmetro.gov.br, com os dados da norma, breve justificativa, 
tendo copiado a chefia imediata. 

- Normas ISO (podemos adquirir até 200 normas, conforme contrato); 

- Normas IEC, DIN, AFNOR, BSI, JIS, ASTM, IEEE (podemos adquirir até 70 
normas, correspondendo a um valor pré-determinado em contrato). 

 

Quem pode solicitar a aquisição de normas avulsas (não citadas acima)? 

Pesquisadores e técnicos do Inmetro. Encaminhar a solicitação para o e-mail 
biblioteca@inmetro.gov.br, com os dados da norma, breve justificativa, tendo 
copiado a chefia imediata. Serão adquiridas conforme disponibilidade 
financeira. 

 

É possível fazer download das normas? 

Sim, no formato pdf, com vida útil de 7 dias. Ao final do período é necessário 
novo download.  

 

É possível solicitar impressão das normas? 

O sistema foi idealizado para acesso remoto à informação e produtos digitais, 
a fim de promover o uso ao maior número de pessoas com autonomia, rapidez, 
precisão, capilaridade e respeito às questões ambientais. A impressão é 
exclusivamente justificada para atividades e participação de técnicos e 
pesquisadores em comitês nacionais e internacionais. 


