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INMETRO participa de programa
para aumentar exportações
Devido à importância
do projeto Requisitos de
Conformidade dos Principais Mercados de Destino dos Produtos Dinâmicos criado pelo INMETRO
para atender a meta de
exportação do PBQP, o
secretário de Política Industrial, Antônio Sérgio
Martins Mello, mostrou interese no aproveitamento
deste projeto para o Pro-

grama Especial de Exportações (PEE).
Produtos dinâmicos são
aqueles que apresentam
crescimento superior a 9%
ao ano. Hoje, os produtos
dinâmicos da pauta de exportações são autopeças,
cosméticos, movéis e farmacos, entre outros.
Segundo a técnica do
CIDIT Sílvia Conde, com
esta integração quem sai-

rá ganhando será o exportador brasileiro, que poderá contar com as mesmas
informações previstas anteriormente, mas sobre todos
os produtos que façam parte da pauta de exportação
brasileira e não somente
aquelas relativas aos produtos dinâmicos.
A meta nacional de exportação do PBQP é de
US$ 100 bilhões até 2002 .

Publicados novos critérios para
certificar reguladores de gás
Para aumentar a segurança dos sistemas de distribuição de gás de uso doméstico, o INMETRO aumentou o
espectro de reguladores de
gás para baixa pressão certificados. Com a portaria 21
de 8 de fevereiro, a certificação passa a ser compulsória
para reguladores de até
4kg/h. Com essa modificação, o regulamento vai cobrir
todos os equipamentos previstos na norma NBR 8473.
O regulamento antigo era
para equipamentos de até
1kg/h, o que atende à maioria dos reguladores de uso
doméstico.
Contudo, hoje existe uma
tendência de se usar centrais
de distribuição de gás em
condomínios, como ressalta

o técnico da Divisão de Credenciamento de produtos
Cláudio Jorge Souza. “ Essa
mudança nos condomínios
nos levou a aumentar o número de equipamentos certificados”, disse.
Segundo Claúdio, o objetivo do INMETRO é abranger toda a área de gás para
uso doméstico, inclusive as
instalações prediais e o pessoal responsável pela instalação.
Em breve, estará saindo
para consulta pública uma
nova portaria sobre mangueiras para gás de uso doméstico. A principal novidade é
a previsão de uso de novos
materiais nas mangueiras
como a borracha vitrílica e
tubos flexíveis metálicos.

Programa já
requalificou 10%
dos botijões
Passaram pelo programa de requalificação
até fevereiro deste ano
9,839 milhões dos 80
milhões de botijões existentes no Brasil. Desse
total, perto de 6,65 milhões haviam sido requalificados e outros 3,91 milhões sucateados. No
mesmo período uma média de 322 mil botijões
entravam no mercado. O
programa começou em
dezembro de 96.
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Aerossóis terão
volume liberado
até 750ml
O INMETRO está enviando para publicação
portaria que vai despadronizar o volume para venda de produtos aerossóis
para uso residencial. A
despadronização permitirá a fabricação de embalagens com qualquer volume, até o limite máximo
de 750ml. A medida atende às negociações no
Mercosul, o que deverá
facilitar o comércio desses produtos nos países
do mercado comum.

Perfex
Para facilitar a indicação da composição têxtil nos panos de limpeza o INMETRO publicou no
dia 29 de janeiro a
portaria 19, que dispensa a etiquetagem produto a produto para panos feitos
com tecidos non-woven (a marca Perfex
é a mais usada) empregados por terem
grande absorção. A
partir de agora será
possível indicar a
composição só na
embalagem.

Pergunte ao INMETRO
Se você estiver interessado em obter informções técnicas nas áreas de metrologia, normalização e qualidade pode
mandar suas perguntas para o e-mail: pergunte@inmetro.gov.br.
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Resenha Legal
Nesta seção são publicados os mais recentes regulamentos técnicos em vigor e aqueles
submetidos à consulta pública, tanto do INMETRO como de outros órgãos, e também as
portarias de aprovação de modelos INMETRO/DIMEL. O texto completo dos regulamentos e
das portarias pode ser obtido através de solicitação ao Centro de Informação Tecnológica
(CIDIT) do INMETRO/Biblioteca Central (BICEN), à Av. N. S. das Graças, 50, CEP: 25250-020,
Xerém, Duque de Caxias, RJ, tel: (021)679-9293; e-mail: bicen@inmetro.gov.br, ou, no caso dos
regulamentos, mediante acesso à base de dados de regulamentos técnicos federais disponível
na home page do INMETRO: http://www.inmetro.gov.br. No caso de solicitações através de email, é necessário informar o endereço completo.

