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Papel, hoje como ontem, continua a El papel, ayer como hoy, sigue siendoToday as ever, paper continues to be
apenas um dos suportes manipulados pelas
ser apenas um dos suportes
nada más uno de los soportes que
just one of man’s support items.
criaturas. As artes gráficas é que lhes deram
manipulados pelas criaturas. As artes manipulam los hombres. Las artes Brought to the foreground by the
gráficas é que lhes deram
gráficas fueron las que le dieron
graphic arts, even during its
sua singularização, não foi ele suporte
preeminência espetacular. Mesmo
preeminencia espectacular. Aún antes manufacture it was not the only
durante sua singularização, não foi elede singularizarse, no fué el único
support in the other human activities,
história do papel, em especial a trajetória
suporte único em outras atividades soporte en otras actividades humanas,including graphics.
do papel, é tão fascinante, como o são as
humanas. A história do papel,
incluso gráficas.
como la de lasThe history of support, particuarly
A história do papel, em especial a
La historia de los suportes,
paper, is quite fascinating, as are also técnicas manipuladas pelos seres humanos
trajetória do papel, é tão fascinante, especialmente la trayectoria del papel,other techniques used by human
como o são as técnicas manipuladas es tan fascinante como la de las
beings. In this case paper goes back at
pelos seres humanos e no caso, o papeltécnicas que manipula el ser humano least a thousand years, under the
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Inmetro vai capacitar micro e pequenos empresários
Micro e pequenos empresários poderão participar de
cursos de capacitação sobre princípios básicos de
tecnologia industrial. As aulas serão disponibilizadas nos
56 novos telecentros instalados pelo Inmetro em todos os
estados brasileiros. A ideia do projeto, voltado para a difusão
das técnicas de avaliação de produtos, é estimular a
competitividade das indústrias brasileiras, promovendo
melhorias na qualidade da produção nacional. O chefe do
Centro de Capacitação do Inmetro, Américo Bernardes,
explica que uma ação piloto do projeto de formação será
realizada com 60 empresários, em março deste ano, em
Minas Gerais. A metodologia aplicada no curso será
avaliada para posterior disseminação nos demais estados
do país. A implantação dos 56 telecentros foi concluída no
segundo semestre do ano passado. Para isso, o Inmetro

destinou um total de R$ 1,7 milhão para a compra de
equipamentos como computadores, projetores, câmeras
de vídeo e televisores. Também foi investido R$ 1,2 milhão
para a aquisição de todo o mobiliário, por meio do Projeto
de Apoio à Inserção Internacional de Pequenas e Médias
Empresas Brasileiras (PAIIPME). O projeto é executado
pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)
e cofinanciado pela União Europeia.
Os telecentros também serão disponibilizados para a
capacitação dos agentes que atuam nos órgãos delegados
do Inmetro, os Institutos Estaduais de Pesos e Medidas
(Ipem), nos estados. Eles são responsáveis pela
fiscalização de instrumentos de medição e programas de
qualidade de produtos.

Inmetro e ANP organizam o primeiro Ensaio de Proficiência
em biocombustíveis em 2011
O Inmetro realiza, em parceria com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o
primeiro Ensaio de Proficiência (EP) em biocombustíveis etanol e biodiesel. O EP tem como objetivo avaliar a qualidade
dos biocombustíveis especificados respectivamente nas resoluções ANP n° 36, de 6 de dezembro de 2005, e ANP n°
07, de 19 de março de 2008. Além disso, fornecerá aos laboratórios participantes amostras com valores certificados
em diversas características aplicadas a esses biocombustíveis, permitindo uma avaliação mais rigorosa dos laboratórios,
pautada na confiabilidade e rastreabilidade metrológica desse tipo de amostra.

Incubadora do Inmetro
recebe recursos da Faperj

Pesquisa IAF O valor da certificação

O projeto de melhorias da Incubadora do Inmetro foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio de Janeiro (Faperj) (Edital 18/2010) e obteve recursos
no valor de R$ 170.300,00, em duas parcelas iguais. Com
a entrada desses recursos, a Incubadora vai ampliar sua
infraestrutura física, adquirir mobiliário e equipamentos, e
aumentar a oferta de vagas de incubação.
Dez anos depois de sua criação, cinco projetos foram
graduados e oito estão em andamento, quatro em incubação e quatro em pré-incubação. O diferencial da Incubadora é a disponibilidade de uso dos laboratórios do campus
do Inmetro em Xerém- RJ, com equipamentos de ponta, e
a reconhecida competência dos pesquisadores do Inmetro
que dão apoio aos projetos.

