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Relatório de atividades ABNT – CAU/BR 
Janeiro a Dezembro - 2019 

COMISSÕES DA ABNT 

Conforme consta no site da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, “os Comitês Técnicos 
são órgãos de coordenação, planejamento e execução das atividades de normalização técnica 
relacionadas com o seu âmbito de atuação, que devem garantir que as CE representem toda a 
variedade de partes interessadas no assunto objeto de estudo”. 

Os Comitês Técnicos são classificados em função de sua estrutura e amplitude do âmbito de atuação 
em: 

 Comitê Brasileiro (CB): órgão técnico da estrutura da ABNT, formado por Comissões de 

Estudo. 

 Organismo de Normalização Setorial:  entidade técnica setorial, com experiência em 

normalização, credenciada pela ABNT para atuar no desenvolvimento de Normas Brasileiras do 

seu setor, também formada por Comissões de Estudo. 

 Comissão de Estudo Especial (CEE): órgão técnico da estrutura da ABNT, criado quando o 

assunto de seu escopo não está contemplado no âmbito de atuação de outro Comitê Brasileiro ou 

Organismo de Normalização Setorial já existente. 

Com a finalidade de acompanhar a criação e revisão de normas técnicas brasileiras que impactam no 
exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, o CAU/BR tem acompanhado alguns Comitês 
Técnicos, por meio do envio de representantes às reuniões. 

  

Em acompanhamento: 

Comitê 
Responsável pelo 

acompanhamento 

CB – 040 – Acessibilidade CAU/BR 

CEE – 162 – Elaboração de Orçamentos, Formação de Preços e 

Empreendimentos de Infraestrutura 
CAU/BR 

CEE – 191 – Esquadrias CAU/BR 

CEE – 268 – Desenvolvimento Sustentável CAU/BR 

CB – 002 – Construção Civil 

 CE 002:109.010 – Projetos e Execução de Revestimentos em Placas 

Cerâmicas 
CAU/BR 

 CE 002:123.009 – Construção em Terra CAU/BR 

 CE 002:125.004 – Sistemas Construtivos Light Steel Frame CAU/BR 

 CE 002:133.017 – Serviços Topográficos CAU/BR 
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 CE 002 135.001 – Conforto Acústico em Edificações CAU/BR 

 CE 002:139.009 – Participação dos Intervenientes em Serviços e Obras 

de Engenharia e Arquitetura 
CAU/BR 

 CE 002:140.002 – Inspeção Predial CAU/BR 

CEE – 237 – Desenho Técnico - Requisitos para apresentação em folhas de 

desenho 

Arquiteto e 

urbanista João 

Carlos Correa 

CB – 002 – CE 002:138.042 – Elaboração de Projetos, Representação Gráfica 

e Atividades Técnicas de Arquitetura 

Arquiteto e 

urbanista João 

Carlos Correa 

CEE – 134 – Modelagem de Informação da Construção (Building Information 

Modeling - BIM) 
IAB e Asbea 

CB – 002 – Construção Civil 

 CE 002:134.002 – Engenharia de Avaliações na Construção Civil; 

Requisitos Gerais. Imóveis Rurais 
ASBEA 

 CE 002:134.003 – Perícias de Engenharia na Construção Civil ASBEA 

 CE 002:136.001 – Desempenho em Edificações ASBEA 

 CE 002:138.012 – Saídas de Emergências ASBEA 

 CE 002:138.018 – Cálculo de Tráfego em Elevadores ASBEA 

 

Comissões que o CEAU decidiu descontinuar o acompanhamento na reunião de 

08/02/2019: 

CB – 024 – Proteção Contra Incêndio 

CE – 024:101.006 - Vedações Corta Fogo 

CE – 024:102.001 - Proteção C/ Incêndio em Hospitais (NBR 16651) 

CE – 024:103.001 - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (NBR 17240) 

CE – 024:103.004 - Sistema de Iluminação de Emergência (NBR 10898:2013) 
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LEVANTAMENTO TABELADO 

Das Comissões da ABNT de interesse do CAU/BR e das entidades de Arquitetura e 

Urbanismo, foram identificadas aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) reuniões durante o 

ano de 2019. Destas, houve representação do CAU/BR em 19 (dezenove). Atualmente 

estamos sem informações sobre as participações das reuniões pelo IAB, AsBEA e pelo 

arquiteto e urbanista João Carlos. 

Obs: a quantidade total de reuniões de cada Comissão pode não estar exata, pois foi 

baseada em informações resgatadas em fontes que podem estar incompletas (plataforma 

Livelink e e-mails recebidos da ABNT). Alguns comitês são muito organizados e compartilham 

as informações na plataforma, bem como enviam convite por e-mail. Outros não possuem 

tanta diligência na atualização das informações. 

Levantamento da participação do CAU/BR em reuniões na ABNT, por Comissão: 

Comissão 
Quantidades de 

reuniões em 2019 

Quantidades de 
reuniões com 

representação do 
CAU/BR 

Quantidades de 
reuniões com 

representação di 
IAB/AsBEA/Arq. 

João Carlos 

CB-040 - Acessibilidade 2 2 0 

CEE – 162 – Elaboração de Orçamentos, 
Formação de Preços e Empreendimentos 

de Infraestrutura 
0 0 0 

CEE – 191 – Esquadrias 7 0 0 

CEE – 268 – Desenvolvimento Sustentável 
11 (ordinárias) e 
diversos grupos 

de trabalho 

08 (ordinárias) e 02 
de grupos de 

trabalho 
0 

CE 002:109.010 – Projetos e Execução de 
Revestimentos em Placas Cerâmicas 

0 0 0 

CE 002:123.009 – Construção em Terra 0 0 0 

CE 002:125.004 – Sistemas Construtivos 
Light Steel Frame 

9 5 0 

CE 002:133.017 – Serviços Topográficos 0 0 0 

CE 002 135.001 – Conforto Acústico em 
Edificações 

0 0 0 

CE 002:139.009 – Participação dos 
Intervenientes em Serviços e Obras de 

Engenharia e Arquitetura 
0 0 0 

CE 002:140.002 – Inspeção Predial 3 2 0 
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CEE – 237 – Desenho Técnico - Requisitos 
para apresentação em folhas de desenho 

Sem informações 0 Sem informações 

CB – 002 – CE 002:138.042 – Elaboração 
de Projetos, Representação Gráfica e 

Atividades Técnicas de Arquitetura 
Sem informações 0 Sem informações 

CEE – 134 – Modelagem de Informação da 
Construção (Building Information Modeling - 

BIM) 
12 0 

Sem informações 
(recebemos 1 

relatório da reunião 
de 28/02/2019) 

CE 002:134.002 – Engenharia de 
Avaliações na Construção Civil; Requisitos 

Gerais. Imóveis Rurais 
Sem informações 0 Sem informações 

CE 002:134.003 – Perícias de Engenharia 
na Construção Civil 

7 0 Sem informações 

CE 002:136.001 – Desempenho em 
Edificações 

Sem informações 0 Sem informações 

CE 002:138.012 – Saídas de Emergências 4 0 Sem informações 

CE 002:138.018 – Cálculo de Tráfego em 
Elevadores 

0 0 0 

CE – 024:101.006 - Vedações Corta Fogo 0 0 0 

CE – 024:102.001 - Proteção C/ Incêndio 
em Hospitais (NBR 16651) 

0 0 0 

CE – 024:103.001 - Sistema de Detecção e 
Alarme de Incêndio (NBR 17240) 

11 0 0 

CE – 024:103.004 - Sistema de Iluminação 
de Emergência (NBR 10898:2013) 

6 1 0 

TOTAL 55 20 Sem informações 
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LEVANTAMENTO POR COMISSÃO 

CB – 040 – Acessibilidade 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO: Normalização no campo de acessibilidade atendendo aos preceitos 
de desenho universal, estabelecendo requisitos que sejam adotados em edificações, 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, meios de transporte, meios de comunicação 
de qualquer natureza, e seus acessórios, para que possam ser utilizados por pessoas 
portadoras de deficiência.  
 
O CB – 040 reuniu-se duas vezes em 2019, nos dias 09/04/2019 e 23/08/2019. 
 
No dia 09/04/2019 foi realizada a Reunião Especial Análise da Consulta Nacional do Projeto 
de Emenda da ABNT NBR 9050 da ABNT/CE-040:000.001, na qual o conselheiro estadual do 
CAU/SP José Antonio Lanchoti esteve representando o CAU. Pauta da reunião: 

- Continuação da Análise da Consulta Nacional do Projeto de Emenda da ABNT NBR 
9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 
- Assuntos gerais. 

 
Em 23/08/2019 foi realizada a continuação da Reunião Especial Análise da Consulta Nacional 

do Projeto de Emenda da ABNT NBR 9050 da ABNT/CE-040:000.001, na qual o CAU 

também foi representado pelo conselheiro estadual do CAU/SP José Antonio Lanchoti. Pauta: 

apresentação da última versão do texto da emenda para que a plenária confira os possíveis 

enganos ou erros. 

 

CEE – 162 – Elaboração de Orçamentos, Formação de Preços e Empreendimentos de 

Infraestrutura 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO: Normalização no campo de elaboração de orçamentos e formação 

de preços de empreendimentos de infraestrutura, compreendendo critérios técnicos para o 

cálculo dos custos diretos e indiretos e critérios técnicos para a composição do benefício e 

despesas indiretas (BDI) a serem considerados na obtenção do preço do empreendimento no 

que concerne a terminologia, requisitos e metodologia. 

Não houve reuniões deste Comitê em 2019. 

 

CEE – 191 – Comissão de Estudos Especial de Esquadrias 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO: Normalização no campo de esquadrias compreendendo janelas, 
portas, fachadas-cortinas e guarda-corpos, no que concerne a terminologia, requisitos, 
métodos de ensaios e procedimentos. Excluem-se deste Comitê as portas de madeira, por 
estarem no âmbito do ABNT/CB-031. 

No final de agosto de 2018 a ABNT publicou a revisão da NBR 14718 — Esquadrias – 
Guarda-corpos para edificação – Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio, trabalho 
realizado pela Comissão de Estudos Especial de Esquadrias (CEE-191). 

O CAU/BR não enviou representantes em nenhuma das reuniões da CEE-191. 

Este Comitê se reuniu nas datas abaixo, em que foram tratados os seguintes assuntos:  
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21/02/2019 

Pauta: 

- Análise do Resultado da Consulta Nacional do Projeto de Revisão ABNT NBR 14718 — 

Guarda-corpos para edificação — Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio; 

21/03/2019  

Pauta: 

3.1 Programação / Andamento dos trabalhos CEE 191 – Ano 2018 

a) As deliberações dos membros presentes nas reuniões ordinárias da comissão de estudo 
especial de esquadrias, descritas nesta ata referem-se as: 

1. Plenária: Esquadrias – ABNT NBR 10821 e/ou Guarda-corpos – ABNT NBR 14718; 

2. Colagem estrutural de vidros; 

3. Perfis rígidos para esquadrias de PVC; 

4. Painéis metálicos para revestimento de fachada. 

 

27/06/2019 

Pauta: 

- Leitura e aprovação da minuta de Ata da 01ª reunião de 2019; 

- Continuação do estudo do TEXTO-BASE 191 000 01 003/1, Esquadrias — Perfis de PVC 

rígido para a fabricação de esquadrias – Parte 1: Requisitos para perfis de cores claras, 

visando o encaminhamento à revisão ortográfica, editoração, e posteriormente envio à 

Consulta Nacional; 

- Continuação do estudo do TEXTO-BASE 191 000 01 003/2, Esquadrias —Perfis de PVC 

rígido para a fabricação de esquadrias — Parte 2: Métodos de ensaio, visando o 

encaminhamento à revisão ortográfica, editoração, e posteriormente envio à Consulta 

Nacional; 

- Assuntos gerais; 

 

22/08/2019 

Pauta: 

- Leitura e aprovação da minuta de Ata da 03ª reunião de 2019; 

- Aprovação da pauta da 4ª reunião de 2019; 

- Apresentação Relatora GT 5 – Laboratórios sobre Propostas de ajustes e melhorias que 

precisam ser inseridos na ABNT NBR 10821 nas Partes 2 e 3 em revisão futura; 

- Continuação do estudo do TEXTO-BASE 191.000.01-001/7, Esquadrias para edificações - 

Parte 7 — Esquadrias externas — Ensaios e métodos para fachadas em obra (in loco); 

- Assuntos gerais; 
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19/09/2019 

Pauta: 

- Leitura e aprovação da minuta de Ata da 04ª reunião de 2019; 

- Aprovação da pauta da 5ª reunião de 2019; 

- Relato das atividades nos Grupos de trabalho (GT 2, GT 3, GT 4 e GT 5); 

- Continuação do estudo do TEXTO-BASE 191.000.01-001/7, Esquadrias para edificações - 

Parte 7 -  Esquadrias externas -  Ensaios e métodos para fachadas em obra (in loco); 

- Assuntos gerais; 

 
17/10/2019 

Pauta: 

- Leitura e aprovação da minuta de Ata da 05ª reunião de 2019; 

- Aprovação da pauta da 06ª reunião de 2019; 

- Relato das atividades nos Grupos de trabalho (GT 2, GT 3, GT 4 e GT 5); 

- Continuação do estudo do TEXTO-BASE 191.000.01-001/7, Esquadrias para edificações - 

Parte 7 — Esquadrias externas — Ensaios e métodos para fachadas em obra (in loco); 

- Assuntos gerais; 

 

28/11/2019 

Pauta: 

- Leitura e aprovação da minuta de Ata da 06ª reunião de 2019; 

- Aprovação da pauta da 07ª reunião de 2019; 

- Validação de Alteração do TEXTO-BASE 191.000.000-003-1 – Esquadrias – Perfis de PVC 
rígido para a fabricação de esquadrias – Parte 1 – Requisitos para perfis de cores claras, nas 
subseções a seguir, e que encontra-se seguindo o processo de Revisão Ortográfica e 
Editoração: 

- 4.2.3 – Temperatura de amolecimento Vicat; 

- 4.2.4 – Módulo de Elasticidade na Flexão; 

- Esta alteração se faz necessária para adequação das subseções elencadas aos requisitos 
da ABNT – Diretiva 2; 

- Continuação do estudo do TEXTO-BASE 191.000.01-001/7, Esquadrias para edificações — 
Parte 7 — Esquadrias externas — Ensaios e métodos para fachadas em obra (in loco); 

- Apresentação de minuta do Plano de Normalização Setorial da ABNT/CEE-191 para o ano 
de 2020; 

- Assuntos gerais; 
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Este Comitê possui ainda alguns Grupos Técnicos (GT), nos quais são debatidos assuntos 

específicos: 

GT 2 – Colagem Estrutural de Vidros 

GT 3 – Perfis rígidos para esquadrias de PVC  

GT 4 – Revestimentos Metálicos 

GT 5 – Laboratórios de Ensaio 

 

CEE – 268 – Desenvolvimento Sustentável em Comunidades 

 
ÂMBITO DE ATUAÇÃO:  
Normalização no campo de cidades e comunidades sustentáveis, compreendendo o 
desenvolvimento de requisitos, estruturas, diretrizes e técnicas e ferramentas de apoio à 
obtenção do desenvolvimento sustentável, considerando inteligência e resiliência para auxiliar 
todas as Cidades e Comunidades e suas partes interessadas, tanto em áreas urbanas quanto 
rurais, a se tornarem mais sustentáveis. 
  
Esta Comissão é espelho do ISO/TC 268 – Sustainable cities and communities 

 

1ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 - 07/02/2019 

O Conselheiro Maurílio Chiaretti representou o CAU/BR.  