REGULAMENTOS TÉCNICOS EM VIGOR

INMETRO
Composição têxtil/Indicação
Portaria INMETRO nº 19, de 29
de janeiro de 1999, publicada no
DO de 04 de fevereiro de 1999 S.I. p. 030.
Autoriza que a indicação da composição têxtil, no caso específico
de produtos cujos sistemas formadores resultem de telas, aglomerados ou qualquer tipo de amarração, seja ostentada na embalagem, e dá outras providências.
Reguladores de baixa pressão para
Gás Liquefeito de Petróleo - GLP
Portaria INMETRO nº 21, de 08
de fevereiro de 1999, publicada
no DO de 11 de fevereiro de 1999
- S.I. p. 033.
Dispõe sobre a Certificação Compulsória de Reguladores de Baixa
Pressão para Gás Liquefeito de
Petróleo – GLP, comercializados no
País. Revoga a Portaria INMETRO
nº 09, de 18 de janeiro de 1999, e
dá outras providências.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE
Ruídos nas proximidades do escapamento/Limites máximos
Resolução CONAMA nº 252, de
29 de janeiro de 1999, publica-

da no DO de 01 de fevereiro de
1999 - S.I. p. 060-61.
Estabelece, para os veículos rodoviários automotores, inclusive veículos encarroçados, complementados e modificados, nacionais ou importados, limites máximos de ruído nas proximidades do escapamento, para fins de inspeção obrigatória e fiscalização de veículos
em uso, e dá outras providências.
- (Ref. NBR nº 9714 e 6067).

MINISTÉRIO DAS MINAS E
ENERGIA/AGÊNCIA NACIONAL
DO PETRÓLEO
Combustíveis líquidos derivados de
petróleo, álcool combustíveis e outros combustíveis automotivos
Portaria ANP nº 29, de 09 de fevereiro de 1999, publicada no
DO de 10 de fevereiro de 1999 S.I. nº 28-E, p. 073-74.
Regulamenta a atividade de distribuição de combustíveis líquidos
derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos, caracterizada pela comercialização autorizada, armazenamento, mistura, distribuição,
transporte e controle de qualidade
dos referidos produtos. Revoga as
Portarias MME nº 08/97 e ANP nº
202/98, e dá outras providências. -

(Ref. NBR-5418, NBR-7821 e NBR7824).

MINISTÉRIO DA SAÚDE/SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Alimentos, aditivos, coadjuvantes
de tecnologia e embalagens
Portaria MS/SVS nº 120, de 18
de fevereiro de 1999, publicada
no DO de 23 de fevereiro de
1999 - S.I. nº 35-E, p. 013-18.
Aprova o Regulamento Técnico referente ao Manual de Procedimentos e Análise Técnica para Registro de Alimentos, Aditivos, Coadjuvantes de Tecnologia e Embalagens, e dá outras providências.

Café Solúvel
Portaria MS/SVS nº 130, de 19
de fevereiro de 1999, publicada
no DO de 25 de fevereiro de
1999 - S.I. nº 37-E, p. 030.
Aprova o Regulamento Técnico que
fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que
deve obedecer o Café Solúvel, e dá
outras providências.
Mistura para o preparo de cappuccino
Portaria MS/SVS nº 131, de 19
de fevereiro de 1999, publicada
no DO de 25 de fevereiro de
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1999 - S.I. nº 37-E, p. 030.
Aprova o Regulamento Técnico que
fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que
deve obedecer a Mistura para o
Preparo de Cappuccino, e dá outras providências.

Produtos farmacêuticos/Republicação
(*) Portaria MS/SVS nº 802, de
08 de outubro de 1998, republicada no DO de 04 de fevereiro
de 1999 - S.I. nº 24-E, p. 007-9.
Institui o Sistema de Controle e
Fiscalização em toda a cadeia dos
produtos farmacêuticos, abrangendo as etapas da produção, distribuição, transporte, armazenagem
e dispensação, e dá outras providências.
(*) REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO, DO ORIGINAL, NO D.O. DE 31.12.98 - S.I.
Nº 251-E, P. 023-25.
Sêmola ou semolina de trigo durum, farinha de trigo durum e farinha integral de trigo durum

Portaria MS/SVS nº 132, de 19
de fevereiro de 1999, publicada
no DO de 25 de fevereiro de
1999 - S.I. nº 37-E, p. 030-31.
Aprova o Regulamento Técnico que
fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer a Sêmola ou Semolina de Trigo Durum, Farinha de Trigo Durum e Farinha Integral de Trigo
Durum, e dá outras providências.

Substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial
Portaria MS/SVS nº 06, de 29 de
janeiro de 1999, publicada no
DO de 01 de fevereiro de 1999 S.I. p. 042-52.
Aprova a Instrução Normativa, Anexa a esta Portaria, que estabelece
procedimentos para a aplicação da
Portaria MS/SVS nº 344, de 12 de
maio de 1998, que aprovou o Regulamento Técnico sobre Substâncias e Medicamentos Sujeitos a
Controle Especial, e institui documentos, formulários, e dá outras
providências.
Substâncias e medicamentos su-

jeitos a controle especial/Republicação
(*) Portaria MS/SVS nº 344, de
12 de maio de 1998, republicada no DO de 01 de fevereiro de
1999 - S.I. p. 029-42.
Aprova o Regulamento Técnico sobre Substâncias e Medicamentos
Sujeitos a Controle Especial, e dá
outras providências.
(*) REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO, DO ORIGINAL, NO D.O. DE 31.12.98 - S.I.
P. 050-64.

REGULAMENTOS TÉCNICOS EM CONSULTA PÚBLICA

INMETRO
Portaria INMETRO/ Alteração e revogação
Portaria INMETRO nº 20, de 08
de fevereiro de 1999, publicada
no DO de 11 de fevereiro de 1999
- S.I. p. 032-33.
Publica, para consulta pública, Proposta de alteração e revogação da
Portaria INMETRO nº 43, de
18.04.97, que “dispõe sobre a identificação dos dispositivos elétricos
utilizados em instalações elétricas
de baixa tensão”. Ratifica todos os
atos administrativos praticados sob
a égide das Portarias INMETRO
nºs 41/96, 179/96, 193/96 e 43/97,
e dá outras providências.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/

SECRETARIA
DE
AGROPECUÁRIA

DEFESA

Substâncias e especialidades farmacêuticas de uso veterinário
Portaria MAA/SDA nº 08, de 10
de fevereiro de 1999, publicada
no DO de 24 de fevereiro de
1999 - S.I. p. 110-120.
Submete à Consulta Pública a proposta de regulamentação para disciplinar a fabricação e o comércio
de substâncias e especialidades
farmacêuticas de uso veterinário,
sujeitas a controle especial, e dá
outras providências.
MINISTÉRIO DA SAÚDE/GABINETE DO MINISTRO
Drogas em medicamentos e prepa-
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rações magistrais que contenham
anorexígenos
Portaria MS/GM nº 90, de 29 de
janeiro de 1999, publicada no
DO de 02 de fevereiro de 1999 S.I. nº 22-E, p. 034.
Publica, para consulta pública, proposta de Projeto de Resolução “Regulamento Técnico sobre Associação de Drogas em Medicamentos
e Preparações Magistrais que contenham Anorexígenos”, objeto da
Recomendação nº 12/98 do SGT
11-Saúde/Mercosul, e dá outras
providências. - (Ref. Recomendação nº 11 do SGT-11-Saúde/Mercosul e Resolução GMC nº 152/
96).
Produtos domissanitários/Registro
Portaria MS/GM nº 87, de 29 de

janeiro de 1999, publicada no
DO de 02 de fevereiro de 1999 S.I. nº 22-E, p. 033.
Publica, para consulta pública, proposta de Projeto de Resolução “Registro de Produtos Domissanitários (Complementação da Resolução
GMC nº 25/96”, objeto da Recomendação nº 08/98 do SGT 11-Saúde-Mercosul, e dá outras providências. - (Resolução GMC nº 152/96).

Produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes/Rotulagem
específica
Portaria MS/GM nº 88, de 29 de
janeiro de 1999, publicada no
DO de 02 de fevereiro de 1999 S.I. nº 22-E, p. 033-34.
Publica, para consulta pública, proposta de Projeto de Resolução “Regulamento Técnico sobre Rotulagem Específica para Produtos de
Higiene Pessoal, Cosméticos e
Perfumes”, objeto da Recomendação nº 9/98 do SGT 11-Saúde/Mercosul, e dá outras providências. (Resolução GMC nº 152/96).
Reinspeções conjuntas no âmbito
do Mercosul
Portaria MS/GM nº 86, de 29 de
janeiro de 1999, publicada no
DO de 02 de fevereiro de 1999 S.I. nº 22-E, p. 032-33.
Publica, para consulta pública, proposta de Projeto de Resolução “Regulamento Técnico sobre Reinspeções Conjuntas no Âmbito do MERCOSUL”, objeto da Recomendação
nº 7/98 do SGT nº 11-Saúde/Mercosul, e dá outras providências. (Resolução GMC nº 152/96).
Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas sujeitas a controle
Portaria MS/GM nº 84, de 29 de
janeiro de 1999, publicada no
DO de 02 de fevereiro de 1999 S.I. nº 22-E, p. 030-31.
Publica, para consulta pública, proposta de Projeto de Resolução “Regulamento Técnico sobre as Listas
de Substâncias Entorpecentes e
Psicotrópicas sujeitas a Controle”,
e dá outras providências. - (Ref.
Recomendação nº 11 do SGT-11Saúde/Mercosul e Resolução GMC
nº 152/96).
MINISTÉRIO DA SAÚDE/SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Café torrado em grão e café torrado moído
Portaria MS/SVS nº 70, de 28 de
janeiro de 1999, publicada no
DO de 01 de fevereiro de 1999 S.I. nº 21-E, p. 019-20.
Submete à consulta proposta de
Regulamento Técnico para Fixação
de Identidade e Qualidade a que
devam obedecer o Café Torrado em
Grão e Café Torrado Moído, e dá
outras providências.
Moluscicidas
Portaria MS/SVS nº 142, de 23
de fevereiro de 1999, publicada no DO de 24 de fevereiro de
1999 - S.I. nº 36-E, p. 018.
Submete à consulta, proposta de
Regulamento Técnico para os produtos MOLUSCICIDAS, e dá outras
providências. – (Ref. Resolução
CONMETRO nº 05/96).

