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Como participar das seguintes comissões de estudo do CB 002 da ABNT 
 
 CE-002:135.007 – Comissão de Estudo de Eficiência Energética e Desempenho Térmico 

nas Edificações. 
 
Escopo: Normalização no campo de eficiência energética e desempenho térmico nas 
edificações, compreendendo o uso eficiente de energia para climatização e aquecimento de 
água, no que concerne a terminologia, requisitos, métodos de ensaio e generalidades. 
 

 CE-002:135.002 - Comissão de Estudo de Iluminação Natural de Edificações 
 
Escopo: Normalização no campo de iluminação natural de edificações, compreendendo projeto, 
métodos de cálculo e procedimentos executivos, no que concerne a terminologia, requisitos, 
métodos de ensaio e generalidades.  
 

Estas comissões de estudos serão reativadas entre os meses de maio e junho de 2021 e 

a participação no processo de normalização é aberta a qualquer parte interessada. Os 

representantes das partes interessadas no assunto em questão podem participar das reuniões das 

Comissões de Estudo (CE) responsáveis pela elaboração ou revisão da Norma. Basta solicitar sua 

participação na Comissão de Estudo. Os trabalhos das Comissões de Estudo podem ser 

acompanhados pelo ABNT Livelink (https://isolutions.iso.org). A solicitação é realizada em duas 

etapas: 

 

1º passo: Obter login e senha de acesso ao Livelink 

Faça o cadastro no site www.abntonline.com.br/normalizacao, indicando que deseja participar da 

Comissão de Estudo e aceite o termo de confidencialidade. 

Caso você já possua o acesso ao livelink, não é necessário repetir esta etapa. 
  

2º passo: Realizar o cadastro na Comissão de Estudos 

Após estar com o acesso ao livelink é necessário entrar em contato com o Comitê Brasileiro da 

Construção Civil CB 002 solicitando a participação nas reuniões da Comissão de Estudos de 

interesse pelo e-mail: 

cb002@sindusconsp.com.br  

 

No e-mail devem contar as seguintes informações: 

Nome Completo 

Email que deseja receber informações e convocações para as Reuniões. 

 

 

 

https://isolutions.iso.org/
https://webmail-seguro.com.br/ibelq.org.br/#NOP
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Exemplo: 

E-mail para: cb002@sindusconsp.com.br 

Assunto: Inclusão na CE-002:135.007 - Comissão de Estudo de Eficiência Energética e 

Desempenho Térmico nas Edificações. 

Corpo do e-mail: 

Prezados 

Tenho interesse em participar da CE-002:135.007 - Comissão de Estudo de Eficiência 

Energética e Desempenho Térmico nas Edificações. 

Nome, e-mail. 

 

 

A secretaria do CB 002 irá cadastrar o solicitante na CE solicitada e o mesmo receberá por e-mail um 

link para o cadastro no livelink caso ainda não tenha, posteriormente o acesso aos documentos da 

CE disponíveis no livelink estará liberado de forma permanente até que a CE finalize seus trabalhos. 

 

Exemplo do link da CE-002:135.007 - Comissão de Estudo de Eficiência Energética e Desempenho 

Térmico nas Edificações: 

https://isolutions.iso.org/ecom/livelink?func=ll&objId=85157847&objAction=browse 

 

 

 

Participem do processo de elaboração de normas técnicas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informações e Figura retiradas do site da ABNT - http://www.abnt.org.br/normalizacao/elaboracao-e-
participacao/como-participar 
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