Pauta: 

- Leitura e aprovação da minuta de ata da Reunião 10 de 2018, de 06/12/2018; 

- Divulgação das Normas já publicadas pela Comissão; 

- Trabalhos em andamento: adoção das Normas ISO 37154:2017, ISO 37120:2018, ISO 

37106:2018 e ISO 37153:2017; 

- Decisão sobre adoção da Norma 37153:2017; 

- Definição de próximos trabalhos; 

- Assuntos gerais. 

2ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 - 14/03/2019  

O arquiteto e urbanista Maurílio Chiaretti representou o CAU/BR. 

Pauta: 

- Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 1 de 2019, de 06.02.19. 

- Divulgação das Normas já publicadas pela comissão 

- Trabalhos em andamento: adoção das Normas ISO 37154:2017, ISO 37120:2018, ISO 
37106:2018 e — ISO 37157:2018 e análise da 37153:2017. 

- Início dos trabalhos de elaboração de uma norma NBR sobre EIV – Estudo de Impacto de 
Vizinhança. 
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- Definição de próximos trabalhos. 

- Assuntos gerais. 

 
3ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 - 04/04/2019  

O arquiteto Maurílio Chiaretti não pôde participar da reunião.  
 
Pauta:  
- Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 2 de 2019, de 14.03.19. 

- Divulgação das Normas já publicadas pela comissão 

- Trabalhos em andamento: 

- adoção das Normas ISO 37154:2017, ISO 37120:2018, ISO 37106:2018 e ISO 37157:2018 
e análise da 37153:2017; 

- elaboração de Normas NBR sobre EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança e sobre Planos 
Diretores 
- Definição de próximos trabalhos 

- Assuntos gerais 

 

GT – Grupo de Trabalho CEE – 268 - 24/04/2019 

O arquiteto e urbanista Maurílio Chiaretti representou o CAU/BR.  
  
Pauta:  

Tema: Elaboração de NBRs de EIV e Planos Diretores. 

- Contextualização e breve descrição do histórico e escopo da ABNT/CEE-268; 

- O que é EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança; 

- Situação da NBR 12276:1992 – “Normas para elaboração de Plano Diretor – Procedimento”; 

- Divulgação de um repositório de conteúdos, compartilhado com o grupo; 

- Estruturação para cada um dos textos, definição: 

Título 
Escopo 
Termos a definir 

- Estruturação de plano de trabalho, agenda de reuniões, recursos; 

- Assuntos gerais. 

 

4ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 - 02/05/2019 

Não foi enviado representante a esta reunião. O Arq. Maurílio Chiaretti não pôde comparecer. 

Pauta: 
- Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 3 de 2019, de 04.04.19. 

- Alteração do nome da comissão. 

- Informe sobre a reunião do ISO/TC 268, de 8 a 12/abr em Paris; 
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- Divulgação das Normas já publicadas pela comissão 

Trabalhos em andamento: 

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

- NBRs sobre EIV e Planos Diretores; 

- Definição de próximos trabalhos; 

- Assuntos gerais. 

 

5ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 - 06/06/2019 

A reunião foi representada pela Conselheira Maria Alice Gaiotto.  

Pauta:  

- Leitura e aprovação da minuta da ata da 4ª. reunião de 2019; 

- Treinamento para o novo sistema de votação ABNT National e-Balloting; 

- Divulgação das Normas já publicadas pela comissão 

Trabalhos em andamento 

- Adoção/análise das Normas já publicadas pelo ISO/TC 268 

- NBRs sobre EIV e Planos Diretores 

- Definição de próximos trabalhos 

 

GT – Grupo de Trabalho CEE – 268 - 24/06/2019  

Grupo de Trabalho de Infraestruturas Inteligentes – Representada pela Conselheira Maria 

Alice Gaiotto. Relatório disponível na página da ABNT como relatório da reunião do dia 

04/07/2019, pois as reuniões foram complementares. 

Pauta:  

- Aprovação da ata da reunião anterior; 

- Atualização dos trabalhos sobre o andamento dos trabalhos referentes aos documentos e 

textos do subcomitê ISO/TC 268/SC1; 

- Discussão de assuntos gerais da SC1; 

- Estruturação de um calendário pré-fixado para o restante do ano. 

 

6ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 - 04/07/2019 

Representada pela Conselheira Maria Alice Gaiotto.  

Pauta:  

- Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 4 de 2019, de 02.05.19; 

- Treinamento para o novo sistema de votação ABNT National e-Balloting; 

- Divulgação das Normas já publicadas pela comissão; 



 

 

11 

- Trabalhos em andamento; 

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

- NBRs sobre EIV e Planos Diretores; 

- Definição de próximos trabalhos; 

- Assuntos gerais. 

 

7ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 – 01/08/2019 

Representada pela Conselheira Maria Alice Gaiotto.  

Pauta:  

- Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 6 de 2019, de 04.07.19; 

- Divulgação das Normas já publicadas pela comissão; 

- Trabalhos em andamento; 

- Adoção / análise das Normas já publicadas pelo ISP/TC 268; 

- Discussão de terminologia; 

- Elaboração de NBRs; 

- Definição de próximos trabalhos; 

- Assuntos gerais. 

 

8ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 – 05/09/2019 

Representada pela Conselheira Maria Alice Gaiotto.  

Pauta: 

- Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 7 de 2019, de 01.08.19; 

- Divulgação das Normas já publicadas pela comissão; 

- Trabalhos em andamento; 

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

- Discussão de terminologia; 

- Elaboração de NBRs; 

- Definição de próximos trabalhos; 

- Procedimentos de votação via sistema e-balloting; 

- Assuntos gerais. 

 

9ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 – 03/10/2019 

Representada pela Conselheira Maria Alice Gaiotto.  

Pauta: 
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1. Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 8 de 2019, de 05.09.19; 

2. Divulgação das Normas já publicadas pela comissão; 

3. Trabalhos em andamento; 

 Adoção/análise das Normas já publicadas pelo ISO/TC 268 

 NBRs sobre EIV e Planos Diretores 

4. Definição de próximos trabalhos; 

5. Procedimentos de votação via sistema e-balloting; 

6. Assuntos gerais. 

 

10ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 – 07/11/2019 

Representada pela Conselheira Maria Alice Gaiotto. 

Pauta: 

1. Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 8 de 2019, de 03.10.19; 

2. Divulgação das Normas já publicadas pela comissão; 

3. Trabalhos em andamento; 

 Adoção/análise das Normas já publicadas pelo ISO/TC 268 

 NBRs sobre EIV e Planos Diretores 

4. Definição de próximos trabalhos; 

5. Assuntos gerais. 

 

11ª REUNIÃO/2019 CEE – 268 – 05/12/2019 

Não houve envio de representantes do CAU/BR. 

Pauta: 

1. Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 10 de 2019, de 07.11.19; 

2. Divulgação das Normas já publicadas pela comissão; 

3. Trabalhos em andamento; 

4. Definição de próximos trabalhos; 

5. Assuntos gerais. 

 

CB – 002 – Construção Civil 

CE 002:109.010 – Projetos e Execução de Revestimentos em Placas Cerâmicas 

Não houve reuniões deste Comitê em 2019. 
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CE 002:123.009 – Construção em Terra 

Não houve reuniões deste Comitê em 2019. 

 

CE 002:125.004 – Sistemas Construtivos Light Steel Frame 

O CE 002:125.004 se reuniu nos seguintes dias em 2019: 

1ª REUNIÃO/2019 CE 002:125.004 – 07/02/2019 

O Conselheiro estadual do CAU/SP Cláudio Búrigo representou o CAU/BR. 

Pauta: 

- Reunião Ordinária de Fevereiro/2019 do Comitê da Norma “Light Steel Frame”: 

- Revisão dos textos reescritos da Norma. Inserção de Novos Textos, Discussões do Comitê. 

 

2ª REUNIÃO/2019 CE 002:125.004 – 21/03/2019 

A arquiteta Maria Alice Gaiotto representou o CAU/BR. 

Pauta: 

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;  

- Discussão de itens enviados pelo IPT e USP/SP; 

- Decisão para envio à consulta nacional das partes I e II da Norma 

- Outros assuntos. 

 

3ª REUNIÃO/2019 CE 002:125.004 – 25/04/2019 

Os arquitetos Maria Alice Gaiotto e Cláudio Búrigo não puderam participar da reunião pois 
houve plenária no CAU/SP no mesmo dia. 
 
Pauta: 
- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

- Continuação da análise dos itens enviados pelo IPT e USP/SP; 

- Avaliação dos Itens enviados pela LP; 

- Decisão para envio à consulta nacional das partes I e II da Norma 

- Outros assuntos 

 
4ª REUNIÃO/2019 CE 002:125.004 – 16/05/2019 

Representada pela Conselheira Maria Alice Gaiotto. 

Pauta:  
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- Leitura e aprovação da ata anterior;  

- Leitura final das partes I e II da norma;  

- Aprovação para envio a consulta nacional;  

- Assuntos gerais  

 

5ª REUNIÃO/2019 CE 002:125.004 – 13/06/2019 

Representada pelo conselheiro Claudio Búrigo.  

Pauta: 
- Reunião Ordinária de Junho/2019 do Comitê da Norma “Inspeção Predial”: 

- Revisão dos textos de detalhes técnicos diversos, ligados a teste e ensaios de desempenho 
dos materiais componentes do sistema construtivo. 

 

6ª REUNIÃO/2019 CE 002:125.004 – 25/07/2019 

O conselheiro estadual do CAU/SP Cláudio Búrigo não pôde participar da reunião pois houve 
plenária no CAU/SP no mesmo dia. 
 
Pauta: 

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

- Leitura final da Parte I; 

- Aprovação para envio a consulta nacional; e 

- outros assuntos. 

 

7ª REUNIÃO/2019 CE 002:125.004 – 19/09/2019 

Representada pela conselheira estadual do CAU/SP Maria Alice Gaiotto.  

Pauta:  

- Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;  

- Leitura final da Parte I;  

- Aprovação para envio a consulta nacional;  

- outros assuntos 

 

8ª REUNIÃO/2019 CE 002:125.004 – 24/10/2019 

Não houve representante do CAU nesta reunião. Os conselheiros estaduais Cláudio Búrigo e 

Maria Alice Gaiotto não puderam participar.  

 
9ª REUNIÃO/2019 CE 002:125.004 – 28/11/2019 

Não houve representante do CAU nesta reunião. A conselheira estadual do CAU/SP Maria 
Alice Gaiotto não pôde participar da reunião pois houve plenária no CAU/SP no mesmo dia. 
 

Pauta:  



 

 

15 

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

- Leitura e discussão da Parte II; 

- Outros assuntos 

 

 

CE 002:133.017 – Serviços Topográficos 

Não houve reuniões deste Comitê em 2019. 

 

CE 002 135.001 – Conforto Acústico em Edificações 

Não houve reuniões deste Comitê em 2019. 

 

CE 002:139.009 – Participação dos Intervenientes em Serviços e Obras de Engenharia e 

Arquitetura 

Não houve reuniões deste Comitê em 2019. 

 

CE 002:140.002 – Inspeção Predial 

O CE 002:140.002 se reuniu nos seguintes dias em 2019: 

1ª REUNIÃO/2019 CE 002:140.002 – 10/06/2019 

Representada pelo conselheiro estadual do CAU/SP Cláudio Búrigo.  

Pauta:  

- Análise das sugestões recebidas durante a 1ª consulta nacional da ABNT NBR 16747. 

- Revisão dos textos de “objetivos” da Norma. Inserção de Novos Textos, Discussões do 

Comitê. 

 

2ª REUNIÃO/2019 CE 002:140.002 – 15/08/2019 

Não houve envio de representantes do CAU/BR nesta reunião. 

PAUTA: 

- Análise das sugestões recebidas durante a 1ª consulta nacional da ABNT NBR 16747. 

 

3ª REUNIÃO/2019 CE 002:140.002 – 21/11/2019 

Representada pelo conselheiro estadual do CAU/SP Cláudio Búrigo.  

Pauta:  

- Análise das sugestões recebidas durante a 1ª consulta nacional da ABNT NBR 16747. 

 

CEE – 237 – Desenho Técnico - Requisitos para apresentação em folhas de desenho 
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Comitê sob responsabilidade do Arquiteto e urbanista João Carlos Correa. 

Não recebemos quaisquer convites de reuniões da ABNT ou relatórios de participação. 

 

CB – 002 – CE 002:138.042 – Elaboração de Projetos, Representação Gráfica e 

Atividades Técnicas de Arquitetura  

Comitê sob responsabilidade do Arquiteto e urbanista João Carlos Correa. 

Não recebemos quaisquer convites de reuniões da ABNT ou relatórios de participação. 

 

CEE – 134 – Modelagem de Informação da Construção (Building Information Modeling - 

BIM) 

ÂMBITO DE ATUAÇÃO: Normalização referente à modelagem de informação da construção 

(Building Information Modeling - BIM), inclusive sistemas de classificação de elementos e 

componentes da construção. 

Comitê sob responsabilidade do IAB e da ASBEA. 

Das 12 (doze) reuniões realizadas em 2019, recebemos um relatório do IAB, referente à 2ª 

REUNIÃO/2019 CEE 134. 

Seguem as datas das reuniões: 

1ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 31/01/2019 

2ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 28/02/2019 

Representado pelo IAB, com recebimento de relatório. 

A reunião teve a seguinte pauta.  

- Leitura e aprovação da minuta de ata da 1ª. reunião de 2019;  

- GT Elaboração de Tabelas: apresentação da composição do GT e Plano de Ações desse 

GT;  

- GT Sistema de Gestão de Termos: apresentação da composição do GT e Plano de Ações 

desse GT;  

- GT Objetos BIM: apresentação da composição do GT e deliberação das ações para 

publicação dos Textos-Bases, para lançamento do novo item no GEP, como NOVO ITEM DE 

TRABALHO (NIT);  

- GT Processos BIM: apresentação da composição do GT e deliberação das ações para 

publicação dos Textos-Bases, para lançamento do novo item no GEP, como NOVO ITEM DE 

TRABALHO (NIT);  

- GT BIM para Infraestrutura: apresentação da composição do GT e Plano de Ações desse 

GT;  

- GT Arquitetura de Dados BIM: apresentação da composição do GT e Plano de Ações desse 

GT;  

- Outros assuntos. 
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3ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 28/03/2019 

4ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 25/04/2019 

Marcada na tabela como “IAB está acompanhando”. 

5ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 30/05/2019 

6ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 27/06/2019 

O IAB e a AsBea se comprometeram com as participações nessa comissão. 

Pauta:  

- Leitura e aprovação da minuta da ata da 4ª reunião de 2019;  

- Acompanhamento dos desenvolvimentos e atualizações das equipes dos GTs: 

- GT Sistema de Classificação da Informação da Construção; GT BIM para 

Infraestrutura; GT Objetos BIM; GT Processos BIM; GT Sistema de Gestão de 

Termos; GT Arquitetura de Dados BIM; 

- Assuntos e votações referentes a participação da ABNT/CEE-134 na ISO/TC 059/SC 013; 

- Outros assuntos. 

7ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 25/07/2019 

8ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 29/08/2019 

O IAB e a AsBea se comprometeram com as participações nessa comissão. 

Pauta:  

- Leitura e aprovação da minuta da ata da 5ª. reunião de 2019; - Acompanhamento dos 

desenvolvimentos e atualizações das equipes dos GTs: 

- GT Sistema de Classificação da Informação da Construção; GT BIM para 

Infraestrutura; GT Objetos BIM; GT Processos BIM; GT Sistema de Gestão de 

Termos; GT Arquitetura de Dados BIM; 

- Assuntos e votações referentes a participação da ABNT/CEE-134 na ISO/TC 059/SC 013; 
- Outros assuntos. 

9ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 26/09/2019 

Consta em nossa tabela que este Comitê está sob responsabilidade do IAB.  

10ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 31/10/2019 

11ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 27 e 28/11/2019 

12ª REUNIÃO/2019 CEE 134 – 10/12/2019 

 

CE 002:134.002 – Engenharia de Avaliações na Construção Civil; Requisitos Gerais. 