tos Domissanitários, e dá outras
providências.
Portaria MS/SVS nº 139, de 23
de fevereiro de 1999, publicada no DO de 25 de fevereiro de
1999 - S.I. nº 37-E, p. 031.
Submete à consulta, proposta de
Regulamento Técnico Sanitário de
monografia sobre Substâncias com
Ação Tóxica sobre Animais ou
Plantas, cujo registro está autorizado no Brasil em Atividades Agropecuárias e Produtos Domissanitários, e dá outras providências.

Óleos e gorduras vegetais
Portaria MS/SVS nº 129, de 19
de fevereiro de 1999, publicada no DO de 25 de fevereiro de
1999 - S.I. nº 37-E, p. 023-30.
Submete à consulta proposta de
Regulamento Técnico para Fixação
de Identidade e Qualidade a que
devam obedecer os Óleos e Gorduras Vegetais, e dá outras providências.
Substâncias com ação tóxica sobre animais ou plantas
Portaria MS/SVS nº 136, de 23
de fevereiro de 1999, publicada no DO de 25 de fevereiro de
1999 - S.I. nº 37-E, p. 031.
Submete à consulta proposta de
Regulamento Técnico Sanitário de
monografia sobre Substâncias com
Ação Tóxica sobre Animais ou
Plantas, cujo registro está autorizado no Brasil em Atividades Agropecuárias e Produtos Domissanitários, e dá outras providências.
Portaria MS/SVS nº 137, de 23
de fevereiro de 1999, publicada no DO de 25 de fevereiro de
1999 - S.I. nº 37-E, p. 031.
Submete à consulta proposta de
Regulamento Técnico Sanitário
para alteração de monografias sobre Substâncias com Ação Tóxica
sobre Animais ou Plantas, cujo registro está autorizado no Brasil em
Atividades Agropecuárias e Produ5
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PORTARIAS INMETRO/APROVAÇÃO DE MODELOS

Cronotacógrafo
Portaria INMETRO/DIMEL nº 06,
de 26 de janeiro de 1999, publicada no DO de 05 de fevereiro
de 1999 - S.I. p. 039.
Autoriza, opcionalmente, a modificação para utilização do cronotacógrafo modelo 1318, marca VDO,
versão 7 dias, com inclusão de botão seletor para dois motoristas.
Impressora para taxímetro eletrônico digital
Portaria INMETRO/DIMEL nº 07,
de 29 de janeiro de 1999, publicada no DO de 05 de fevereiro
de 1999 - S.I. p. 039.
Aprova o modelo CAPZ PRITs GP
2001 de impressora para taxímetro
eletrônico digital, marca SILMAR.

Mostrador traseiro/Sistema de comunicação de dados/Balança eletrônica
Portaria INMETRO/DIMEL nº 05,
de 20 de janeiro de 1999, publicada no DO de 05 de fevereiro
de 1999 - S.I. p. 038.
Autoriza, opcionalmente, a inclusão de um mostrador traseiro em
formato de coluna correspondente
ao lado do consumidor, bem como
a utilização de um sistema de comunicação de dados por rádio frequência no modelo PRIX IV de balança eletrônica, digital, marca
TOLEDO, aprovado pela Portaria
INMETRO/DIMEL nº 109/97, e retifica a referida Portaria no que se
refere ao item 1, subitem 1.5 e 4,
subitem 4.2, alíneas “g”, “h” e “i”.