Com o objetivo de compreender os valores da certificação
e os estímulos para sua implementação, o Internacional
Acreditation Forum (IAF) lançou uma pesquisa on-line para
obter informações dos usuários dos serviços de certificação.
Como membro do fórum, o Inmetro está comprometido em
coletar informações que possibilitam desenvolver ainda mais
os princípios e práticas para a condução da avaliação da
conformidade. O IAF é a associação mundial de
Organismos de Acreditação de Avaliação da Conformidade
e outros organismos interessados em avaliação da
conformidade nos campos de sistemas de gestão,
produtos, serviços, pessoas e outros programas
semelhantes de avaliação da conformidade.
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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
Inmetro - Biblioteca de Xerém, à Av. N. S. das Graças, 50, CEP: 25250-020, Xerém, Duque de Caxias, RJ, tel:
(21) 2679-9293; e-mail: bibli.xerem@inmetro.gov.br, ou, no caso dos regulamentos, mediante acesso à base
de dados de regulamentos técnicos federais disponível no site do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br.
No caso de solicitações através de e-mail ou cartas, é necessário informar o endereço completo e telefone.

a REGULAMENTOS TÉCNICOS EM VIGOR
nação das dimensões e indicação quantitativa dos componentes cerâmicos para alvenaria.

CONMETRO
Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida
Resolução Conmetro n° 4, de 15 de dezembro de
2010, publicada no DO de 4 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 139-141. Dispõe sobre a Aprovação do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida, e dá outras providências.

INMETRO
Artigos para festas
Portaria Inmetro n° 06, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 05 de janeiro de 2011 - S.I. p.
059. Aprova os Requisitos para Avaliação da Conformidade de Artigos para Festas, disponibilizado no sítio
www.inmetro.gov.br.
Barras e fios de aço para estruturas de concreto armado
Portaria Inmetro n° 03, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 - S.I. p.
057. Dispõe sobre retificações ao texto dos Requisitos de
Avaliação da Conformidade para Barras e Fios de Aço
Destinados à Armaduras para Estruturas de Concreto Armado, aprovado pela Portaria Inmetro nº 73, de 17 de março
de 2010. Revoga a Norma Interna Específica do Inmetro NIE-DINQP-107 Rev.01, na data da publicação desta Portaria, e dá outras providências.
Blocos de concreto para alvenaria
Portaria Inmetro n° 15, de 05 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 - S.I. p.
059. Aprova o Regulamento Técnico Metrológico que estabelece critérios de comercialização e de determinação
da dimensão efetiva dos blocos de concreto para alvenaria.
Componentes cerâmicos para alvenaria
Portaria Inmetro n° 16, de 05 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 - S.I. p.
060. Aprova o Regulamento Técnico Metrológico estabelecendo as condições em que deverão ser
comercializados, bem como os critérios para a determi-