Imóveis Rurais 

Comitê sob responsabilidade da ASBEA. Não recebemos nenhum relatório de participação. 
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CE 002:134.003 – Perícias de Engenharia na Construção Civil 

Comitê sob responsabilidade da ASBEA. Recebemos alguns e-mails da ABNT convidando 

para participar da reunião. Nestas, a pauta consta abaixo. 

Houve as seguintes reuniões em 2019: 

Reunião CB – CE-002:134:003 – 21/03/2019 

Representada pela AsBEA. 

Pauta:  

- Leitura e aprovação das duas atas anteriores  

- Continuação da discussão da ABNT NBR 13752  

- Análise das sugestões recebidas pelo coordenador  

- Assuntos gerais  

 
Reunião CB – CE-002:134:003 – 09/05/2019 

Pauta: 

- Revisão da NBR 13.752:1996 

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

- Outros assuntos. 

 

Reunião CB – CE-002:134:003 – 06/06/2019 
 

Reunião CB – CE-002:134:003 – 14/08/2019 

Pauta: 

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

- Continuação da discussão da ABNT NBR 13752; 

- Análise das sugestões recebidas pelo coordenador; 

- Outros assuntos. 

Reunião CB – CE-002:134:003 – 12/09/2019 

Pauta: 

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

- Continuação da discussão da ABNT NBR 13752; 

- Análise das sugestões recebidas pelo coordenador; 

- Outros assuntos. 

Reunião CB – CE-002:134:003 – 22/10/2019 
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Reunião CB – CE-002:134:003 – 06/11/2019 

 

CE 002:136.001 – Desempenho em Edificações 

Sob responsabilidade da ASBEA. 

Recebemos e-mail da ABNT informando que este comitê se reuniu em 13/11/2019, 

oportunidade em que os Grupos de Trabalho da NBR 15.575 (norma de desempenho) 

adiantaram suas atividades.  

 

CE 002:138.012 – Saídas de Emergências 

Sob responsabilidade da ASBEA. 

Recebemos e-mail da ABNT informando que este comitê se reuniu em 15/01/2019, 

19/02/2019, 16/04/2019 e 12/11/2019 para tratar da NBR 9077, que dispõe sobre Saídas de 

Emergência e Edifícios. Porém, não recebemos quaisquer informações sobre relatórios de 

reuniões e discussões ocorridas. 

 

CE 002:138.018 – Cálculo de Tráfego em Elevadores 

Sob responsabilidade da ASBEA. 

Comitê sem atividade recente. 

 

Comitês que o CEAU decidiu descontinuar o acompanhamento na reunião de 

08/02/2019 

CE – 024:101.006 - Vedações Corta Fogo 

Comissão sem atividade recente. 

CE – 024:102.001 - Proteção C/ Incêndio em Hospitais (NBR 16651) 

Comissão sem atividade recente. 

CE – 024:103.001 - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (NBR 17240) 

Em 14/01/2019 foi realizada a primeira reunião extraordinária da CB-024:103.001 de 2019, 
das 9h às 17h para conclusão dos trabalhos de revisão da NBR 17240 (reunião marcada na 
reunião de 05/11/2018). O CAU/BR não enviou representantes. 
 
Este Comitê também se reuniu ordinariamente nos seguintes dias: 11/02/2019, 11/03/2019, 
??/04/2019, 13/05/2019, 10/06/2019, 01/07/2019, 09/09/2019, 14/10/2019, 11/11/2019, 
09/12/2019. O CAU não consta participante em nenhuma das reuniões. 

CE – 024:103.004 - Sistema de Iluminação de Emergência (NBR 10898:2013) 
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O Conselheiro Federal Gerardo Fonseca representou o CAU/BR na reunião do dia 

05/02/2019. 

 

Pauta:  

- Continuação das atividades de revisão da norma ABNT NBR 10898. 

- Outros assuntos:  

 

Na ocasião, o conselheiro entendeu que sua participação foi oportuna. Opinou que todas as 

normas que impactam diretamente em projetos de Arquitetura e Urbanismo na categoria de 

Acessibilidade devem ser monitoradas pelo Conselho afim de subsidiar com informações 

pertinentes, tanto aos revisores quanto à categoria profissional, visto que quase a totalidade 

dos revisores são engenheiros e/ou fabricantes, além do participante do corpo de bombeiros 

do Estado de São Paulo, o que configura uma tendência normativa mais atrelada em 

aspectos quantitativos de dados do que em aspectos qualitativos dos ambiente em relação ao 

ser humano.  

 

Próximas atividades se dariam para compatibilizar e identificar a "zona de conflito" entre a 

NBR 10898 com a ISO 30061. 

 

Esta Comissão se reuniu em 2019 nos dias 05/02/2019, 02/04/2019, 06/08/2019, 03/09/2019, 

10/10/2019 e 27/11/2019. 

PENDÊNCIAS 

Não foram identificados os envios dos seguintes relatórios ao CAU/BR: 

- Reunião do Grupo de Trabalho (GT) da CEE – 268 (Comissão de Estudo de 

Desenvolvimento Sustentável em Comunidades) de 24/04/2019, ocasião em que o 

conselheiro Maurílio Chiaretti representou o CAU/BR. Esclareço que a convocação do 

conselheiro Maurílio nº 191/2019, de 22/04/2019, consta como evento a “4ª REUNIÃO/2019 

DA ABNT/CEE-268” e não o Grupo de Trabalho. Porém, pela data da convocação (posterior à 

4ª reunião) e conforme informações obtidas de relatório da ABNT de março e abril de 2019, 

sua participação se deu no GT. Portanto, o relatório pendente se refere à reunião de 

24/04/2019. 



 

 

21 

 

 

ANEXOS: 

Relatórios de participação 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 09.04.2019 

EVENTO 
Reunião Especial Análise da Consulta Nacional do Projeto de Emenda da 

ABNT NBR 9050 da ABNT/CE-040:000.001 

LOCAL: 
FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação 

Endereço: Av. São Luís, 99 - Centro, São Paulo – SP 

NOME ARQ. URB. JOSÉ ANTONIO LANCHOTI 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

A NBR9050 da ABNT aborda as questões de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos, definindo os parâmetros antropométricos para a garantia de acesso, utilização e 

manuseio de objetos, ambientes e espaços por pessoas com deficiência.  

Esta Norma é invocada pela Lei Federal nº 13.146/2015 e pelo Decreto Federal nº 5.296/2004 e atribui 

ao profissional arquiteto e urbanista a obrigatoriedade de atender as questões definidas pela ABNT, sob 

pena de discriminação por ação ou omissão.  

Desde a sua primeira versão em 1985 até os dias de hoje, foram 4 versões e sempre a presença de 

arquitetos e urbanistas em seu comitê de revisão tem trazido contribuições importantes na conquista da 

equidade social e na igualdade nos direitos das pessoas com deficiência à cidade. 

A atual revisão em percurso iniciou-se em 2017 e encontra-se próximo à sua etapa final. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

Participam desta reunião técnica representantes do Sistema CONFEA/CREA, SICOVE, SINDUSCON, 

Prefeituras diversas, Ministério Público, Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

da Presidência da República, Universidades, etc. 

5. OBJETIVOS: 

Defender os interesses dos arquitetos e urbanistas nas questões ligadas ao tema “acessibilidade” na 

revisão desta Norma de forma a garantir-lhes o justo e correto exercício profissional com exequibilidade 

dos parâmetros estabelecidos pela Norma. Com isso, poder discutir e impedir que procedimentos e 

dimensionamentos inexequíveis possam ser ventilados na discussão para não prejudicar as atividades 

profissionais dos arquitetos e urbanistas, ao mesmo tempo em que garante a este profissional a liberdade 

projetual e sua parcela de contribuição social para com o tema e o respeito às pessoas com deficiência. 

6. PROGRAMAÇÃO: 

A reunião é tem formato de audiência contínua com discussões sobre as contribuições recebidas no 

período de Consulta Pública e passa pela análise dos técnicos participantes, expondo-se defesas ou 

alterações às propostas trazidas. Este processo é submetido por votação pelos presentes quando não se 

chega há algum consenso. 

7. RELATO:  

A participação dos arquitetos e urbanistas oriundos de diversos setores e organizações impõem um 

equilíbrio na revisão e nas proposituras, trazendo a visão que a classe tem se exposto e trabalhado para a 

construção de espaços mais democráticos. 
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Conseguimos evitar, por exemplo, que a rampa de acesso ao meio fio recebe nova intervenção em seu 

modelo urbano e ficasse ainda maior ao que se tem hoje, de forma desnecessária. Outras situações 

ligadas a piscinas, sanitários, mobiliário foram defendidas sob nossa óptica e acatadas pelo pleno. 

Os assuntos tratados e alterados tem reflexo direto com a prática profissional e, com isso, é importante o 

acompanhamento a estas modificações de forma a serem viáveis e exequíveis nos projetos 

arquitetônicos e urbanísticos. Vale destacar que o tema acessibilidade é descrita no artigo 2º da Lei nº 

12.378/2010. 

 

8. CONCLUSÃO: 

A presença do CAU nesta discussão tem trazido segurança e confiabilidade nos parâmetros técnicos e 

antropométricos definidos na Norma. Milhares de projetos elaborados por arquitetos e urbanistas do 

Brasil tem se mostrado preocupados com o atendimento à Norma, principalmente para quem tem 

deficiência ou mobilidade reduzida. Participar da discussão enriquece a matéria e fortalece a 

importância da nossa participação de forma qualificada e com propriedade técnica. Além disso, permite 

que façamos divulgações rápidas e compreensivas da matéria em discussão. 

 

 

 

 

 

 

Brodowski/SP, 09 de abril de 2019 

 

José Antonio Lanchoti 

Arquiteto e Urbanista 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 23.08.2019 

EVENTO Reunião Especial Análise da Consulta Nacional do Projeto de Emenda da ABNT 
NBR 9050 da ABNT/CE-040:000.001 

LOCAL: FDE - Fundação para Desenvolvimento da Educação 
Endereço: Av. São Luís, 99 – 19º andar - Centro, São Paulo – SP 

NOME ARQ. URB. JOSÉ ANTONIO LANCHOTI 

2. REPRESENTAÇÃO: 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 
A NBR9050 da ABNT aborda as questões de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos, definindo os parâmetros antropométricos para a garantia de acesso, utilização e manuseio de objetos, 
ambientes e espaços por pessoas com deficiência.  
Esta norma é invocada pela Lei Federal nº 13.146/2015 e pelo Decreto Federal nº 5.296/2004 e atribui ao 
profissional arquiteto e urbanista a obrigatoriedade de atender as questões definidas nesta (e em outras) Norma 
Técnica da ABNT, sob pena de discriminação por ação ou omissão.  
Desde a sua primeira versão em 1985 até os dias de hoje, foram 4 versões e sempre a presença de arquitetos e 
urbanistas em seu comitê de revisão tem trazido contribuições importantes na conquista da equidade social e na 
igualdade nos direitos das pessoas com deficiência à cidade. 
A atual revisão em percurso iniciou-se em 2017 e encontra-se próximo à sua etapa final. 
Após a reunião de abril, o texto foi colocado à consulta pública para recepcionar contribuições e recebeu nova 
compilação pelo comitê técnico que apresentou este material para análise e discussão, conforme segue abaixo. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 
Participam desta reunião técnica representantes do Sistema CONFEA/CREA, SICOVE, SINDUSCON, 
Prefeituras diversas, Ministério Público, Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da 
Presidência da República, Universidades, etc. 

5. OBJETIVOS: 
Defender os interesses dos arquitetos e urbanistas nas questões ligadas ao tema “acessibilidade” na revisão desta 
Norma de forma a garantir-lhes o justo e correto exercício profissional com exequibilidade dos parâmetros 
estabelecidos pela Norma. Com isso, poder discutir e impedir que procedimentos e dimensionamentos 
inexequíveis possam ser ventilados na discussão para não prejudicar as atividades profissionais dos arquitetos e 
urbanistas, ao mesmo tempo que garante a este profissional a liberdade projetual e sua parcela de contribuição 
social para com o tema e o respeito às pessoas com deficiência. 

6. PROGRAMAÇÃO: 
A reunião é contínua com discussões sobre as contribuições recebidas no período de Consulta Pública e passa 
pela análise dos técnicos participantes, expondo-se defesas ou alterações às propostas trazidas. Este processo é 
submetido por votação pelos presentes quando não se chega há algum consenso. 
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7. RELATO:  
A presente reunião trouxe à tona alguns questionamentos técnicos sobre as consultas públicas ocorrida de abril 
a julho do texto anterior. Foram compiladas pelo comitê executivo do CB-40 da ABNT (Acessibilidade), 
coordenado pela Arq. Urb. Adriana Almeida Prado. Das diversas questões apresentadas, nossa participação foi 
mais calorosa contra a redução da inclinação da rampa de acesso em vias públicas, principalmente suas abas 
laterais, pois o proposto não tinha respaldo técnico, além de trazer dificuldades maiores para a sua implantação 
na grande maiores das cidades brasileiras, deixando-as inexequíveis na óptica urbanística. 

Vale destacar que este ponto específico da rampa já tinha sido motivo de discussão em outras reuniões técnicas 
e decidido, porém é um assunto que retorna a todo momento e há a necessidade de estarmos sempre atentos para 
não comprometer o trabalho dos profissionais que atuam nesta área, sem que haja a necessidade técnica desta 
alteração, conforme defendemos. 

Outros pontos levantados foram discutidos e votados entre os técnicos, com razoável participação de arquitetos 
e urbanistas, tais como sanitários, piscinas, portas, dentre outros. 

Desta forma reforçamos a importância da participação dos arquitetos oriundo de diversos setores e organizações 
para este tema, pois impõem um equilíbrio na revisão e nas proposituras, trazendo a visão que a classe tem se 
exposto e trabalhado para a construção de espaços mais democráticos. 

8. CONCLUSÃO: 
A Lei nº 12.378/2010 que criou o CAU determinou em seu Art. 18, inciso IX que constitui infração disciplinar 
“deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e 
urbanismo”. O Decreto Federal nº 5.296/2004 em seu Art. 11, § 1o definiu que: 

“As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura 
e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a 
responsabilidade profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade 
previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e 
neste Decreto.” 

Com isso, as alterações das normas de Acessibilidade da ABNT são de grande importância para os arquitetos e 
urbanistas. A presença do CAU nesta discussão tem trazido segurança e confiabilidade nos parâmetros técnicos 
e antropométricos definidos na Norma. Milhares de projetos elaborados por arquitetos e urbanistas do Brasil 
tem se mostrado preocupados com o atendimento às normas técnicas. 
Esta discussão sinalizou ser a última até sua promulgação, entretanto deixou-se aberta a possibilidade de novo 
chamamento, caso o comitê técnico CB-40/ABNT (Acessibilidade) entenda esta necessidade. 
A princípio, nossas contribuições são finalizadas e enviadas ao comitê executivo para a votação final e publicada 
para conhecimento público e imediata aplicação. 
Colocamo-nos à disposição para exposição dos principais parâmetros, se necessário, a todos os Conselheiros do 
CAU/BR ou em outra instância, se assim desejarem. 
 
 
Brodowski/SP, 27 de agosto de 2019 
 
 
 
 
José Antonio Lanchoti 
Conselheiro do CAU/SP 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 14 DE MARÇO DE 2019 

EVENTO 
REUNIÃO DO CEE – 268 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

EM COMUNIDADES 

LOCAL: 

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 (WEB) 

NOME ARQ. URB. MAURÍLIO RIBEIRO CHIARETTI 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR ou CAU/UF) 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

As reuniões da CEE 268, que discute a tradução, adequação e adoção de normas técnicas para o 

desenvolvimento sustentável de comunidades, encontra-se em sua 2ª edição no ano de 2019. O arquiteto 

e urbanista Maurílio R. Chiaretti começou a participar das mesmas, representando o CAU/BR, a partir de 

sua 10ª edição, ocorrida dia 06 de dezembro de 2018. Conforme relatos apresentados anteriormente, 

acredita-se que todas as normas referentes a esse assunto deverão ser encaminhadas para aprovação da 

ABNT ainda este ano e terão grande impacto na implantação de indicadores de sustentabilidade nas 

comunidades. Além disso, esses indicadores contribuem para o alcance dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS-ONU) 2030. 