Revogação de Portaria
Portaria INMETRO/DIMEL nº 08,
de 08 de fevereiro de 1999, publicada no DO de 24 de fevereiro de 1999 - S.I. p. 138.
Torna sem efeito a Portaria
INMETRO /DIMEL nº 79, de 13 de
julho de 1994, e dá outras
providências.
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Substâncias e especialidades farmacêuticas de uso veterinário Portaria MAA/SDA nº 08 pág.04

Notificações da Organização Mundial do Comércio - OMC

Esta seção apresenta as mais recentes Notificações da OMC identificadas por país emissor,
assunto e número. O INMETRO mantém um arquivo atualizado das TBT/Notificações emitidas
pela Organização Mundial do Comércio - OMC. Os textos completos dessas notificações
poderão ser obtidos através de contato com o Ponto Focal do Brasil no Acordo de Barreiras
Técnicas ao Comércio da OMC, no seguinte endereço: INMETRO/Centro de Informação e
Difusão Tecnológica - CIDIT: à Rua Santa Alexandrina, 416, 3º andar, 20261-232, Rio de Janeiro,
RJ , tel: (021) 563-2850; fax (021)502-0415; e-mail:asbtc ponto@inmetro.gov.br. No caso de
solicitações através de e-mail, é necessário informar o endereço completo.

NOTIFICAÇÕES

➣ BRASIL

TBT/NOTIF. 98.634

Regulamento técnico para instalação
de dispositivos de proteção contra
sol, em veículos a motor (em português e espanhol) G/TBT/NOTIF.
98.621

Certificado de segurança para hotéis
e outros estabelecimentos para acomodação G/TBT/NOTIF. 98.635

Projeto de regulamento técnico para
buzinas e dispositivos de sinalização sonora (em português e espanhol) G/TBT/NOTIF. 98.622
Regulamento técnico para especificação de combustível de referência
– óleo diesel (em português e espanhol) G/TBT/NOTIF. 98.623
➣ BÉLGICA
Normas de segurança contra fogo G/

➣ CANADÁ
Regulamento para classificação de
carcaças de aves e animais de granja
(em inglês e francês) G/TBT/NOTIF.
98.642
Regulamentos sobre inspeção de
carne (em inglês e francês) G/TBT/
NOTIF. 98.645
➣ DINAMARCA
Regulamento técnico para equipamento de rádio para chamadas se-

letivas no Serviço de Rádio Marítimo
(em dinamarquês) G/TBT/NOTIF.
98.593
Regulamento técnico para equipamento de rádio portátil para uso a
bordo de embarcações (em dinarmaquês) G/TBT/NOTIF. 98.594
Regulamento técnico para equipamento radio-telefônico VHF para
uso no Serviço de Rádio Marítimo
(em dinamarquês) G/TBT/NOTIF.
98.595
Regulamento técnico para equipamento de rádio MF/HF para uso no
Serviço de Rádio Marítimo (em dinamarquês) G/TBT/NOTIF. 98.596
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Regulamento técnico para equipamento de rádio de baixa potência
para detectar movimentos (alarmes
de ambiente) (em dinamarquês) G/
TBT/NOTIF. 98.597
Regulamento técnico para equipamento de microfone sem fio
(em dinamarquês) G/TBT/NOTIF.
98.598
Regulamento técnico para equipamento de rádio para uso em chamadas de alarme pessoais (em dinamarquês) G/TBT/NOTIF. 98.599
Regulamento técnico para equipamento de rádio de telemetria médica (em dinamarquês) G/TBT/NOTIF.
98.600
Regulamento técnico para equipamento de rádio de controle remoto
(em dinamarquês) G/TBT/NOTIF.
98.601
Regulamento técnico para equipamento de rádio indicador de posição
marítima auto-ativador para uso nas
frequências 406.025 MHz e 121.5
MHz (em dinamarquês) G/TBT/NOTIF. 98.602

Regulamento técnico para equipamento de rádio de baixa potência
para transmissão de dados (em dinamarquês) G/TBT/NOTIF. 98.608
Regulamento técnico para equipamento indutor de rádio com muito
baixa potência para uso em frequências abaixo de 135 kHz e em 7.4
MHz – 8.8 MHz (em dinamarquês)
G/TBT/NOTIF. 98.609
Regulamento técnico para equipamento de rádio de baixa potência
para transmissão de sinais de áudio
(em dinamarquês) G/TBT/NOTIF.
98.610
Regulamento técnico para equipamento de rádio de baixa potência
para rastreamento de barcos de lazer (em dinamarquês) G/TBT/NOTIF.
98.613
Regulamento técnico para equipamento de rádio para rede de dados
local, HIPERLAN (em dinamarquês)
G/TBT/NOTIF. 98.614

Energia (em inglês). G/TBT/NOTIF.
98.591
➣ ESPANHA
Projeto de Decreto que regula o
controle da condições metrológicas
dos instrumentos de pesar não-automáticos em ensaios posteriores
a reparo ou modificação e verificações periódicas G/TBT/NOTIF.
98.586
➣ FRANÇA
Projeto de Decreto sobre suplementos alimentícios para consumo humano G/TBT/NOTIF. 98.585
Decreto para dispositivos de iluminação e sinalização em bicicletas G/
TBT/NOTIF. 98.589
Decreto para dispositivos de iluminação em bicicletas G/TBT/NOTIF.
98.590
➣ HOLANDA
29ª Modificação do Código Internacional Marítimo para produtos perigosos G/TBT/NOTIF. 98.524