Componentes dos sistemas de compressão de GNV e
GNC
Portaria Inmetro n° 08, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 05 de janeiro de 2011 - S.I. p.
060. Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Componentes dos Sistemas de Compressão de Gás
Natural Veicular e de Gás Natural Comprimido,
disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br.
Condicionadores de ar
Portaria Inmetro n° 07, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 05 de janeiro de 2011- S.I. p.
060. Aprova a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Condicionadores de Ar, disponibilizados
no sitio www.inmetro.gov.br. Revoga, em 01 de julho de
2013, a Portaria Inmetro nº 215, de 23 de julho de 2009.
Embarcações destinadas ao transporte aquaviário de
passageiros
Portaria Inmetro n° 44, de 17 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I. p.
039. Determina que após o dia 10 de setembro de 2011,
todos os planos e documentos afetos às embarcações
destinadas ao transporte aquaviário coletivo de passageiros, que serão inscritas ou reclassificadas em uma Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência da Marinha do
Brasil, deverão atender aos requisitos de acessibilidade
descritos na norma ABNT NBR 15450, em complemento
aos requisitos estabelecidos nas Normas da Autoridade
Marítima Brasileira (NORMAM. Revoga a Portaria Inmetro
n°139/2010), e dá outras providências.
Equipamento de proteção individual
Portaria Inmetro n° 11, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 - S.I. p.
058. Dispõe sobre retificações parciais nos Requisitos
de Avaliação da Conformidade aprovados pela Portaria
Inmetro nº 230, de 17 de agosto de 2009, e dá outras
providências.
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Extintores de incêndio
Portaria Inmetro n° 05, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 05 de janeiro de 2011 - S.I. p.
059. Aprova a revisão do Regulamento Técnico da Qualidade para os Serviços de Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio, disponibilizado no sítio
www.inmetro.gov.br.
Hidrômetros
Portaria Inmetro n° 12, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 - S.I. p.
058. Exclui, do RTM aprovado pela Portaria Inmetro nº
246/2000, que dispõe sobre condições a que devem satisfazer os hidrômetros para água fria de vazão nominal
de 0,6 m³/h a 15,0 m³/h, o subitem 3.3.4.1.
Medidor de energia elétrica
Portaria Inmetro n° 46, de 17 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I. p.
039. Revoga a Portaria Inmetro n° 210, de 04 de novembro
de 1994, e dá outras providências.
Peso bruto total para veículos rodoviários
Portaria Inmetro n° 51, de 19 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 24 de janeiro de 2011 - S.I. p.
097. Determina que deverão ser registrados, no Inmetro,
os valores limites, declarados pelo fabricante ou importador, de Peso Bruto Total - PBT, de Peso Bruto Total Combinado - PBTC e da Capacidade Máxima de Tração - CMT
para os veículos rodoviários de transporte de cargas, de
produtos perigosos, de tração e de transporte coletivo de
passageiros com PBT maior que 35.000 N (3.500 kgf).
Revoga as Portarias Inmetro n° 1/1989 e n° 1/1990, e dá
outras providências.
Profissionais da área da construção civil e urbanitários
Portaria Inmetro n° 10, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 - S.I. p.
057. Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Profissionais da Área da Construção Civil e
Urbanitários, disponibilizados no sitio www.inmetro.gov.br,
e dá outras providências.
Serviço de Instalação e Retirada de SASC
Portaria Inmetro n° 09, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 05 de janeiro de 2011 - S.I. p.
060. Aprova a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para o Serviço de Instalação e Retirada de
SASC, disponibilizado no sítio www.inmetro.gov.br e revoga, 12 (doze) meses após a publicação desta Portaria no
Diário Oficial da União, a Portaria Inmetro nº 109, de 13
de junho de 2005.