 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

  

CEF - Caixa Econômica Federal 

  

IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso 

  

MINISTÉRIO DAS CIDADES – Secretaria Nacional de Habitação 

Gerência de Desenvolvimento Institucional e Parcerias | GDIP 

  

PBH – Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Gestão – SMAPL 

  

PUC-RIO – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

  

UFG - Universidade Federal de Goiás 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

 

UFPR – Universidade Federal do Paraná – Campus Litoral 
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Metrô de São Paulo 

 

Escola Politécnica de Engenharia da USP 

 

SABESP 

 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado 

 

Universidade Uni9 

 

AEMESP 

 

CAUBR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
 

5. PROGRAMAÇÃO: 

a) Leitura de aprovação da minuta de ata da Reunião 1 de 2019, de 06.02.19. 

b) Divulgação das Normas já publicadas pela comissão 

c) Trabalhos em andamento: adoção das Normas ISO 37154:2017, ISO 37120:2018, ISO 

37106:2018 e ISO 37157:2018 e análise da 37153:2017. 

d) Início dos trabalhos de elaboração de uma norma NBR sobre EIV – Estudo de Impacto de 

Vizinhança. 

e) Definição de próximos trabalhos. 

f) Assuntos gerais 

 

6. RELATO:  

A reunião iniciou-se ressaltando a importância das entidades e participantes em divulgar as 

seguintes normas: ABNT NBR ISO 37120, ISO 37100, ISO 37101:2017 

 

O site CBCS: www.cbcs.org.br – Comitê Temático Urbano, é onde podemos buscar maiores 

informações para divulgação.  

 

Também é possível realizar reuniões e palestras para divulgação das normas. Elas devem ser 

divulgadas amplamente e sem restrição. Neste caso, o CAUBR e o SASP poderiam realizar 

uma palestra em São Paulo sobre as normas em pauta, com o apoio dos técnicos da 

ABNT, bastando apresentar proposta com data, local e tema. 
 

Sobre os trabalhos em andamento: 

 

A ISO 37154:2017 já foi encaminhada para publicação porém com erros. Será corrigido para 

republicar. 

 

A ISO 37120:2018 – desenvolvimento sustentável de comunidades – indicadores para serviços 
urbanos e qualidade de vida. (Resp. Iara e Carmem) é a revisão da norma anterior, de 2014 

publicada em 2017. 

 

http://www.cbcs.org.br/
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A ISO 37106:2018 – orientação para estabelecimento de modelos operacionais de cidades 

inteligentes para comunidades sustentáveis, tem como responsável o Diego e aguarda tradução. 

 

A ISO 37153:2017 – smart community infraestructures – Maturity model for assessment na 

improvement – Modelos de maturidade para as cidades, dividido por etapas, não tem nenhum 

responsável. 

 

A ISO 37157:2018 – smart community infraestructures – smart transportation for compact 

sities, publicada em abril de 2018, tem como responsável a Flávia e aguarda tradução. 

 

NOVOS TRABALHOS 

 

1) NBR sobre EIV – Estudos de impacto de Vizinhança. 

Resp. Mario Barreiros 

 

Necessário definir um título e escopo para então obter a numeração da ABNT; 

Avaliar os impactos através de matrizes matemáticas, e não subjetividades. Cada um 

(prefeituras, MP, empresas, CAU/CREA etc) entende uma forma.  

 

O estatuto das cidades é genérico no assunto, com somente 7 itens.  

 

A norma pretende ter um escopo básico para o EIV e de uma equipe multidisciplinar.  

 

Os impactos devem ser avaliados cientificamente.  

 

Algumas cidades como Jundiaí, Santo André, Bragança Paulista, São Paulo, Porto Alegre e 

Santos já foram contatados pelo Sr. Mario e estão interessadas no assunto.  

 
Existem dúvidas sobre responsabilidade técnica que precisam ser resolvidas e necessitam do 

apoio dos conselhos profissionais.  

 

2) SOBRE O TC 268: 

 

França, Inglaterra, Canadá, EUA, Japão participam do TC 268 

 

ISOs referentes ao TC 268: 

 

ISO 37104:2019- sustainble development in communites – transforming our sities – guindance 

for practical local implementation of ISO  37101. 

 

37105 – ainda não indicada para votação. 

 

37106:2018 – 8 votos a favor. 
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37107 – deve-se votar até 29 de março – especificação técnica – levantamento de modelos de 

maturidade no mundo – não é uma norma, mas articula com a 37153 (tabelas de modelo de 

maturidade). 

 

37108 – susteintable cities na communitis – business districts – guindance for practical local 

implementation. 

 

37122 – sustainable development in communitis – indicators for smart cities – foram 151 

comentários somados todos os países – Leonardo fica responsável pela versão FDIS. 

 

37123 – sustainable development in communitis  - indicators for resilient cities – indicadores 

para cidades resilientes – 220 comentários – foi feito um ajuste para cidades médias e 

pequenas. 

 

As 3 normas se articulam – 37120, 37122 e 37123. 

 

O subcomitê tem 12 trabalhos 

37155 – parte 1 e 2 já virou DIS mas ainda não está em votação; 

37156 – texto pronto para disponibilizar. Votação dia 3 de maio; 

37158 – virou FDIS mas ainda não liberou a votação; 

37159 – está em vias de ser publicada; 

37160 – virou DIS mas não iniciou a votação; 

37161 – não teve nenhuma alteração – CEE não participou, falta uma participação maior no 

subcomitê de infraestrutura; 

37163 – 14 votos a favor e 1 contra (Alemanha);  

37164 e 165 – ganhou numeração e estamos aguardando o texto; 

37166 – smat community infraestructures – specification of multi-source urban data integration 

for smat cities - Planejamento de cidades inteligentes - Forma de participar – fazendo 

comentários – CEE 268 poderia indicar alguém para trabalhar na elaboração da norma; 

37104 – será publicada. 

 

Entrou nos trabalhos em andamento - NBR 12267:1992 de plano diretores está cancelada 

(3 páginas), O CB2 passou para a CEE 268 a reformulação dessa norma (dia 08.03.2019), 

para a qual me coloquei à disposição para participar. Responsável Mario. 

 

Carmem pediu emenda à 37101:2017 – norma de sistema de gestão. Várias inconsistências na 

tradução. Questões preocupantes relacionados ao sistema de gestão – exemplo de conflitos: 

eficácia x efetividade, empoderamento e engajamento são palavras que estão sendo mais usadas 

no nosso vocabulário e também nas normas técnicas. 

 
Próxima Reunião dia 4 de abril 

 

Reunião ISSO/TC 268 de 8 a 12 de abril em Paris 

UNECE Day of Cities – 8 de abril em Genebra –Unnited economic commission for europeu. 

Tema Sustainble cities: drivers for sustainble.... 
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7. CONCLUSÃO: 

Os trabalhos em andamento mostram o grande volume de normas que ainda estão em processo de tradução 

e votação para então divulgação aos profissionais, poder público e sociedade. Existe, no entanto, uma 

série de normas já aprovadas e de desconhecimento geral no país. Neste sentido, é importante realizar 

ações via CAUBR e entidades do CEAU, com apoio da ABNT, para divulgar essas normas e incentivar 

uma cultura profissional que utilize mais os indicadores de sustentabilidade nas comunidades nos seus 

trabalhos. Outra informação que destaco da reunião é que a NBR 12267:1992 – Planos Diretores, será 

enviada à CEE 268 para atualização.  

 

 

São Paulo, 18 de abril de 2019. 

Nome: Maurílio Ribeiro Chiaretti 

Cargo: presidente do SASP (Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo) e representante do 

CAU/BR na CEE 268. 

 

 

 

 

________________________________ 

Ass.: Maurílio R. Chiaretti 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 06 / Junho / 2019 – das 10 h às 13 h 

EVENTO 
5ª Reunião/2019 da ABNT/CEE – 268 – COMISSÃO DE ESTUDO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM COMUNIDADES 

LOCAL: 

USP – Sala de Videoconferência 

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. 

A partir de sua 11ª. Edição, que aconteceu em 06/Junho/2019, a arquiteta e urbanista Maria Alice Gaiotto começou 

a participar da mesma, representando o CAU/BR. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

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

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

 Bancos: CEF - Caixa Econômica Federal 

 Órgãos governamentais e Autarquias: Ministério do Desenvolvimento Regional – Coordenação-Geral de 

Planejamento – CGPlan Setor de Autarquias Sul (SAUS) / PBH – Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento e Gestão – SMAPL / CAU-BR 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso / PUC-RIO – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro / UFG - Universidade Federal de Goiás- Faculdade de Ciências e 

Tecnologia / UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais / UFPR – Universidade Federal do Paraná – 

Campus Litoral / UNINOVE (SP) / Escola Politécnica de Engenharia da USP 

 Entidades: CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção  

 Empresas públicas: Metrô São Paulo / SABESP: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo 

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 4 de 2019, de 02.05.19; 

2) Treinamento para o novo sistema de votação ABNT National e-Balloting; 

3) Divulgação das Normas já publicadas pela comissão; 
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4) Trabalhos em andamento; 

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

6) NBRs sobre EIV e Planos Diretores; 

7) Definição de próximos trabalhos; 

8) Assuntos gerais. 

7. RELATO:  

Assuntos tratados: 

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

2. Aprovação da Ata da 4ª reunião de 2019, realizada 02/Maio/2019, sem alterações; 

3. Ministrado pelo Técnico em TI da ABNT, Sr. Cristiano, realizou-se um treinamento para o novo sistema de 

votação ABNT National e-Balloting; 

4. Reforçou-se a importância da divulgação das 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; 

5. Explanaram os 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 37154:2017 – em fase de correções, para ser republicada; 

 ISO 37120:2018 – revisão da norma de 2014, publicada em 2017; 

 ISO 37106:2018 – em fase de tradução, revisaram-se conceitos e terminologias;  

 ISO 37153:2017 – dividido por etapas; 

 ISO 37157:2018 – aguarda tradução.  

6. NBRs sobre EIV e Planos Diretores: não foram debatidos; 

7. Definição dos próximos trabalhos: treze em desenvolvimento, visando a continuidade das traduções das 

normas da ISO, acima especificadas;  

8. Assuntos gerais: aprovação do Calendário de reuniões do 2º. Semestre/2019, sempre nas primeiras quintas-

feiras de cada mês, 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 apresentam parâmetros importantes para a formulação das normas nacionais; 

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

ISO/FDIS 37158 / ISO 37120/2018 e ISO 37159/2019 (para depois); 

3. A próxima reunião ordinária acontecerá no mesmo endereço e horário, no dia 04/Junho/2019. 

4. Informes: em Novembro/2019, acontecerá um importante evento na Poli/USP, cuja programação será 

enviada, visando a participação dos membros desta Comissão será de extrema importância, 

considerando a abordagem dos assuntos a serem tratados.  

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, 06 de Junho de 2019. 

 

Maria Alice Gaiotto 

Conselheira Titular do CAU-SP 

Representante do CAU-BR na CEE 268 da ABNT 

http://www.cbcs.org.br/


 
 

 
1 

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
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 1º. / Agosto / 2019 – das 10 h às 12 h 

EVENTO 
7ª 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) - USP – Escola Politécnica (SP); 

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

 Órgãos governamentais e Autarquias: CENEPAR - Prefeitura Municipal de Curitiba-PR / CAU-BR 

 Bancos: Mundial 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso / PUC-RIO – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro / Escola Politécnica de Engenharia da USP / Unicamp – 

Universidade de Campinas –Engenharia Elétrica / Universidade Santo Amaro – UNISO / Mestrado ISAE da 

Fundação Getúlio Vargas - FGV-SP / Mestrado da Universidade Castelo Branco – UniCastelo / Mestrado da 

Universidade Catolica de Brasilia; 

 Entidades: CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção  

 Entidades: 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 6 de 2019, de 04.07.19; 

2) Divulgação das Normas já publicadas pela comissão 

3) Trabalhos em andamento; 

4) Adoção/análise das Normas já publicadas pelo ISO/TC 268; 
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5) Discussão de terminologia; 

6) Elaboração de NBRs; 

7) Definição de próximos trabalhos; 

8) Assuntos gerais. 

 

7. RELATO:  

Assuntos tratados: 

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

2. Aprovação da Ata da 6ª reunião de 2019, realizada em 04/Julho/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: 

Sra. Renata: Smart City LATAM Congress – de 2 a 4/07 – Mexico 

Sra. Iara: Congresso Smart City Business America – Edição Brasil – de 22 a 24/07 – São Paulo 

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; 

 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, em andamento; 

 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 aprovado na reunião; 

 ISO 37153:2017 – Smart community infrastructures (26 pág.) / decido não adotar por enquanto; 

 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, aprovado para publicação em 06/06; 

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

Leonardo / Decidida 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 Sra. Raquel; 

 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, texto disponibilizado em francês e inglês; 

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

 

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 31/julho, na qual não 

conseguimos participar por motivo de saúde. Sendo a próxima reunião agendada para 28/Agosto; 

 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; 

http://www.cbcs.org.br/
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5. Definição dos próximos trabalhos:  

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

 treze 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: definição do Calendário de reuniões até o final do 2º. Semestre/2019. 

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 

apresentam parâmetros importantes para a formulação das normas nacionais; 

Evidenciou-se a importância de todos os membros desta Comissão votarem nas seguintes normas 
internacionais. De acordo com as orientações da coordenação desta Comissão, durante o ultimo mês, 
votamos abstenção nas seguintes normativas: 

 ISO/DIS 37163 

 CIB - Re-Appointment of Convenor of ISO/TC 268/WG 2 

 CIB - Re-Appointment of Convenor of ISO/TC 268/WG 4 

 CIB for approving on the Recommendations of ISO/TC 268/SC 1 

 ISO/CD 37155-2 

 ISO/NP 24609 

 ISO/NP 37167 

 ISO/NP 37109 

 ISO/NP 37110 

 ISO/FDIS 37105 
 

2. A próxima reunião ordinária acontecerá no mesmo endereço e horário, no dia 5/Setembro/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, 1º. de Agosto de 2019. 