Regulamento técnico para equipamento de alarme e monitoramento
do nível dos porões em embarcações pesqueiras (em dinamarquês)
G/TBT/NOTIF. 98.630

Projeto de Decreto sobre regras
para procedimentos usados para a
armazenagem e mercadorias G/
TBT/NOTIF. 98.525

Regulamento técnico para a construção e equipamentos de embarcações pesqueiras (em dinamarquês) G/TBT/NOTIF. 98.631

Projeto de especificação de conformidade para equipamento periférico,
Terminais TETRA para aplicações
civis G/TBT/NOTIF. 98.626

Regulamento técnico para equipamento de baixa potência com antena integral para uso em certas faixas de frequência entre 6 MHz e
5875 MHz (em dinamarquês) G/TBT/
NOTIF. 98.604

Regulamento técnico, Memorando
de entendimento para o transporte
de produtos perigosos em navios roro na área Báltica ( em inglês e dinamarquês) G/TBT/NOTIF. 98.632

Regulamentos para equipamentos
de análise de hálito, sangue e urina G/TBT/NOTIF. 98.627

Regulamento técnico para situador
de direção VHF e receptor suplementar VHF para uso no Serviço de Rádio
Marítimo (em dinamarquês) G/TBT/
NOTIF. 98.605

Decreto sobre ensaio de pequenas
estações de tratamento de água residual (equivalente a £ 30 pessoas)
(em dinamarquês) G/TBT/NOTIF.
98.633

Regulamento técnico para equipamento de rádio de baixa potência
para transmissão de alarmes em
conexão com veículos (em dinamarquês) G/TBT/NOTIF. 98.606

ESTADOS UNIDOS
Rotulagem de alimentos: declarações de saúde; proteína de soja e
doenças das coronárias (em inglês)
G/TBT/NOTIF. 98.587

Regulamento técnico para equipamento de rádio de baixa potência
para controle remoto e fins de alarme (em dinamarquês) G/TBT/NOTIF. 98.607

Regulamentos para informação do
consumo de energia e uso de água
de certos aparelhos domésticos e
outros produtos requeridos segundo
a Lei de Conservação e Programa de

Regulamento técnico para equipamento de rádio VHF portátil marítimo para uso em situações de emergência (em dinamarquês) G/TBT/
NOTIF. 98.603
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Decreto sobre ensaio de controle de
álcool – bafômetros G/TBT/NOTIF.
98.628
Regras pertinentes ao transporte e
entrega de gás G/TBT/NOTIF.
98.629
Regulamento sobre escutas nas redes e serviços públicos de telecomunicações G/TBT/NOTIF. 98.643
Regulamento sobre prevenção de
passagem de fogo em navios tanque G/TBT/NOTIF. 98.644
Regulamentos sobre a preparação e
implementação de vôos G/TBT/NOTIF. 98.646

Regulamento sobre rastreadores de
explosivos plásticos G/TBT/NOTIF.
98.647

lhas para biópsia do tipo Tru-Cut
estéreis e descartáveis (em espanhol) G/TBT/NOTIF. 98.637

Critérios de segurança para produtos têxteis contendo materiais nocivos G/TBT/NOTIF. 98.612

Regulamento sobre manual de seguridade no transporte marítimo G/
TBT/NOTIF. 98.648

Projeto de Norma estabelecendo
especificações sanitárias para sondas para alimentação (em espanhol)
G/TBT/NOTIF. 98.638

➣ SUÉCIA
Regulamentação referente a portas
de proa, portas internas e equipamentos em navios de passageiros roro G/TBT/NOTIF. 98.584

Disposições relativas ao transporte
de grãos G/TBT/NOTIF. 98.578
➣ JAMAICA
Norma de especificação para taxímetros eletrônicos G/TBT/NOTIF.
98.615
➣ JAPÃO
Decreto para designar substâncias
venenosas e deletérias (em japonês)
G/TBT/NOTIF. 98.619
➣ MÉXICO
Projeto de Norma para aparelhos elétricos – requisitos de segurança para
lâmpadas para uso interno e externo (em espanhol) G/TBT/NOTIF.
98.588
Projeto de Norma para instrumentos
de medição – Medidores eletro-mecânicos de watt-hora (em espanhol)
G/TBT/NOTIF. 98.620
Projeto de Norma estabelecendo
especificações sanitárias para agu-