Símbolos para produtos têxteis
Portaria Inmetro n° 45, de 17 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I. p.
039. Admite o uso, para indicação do processo de
alvejamento, dos símbolos formados tanto por triângulo
vazado quanto por um triângulo preenchido, com a cruz
de Santo André sobreposta, significando "não alvejar/não
branquear", e dá outras providências.
Sistemas encapsulados de medição a seco
Portaria Inmetro n° 13, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 - S.I. p.
058. Dispõe sobre a alteração do Regulamento Técnico
Metrológico - RTM aprovado pela Portaria Inmetro nº 159,
de 09 de maio de 2007. Revoga o artigo 2º da Portaria
Inmetro nº 011, de 25 de janeiro de 2010, e dá outras
providências
Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica
Portaria Inmetro n° 04, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 05 de janeiro de 2011 - S.I. p.
059. Aprova a revisão dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia
Fotovoltaica, disponibilizado no sítio www.inmetro.gov.br.
Revoga a Portaria Inmetro nº 396, de 10 de novembro de
2008.
Veículos acessíveis de características rodoviárias
Portaria Inmetro n° 27, de 11 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 12 de janeiro de 2011 - S.I. p.
070. Institui, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, a certificação compulsória
dos veículos acessíveis de características rodoviárias que
trafegam em vias urbanas, utilizados no serviço seletivo
para transporte coletivo de passageiros e dá outras providencias.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – MINISTÉRIO
DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
Lâmpadas incandescentes
Portaria Interministerial MME-MCT-MDIC n° 1007, de
31 de dezembro de 2010, publicada no DO de 6 de
janeiro de 2011 - S.I. p. 044. Aprova a Regulamentação
Específica que define os níveis mínimos de eficiência
energética de lâmpadas incandescentes, e dá outras providências.
Lâmpadas fluorescentes
Portaria Interministerial MME-MCT-MDIC n° 1008, de
31 de dezembro de 2010, publicada no DO de 6 de
janeiro de 2011 - S.I. p. 044-45. Aprova o Programa de
Metas de lâmpadas fluorescentes compactas, e dá outras providências.
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a REGULAMENTOS TÉCNICOS EM CONSULTA PÚBLICA
INMETRO
Medidor de energia elétrica
Portaria Inmetro n° 55, de 19 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 24 de janeiro de 2011 - S.I. p.
098. Disponibiliza para consulta pública, no sítio
www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria Definitiva e do Regulamento Técnico Metrológico que trata da
verificação periódica dos medidores de energia elétrica
ativa, baseados no princípio de indução e eletrônicos de
energia ativa e/ou reativa, monofásicos e polifásicos, e dá
outras providências.
Tanque de carga rodoviário destinado ao transporte
de produtos perigosos
Portaria Inmetro n° 02, de 03 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 04 de janeiro de 2011 - S.I. p.
141. Disponibiliza para consulta pública, no sítio
www.inmetro.gov.br, as propostas de texto da Portaria
Definitiva e a dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para os Serviços de Reparo, Reforma, Instalação e
Desinstalação de Tanque de Carga Rodoviário Destinado
ao Transporte de Produtos Perigosos.

www.inmetro.gov.br as propostas de texto da Portaria
Definitiva e a dos Requisitos da Avaliação da Conformidade para o Serviço de Inspeção Periódica de Conteiner Tanque Destinado ao Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos a Granel.
Termodensímetros
Portaria Inmetro n° 14, de 04 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 - S.I. p.
059. Disponibiliza para consulta pública, no sítio
www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria que
estabelece as características dos termodensímetros de
vidro utilizados na determinação de massa específica de
GLP.
Tintas
Portaria Inmetro n° 24, de 10 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 12 de janeiro de 2011 - S.I. p.
069. Disponibiliza para consulta pública, no sítio
www.inmetro.gov.br, proposta de texto da Portaria Definitiva que estabelece critérios de comercialização do produto tintas e dá outras providências.

Tanque destinado ao transporte rodoviário de produtos perigosos a granel
Portaria Inmetro n° 01, de 03 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 04 de janeiro de 2011 - S.I. p.
141. Disponibiliza para consulta pública, no sítio

aPORTARIAS INMETRO DE APROVAÇÃO DE MODELOS
Bombas medidoras de combustíveis líquidos
Portaria Inmetro/Dimel n° 350, de 23 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 061. Autoriza a instalação de junta giratória para
uso em bombas medidoras de combustíveis líquidos,
modelo Z11, marca MARTINELLI, de acordo com as condições especificadas na íntegra da Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 357, de 28 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 S.I. p. 071. Autoriza a instalação de visores de fluxo para
uso em bombas medidoras de combustíveis líquidos,
modelos ELAFLEX SG 3/4 e ELAFLEX SG 1, marca
ELAFLEX, em mangueira para bombas medidoras, de
acordo com as condições especificadas na íntegra da
Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 358, de 28 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 S.I. p. 071. Autoriza a instalação de dispositivo para
desconexão de segurança em mangueira para uso em

