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Ata da 5ª Reunião - 07.11.2018 
Lista de Presentes 

NOME EMPRESA TELEFONE EMAIL 

Daniela Gutstein UTFPR (48) 984238481 danielag@utfpr.edu.br 

Iria Lícia Oliva Doniak ABCIC (11)98914-2051 iria@abcic.org.br 

Mauricio Nasuda Vendramini (11)97611-8337 mauricio@vendramini.eng.br 

Luiz Livi CASSOL (41)99243-6239 livi@cassol.ind.br 

Mateus Fram Zóboli Zamarion e Millen (11)99286-8182 mateus@zamarion.com.br 

Eduardo B. Millen 
Zamarion e Millen / 
ABECE (11)98216-0532 millen@zamarion.com.br 

Marcelo Cuadrado Leonardi (11)98981-0702 
marcelo.cuadrado@leonardi.com.b
r 

Arthur Lima Rocha Netpré-UFSCAR (11)99842-9281 arthurlrocha@gmail.com 

Marcelo Ferreira Netpré-UFSCAR (16)98219-6268 marcelof@ufscar.br 

Rodrigo Nurnberg TQS Informática Ltda (11)98694-4604 rodrigo@tqs.com.br 

 

Ausências justificadas 
NOME EMPRESA TELEFONE EMAIL 

Carlos Melo CMA (11)99166-3924 carlos@cma.eng.br 

Augusto G. Pedreira 
de Freitas ABECE (11)98596-8701 augusto@pedreira.eng.br 

Inês L. S. Battagin ABCP/ABNT CB18 (11)97300-9282 inesbattagin@terra.com.br 

Sander D. Cardoso Jr Protendit (11)98142-7320 sander.cardoso@protendit.com.br 

Victor Gustavo Chiari nVent Lenton (11)94452-3010 victor.chiari@nvent.com 

Mounir Khalil El Debs USP São Carlos  mkdebs@sc.usp.br 

Revisão da ata anterior 
O eng. Arthur solicitou que o exemplo de P-Delta fosse feito por ele. Originalmente estava indicado o eng. 
Rodrigo Nurnberg. A alteração foi feita, gerando a revisão R1 do anexo da ata. 

Pauta 
- Avaliação dos prazos aprovados pelos autores e comentaristas 

Assuntos tratados – Torre Eólicas Pré-Moldadas 
Não houve qualquer discussão em relação a este assunto. 

Assuntos tratados – Práticas Recomendadas ABNT NBR 9062 
Inicialmente, o engenheiro Rodrigo Nurnberg indicou que entrou em contato com todos os comentaristas 
que haviam sido selecionados e que a maioria (houve apenas 1 exceção) aceitou participar dos trabalhos.  
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O prazo estipulado para a elaboração dos textos será de 4 meses. Posteriormente a este prazo, os textos 
serão encaminhados para os revisores, que terão 1 mês para avaliação e críticas. 
Foi apresentado que a única exceção foi do eng. Daniel Miranda, que esclareceu que não concorda com a 
formulação apresentada pela norma ABNT NBR9062:2017 para o dimensionamento de consolos e, desta 
forma, não se sentia confortável em escrever sobre o assunto. Posteriormente, foi aberta uma discussão 
sobre o assunto de consolos e os motivos da norma ABNT NBR9062:2017 ter formulação diferente da 
apresentada pela ABNT NBR6118:2014. O eng. Eduardo Millen indicou que a formulação existente tem 
origem em publicações do PCI (Precast Concrete Institute). O eng. Rodrigo Nurnberg se disponibilizou a 
resgatar o histórico de discussões sobre o assunto que ocorreu durante o processo de revisão da ABNT 
NBR9062, entrando em contato com o secretário e o coordenador (eng. Marcelo Cuadrado e eng. Carlos 
Melo) além de pesquisar nas publicações do PCI se houve alguma alteração nesta formulação. 
Posteriormente, serão reunidos os profissionais associados a este assunto (eng. Daniel Miranda, eng. 
Carlos Melo, prof. Mounir e outros) para definirmos um caminho a seguir. 
Como os comentaristas terão um prazo de 4 meses para a elaboração dos textos, foi definido que não 
haverá reunião do CT-304 durante os próximos meses. Voltaremos a nos reunir em março, juntamente 
com a reunião da comissão de revisão da norma de painéis alveolares, com data a ser confirmada no 
futuro. Apesar de não haver as reuniões, o secretário e a coordenadora atuaram com frequência junto 
aos comentaristas, de modo a avaliar o prosseguimento dos trabalhos e, caso necessário, auxílio e 
redistribuição de itens. A reunião de março será utilizada para uma consolidação dos trabalhos e análise 
de toda a comissão dos textos já apresentados. Após a apresentação dos textos, em março, estes serão 
repassados para os revisores e, espera-se que na reunião que ocorrerá em abril tenhamos todos os 
conteúdos já redigidos e revisados. O secretário irá tentar disponibilizar alguma ferramenta online para 
que todos os participantes possam acompanhar os trabalhos ao longo dos 4 meses. 
O secretário irá entrar em contato com todos os revisores para confirmar suas participações durante o 
mês de novembro. 
O secretário apresentou a preocupação em relação aos itens atribuídos ao Netpre, por serem muitos. O 
prof. Marcelo Ferreira e o eng. Arthur indicaram que estão tranquilos em relação a isto e, caso necessário, 
solicitaram ajuda ao secretário/coordenadora. 
Por fim foram lembrados nomes de engenheiros que participaram ativamente da comissão de revisão da 
ABNT NBR 9062 e que poderiam contribuir para esta publicação. São eles: eng. Flávio Isaias, eng. João do 
Couto e eng. José Laginha. O secretário irá entrar em contato com estes profissionais, explicar a publicação 
e verificar se gostariam de participar. 
Após todo o texto pronto, que estimasse ser em torno de abril de 2019, ocorrerá a revisão final. Prevê-se 
que durante o segundo semestre de 2019 ocorrerá o trabalho de diagramação e arte para posterior 
impressão. No início de 2019 prevê-se a impressão. Durante o primeiro semestre de 2020 prevê-se o 
lançamento do livro, sendo feito um “segundo lançamento” durante o Congresso do IBRACON de 2020. 

Outros assuntos 
A engenheira Íria apresentou, de forma breve, o histórico da interação entre ABCIC/Netpre com a 
comissão de revisão da norma de aparelhos de apoio fretados (ABNT NBR 19783:2015). 
Atualmente, três comitês técnicos do IBRACON estão com atividades frequentes, sendo eles: CT-301, CT-
304 e CT-305. Como alguns profissionais participam de dois ou os três CT, o secretário tentará evitar que 
as datas/horário das reuniões do CT-304 coincidam com as dos demais CTs. 

Próxima reunião 
Data: a definir. 
Local: a definir 
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Ordem do dia: Consolidação dos trabalhos ocorridos durantes os quatro meses anteriores. 


