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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 04 / Julho / 2019 – das 10 h às 12 h 

EVENTO 
6ª Reunião/2019 da ABNT/CEE – 268 – COMISSÃO DE ESTUDO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM COMUNIDADES 

LOCAL: 

PARTICIPAÇÃO REMOTA, transmitida da Sala de Videoconferência – Poli/USP 

Endereço: Prédio da Administração da Escola Politécnica da USP (Edifício Eng. 

Mário Covas Jr.) Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, nº 380 - Cidade 

Universitária, São Paulo - SP    

NOME Cons. MARIA ALICE GAIOTTO 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

A ABNT – único foro de normalização nacional, devido às demandas por normalizações, vem promovendo reuniões 

de Comissões de Estudos representadas por diversos agentes envolvidos nos temas a serem normalizados, onde, em 

nível nacional, se possam discutir e estabelecer por consenso, regras, diretrizes ou características para suas 

atividades.  

Assim, visando a elaboração de norma(s) para o desenvolvimento sustentável em comunidades, principalmente no 

sentido de discutir a tradução, adequação e adoção de normas técnicas internacionais, por consenso, regras, diretrizes 

ou características para o referido assunto, mensalmente, são convocadas reuniões ordinárias de membros titulares 

desta Comissão. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

 Alex Abiko (Coordenador do Comitê), da USP – Escola Politécnica (SP); 

 Iara Negreiros (Secretária) – da USP – Escola Politécnica (SP); 

 Órgãos governamentais e Autarquias: CAU-BR 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: PUC-RIO – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Escola 

Politécnica de Engenharia da USP / Unicamp – Universidade de Campinas –Engenharia Elétrica /  

 Entidades: ABRAMAT – Associação Brasileira da Indústria Materiais de Construção / CBCS – Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável  / AEAMET – Associação de Engenheiros e Arquitetos do Metrô; 

 Empresas públicas: Metrô São Paulo; 

 Consultores autônomos. 

5. OBJETIVOS: 

Ao agregar valores e opiniões técnicas, para o desenvolvimento sustentável de comunidades brasileiras, cumprindo 

assim um dos principais objetivos em “Defender o Interesse e a Segurança da Sociedade como um Todo” -, torna-

se de fundamental importância a participação do CAU neste Comitê Técnico-Cientifico e Normativo da ABNT. 

6. PROGRAMAÇÃO: 

Pauta: 

1) Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 5 de 2019, de 06.06.19; 

2) Divulgação das Normas já publicadas pela comissão 

3) Trabalhos em andamento; 

4) Adoção/análise das Normas já publicadas pelo ISO/TC 268; 

5) Discussão de terminologia; 

6) Elaboração de NBRs; 

7) Definição de próximos trabalhos; 

8) Assuntos gerais. 
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7. RELATO:  

Assuntos tratados: 

1. Apresentação de todos os participantes presenciais e também os via web; 

2. Aprovação da Ata da 5ª reunião de 2019, realizada em 06/Junho/2019, sem alterações; 

3. Reforçou-se a importância da divulgação das quatro Normas já publicadas disponíveis no Site do Comitê 

Temático Urbano - CBCS: www.cbcs.org.br : 

 ABNT NBR ISO 37120:2017 – Indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida;  

 ABNT NBR ISO 37101:2017 – Sistema de gestão para desenvolvimento sustentável – Requisitos com 

orientação para uso;  

 ABNT NBR ISO 37100:2017 – Cidades e comunidades sustentáveis – Vocabulário; 

 ABNT NBR ISO 37154:2019 – Melhores práticas para Transporte. 

Divulgações presenciais: 

 AEAMESP, pela Sra. Haydée 

 CEF – 18 Jun. pela Iara 

 CAU-SP – 6ª. Plenária de 2019, em 27/Junho, pela Cons. Maria Alice Gaiotto 

 

4. Explanaram os dez trabalhos em andamento, no sentido de traduzir as normas da ISO, para análise e adoção 

de conceitos e parâmetros às futuras Normas Brasileiras pautadas por esta Comissão: 

 ISO 37120:2018 – Cidades e Comunidades sustentáveis: indicadores para serviços urbanos e qualidade de 

vida (116 pag.) / sob responsabilidade das Sras. Carmen e Iara = em andamento, com previsão de termino 

até a próxima reunião (Ago/2019); 

 ISO 37101:2017 – Desenvolvimento sustentável de comunidades: Sistema de gestão para 

desenvolvimento sustentável - requisitos com orientações de uso (53 pág.) / sob responsabilidade a SRa. 