Projeto de Norma estabelecendo
especificações sanitárias para equipamento de hemodiálise envolvendo
inserção subclavicular em adultos e
crianças (em espanhol) G/TBT/NOTIF. 98.639
Projeto de Norma estabelecendo
especificações sanitárias para cânulas elastoméricas de silicone para
traqueotomia (em espanhol) G/TBT/
NOTIF. 98.640
Projeto de Norma contendo especificações técnicas a serem reunidas
por correntes de âncoras em navios
(em espanhol) G/TBT/NOTIF. 98.641
➣ NORUEGA
Regulamentação para pesticidas G/
TBT/NOTIF. 98.583
➣ REPÚBLICA DA CORÉIA
Critérios de inspeção de segurança de brinquedos G/TBT/NOTIF.
98.611

➣ SUÍÇA
Decreto sobre produtos de construção G/TBT/NOTIF. 98.592
➣ TAILÂNDIA
Norma para bobinas de placas e tiras de aço carbono laminadas à quente para estruturas soldadas (em tailandês) G/TBT/NOTIF. 98.616
Norma para bobinas de placas e tiras de aço carbono laminadas à quente para uso em estruturas de máquinas (em tailandês) G/TBT/NOTIF.
98.617
Norma para bobinas e tiras de aço
carbono laminadas à quente para
canos e tubos (em tailandês) G/TBT/
NOTIF. 98.618
Norma sobre óxido nitroso para uso
médico (tradução em inglês) G/TBT/
NOTIF. 98.636

Resumos
Cópias dos artigos resumidos nesta seção podem ser obtidos no CIDIT/Biblioteca Central
(BICEN), à Av. N. S. das Graças, 50, 25250-020, Xerém, Duque de Caxias, RJ, tel: (021)6799293; e-mail: bicen@inmetro.gov.br. No caso de solicitações através de e-mail, é necessário
informar o endereço completo. Os artigos apresentados aqui não refletem, necessariamente, a
opinião do INMETRO e são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
CERTIFICAÇÃO

DI 785 - ABNT desenvolve Programa de Certificação Florestal
O Programa ABNT/CERFLOR é um sistema de certificação de origem florestal desenvolvido, desde o início,
por técnicos brasileiros, levando em consideração as peculiaridades ambientais e sócio – econômicas do
País. Os Princípios, Critérios e Indicadores estão em total consonância com as boas práticas de manejo
florestal consagradas no Brasil. O artigo segue falando sobre o processo de consulta pública do Programa,
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a intenção de divulgá-lo aos interessados na área de certificação florestal e os critérios e procedimentos
finais para alcançar a certificação.
ABNT desenvolve Programa de Certificação Florestal. Revista ABNT, Rio de Janeiro, nº 7, dez./98, p. 45-46

CREDENCIAMENTO
DI 786 - Novos critérios para credenciamento de laboratórios
Os critérios de credenciamento de laboratórios, definidos pelo INMETRO, foram atualizados. A nova norma,
a NIG-DINQP-020, já em vigor, apresenta certas diferenças em relação à edição anterior. A seguir, são
apresentados os capítulos/tópicos com os respectivos comentários sobre as principais mudanças conceituais desse documento com relação à antiga norma.
LIMA, Luiz Eduardo. Novos critérios para credenciamento de laboratórios. IEE em Revista, São Paulo, nº 5,
1998, p. 9-11.

GLOBALIZAÇÃO
DI 787 - Gerenciando projetos de mudanças organizacionais
As organizações e os profissionais devem se preparar para se posicionarem adequadamente diante de um
quadro de turbulências e transições, determinadas por tecnologias em ritmo de mudanças. Este artigo
aborda aspectos diversos relacionados às recentes transformações. Segue apresentando alguns conceitos
e definições referentes aos seguintes tópicos: Globalização: O que isso tem a ver comigo? Como buscar o
posicionamento adequado? Revendo alguns conceitos chaves. Criando a visão do futuro. Gerenciando transições - O Novo gerenciamento. Considerações finais.
PEREIRA, Odir. Gerenciando projetos de mudanças organizacionais. Revista Engenharia, São Paulo, nº
530, 1998, p. 49-56.