bombas medidoras de combustíveis líquidos, modelos
ELAFLEX SSB 3/4 e ELAFLEX SSB 1, marca ELAFLEX,
de acordo com as condições especificadas na íntegra da
Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 359, de 28 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Autoriza a instalação de junta giratória com
dispositivo para desconexão de segurança em mangueira, para uso em bombas medidoras de combustíveis líquidos, modelo ELAFLEX ESB, marca ELAFLEX, de acordo
com as condições especificadas na íntegra da Portaria
Portaria Inmetro/Dimel n° 28, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 041. Autoriza a utilização do sistema de gerenciamento
para bombas medidoras de combustíveis líquidos, marca
ZENER, modelo AutoFid, em bombas medidoras de combustíveis líquidos eletrônicas e dispensers de GNV, fabricado por Zener Informática Ltda, de acordo com as condições especificadas na íntegra da Portaria.
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Dispositivo indicador
Portaria Inmetro/Dimel n° 346, de 23 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 061. Inclui, em caráter opcional, as legendas “1” e
“2” no modelo IND780 de dispositivo indicador para instrumento de pesagem, marca METTLER TOLEDO, de acordo com as condições especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 347, de 23 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 061. Inclui, em caráter opcional, as legendas “1” e
“2” no modelo IND560 de dispositivo indicador para instrumento de pesagem,marca METTLER TOLEDO, de acordo com as condições especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 348, de 23 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 061. Aprova o modelo IND 780 de dispositivo indicador para instrumento de pesagem, eletrônico, digital,
classe de exatidão II, marca METTLER TOLEDO, e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 12, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 039. Inclui o modelo IND 226x como dispositivo indicador da família de modelos a que se refere a Portaria
Inmetro/Dimel nº 065/2002, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 13, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Autoriza a inclusão do modelo IND560x de dispositivo indicador para instrumento de pesagem, marca
METTLER TOLEDO, na Portaria Inmetro/Dimel nº 192/
2010, de acordo com as condições especificadas na íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 32, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 041. Aprova os modelos MA100 e MA200 de
esfigmomanômetros eletrônicos digitais destinados à
medição não-invasiva da pressão arterial humana, marcas G-TECH e PREMIUM, e condições de aprovação
especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 41, de 21 de janeiro de
2011, publicada no DO de 27 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 102. Aprova o modelo BP3BK1-3 de esfigmomanômetro
eletrônico digital destinado à medição não-invasiva da pressão arterial humana, marcas G-TECH e PREMIUM, e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 42, de 24 de janeiro de
2011, publicada no DO de 27 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 103. Aprova o modelo BC 20 de esfigmomanômetro
eletrônico digital destinado à medição não-invasiva da pressão arterial humana, marca BEURER, e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 43, de 24 de janeiro de
2011, publicada no DO de 27 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 103. Altera o subitem 8.1.1 da Portaria Inmetro/Dimel
nº 106, de 21 de maio de 2010, de acordo com as condições especificadas na íntegra da portaria.
Instrumento de pesagem
Portaria Inmetro/Dimel n° 349, de 23 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 061. Aprova os modelos ENGEB/1, ENGEB/2,
ENGEB/3, ENGEB/4 e ENGEB/5, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, classe de exatidão III, marca ENGEB, para
pesagem estática de veículos rodoviários, e condições de
aprovação especificadas na íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 27, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 041. Aprova o modelo BT de dispositivo indicador para
instrumento de pesagem, eletrônico, digital, classe de exatidão III, marca BALANÇAS TRENTIN, e condições de aprovação especificadas na íntegra portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 353, de 23 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Aprova a família de modelos MS, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, contador de peças, classe de exatidão II, marca METTLER TOLEDO, com uso interditado
para venda direta ao público, e condições de aprovação
especificadas na íntegra portaria.

Esfigmomanômetro
Portaria Inmetro/Dimel n° 14, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Aprova o modelo UA-767 PLUS BT de
esfigmomanômetro eletrônico digital destinado à medição
não-invasiva da pressão arterial humana, marca A&D
MEDICAL, e condições de aprovação especificadas na
íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 360, de 28 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Aprova a família de modelos MS, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico, digital, contador de peças, classe de exatidão I, marca METTLER TOLEDO, e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 29, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 041. Aprova o modelo HT-1500 de esfigmomanômetro
mecânico, marca Nissei, e condições de aprovação
especificadas na íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 22, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Aprova, a família de modelos PA, de instrumento
de pesagem não automático, de equilíbrio automático, ele-
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trônico, digital, contador de peças, classe de exatidão I
marca OHAUS, e condições de aprovação especificadas
na íntegra portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 34, de 20 de janeiro de
2011, publicada no DO de 25 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 054. Inclui o modelo 9094 I, de instrumento de pesagem não automático, de equilíbrio automático, eletrônico,
digital, classe de exatidão III, marca TOLEDO, na Portaria Inmetro/Dimel nº 223/2003, de acordo com as condições especificadas na íntegra da portaria.
Medidor de comprimento
Portaria Inmetro/Dimel n° 05, de 06 de janeiro de
2011, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 072. Aprova o modelo SST-00-05-2010, de medidor de
comprimento, marca ERBRAI-FIO, classe de exatidão III,
e condições de aprovações especificadas na íntegra da
Portaria.