Carmen, a formatar como errata; 

 ISO 37106:2018 – Cidades e Comunidades sustentáveis: orientação para o estabelecimento de Modelos 

Operacionais de Cidades Inteligentes para Comunidades Sustentáveis (66 pág.) / sob responsabilidade do 

Sr. Diego, encaminhado aos membros desta Comissão em 03/07. Texto a ser aprovado na próxima 

reunião; 

 ISO 37153:2017 – Smart community infrastructures (26 pág.) / sob responsabilidade da Sra. Alessandra e 

do Sr. Jean Marcel / dividido por etapas, o texto passará por reavaliação; 

 ISO 37157:2018 – Infraestruturas inteligentes da comunidade: transporte inteligente para cidades 

compactas (07 pág.) / sob responsabilidade da Sra. Flávia / o texto foi encaminhado aos membros desta 

Comissão no dia 28/06; em andamento para aprovação; 

 ISO 37104:2019 – Sustainable devolopment in communities (57 pág.) / Sob responsabilidade do Sr. 

Leonardo / Dicidida a adoção em 04/04; 

 ABNT NBR 12267:1992 – Norma para elaboração de plano diretor – procedimento (03 pág.) / sob 

responsabilidade do Sr. Mário, o texto está em análise pela sub comissão; 

 ABNT NBR sobre Estudos de Impactos de Vizinhança (EIV), também sob responsabilidade do Sr. Mario, 

o texto está em andamento, junto à subcomissão; 

 ISO 35122:2019 – Sustainable devolopment in communities (95 pág.) / sob responsabilidade da Sra. 

Raquel / Decidida a adoção em 06/06, o texto word foi solicitado à ABNT; 

 em fase de tradução, revisaram-se conceitos e terminologias;  

 ISO 37154:2017 – Smart community infrastructures (09 pág.) / sob responsabilidade do Sr. Joao Carlos / 

o texto esta em analise para decidir, ou não, pela adoção; 

  em fase de correções, para ser republicada; 

Quanto à discussão de terminologia, são três trabalhos em andamento (ISO TC 268) 

 

Quanto aos trabalhos das Subcomissões: 

 SC1 – Infraestruturas inteligentes para cidades e comunidades: reuniu-se em 24/jun. , na qual 

participamos e enviamos relatório. Sendo a próxima reunião agendada para 29/julho, na qual não será 

possível a nossa participação, devido ao agendamento prévio de outro compromisso particular; 

http://www.cbcs.org.br/
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 GT para NBRs – EIV – reuniu-se em 27/jun. na qual não conseguimos participar na sua integralidade, 

pois estávamos em Plenaria, no CAU-SP. A próxima reunião será no dia 09/Agosto, na qual não teremos 

disponibilidade para participar, considerando que já estamos com a agenda comprometida para outro 

evento do CAU; 

5. Definição dos próximos trabalhos:  

 oito em desenvolvimento, visando a continuidade das traduções das normas da ISO/TC 268;  

 doze em desenvolvimento, visando a continuidade das traduções das normas da ISO/TC 268/SC 1; 

 orientações para votação de documentos da ISO;  

 

6. Assuntos gerais: proposta de reprogramação do Calendário de reuniões do 2º. Semestre/2019, a definir na 

próxima reunião, em 01/Agosto, das 10 h às 12 h.  

CONCLUSÃO: 

Encaminhamentos: 

1. Em busca de soluções aos impactos na implantação de indicadores de sustentabilidade nas 

comunidades brasileiras, os trabalhos em andamento, e outros por virem demonstram a quantidade de 

normas internacionais ainda por serem traduzidas e aprovadas, tais como as acima especificadas que 

aprsentam parâmetros importantes para a formulação das normas nacionais; 

2. Evidenciou-se a importância de todos os membros desta Comissão votarem nas seguintes normas 

internacionais, e assim procedemos para as ISO/NP 37167 / ISO/DIS 37160 / ISO/TC 268 Convenor 

WG 2 / ISO/TC 268/WG 4 Convenor / ISO/CD 37164 ;  

 

3. A próxima reunião ordinária acontecerá no mesmo endereço e horário, no dia 1º./Agosto/2019. 

A reunião foi importante no sentido de dar continuidade ao apoio do CAU-BR à ABNT, também nos 

assuntos desta Comissão tão ligados aos indicadores de sustentabilidade nas comunidades brasileiras. 

 

São Paulo, 04 de Julho de 2019. 

 

Maria Alice Gaiotto 

Conselheira Titular do CAU-SP 

Representante do CAU-BR na CEE 268 da ABNT 

http://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=4557&tenant=ABNT
http://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=4331&tenant=ABNT
http://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=4771&tenant=ABNT
http://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=4771&tenant=ABNT
http://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=4772&tenant=ABNT
http://isolutions.iso.org/ballots/part/npos/ballotAction.do?method=doView&id=4839&tenant=ABNT