MEIO AMBIENTE
DI 788 - ISO 14000 – Conceituação e situação atual.
O mundo vem sofrendo grandes transformações, exigindo do setor produtivo e de serviços ações mais
efetivas em relação às atitudes desenvolvidas. A qualidade é, hoje, meta de muitas organizações para a
busca da competitividade junto ao mercado nacional e internacional. Para tanto, as empresas devem adequar seus programas de qualidade, passando por ações mais efetivas em relação à questão ambiental. A
série de normas ISO 14000 traz essas prerrogativas para serem aplicadas pelas empresas, buscando nova
mentalidade que possibilite a não agressão ao meio ambiente. Dessa forma, produtos ambientalmente corretos serão a tônica para o próximo século.
CORDEIRO, João Sérgio. ISO 14000 – Conceituação e situação atual. Revista Engenharia, São Paulo, nº
530, 1998, p. 61-68

NORMALIZAÇÃO
DI 789 - Onde as normas ISO se parecem.
Com a aprovação da criação de itens comuns da ISO 9000 e ISO 14000 pela Organização Internacional de
Normalização – ISO, no início de 1998, espera-se assegurar maior compatibilidade entre as duas normas .
Neste artigo, o Presidente da ISO/TC 207 SCI, Oswald A. Dodds, responde a algumas questões relacionadas às recentes mudanças ocorridas, e fala da preocupação demonstrada por parte de alguns usuários
caso as duas normas sejam unificadas.
SOUZA, Maria (trad.). Onde as normas ISO se parecem. BQ-Qualidade, São Paulo, nº 80, jan./99, p. 42.
DI 790 - Normalização de A a Z – Benefícios da padronização
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Este artigo aborda a necessidade do uso da normalização pelas empresas que, diante de uma economia globalizada e competitiva, é utilizada cada vez mais como um meio para alcançar redução de custos da produção e do
produto final. Cita alguns dos principais benefícios que a normalização pode trazer para a empresa.
FILHO, Dib Curi. Normalização de A a Z – Benefícios da padronização. BQ-Qualidade, São Paulo, nº 80,
jan./99, p. 62.

DI 791 - Rumo às ISO 9000:2000 – Por um escopo modificado
Evitar a aplicação de uma metodologia consistente, que assegure a qualidade e que possa realmente melhorar os resultados dos processos criativos da organização, poderá não ser mais possível com a nova norma.
Gostando ou não a empresa, a ISO 9000:2000 será a única opção, e ela deverá justificar a falta de atividades
de projeto e desenvolvimento se excluir a 7.3 do escopo do seu Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ.
CICCO, Francisco De. Rumo às ISO 9000:2000 – Por um escopo modificado. BQ-Qualidade, São Paulo, nº
80, jan./99, p. 66

DI 792 - Elaboração de normas – Uma comparação entre os processos nacional (ABNT) e Internacional (ISO)
A transição para um novo modelo normativo requer revisões de procedimentos, necessários para capacitar a
ABNT a desempenhar melhor seu papel fundamental na inserção de mais segmentos produtores do País na
normalização internacional exigida pela crescente globalização de sua economia. Este artigo procura contribuir para este processo e, apoiado na participação efetiva e ininterrupta de seu autor, e seus colaboradores,
na normalização internacional e nacional, estabelece uma comparação entre os processos normativos da
ISO e da ABNT.
FREITAS, Thásia Medeiros de. Elaboração de normas – uma comparação entre os processos nacional
(ABNT) e internacional (ISO). Revista ABNT, Rio de Janeiro, nº 7, dez./98, p. 12-20.

DI 793 - Normas ABNT chegam à versão final
Este artigo aborda as normas ABNT, as quais chegam à versão final, que estabelece requisitos mínimos de
qualidade e métodos de ensaio para os garrafões plásticos retornáveis de 10 e 20 litros, destinados ao acondicionamento de água mineral, e respectivas tampas. Fala, também, da importância da normatização desses produtos para o setor e a previsão do estabelecimento de normas de procedimentos para os distribuidores.
Normas ABNT chegam à versão final. Revista Água Mineral, São Paulo, nº 7, out./nov./98, p. 20-21

QUALIDADE
DI 794 - ABCP avalia qualidade do cimento
Este artigo traz as principais atividades desenvolvidas pela ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, os procedimentos necessários para que um ensaio seja executado pela Associação, as etapas básicas para a realização dos ensaios , os tipos de ensaios, os laboratórios para avaliação de materiais e,
finaliza com a apresentação dos principais projetos em desenvolvimento.
FUGITA, Rosemary. ABCP avalia qualidade do cimento. Revista ABNT, Rio de Janeiro, nº 7, dez./98, p. 40-41

DI 795 - Excelência é questão de sobrevivência
“A qualidade permeia todas as atividades. Se não fosse esse esforço que fizemos nos últimos anos, não
teríamos alcançado os resultados que alcançamos”. Nessa entrevista, o Presidente da Siemens , Hermann
Wever, comenta o sistema da qualidade implementado na subsidiária brasileira do grupo alemão, e responde
a algumas perguntas relacionadas ao PNQ, a certificação da ISO 9000, em 1989, pelo INMETRO; A participação da empresa no PBQP, A previsão da empresa rumo a ISO 14000, dentre outras.
Excelência é questão de sobrevivência. BQ-Qualidade, São Paulo, nº 80, jan./99, p. 28-32.
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