 

Maria Alice Gaiotto 

Conselheira Titular do CAU-SP 

Representante do CAU-BR na CEE 268 da ABNT 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 5 / Setembro / 2019 – das 10 h às 12 h 

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

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM COMUNIDADES 

LOCAL: 

PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL: 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: 

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

 Órgãos governamentais e Autarquias: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG / CAU-BR 

 Bancos: Mundial 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso / PUC-RIO – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro / Escola Politécnica de Engenharia da USP / Unicamp – 

Universidade de Campinas –Engenharia Elétrica / Mestrado da Universidade Catolica de Brasilia; 

 Entidades: CBCS – Conselho Brasileiro de Construção Sustentável / AEAMET – Associação de Engenheiros 

e Arquitetos do Metrô; 

 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 7 de 2019, de 01.08.19; 

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 7ª reunião de 2019, realizada em 01/Agosto/2019, sem alterações; 

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

www.cbcs.org.br  e no Comitê Temático Urbano https://bit.ly/2MQtB0z 

 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: 

 Entrevista com Mariana Barros, em 7/ago; 

 1ª Oficina de Trabalho para a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, em Brasília, 27 e 28/ago 

 25ª Semana de Tecnologia Metroferroviária da AEAMESP, em São Paulo, de 03 a 06/set  

http://www.semanadetecnologia.com.br/25semana/ 

 Sessão ABNT - Mesa com Srs. Alex e João Carlos no dia 06/set, das 10h40 às 12h; 

 Connected Smart Cities and Mobility 2019, 17 e 18/set em São Paulo 

(https://www.connectedsmartcities.com.br/) 

 Evento sobre cidades inteligentes, em 27/set 

 SINGEURB 2019, de 27 a 29/nov, na Politécnica- USP - inscrições abertas 

(http://www.pcc.usp.br/singeurb2019): 

 Oficina de indicadores da ISO 37120:2017 

 Minicurso de EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança 
 

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 Sra. Iara = em andamento, faltando 5 sessões com previsão de 

termino para explanação na próxima reunião; 

 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 Sextante, em andamento; 

 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 aprovado na reunião de 

1º./Agosto, disponível para publicação; 

 ISO 37153:2017 – Smart community infrastructures (26 pág.) / decido não adotar por enquanto; 

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

compactas (07 pág.) / sob responsabilidade da Sra. Flávia / aprovado para publicação em 06/06; 

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

Leonardo, André Batalhão e Melissa / Decidida pela 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 Sra. Raquel; 

 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, texto disponibilizado em francês e inglês; 

 ISO 37159:2019 - Smart community infrastructures – Smart transportation for rapid  transit in and 

between large city zones and their surrounding areas (9 pag.)- Decidido não adotar por enquanto 
 

Quanto aos trabalhos das Subcomissões: 

http://www.cbcs.org.br/
https://bit.ly/2MQtB0z
http://www.semanadetecnologia.com.br/25semana/
https://www.connectedsmartcities.com.br/
http://www.pcc.usp.br/singeurb2019
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 SC1 – Infraestruturas inteligentes para cidades e comunidades: reuniu-se em 31/julho e 28/Agosto, nas 

quais, por motivos pessoais, não conseguimos participar. Sendo a próxima reunião agendada para 02/out., 

às 14h. 

 GT para NBRs – EIV – reuniu-se em 27/jun. e 09/ago, nas quais também não conseguimos participar, por 

motivos profissionais. A próxima reunião em 27/set – 9h. 

 

5. Definição dos próximos trabalhos:  

 8 trabalhos em desenvolvimento, visando a continuidade das traduções das normas da ISO/TC 268:  

 ISO/FDIS 37105 - Sustainable cities and communities – Descriptive Framework for cities and 

communities – votação até 14/09/2019 – atentar para o novo Sistema de votação; 

 ISO 37106: 2018/AWI Amd 1 - Sustainable cities and communities – Guide to 

 establishing smart city operating models for sustainable communities – Amendment 1- 8 votos a favor 

à versão NP - Resp.: Sr. Diego; voto a favor à versão NP, sem comentários; 

 ISO/PRF TS 37107 - Sustainable cities and communities – Maturity framework for sustainable and 

smart-enabled communities - 25 votos a favor - Resp.: Sr. Leonardo – Voto a favor com 3 comentários; 

14 comentários no total; 

 ISO/AWI 37108 - Sustainable cities and communities – Business districts – Guidance for practical 

local implementation of ISO 37101 – votação até 04.09.19 – novo Sistema e votação; 

 ISO/NP 37110 - Sustainable development and communities – Management guidelines of open data for 

smart cities and communities – Part 1: Overview and general principles - votação até 04.09.19 – novo 

Sistema e votação; 

 ISO/FDIS 37123 - Sustainable development in communities – Indicators for Resilient Cities – votação 

não iniciada - Resp.: Sra. Allyne, enviados 8 comentários à versão DIS, 220 comentários no total; 

 ISO/PWI 24222 - Sustainable cities and communities – Small and Medium-sized Cities – Guidance 

for practical implementation of ISO 37101 – 24 votos a favor - Resp.: Sr. Cassiano; voto a favor com 

3 comentários enviados; 19 comentários no total. 

 

 15 trabalhos em desenvolvimento, visando a continuidade das traduções das normas da ISO/TC 268/SC1; 

 Procedimentos de votação em documentos da ISO: 

o Sistema National e-balloting 

o Votos individuais – demonstração de como votar 

o Convite à participação de todos 

o Vídeo compartilhado sobre a importância da participação: 

https://www.youtube.com/watch?v=hxJUFiA-LNw&t=1s. 

o Posterior consolidação do voto pelos coordenadores e/ou secretárias da CEE-268, com os 

seguintes critérios: 

 placar dos votos 

 abstenções consideradas “em branco”, a menos que o participante se manifeste que a 

abstenção não é neutra 

 ponderação para votos de especialistas 

6. Assuntos gerais: definição do Calendário de reuniões até o final do 2º. Semestre/2019. 

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 

apresentam parâmetros importantes para a formulação das normas nacionais; 

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

(ISO). De acordo com as orientações da coordenação desta Comissão, durante o mês, votamos 

abstenção nas seguintes normativas: 

 ISO/NP 37168 - Smart community infrastructures -- Guidance on smart transportation for 

autonomous shuttle services using Connected Autonomous electric Vehicles (eCAVs) 

https://www.youtube.com/watch?v=hxJUFiA-LNw&t=1s
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 ISO/NP 37169 - Smart community infrastructures -- Smart transportation by run-through train/bus 

operation in/between cities 

 ISO/FDIS 37123 - Sustainable cities and communities -- Indicators for resilient cities 

 

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

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

desta Comissão relacionados aos indicadores de sustentabilidade nas comunidades brasileiras. 

 

São Paulo, 5 de Setembro de 2019. 

 

Maria Alice Gaiotto 

Conselheira Titular do CAU-SP 

Representante do CAU-BR na CEE 268 da ABNT 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 3 / Outubro / 2019 – das 10 h às 12 h 

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

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM COMUNIDADES 

LOCAL: 

PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL: 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) – USP – Escola Politécnica (SP); 

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

 Órgãos governamentais e Autarquias: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG / CAU-BR 

 Bancos: Mundial 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso / PUC-RIO – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro / Escola Politécnica de Engenharia da USP / Unicamp – 

Universidade de Campinas –Engenharia Elétrica / Mestrado da Universidade Catolica de Brasilia; 

 Entidades: CBCS – Conselho Brasileiro de Construção Sustentável / AEAMET – Associação de Engenheiros 

e Arquitetos do Metrô; 

 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 8 de 2019, de 05.09.19; 

2. Divulgação das Normas já publicadas pela comissão; 

3. Trabalhos em andamento; 

 Adoção/análise das Normas já publicadas pelo ISO/TC 268 

 NBRs sobre EIV e Planos Diretores 

4. Definição de próximos trabalhos; 

5. Procedimentos de votação via sistema e-balloting; 

6. 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 8ª reunião de 2019, realizada em 05/Setembro/2019, sem alterações; 

 

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

www.cbcs.org.br  e no Comitê Temático Urbano https://bit.ly/2MQtB0z 

 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. 

 

4. Divulgações: 

 Eventos ocorridos: 

 1ª Oficina de Trabalho para a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, em Brasília, 27 e 28/ago, e webinars 

 em 24 e 25/set; 

 25ª Semana de Tecnologia Metroferroviária da AEAMESP, em São Paulo, Sessão ABNT - Mesa com Srs. Alex 

e João Carlos no dia 06/set; 

 Connected Smart Cities and Mobility 2019, 17 e 18/set em São Paulo 

(https://www.connectedsmartcities.com.br/); 

 Tribunal de Contas do Município/SP em 24/set, sobre cidades inteligentes e IoT 

(https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/noticias/2056-cidadesinteligentes-e-tema-de-seminario-na-escola-de-

gestao-econtas-do-tcmsp); 

 ARENA ANTP 2019 - Congresso Brasileiro de Mobilidade Urbana, em SP, palestra da Sra. Flavia no dia 26/set; 

 Evento sobre cidades inteligentes, em 27/set em Curitiba, como parte das Semanas de Inovação Brasil-Suécia 

2019 (https://inovacaosueciabrasil.com.br/programme/?lang=en); 

 Seminário “Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis” da Subcomissão da Câmara dos Deputados, dia 

8/out em Brasília 

(http://www.camara.leg.br/eventosdivulgacao/evento;jsessionid=756B00E9D0ADFF277CB8EAB6C8D81D1

0.prod1n1-secomp.camara.gov.br?id=69881); 

 FutureGov, de 28 a 31/out em São Paulo (https://www.futurecom.com.br) 

 SINGEURB 2019, de 27 a 29/nov, na Politécnica- USP - inscrições abertas 

(http://www.pcc.usp.br/singeurb2019) 
 

5. Reforçou-se a organização para a elaboração das normas ISO por meio de importante articulação entre a ICE / 

ITU / ODS, com destaque para a ISO 37101:2017 – Norma certificável, utilizando os indicadores para as 

Cidades e Comunidades Sustentáveis, tais como a ISO 37120 - Indicadores para serviços urbanos e 

qualidade de vida (NBR publicada); ISO 37122 - Indicadores para cidades inteligentes 

(NBR em elaboração), e ISO 37123 - Indicadores para cidades resilientes (ISO em 

elaboração). 
 

6. Explanaram os onze 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 Sra. Iara; 

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

desenvolvimento sustentável - requisitos com orientações de uso - ERRATA (53 pág.) / sob 

responsabilidade a Sra. Iara; 

 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 

http://www.cbcs.org.br/
https://bit.ly/2MQtB0z
https://www.connectedsmartcities.com.br/
https://inovacaosueciabrasil.com.br/programme/?lang=en
http://www.camara.leg.br/eventosdivulgacao/evento;jsessionid=756B00E9D0ADFF277CB8EAB6C8D81D10.prod1n1-secomp.camara.gov.br?id=69881
http://www.camara.leg.br/eventosdivulgacao/evento;jsessionid=756B00E9D0ADFF277CB8EAB6C8D81D10.prod1n1-secomp.camara.gov.br?id=69881
https://www.futurecom.com.br/
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Sr. Diego, encaminhado aos membros desta Comissão em 03/07. Texto aprovado na reunião de 

1º./Agosto, disponível para publicação; 

 ISO 37153:2017 – Smart community infrastructures (26 pág.) / decido não adotar por enquanto; 

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

compactas (07 pág.) / sob responsabilidade da Sra. Flávia / aprovado para publicação em 06/06; 

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

Leonardo, André Batalhão e Melissa / Decidida pela 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 Sra. Raquel; 

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

o texto está em andamento, junto à subcomissão; 

 ISO 37122: 2019 - Sustainable cities and communities –95 Sra. Clarissa Em andamento 

 ISO 35122:2019 – Sustainable devolopment in communities - Indicators for Smart Cities (95 pág.) / sob 

responsabilidade da Sra. Clarissa;  

 ISO 37159:2019 - Smart community infrastructures – Smart transportation for rapid  transit in and 

between large city zones and their surrounding areas (9 pag.)- Decidido não adotar por enquanto 

 ISO 37158: 2019 - Smart community infrastructures – Smart transportation using battery-powered buses 

for passenger services - A decidir pela adoção, ou não. Texto solicitado à ABNT. 

 

Quanto aos trabalhos das Subcomissões: 

 SC1 – Infraestruturas inteligentes para cidades e comunidades: reuniu-se em 02 e 30/outubro, nas quais 

por motivo de agenda, não conseguimos participar; 

 GT para NBRs – EIV – reuniu-se em 27/set. e 25/Out.; nas quais pelo mesmo motivo, também não 

conseguimos participar. 

 

7. Definição dos próximos trabalhos:  

 8 trabalhos em desenvolvimento, visando a continuidade das traduções das normas da ISO/TC 268:  

 ISO 37105 - Sustainable cities and communities – Descriptive Framework for cities and communities 

– votação até 14/09/2019 – 29 votos a favor; Novo sistema de votação, voto a favor; em publicação; 

 ISO 37106: 2018/AWI Amd 1 - Sustainable cities and communities – Guide to establishing smart city 

operating models for sustainable communities – Amendment 1- 8 votos a favor à versão NP - Resp.: 

Sr. Diego; voto a favor à versão NP, sem comentários; 

 ISO TS 37107 - Sustainable cities and communities – Maturity framework for sustainable and smart-

enabled communities - 25 votos a favor; em publicação; 

 ISO/AWI 37108 - Sustainable cities and communities – Business districts – Guidance for practical 

local implementation of ISO 37101 – votação até 04.09.19 – 23 votos a favor. Resp.: Sr. Alex. Voto a 

favor à versão NP sem comentários; 8 comentários no total; 

 ISO/NP 37109 - Sustainable development and communities – Practical guidance for project developers 

– Meeting ISO 37101 framework principles – votação até  04.09.19 = 24 votos a favor. Novo sistema 

de votação, voto a favor, participação Sr. Alex; 

 ISO/NP 37110 - Sustainable development and communities – Management guidelines of open data for 

smart cities and communities – Part 1: Overview and general principles. Votação até 04.09.19 = 26 

votos a favor. Novo sistema de votação, voto a favor; 

 ISO/FDIS 37123 - Sustainable development and communities – Indicators for Resilient Cities – 

votação até 24.10.19 - Resp.: Sra. Allyne, novo sistema de votação; 

 ISO/PWI 24222 - Sustainable cities and communities – Small and Medium-sized Cities – Guidance for 

practical implementation of ISO 37101 – 24 votos a favor - Resp.: Sr. Cassiano; voto a favor com 3 

comentários enviados; 19 comentários no total. 

 

 14 trabalhos em desenvolvimento, visando a continuidade das traduções das normas da ISO/TC 268/SC1; 

 

8. Procedimentos de votação em documentos da ISO: 

 Sistema National e-balloting: votos individuais, posterior consolidação do voto da CEE-268 pela 

coordenação/secretaria; 

 Esclarecimentos sobre os textos para alinhamento dos votos individuais; 
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 Inconsistências de votos consolidados e comentários com os votos computados pelo ISO/TC 268; 

 ABNT está considerando somente o voto individual do Sr. Alex; 

 A CEE-268 fomentou uma reunião interna da ABNT, que será em 04/out, para solucionar as questões e 

elaborar um guia de consolidação dos votos  

 Procedimentos de votação por Iara Negreiros. 

 
9. Assuntos gerais: definição do Calendário de reuniões até o final do 2º. Semestre/2019. 

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 

apresentam parâmetros importantes para a formulação das normas nacionais; 

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

(ISO). De acordo com as orientações da coordenação desta Comissão, durante o mês, votamos 

abstenção nas seguintes normativas: 

 ISO/FDIS 37155-1 - Framework for integration and operation of smart community infrastructures — 

Part 1: Recommendations for considering opportunities and challenges from interactions in smart 

community infrastructures from relevant aspects through the life cycle 

  ISO/DIS 37165 (Ed 2) - Smart community infrastructures -- Guidance on smart transportation by non-

cash payment for fare/fees in transportation and its related or additional services 

 

3. A próxima reunião ordinária acontecerá no mesmo endereço e horário, no dia 7/Novembro/2019. 

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

desta Comissão relacionados aos indicadores de sustentabilidade nas comunidades brasileiras. 

 

São Paulo, 31 de Outubro de 2019. 

 

Maria Alice Gaiotto 

Conselheira Titular do CAU-SP 

Representante do CAU-BR na CEE 268 da ABNT 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 7 / Novembro / 2019 – das 10 h às 12 h 

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

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM COMUNIDADES 

LOCAL: 

PARTICIPAÇÃO REMOTA: 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) – USP – Escola Politécnica (SP); 

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

 Órgãos governamentais e Autarquias: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-MG / CAU-BR 

 Bancos: Mundial 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: IFMT – Instituto Federal de Mato Grosso / PUC-RIO – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro / Escola Politécnica de Engenharia da USP / Unicamp – 

Universidade de Campinas –Engenharia Elétrica / Mestrado da Universidade Catolica de Brasilia; 

 Entidades: CBCS – Conselho Brasileiro de Construção Sustentável / AEAMET – Associação de Engenheiros 

e Arquitetos do Metrô; 

 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 8 de 2019, de 03.10.19; 

2. Divulgação das Normas já publicadas pela comissão; 

3. Trabalhos em andamento; 

 Adoção/análise das Normas já publicadas pelo ISO/TC 268 

 NBRs sobre EIV e Planos Diretores 

4. Definição de próximos trabalhos; 

5. 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 9ª reunião de 2019, realizada em 03/Outubro/2019, sem alterações; 

 

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

www.cbcs.org.br  e no Comitê Temático Urbano https://bit.ly/2MQtB0z 

 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. 

 

4. Divulgações: 

 Eventos ocorridos: 

 Sr. Alex palestrou no Seminário “Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis” da Subcomissão da Câmara 

dos Deputados, dia 8/out. em Brasília. A íntegra do Seminário pode ser acessada em: 

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1276 ; 

 A Sra. Carolina Benelli palestrou sobre dados abertos em 15 de Out. no “Smart City Expo Brasília” 

(https://www.sympla.com.br/smart-city-forumbrasilia__624146) ; 

 Sra. Tatiana palestrou no evento “UrbanSus ONU: Inovação e Tecnologia Digital nas Cidades Brasileiras’, 

10/out. em São Paulo. A íntegra do evento pode ser acessada em: http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-

2019/urbansusonu-inovacao-e-tecnologia-digital-nas-cidades-brasileiras ; 

 Sra. Raquel palestrou no “FutureGov”, de 28 a 31/out. em São Paulo; (https://www.futurecom.com.br) ; 

 

 Eventos a ocorrer: 

 Sra. Tatiana irá palestrar no “KCWS2019: Sustentabilidade e Inovação na Era do Conhecimento”, de 4 a 7/nov. 

em Florianópolis – SC (http://kcws2019.com.br/) ; 

 I Fórum Nacional para Certificação de Cidades Inteligentes, 28/nov. em Brasília (https://www.sympla.com.br/i-

forum-nacional-paracertificacao-de-cidades-inteligentes__703605) ; 

 SINGEURB 2019, de 27 a 29/nov., na Politécnica- USP - inscrições abertas 

(http://www.pcc.usp.br/singeurb2019) ; 

 Fórum Cidades Inteligentes: Tendências, 5 e 6/dez, em Sorocaba/SP (https://www.sympla.com.br/forum-

cidadesinteligentes-tendencias__691458) . 
 

5. Reforçou-se a organização para a elaboração das normas ISO por meio de importante articulação entre a ICE / 

ITU / ODS, com destaque para a ISO 37101:2017 – Norma certificável, utilizando os indicadores para as 

Cidades e Comunidades Sustentáveis, tais como a ISO 37120 - Indicadores para serviços urbanos e qualidade 

de vida (NBR publicada); ISO 37122 - Indicadores para cidades inteligentes (NBR em elaboração), e ISO 

37123 - Indicadores para cidades resilientes (ISO em elaboração). 

 

6. Explanaram os onze 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 Sra. Iara / prazo previsto de finalização: Jan./2020; 

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

sustentável - requisitos com orientações de uso - ERRATA (53 pág.) / sob responsabilidade a Sra. Iara. Em 

andamento (revisão pela ISO prevista para 2021), previsão de finalização: Jan./2020; 

 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 aprovado na reunião de 1º./Agosto, 

disponível para publicação. Prazo: Maio/2020; 

 ISO 37153:2017 – Smart community infrastructures (26 pág.) / decido não adotar por enquanto; 

http://www.cbcs.org.br/
https://bit.ly/2MQtB0z
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1276
https://www.sympla.com.br/smart-city-forumbrasilia__624146
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2019/urbansusonu-inovacao-e-tecnologia-digital-nas-cidades-brasileiras
http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2019/urbansusonu-inovacao-e-tecnologia-digital-nas-cidades-brasileiras
https://www.futurecom.com.br/
http://kcws2019.com.br/
https://www.sympla.com.br/i-forum-nacional-paracertificacao-de-cidades-inteligentes__703605
https://www.sympla.com.br/i-forum-nacional-paracertificacao-de-cidades-inteligentes__703605
http://www.pcc.usp.br/singeurb2019
https://www.sympla.com.br/forum-cidadesinteligentes-tendencias__691458
https://www.sympla.com.br/forum-cidadesinteligentes-tendencias__691458
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 ISO 37157:2018 – Infraestruturas inteligentes da comunidade: transporte inteligente para cidades 

compactas (07 pág.) / sob responsabilidade da Sra. Flávia / aprovado para publicação em 06/06. Prazo: 

Mar.2020; 

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

Leonardo, André Batalhão e Melissa / Decidida pela 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 Sra. Raquel; 

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

o texto está em andamento, junto à subcomissão; 

 ISO 37122: 2019 - Sustainable cities and communities –95 Sra. Clarissa Em andamento; 

 ISO 35122:2019 – Sustainable devolopment in communities - Indicators for Smart Cities (95 pág.) / sob 

responsabilidade da Sra. Clarissa. Prazo: Jan./2020; 

 ISO 37159:2019 - Smart community infrastructures – Smart transportation for rapid  transit in and 

between large city zones and their surrounding areas (9 pag.)- Decidido não adotar por enquanto; 

 ISO 37158: 2019 - Smart community infrastructures – Smart transportation using battery-powered buses 

for passenger services - A decidir pela adoção, ou não. Texto disponibilizado pela ABNT. 

 

Quanto aos trabalhos das Subcomissões: 

 SC1 – Infraestruturas inteligentes para cidades e comunidades: reuniu-se em 30/outubro (obs. por motivo 

de agenda, não conseguimos participar). Próxima reunião em 27/Nov., às 14 h; 

 GT para NBRs – EIV – reuniu-se em 25/Out. (por motivo de agenda, também não conseguimos participar). 

Próxima reunião: 22/Nov., às 9h. 

 

7. Definição dos próximos trabalhos:  

 8 trabalhos em desenvolvimento, visando a continuidade das traduções das normas da ISO/TC 268:  

 ISO 37105 - Sustainable cities and communities – Descriptive Framework for cities and communities 

– votação até 14/09/2019 – 29 votos a favor; Novo sistema de votação, voto a favor; em publicação; 

 ISO 37106: 2018/AWI Amd 1 - Sustainable cities and communities – Guide to establishing smart city 

operating models for sustainable communities – Amendment 1- 8 votos a favor à versão NP - Resp.: 

Sr. Diego; voto a favor à versão NP, sem comentários; 

 ISO TS 37107 - Sustainable cities and communities – Maturity framework for sustainable and smart-

enabled communities - 25 votos a favor; em publicação; 

 ISO/AWI 37108 - Sustainable cities and communities – Business districts – Guidance for practical 

local implementation of ISO 37101 – votação até 04.09.19 – 23 votos a favor. Resp.: Sr. Alex. Voto a 

favor à versão NP sem comentários; 8 comentários no total; 

 ISO/NP 37109 - Sustainable development and communities – Practical guidance for project developers 

– Meeting ISO 37101 framework principles – votação até  04.09.19 = 24 votos a favor. Novo sistema 

de votação, voto a favor, participação Sr. Alex; 

 ISO/WD 37110 - Sustainable development and communities – Management guidelines of open data 

for smart cities and communities – Part 1: Overview and general principles. Votação até 04.09.19 = 

26 votos a favor à versão NP. Novo sistema de votação, voto a favor à versão NP; 

 ISO 37123 - Sustainable development and communities – Indicators for Resilient Cities – votação até 

24.10.19 = 28 votos a favor; Resp.: Sra. Allyne, novo sistema de votação = voto a favor com 9 

comentários; em publicação; 

 ISO/PWI 24222 - Sustainable cities and communities – Small and Medium-sized Cities – Guidance for 

practical implementation of ISO 37101 – 24 votos a favor - Resp.: Sr. Cassiano; voto a favor com 3 

comentários enviados; 19 comentários no total. 

 

 16 trabalhos em desenvolvimento, visando a continuidade das traduções das normas da ISO/TC 268/SC1; 

 

8. Procedimentos de votação em documentos da ISO: 

 Sistema National e-balloting: votos individuais, posterior consolidação do voto da CEE-268 pela 

coordenação/secretaria; 

 Esclarecimentos sobre os textos para alinhamento dos votos / comentários individuais; 

 Inconsistências de votos consolidados e comentários com os votos computados pelo ISO/TC 268; 
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 Ainda consolidação manual do voto/template e envio por email para ABNT para consolidação no sistema. 

 
9. Assuntos gerais: definição do Calendário de reuniões até o final do 2º. Semestre/2019. 

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 apresentam 

parâmetros importantes para a formulação das normas nacionais; 

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

(ISO). De acordo com as orientações da coordenação desta Comissão, durante o mês, votamos abstenção 

nas seguintes normativas: 

 ISO/TC 268/SC 1 – “Data exchange and sharing for community infrastructure based”; 

 ISO/TC 268/SC 1 - DTR : “Pilot Project on the Application of SC1 Deliverables”; 

 ISO/NP   37173 -  “Smart Community Infrastructures：Development Guidelines for Information-based 

Systems of Smart Buildings”; 

 ISO/FDIS 37156 – “Smart community infrastructures — Guidelines on data exchange and sharing for 

smart community infrastructures”. 

 

3. A próxima reunião ordinária acontecerá no mesmo endereço e horário, no dia 5/Dezembro/2019. 

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

desta Comissão relacionados aos indicadores de sustentabilidade nas comunidades brasileiras. 

 

São Paulo, 21 de Novembro de 2019. 

 

Maria Alice Gaiotto 

Conselheira Titular do CAU-SP 

Representante do CAU-BR na CEE 268 da ABNT 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 07/02/2019 – DAS 9 ÀS 13 HS. 

EVENTO REUNIÃO ABNT – COMITÊ DA NORMA “LIGHT STEEL FRAME” 

LOCAL: SEDE DA ABCEM – AV. BRIG. FARIA LIMA – SÃO PAULO (SP) 

NOME CONS. CLÁUDIO ZARDO BÚRIGO 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

REUNIÃO ORDINÁRIA FEV./2019 – COMITÊ “LIGHT STEEL FRAME” DA ABNT/ISO  

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

- Eng. Zacarias (Coordenador do Comitê) – da Universidade de Passo Fundo (RS); 

- Dois Pesquisadores do renomado laboratório de pesquisas e ensaios: o IPT/USP – Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas da USP; 

- Professores Pesquisadores de diversas Universidades; 

- A Vice-Presidente da ABCEM (Associação Brasileira de Construção em Estrutura Metálica): a Arq. e 

Urb. Heloísa Pomaro (empresária da construção civil também); 

- Representantes dos Fabricantes de Insumos: de peças metálicas, das placas de revestimento, das peças 

para coberturas, pisos, paredes, hidráulica, instalações elétricas e outros; 

  

5. OBJETIVOS: 

Trata-se da participação do CAU em Comitê Técnico-Científico e Normativo, dentro do Objetivo 

Principal do CAU: “Defender o Interesse e a Segurança da Sociedade como um Todo”. Aqui o objetivo 

principal não é o exercício profissional do Arquiteto e Urbanista, mas sim a integração do CAU com a 

sociedade, com a ciência e a Academia e com o próprio mercado da construção no qual atuamos. 

Este Comitê de Norma é totalmente multidisciplinar, a ABNT agrega os “atores” que realmente tem 

a capacidade técnica e o interesse na qualidade da Normatização: os pesquisadores, os fabricantes de 

insumos da construção civil, os construtores, os projetistas, os laboratórios, as entidades de classe. 

 

6. PROGRAMAÇÃO: 

- Reunião Ordinária de Fevereiro/2019 do Comitê da Norma “Light steel Frame”: 

- Revisão dos textos eescritos da Norma. Inserção de Novos Textos, Discussões do Comitê. 

 

7. RELATO:  

A Programação do dia foi parcialmente frustrada, porque logo no início da Reunião do Comitê, 

realizada em um pequeno auditório, houve queda geral de energia em toda a região da cidade. A energia 

só retornou à tarde, após o período da reunião. 

Não foi possível utilizar o projetor na tela do auditório. Através dessa tela, o coordenador Eng. Zacarias 

iria passar a Norma redigida e as propostas de alteração ou inclusão, com as contribuições ao vivo do 

grupo, por ordem de inscrição, com microfone. Não foi possível presenciar o que ocorre se há uma grande 

polêmica, se o assunto é votado ou como é votado entre os presentes. 
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Mesmo com a falta de energia, o encontro propiciado pela Reunião do Comitê foi aproveitado como uma 

conversa geral entre os participantes, conversa tanto técnica como política (a política setorial de uma área 

da construção civil). Muitos viajam de outras cidades ou de outros estados do Brasil para participar das 

Reuniões do Comitê, pois há importantes interesses em disputa no território do Comitê. 

Apresentei-me como Representante do CAU/BR ao grupo e fui recebido calorosamente, 

principalmente pela vice-Presidente da ABCEM, a Arq. e Urb. Heloísa Pomaro. Foi comentada pelo grupo 

A AUSÊNCIA DO CREA neste Comitê, desde sua criação há dois anos atrás. Então a ausência do CREA, 

demonstrando desinteresse pela “defesa da sociedade”, é muito significativa e observada por todos. O 

CAU chega com dois anos de atraso, mas frente à ausência do CREA a nossa chegada foi comemorada 

como manifestação de “apreço” pela relevância pública do Comitê. 

A Arq. e Urb. Heloísa Pomaro aproveitou o encontro para falar um pouco da atuação da Diretoria 

da ABCEM, conclamando o setor para unir-se na defesa da qualidade da Normatização. Convidou os 

participantes a agregarem-se à ABCEM para fortalecimento do setor junto a outras instituições. Para o 

CAU não há maior interesse em participarmos dentro da ABCEM, mas entendemos que a ABCEM deve 

ser uma das importantes “entidades parceiras” do CAU. É ligada principalmente ao setor empresarial e 

produtivo: Geração de Emprego e Renda na Construção Civil, juntamente com Normatização Técnica. 

Observamos uma certa disputa: de um lado, a pressa e a pressão dos fabricantes pela aprovação 

de determinados testes e ensaios; e de outro lado, o rigor dos pesquisadores (principalmente do IPT) na 

defesa de todos os experimentos de segurança, laudos e medições (segurança da sociedade). 

Toda a Norma “Light Steel Frame” é baseada na Norma estadunidense (EUA), com diversas adaptações 

às diferenças climáticas entre Brasil e EUA. 

Comentamos ao grupo quanto à nossa preocupação como arquitetos, quanto ao uso do “Light 

Steel Frame” para Habitação Social. Nesse Sistema, todas as cargas atirantadas em paredes ou em forros 

e tetos tem que ser previstas em Projeto. Então, em uma pequena residência construída sem previsão para 

cargas de mobiliário e utensílios nas paredes e tetos, haverá sérios problemas de “segurança”, 

considerando-se as necessidades dos moradores e a alta densidade de ocupação dessas habitações.  

  

8. CONCLUSÃO: 

Deixamos nosso contato com o Coordenador do Comitê e posteriormente recebemos o LOGIN de 

acesso à plataforma ABNT ISO, com todos os documentos do Comitê “Light Steel Frame”. O LOGIN é 

de uso pessoal do participante e não de outros membros do CAU. 

A Norma já se encontra em estado avançado de Redação, portanto a participação do CAU não será 

no sentido de buscar encontrar “erros técnicos” no trabalho desenvolvido, mas muito mais no sentido de 

ocupar uma forte “presença institucional” dentro do grupo. Eventualmente, poderemos fazer 

questionamentos pontuais no sentido do interesse público, em questões de Projeto de Arquitetura, de 

Acessibilidade, de Técnicas Construtivas, mas não somos especialistas no tema e isso também não é 

necessário. O importante é a “instituição CAU” demonstrar interesse pelas Normatizações da ABNT e 

estar presente. A sociedade agradece imediatamente por nossa atitude participativa e colaborativa. 

Posteriormente, no dia 08.03.2019, a Arq. Heloísa Pomaro participou como debatedora na Mesa do 

Evento: “Dia da Mulher Arquiteta do CAU/SP”, realizado na Universidade Mackenzie. 

 

São Paulo, 11.04.2019 

 

Nome: CLÁUDIO ZARDO BÚRIGO 

Cargo: Conselheiro Titular Estadual do CAU/SP 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 21 / Março / 2019 – das 9 h às 13 h 

EVENTO 
02ª Reunião Ordinária/2019 da CE-02: 125.004 - COMISSÃO DE ESTUDO 

DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LIGHT STEEL FRAME da ABNT 

LOCAL: ABCEM - AV. Brigadeiro Faria Lima 1931, 9º Andar, 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 Sistemas 

Construtivos Light Steel Frame, no que se refere a projetos, requisitos, terminologia e métodos de ensaios, 

mensalmente, são convocadas reuniões ordinárias de membros titulares desta Comissão. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

 Eng. Zacarias (Coordenador do Comitê), da Universidade de Passo Fundo (RS); 

 Empresas: Representantes dos Fabricantes de insumos de peças metálicas, das placas de 

revestimento, das peças para coberturas, pisos, paredes, hidráulica, instalações elétricas e outros; 

 Entidades privadas: ABCEM 

 Órgãos governamentais e Autarquias: CAU-BR 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP (IPT/USP) e da 

Escola de Engenharia da USP/SP (Poli-USP/SP); Universidade de Passo Fundo (RS) 

 Autarquia Federal: CAU-BR 

5. OBJETIVOS: 

Ao agregar valores e opiniões técnicas, também, neste relevante assunto para o desenvolvimento da 

Arquitetura brasileira, 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: 

(a) Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;  

(b) Discussão de itens enviados pelo IPT e Poli-USP/SP; 

(c) Decisão para envio à consulta nacional das partes I e II da Norma 

(d) outros assuntos 

7. RELATO:  

Assuntos tratados: 

1. Aprovação da Ata da 1ª reunião de 2019, realizada 07/Fev./2019; 

2. Foram iniciadas as discussões das contribuições enviadas pela Poli-USP/SP e IPT, nos seguintes 

assuntos: 
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a. Escopo; 

b. Termos e Definições: Banda acústica; Barreiras de vapor; Contenção lateral; Chapa de 

gesso com reforço de fibra de vidro; Siding; Basecoat  e Juntas; 

c. Requisitos:  

 Elementos de fundação;  

 Componentes e elementos do sistema construtivo LSF: Contenção Lateral / Fitas / 

Perfis; Sistemas de Vedação Vertical Internas e Externas: Placas de Fibrocimento sem 

amianto; Tratamento de Superfície e Juntas entre  Placas de Fibrocimento; Chapa de 

gesso com reforço em  fibra de vidro; OSB (Oriented Strand Board); Revestimentos de 

PVC; Sidings; 

 Sistema de Piso: Laje seca; Placas de Fibrocimento sem Amianto; Chapas de OSB; 

d. Isolantes: Barreiras de Vapor; Banda Acústica;  

e. Desempenho: Resistência às solicitações de cargas de peças suspensas atuantes nos 

sistemas de vedações verticais; Resistencia ao Fogo; Desempenho Acústico; 

f. Durabilidade e manutenibilidade: Sistema de Piso; Resistência ao Fogo; Desempenho 

Acústico; 

g. Coberturas: Resistência ao Fogo; Desempenho Acústico; Durabilidade;  

h. Diretrizes de Projeto: Instalações sanitárias; 

CONCLUSÃO: 

Encaminhamentos: 

1. Em relação à norma de caracterização foi discutido o uso da EM 300 ou da norma APA para 

OSB. Na próxima reunião, o representante da LP irá explicar a comparação de padrões entre 

ambas;  

2. Para as especificações de basecoat, as tabelas refletem critérios de argamassa. Sendo assim, 

os membros decidiram por solicitar tais dados aos fabricantes, tais como STO, Gypsum, 

Weber,  Knauf, Placlux, Drylevis e Parex; 

3. Para pisos, as soluções deverão ser repassadas pelos fabricantes, para depois serem avaliadas 

por esta CE; 

4. A próxima reunião ordinária acontecerá no mesmo endereço e horário, no dia 25/Abril/2019.  

Para a próxima reunião, em comum acordo os participantes resolveram pela continuidade dos 

debates sobre as contribuições enviadas pela Poli-USP/SP e IPT; e apresentação dos dados 

levantados nos fabricantes, descritos no item 2 e 3, acima. 

A reunião foi importante no sentido de avançar nos debates sobre as especificidades do sistema 

construtivo em questão. A participação de representante do CAU se faz necessária, considerando 

a importância do tema para o desenvolvimento da Arquitetura nacional. 

 

São Paulo, 21 de Março de 2019. 

 

Maria Alice Gaiotto 

Conselheira Titular do CAU-SP 

2ª. Representante do CAU-BR na CE-02: 125.004 da ABNT 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 16 / Maio / 2019 – das 9 h às 13 h 

EVENTO 
04ª Reunião Ordinária/2019 da CE-02: 125.004 - COMISSÃO DE ESTUDO 

DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LIGHT STEEL FRAME da ABNT 

LOCAL: ABCEM - AV. Brigadeiro Faria Lima 1931, 9º Andar, 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 Sistemas 

Construtivos Light Steel Frame, no que se refere a projetos, requisitos, terminologia e métodos de ensaios, 

mensalmente, são convocadas reuniões ordinárias de membros titulares desta Comissão. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

 Eng. Zacarias (Coordenador do Comitê), da Universidade de Passo Fundo (RS); 

 Empresas: Representantes dos Fabricantes de insumos de peças metálicas, das placas de 

revestimento, das peças para coberturas, pisos, paredes, hidráulica, instalações elétricas e outros; 

 Entidades privadas: ABCEM 

 Órgãos governamentais e Autarquias: CAU-BR 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP (IPT/USP) e da 

Escola de Engenharia da USP/SP (Poli-USP/SP); Universidade de Passo Fundo (RS) 

5. OBJETIVOS: 

Ao agregar valores e opiniões técnicas, também, neste relevante assunto para o desenvolvimento da 

Arquitetura brasileira, 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: 

(a) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;  

(b) Leitura final das partes I e II da Norma; 

(c) Aprovação para envio a consulta nacional; 

(d) outros assuntos 

7. RELATO:  

Assuntos tratados: 

1. Aprovação da Ata da 3ª reunião de 2019, realizada 25/Abril/2019; 

2. Foram finalizadas as discussões da Parte I da Norma, nos seguintes assuntos: 

5.1.6 Fixadores e ancoragens  
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3.20 Basecoat: após verificação dos dados de ensaios realizados pelos principais fabricantes 

(PLACLUX, DECORLIT, STO, KNAUF: no Brasil e Europa), foram apontados os parâmetros 

para a norma brasileira dos seguintes itens: Densidade de massa no estado fresco; Retração; 

Resistência à tração na flexão; Resistência à compressão; Resistência potencial de aderência à 

tração; Absorção de água por capilaridade (C24h); Retenção de água; Densidade de massa no 

estado endurecido. 

CONCLUSÃO: 

Encaminhamentos: 

1. A Parte I desta Norma passará por revisão gramatical e ortográfica, para ser aprovada na 

próxima reunião; 

2. A Parte II deverá revisada pelos integrantes desta Comissão, para a sua devida aprovação, 

também, na próxima reunião; 

3. A próxima reunião ordinária acontecerá no mesmo endereço e horário, no dia 13/Junho/2019.  

4. Informes: pelo Coordenador Zacarias, sobre os trabalhos dos seus orientados, no Programa 

de Pos Graduação de Engenharia Civil e Ambiental de Passo Fundo-RS:  

 Lançamento do Aplicativo de Perfil (PFF – NBR 14.762), durante o 4º Congresso Latino 

Americano de Steel Frame, em São Paulo, nos dias 28 e 29 Maio p.f.  

 Campanha Pró-Ajuda para o desenvolvimento de pesquisa cientifica sobre Avaliação de 

Fator de Aplicação Dinâmica em Pontes Rodoviárias. 

A reunião foi importante no sentido de dar fechamento à Parte I da Norma Brasileira para 

Sistemas Construtivos Light Steel Frame, que, após revisão da língua portuguesa, deverá ser 

aprovada por esta Comissão, e seguir para a devida Consulta Pública. 

 

São Paulo, 16 de Maio de 2019. 

 

Maria Alice Gaiotto 

Conselheira Titular do CAU-SP 

Representante do CAU-BR na CE-02: 125.004 da ABNT 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 13/06/2019 – DAS 9 ÀS 13 HS. – CONVOCAÇÃO 283/2019 CAU/BR 

EVENTO 
5ª REUNIÃO/2019 DA ABNT/CB – 002 – CE-125.004 - COMISSÃO 
DE ESTUDO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LIGHT STEEL 
FRAME  

LOCAL: ABCEM - AV. Brigadeiro Faria Lima 1931, 9º Andar, São Paulo, SP 

NOME CONS. ARQ.URB. CLÁUDIO ZARDO BÚRIGO 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

REUNIÃO ORDINÁRIA JUNHO/2019 – COMITÊ “LIGHT STEEL FRAME” DA ABNT/ISO  

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

- Engenheiro Secretário do Comitê. 

- Profissionais de todas as regiões do Brasil presentes, da área da Construção e Pesquisa. 

- Pesquisadores do renomado laboratório de pesquisas e ensaios: o IPT/USP – Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas da USP; 

- Professores Pesquisadores de diversas Universidades; 

- Representantes dos Fabricantes de Insumos: de peças metálicas, das placas de revestimento, das peças 

para coberturas, pisos, paredes, hidráulica, instalações elétricas e outros; 

 

5. OBJETIVOS: 

 

Trata-se da participação do CAU em Comitê Técnico-Científico e Normativo, dentro do Objetivo 

Principal do CAU: “Defender o Interesse e a Segurança da Sociedade como um Todo”.  

 

Este Comitê de Norma é multidisciplinar. 

 

Trata-se aqui de Geração de Renda para a categoria dos arquitetos e urbanistas, que poderão atuar no 

novo mercado de Projeto e Construção em “Light Steel Frame”, competindo em igualdade de condições 

normativas com outros profissionais, dentro desta ATRIBUIÇÃO COMPARTILHADA entre CAU e 

CREA. 

 

Caberá aos arquitetos e urbanistas desenvolver suas próprias ferramentas de gestão e marketing para 

mostrar sua qualificação competitiva neste novo mercado. Para isso entendemos que será importante o 

“fomento técnico e motivacional” do CAU BR perante a categoria, instrumentando-a para um mercado 

no qual é necessário desenvolver ferramentas competitivas na qualidade dos serviços prestados. 

 

6. PROGRAMAÇÃO: 

- Reunião Ordinária de Junho/2019 do Comitê da Norma “Inspeção Predial”: 

- Revisão dos textos de detalhes técnicos diversos, ligados a teste e ensaios de desempenho dos 

materiais componentes do sistema construtivo. 
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7. RELATO:  

 

Destacamos a AUSÊNCIA de representante do CREA neste Comitê, percebida pela representação 

da sociedade presente. 

 

Os detalhes técnicos do sistema são delicados e complexos, o Comitê avança em ritmo lento de 

revisão dos textos, devido à discussão e obtenção de resultados precisos dos testes, provas e ensaios 

que vem sem realizados em laboratórios de pesquisa, para definição de características de qualidade 

e segurança e adequação ao ambiente brasileiro, que é muito vasto e variado em seu território.  

 

Exemplos de itens em discussão no dia 13.06.2019: 

- Especificação de Componentes: placas cimentícias, chapas de gesso, contravergas, ripas de 

telhado, vedações verticais, “sidings”, “basecoats”; 

- Elementos de Fundações; 

- Perfis metálicos: tabela de requisitos mínimos; 

- Ambiente agressivo marinho: exigências; 

- Fixação de parafusos e chumbadores; 

- Vedações verticais; 

- Resistência de Placas; 

- Tratamento de Juntas entre placas, juntas visíveis e invisíveis; 

- Revestimentos em PVC; 

- Isolantes; 

- Sistemas de Piso. 

 

8. CONCLUSÃO: 

A Norma já se encontra em estado avançado de Redação, mas a quantidade de itens de mensuração 

e avaliação de parâmetros técnicos e científicos que compõem os textos é muito grande e provoca 

discussões técnicas no grupo, principalmente entre pesquisadores e fabricantes. 

 

É importante a presença do CAU neste Comitê ABNT, para que o Sistema Construtivo “Light Steel 

Frame” possa ser plenamente adotado nos Projetos e Obras executados por arquitetos e urbanistas, dentro 

de um vasto e promissor novo campo de trabalho normatizado, regulamentado, que tem o objetivo de 

restringir a atuação de leigos no exercício ilegal de nossas profissões no País. 

 

Não foi possível prever o prazo de conclusão para a redação desta Norma, devido ao ritmo das 

reuniões e ao grande detalhamento de texto.  

 

São Paulo, 14.06.2019 

 

Nome: ARQ. URB. CLÁUDIO ZARDO BÚRIGO 

Cargo: Conselheiro Titular Estadual do CAU/SP 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 19 / Setembro / 2019 – das 9 h às 13 h 

EVENTO 
04ª Reunião Ordinária/2019 da CE-02: 125.004 - COMISSÃO DE ESTUDO 

DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LIGHT STEEL FRAME da ABNT 

LOCAL: ABCEM - AV. Brigadeiro Faria Lima 1931, 9º Andar, 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 Sistemas 

Construtivos Light Steel Frame, no que se refere a projetos, requisitos, terminologia e métodos de ensaios, 

mensalmente, são convocadas reuniões ordinárias de membros titulares desta Comissão. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

 Coordenador: Carlos Roberto De Luca (Associação Brasileira do Drywall); 

 Secretário: Zacarias M. Chamberlain Pravia (Universidade de Passo Fundo (RS); 

 Representantes de Empresas fabricantes de insumos de peças metálicas, das placas de revestimento, 

das peças para coberturas, pisos, paredes, hidráulica, instalações elétricas, tais como: Saint Gobain, 

Smart Sistemas Construtivos, Infibra, WeBuild, Tamlyn, PlacLux, Eternit, Gypsum/Etex, CISER, 

IDEA, Pienge Eng., Nisus Consultoria e Projetista, Trevo Drywall, Saint-Gobain, Almeida Castro 

Consultoria, Kemp, Tecsteel Eng. 

 Entidades privadas: ABCEM, Associação Brasileira do Drywall,  

 Órgãos governamentais e Autarquias: CAU-BR 

 Instituições de Ensino e Pesquisa: Universidade de Passo Fundo (RS) e Faculdade de Tecnologia de 

São Paulo. 

5. OBJETIVOS: 

Ao agregar valores e opiniões técnicas, também, neste relevante assunto para o desenvolvimento da 

Arquitetura brasileira, 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: 

 

(a) Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; 

(b) Leitura final da Parte I; 

(c) Aprovação para envio a consulta nacional; 

(d) outros assuntos 
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7. RELATO:  

Assuntos tratados: 

1. Votação e Aprovação da Ata da 5ª reunião de 2019, realizada 13/06/2019; 

2. O texto da Minuta referente à Parte I da Norma foi lido, discutido e aprovado com as seguintes 

exceções, de acordo com o descrito na Ata a ser aprovada na próxima reunião:  

 O termo “Placa” foi substituído por “Chapa”; 

 A tabela 4 (Parafusos) foi adequada de acordo com a Diretriz SINAT 003 Rev. 2. 

 As tabelas sobre OSB foram discutidas (6 e 7). Sendo que os fabricantes precisam resolver as 

tabelas e requisitos e aplicações até 10 dias antes da próxima reunião, caso contrário este produto 

será retirado desta parte da Norma. No item 5.4.1.2 é necessário definir os requisitos para uso de 

OSB em pisos molháveis. 

 No item “Compensado’, inserir informações e tabelas de propriedades conforme NBR e 

resultados de ensaios do compensado tratado em autoclave; 

 A tabela 11 (Requisitos para EPS/XPS) foi ajustada de acordo com a ABNT NBR 11752:2016. 

Mesmo assim será realizada uma consulta aos produtores. 

CONCLUSÃO: 

Encaminhamentos: 

1. Acordou-se que na próxima reunião serão discutidos os pontos acima pendentes, bem como 

será tomada a decisão de envio da Parte 1 desta Norma para consulta nacional. 

2. A próxima reunião ordinária acontecerá no mesmo endereço e horário, no dia 24/10/2019.  

A reunião foi importante no sentido de dar fechamento à Parte I da Norma Brasileira para 

Sistemas Construtivos Light Steel Frame, que na próxima reunião deverá ser aprovada por esta 

Comissão, e seguir para a devida Consulta Pública. 

 

São Paulo, 19 de Setembro de 2019. 

 

Maria Alice Gaiotto 

Conselheira Titular do CAU-SP 

Representante do CAU-BR na CE-02: 125.004 da ABNT 
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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 10/06/2019 – DAS 9 ÀS 18 HS. – CONVOCAÇÃO 266/2019 CAU/BR 

EVENTO 
1ª REUNIÃO/2019 DA ABNT/CB – 002 – CE-002:140.002 COMISSÃO 

DE ESTUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL 

LOCAL: SEDE DO CREA/SP – RUA NESTOR PESTANA – SÃO PAULO/SP 

NOME CONS. ARQ.URB. CLÁUDIO ZARDO BÚRIGO 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

REUNIÃO ORDINÁRIA JUNHO/2019 – COMITÊ “INSPEÇÃO PREDIAL” DA ABNT/ISO  

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

- Coordenador do Comitê – Engenheiro Civil do RS; 

- Muitos engenheiros: civis, eletricistas e mecânicos. A presença bem mais forte de engenheiros civis. 

- Profissionais de todas as regiões do Brasil presentes. 

- DESTAQUE: APENAS DOIS ARQUITETOS PRESENTES NESTA REUNIÃO DO COMITÊ! 

Estavam presentes este Relator e a Arq. Urb. Márcia Mallet, ex-conselheira do CAU/SP, que vem 

representando o CAU nessa Comissão há bastante tempo. 

 

5. OBJETIVOS: 

 

Trata-se da participação do CAU em Comitê Técnico-Científico e Normativo, dentro do Objetivo 

Principal do CAU: “Defender o Interesse e a Segurança da Sociedade como um Todo”.  

 

Este Comitê de Norma é multidisciplinar. 

 

Trata-se aqui de Geração de Renda para a categoria dos arquitetos e urbanistas, que poderão atuar no 

novo mercado da “Inspeção Predial” generalista, competindo em igualdade de condições normativas com 

outros profissionais, dentro desta ATRIBUIÇÃO COMPARTILHADA entre CAU e CREA. 

 

Caberá aos arquitetos e urbanistas desenvolver suas próprias ferramentas de gestão e marketing para 

mostrar sua qualificação competitiva neste novo mercado. Para isso entendemos que será importante o 

“fomento técnico e motivacional” do CAU BR perante a categoria, instrumentando-a para um mercado 

no qual pode ter vantagens competitivas na qualidade das vistorias e na apresentação dos trabalhos. 

 

Esta Norma “Inspeção Predial” é voltada principalmente a um vasto mercado de trabalho em todo o 

território nacional: os condomínios comerciais e residenciais, que precisam de relatórios técnicos 

periódicos para orientar as manutenções prediais de todos os tipos e grandezas, gerenciadas pelos Síndicos 

e Administradores Prediais. Sabemos que as deficiências de serviços de Manutenção Predial no Brasil 

tem sido a causa de diversos sinistros em edifícios, com um lamentável custo de vidas humanas e graves 

prejuízos materiais e culturais. 
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6. PROGRAMAÇÃO: 

- Reunião Ordinária de Junho/2019 do Comitê da Norma “Inspeção Predial”: 

- Revisão dos textos de “objetivos” da Norma. Inserção de Novos Textos, Discussões do Comitê. 

 

7. RELATO:  

IMPORTANTE FORO POLÍTICO-PROFISSIONAL. Neste Comitê, estão em jogo as Atribuições 

de cada profissional com Registro no CREA ou no CAU para exercer a nova Atividade Normatizada 

de INSPEÇÃO PREDIAL. Discute-se “RESTRIÇÃO” ou “GENERALIZAÇÃO” nas atividades 

descritas na Norma. 

 

Houve um acirrado conflito neste Comitê, que vem de reuniões anteriores, provocado pelos Engenheiros 

Eletricistas (conflito aparentemente já superado pela atuação mediadora ou pela presença majoritária dos 

Engenheiros Civis), para que parte dos serviços da Norma fosse “reserva de mercado” dos eletricistas.  

 

A solução “de consenso” é que os SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSPEÇÃO PREDIAL serão 

contemplados em OUTRA NORMA já em edição, justamente distinta desta. Este comitê INSPEÇÃO 

PREDIAL (inspeção não especializada) definiu então seu caráter GENERALISTA, ou seja, as atividades 

definidas por este Comitê podem ser exercidas livremente tanto pelos Arquitetos e Urbanistas com 

registro no CAU como pelos Engenheiros Civis, Eletricistas e Mecânicos com registro no CREA. 

 

Em função desse conflito, discutiu-se durante duas horas a redação de um artigo da Norma. A discussão 

era entre a palavra “pode” ou “deve”. Se o profissional generalista pode ou deve chamar o profissional 

especializado quando detectar problemas de patologias estruturais ou a necessidade de inspeção 

especializada de elétrica e/ou equipamentos mecânicos. Essa diferença de redação pode mexer com os 

“mercados” de atuação de cada especialidade. Por isso muita discussão pela precisão do texto.  

 

Apresentei-me ao grupo como Representante do CAU/BR, reforçando a concordância do CAU 

com o caráter Generalista desta Norma. 

  

8. CONCLUSÃO: 

A Norma já se encontra em estado avançado de Redação, mas há fortes pressões políticas internas 

das categorias especializadas quanto a detalhes e precisão do texto. 

 

É fundamental a presença do CAU neste Comitê ABNT, para que o serviço “Inspeção Predial” possa 

ser plenamente exercido pelos arquitetos e urbanistas, dentro de um vasto e promissor novo campo de 

trabalho normatizado, regulamentado, que tem o objetivo de restringir a atuação de leigos no exercício 

ilegal de nossas profissões no País. 

 

Não foi possível prever algum prazo de conclusão para a redação desta Norma. Pelo ritmo das 

reuniões, acredito que não será concluída neste ano de 2019.  

 

São Paulo, 11.06.2019 

 

Nome: ARQ. URB. CLÁUDIO ZARDO BÚRIGO 

Cargo: Conselheiro Titular Estadual do CAU/SP 



 
 

 

1.     LOCAL E DATA:  

DATA: 21.11.2019  

EVENTO 
REUNIÃO DO COMITÊ ABNT CE-002:140.002, DE INSPEÇÃO 

PREDIAL 

LOCAL: SEDE DO CREA/SP – AV. ANGÉLICA – SÃO PAULO (SP) 

NOME CONS. CLÁUDIO ZARDO BÚRIGO – CAU/SP 

2.     REPRESENTAÇÃO: 

Conselheiro estadual de São Paulo representando o CAU/BR em Comitê da ABNT 

 

3.     ESCOPO/HISTÓRICO: 

Esta Reunião foi a última deste Comitê, que concluiu seus trabalhos. Foi uma cerimônia 

comemorativa para formalizar a aprovação do texto final da Norma. As polêmicas e votações 

de pontos com divergências já haviam sido superadas em reuniões anteriores. 

 

4.     PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

Engenheiros de todas as especialidades, arquitetos e urbanistas, membros dos CREA 

estaduais, representantes de entidades de engenheiros e arquitetos, pesquisadores de 

universidades e de outras instituições técnicas. 

 

5.     OBJETIVOS: 

Participação do CAU/BR na elaboração da Norma ABNT de Inspeção Predial. Ação em 

“defesa da sociedade” e de prover fomento para a abertura de um novo campo de trabalho 

normatizado para arquitetos e urbanistas, compartilhado com os engenheiros. 

 

6.     PROGRAMAÇÃO: 

Evento final comemorativo. Foi sacramentado o texto final da Norma, foi apresentada a 

versão final revisada, na qual apareciam diversos destaques eliminados e riscados. A previsão 

é de publicação oficial da Norma no início do ano de 2020. 

 

7.     RELATO:  

Este Conselheiro relator, representando o CAU/BR, falou ao público presente que “...a nova 

Norma representa uma conquista de maior segurança para a sociedade, assim como é o fruto 

de uma união republicana entre membros do CREA e do CAU visando o bem comum do 

cidadão e a preservação de vidas, acima das divergências entre categorias profissionais.” 

O secretário do Comitê da Norma, o Eng. Antonio Carlos Dolacio, foi muito elogiado por 

vários participantes, destacando-se a sua atuação de busca do consenso e a coerente 

eliminação de diversos pontos polêmicos que dificultariam o fechamento do texto. 

As diversas Reuniões do Comitê foram realizadas entre os anos de 2013 a 2019. 

 

RELATÓRIO 



 
 

 

8.     CONCLUSÃO: 

O CAU/BR e os CAUs/UF devem divulgar a publicação da nova Norma de 

Inspeção Predial pela ABNT e falar da sua importância para a segurança da sociedade, em 

todos os nossos canais de comunicação. As entidades parceiras também devem ser 

chamadas para divulgar a nova Norma. 

Destacamos a brilhante atuação do Eng. Antonio Carlos Dolacio, como secretário 

do Comitê da Norma.  

A Arq. e Urb. Marcia Mallet (SP) também teve importante atuação no Comitê, 

representando o CAU/SP em diversas Reuniões do comitê ao longo dos trabalhos, e 

garantindo a participação de todos os arquitetos e urbanistas com Registro no CAU como 

HABILITADOS tecnicamente para executar as tarefas definidas no texto da Norma de 

Inspeção Predial.  

Venceu a tese de uma norma generalista, que não discrimina ou restringe a 

participação de todas as Especialidades da Engenharia e dos Arquitetos e Urbanistas nos 

trabalhos de Inspeção Predial. É uma “clínica geral” da Construção.  

Está em elaboração por outro Comitê da ABNT a Norma de Inspeção Predial 

Especializada, que tratará das atividades específicas de Engenheiros Civis, Eletricistas e 

Mecânicos. 

  

São Paulo (SP), 20.02.2020 

  

Arq. e Urb. Cláudio Zardo Búrigo 

Conselheiro Titular Estadual do CAU São Paulo 

  

 



 

 
 

Boa Vista-RR, 09/03/2018 

 

No dia 28/2/2019 entre 13:30 as 16:30 (horário de Brasília) participei da 

Reunião de discussão do GT da Norma NBR 15965 e ISO 12006/2 Tendo em 

vista minha indicação para esse fim. 

A reunião teve a seguinte pauta. 

- Leitura e aprovação da minuta de ata da 1ª. reunião de 2019; 

- GT Elaboração de Tabelas: apresentação da composição do GT e Plano 

de Ações desse GT; 

- GT Sistema de Gestão de Termos: apresentação da composição do GT 

e Plano de Ações desse GT; 

- GT Objetos BIM: apresentação da composição do GT e deliberação das 

ações para publicação dos Textos-Bases, para lançamento do novo item 

no GEP, como NOVO ITEM DE TRABALHO (NIT); 

- GT Processos BIM: apresentação da composição do GT e deliberação 

das ações para publicação dos Textos-Bases, para lançamento do novo 

item no GEP, como NOVO ITEM DE TRABALHO (NIT); 

- GT BIM para Infraestrutura: apresentação da composição do GT e Plano 

de Ações desse GT; 

- GT Arquitetura de Dados BIM: apresentação da composição do GT e 

Plano de Ações desse GT; 

- Outros assuntos. 

 

 

 



 

 
 

Apesar de ser uma reunião democrática e com a permissão para 

deliberações, por ser a minha primeira participação, preferi observar e conferir 

quem eram os coordenadores para assim estar construindo uma relação de 

maior participação futura. 

Durante a reunião, tive dificuldades para acesso ao material anexo, o que 

me impediu ainda mais o entendimento dos assuntos abordados, isso, foi 

resolvido em momento posterior. 

Estou em contato direto com membros do comitê, que como falado acima, 

me permitiram acesso aos arquivos do grupo. Desse modo, estou os estudando 

para assim, ser mais atuante em algum grupo o qual eu verificar que posso 

contribuir. 

 

 

O que tenho a relatar que o assunto é amplo, complexo e vários colegas 

do Brasil tem se debruçado em várias linhas afim de termos uma Norma Técnica 

adequada a nossa realidade. 

Assim que tiver mais informações permitidas quanto a construção , 

delinear e formas de participação na construção dessas normas repasso a todos. 

 

Agradeço a indicação e confiança do presidente Nivaldo Vieira Jr para 

participar da reunião. 

 

 



Relatório Gerardo – Reunião CB-024 – 05/02/2019 
 
Estivemos em São Paulo dia 05 de fevereiro de 2019 para participar de uma reunião no 
grupo CB-24 que trata da revisão da NBR 10898 e ISO 30061.  
Minha participação foi oportuna pois entendemos que todas as normas que impactam 
diretamente em projetos de Arquitetura e Urbanismo na categoria de Acessibilidade 
devem ser monitoradas pelo Conselho afim de subsidiar com informações pertinentes, 
tanto aos revisores quanto à categoria profissional, visto que quase a totalidade dos 
revisores são engenheiros e/ou fabricantes, alem do participante do corpo de 
bombeiros do Estado de São Paulo, o que configura uma tendencia normativa mais 
atrelada em aspectos quantitativos de dados do que em aspectos qualitativos dos 
ambiente em relação ao ser humano. 
Próximas atividades será a compatibilização e identificar a "zona de conflito" entre a 
NBR 10898 com a ISO 30061. 
Acredito que nossa participação seja válida em algumas reuniões durante o ano de 
2019 e inclusive eu fiz uma compatibilização rápida entre algumas reuniões no CB-24 e 
nossas reuniões em Brasilia para que o custo de algumas destas viagens possa ser 
diluído com o custo de deslocamento. ( a seguir mostro em uma relação). 
O restante das reuniões podemos monitorar através das atas publicadas, 
participação através do celular e com a comunicação eletrônica. 
 
Próximas reuniões: 
02/04 - Sem reunião em BSB mas tenho disponibilidade de ir.  
07/05 - Não posso participar. (acompanhamento à distância) 
04/06 - Tem reunião em BSB dia 05/06. Posso me deslocar primeiro para SP e depois 
seguir para BSB. 
02/07 - Não posso participar. (acompanhamento à distância) 
06/08 - Tem reunião em BSB dia 07/08. Posso me deslocar primeiro para SP e depois 
seguir para BSB. 
03/09 - Tem reunião em BSB dia 04/09. Posso me deslocar primeiro para SP e depois 
seguir para BSB. 
01/10 - Não posso participar. (acompanhamento à distância) 
05/11 - Ultima reunião do ano. Sem reunião em BSB mas tenho disponibilidade de ir. 
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