de abril de 2006, que aprova o modelo MV202A, de medidor de energia elétrica ativa de indução, polifásico, classe
de exatidão 2, marca ITRON, de acordo com as condições especificadas na íntegra da Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 366, de 30 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 062, de 25
de abril de 2006, que aprova o modelo MY202A, de medidor de energia elétrica ativa de indução, polifásico, classe
de exatidão 2, marca ITRON, de acordo com as condições especificadas na íntegra da Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 06, de 07 de janeiro de
2011, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 072. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 273, de 25 de
outubro de 2007, de aprovação do modelo ELO 2113, de
acordo com as condições especificadas na íntegra da
Portaria.

Medidor de energia elétrica
Portaria Inmetro/Dimel n° 351, de 23 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 291, de 26
de setembro de 2008, de aprovação do modelo CRONOS
6021-A, de acordo com as condições especificadas na
íntegra da Portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 07, de 07 de janeiro de
2011, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 072. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 137, de 30 de
agosto de 1996, que aprova o modelo SL 1621, em 120 V,
de medidor de energia elétrica ativa de indução,
monofásico, classe de exatidão 2, marca ITRON, de acordo
com as condições especificadas na íntegra da Portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 352, de 23 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Revoga a Portaria Inmetro/Dimel nº 038, de
03 de fevereiro de 2007, de autorização para
autoverificação, concedida à empresa FARCEL Ltda, sob
o código nº ARS13, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da Portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 08, de 07 de janeiro de
2011, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 072. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 056, de 15 de
maio de 1997, que aprova o modelo SL 1621, em 240 V,
de medidor de energia elétrica ativa de indução,
monofásico, classe de exatidão 2, marca ITRON, de acordo
com as condições especificadas na íntegra da Portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 354, de 23 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Aprova o modelo SM0BrA, de medidor eletrônico de energia elétrica, classe de exatidão B, marca
ITRON, fabricado por ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA, e condições de aprovação
especificadas na íntegra da Portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 09, de 07 de janeiro de
2011, publicada no DO de 13 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 047. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 136, de 30 de
agosto de 1996, que aprova o modelo SL 1631, em 240 V,
de medidor de energia elétrica ativa de indução,
monofásico, classe de exatidão 2, marca ITRON, de acordo
com as condições especificadas na íntegra da Portaria

Portaria Inmetro/Dimel n° 356, de 28 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 399, de 04
de dezembro de 2008, de aprovação dos modelos
CRONOS 7023 e CRONOS 7023-A, de acordo com as
condições especificadas na íntegra da Portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 10, de 07 de janeiro de
2011, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 072. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 057, de 15 de
maio de 1997, que aprova o modelo SL 1631, em 480 V,
de medidor de energia elétrica ativa de indução,
monofásico, classe de exatidão 2, marca ITRON, de acordo
com as condições especificadas na íntegra da Portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 362, de 29 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 086, de 28
de março de 2007, de aprovação do modelo ELO 2106, de
acordo com as condições especificadas na íntegra da
Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 365, de 30 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Altera a Portaria Inmetro/Dimel n° 063, de 25

Portaria Inmetro/Dimel n° 20, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Altera a razão social na Portaria Inmetro/Dimel nº
035, de 01 de fevereiro de 2007, que autoriza a empresa
Departamento Municipal de Poços de Caldas DME-PC,
sob o código número PMG09, como Posto de Ensaio Autorizado para DME Distribuição S.A. - DMED, de acordo
com a íntegra da Portaria.
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Portaria Inmetro/Dimel n° 38, de 21 de janeiro de
2011, publicada no DO de 27 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 102. Revoga a Portaria Inmetro/Dimel nº 004, de 08 de
Janeiro de 2009, de autorização para Posto de Ensaio
Autorizado, concedida à CEMAR - Companhia Energética
do Maranhão, sob o código nº PMA-067, de acordo com
as condições especificadas na íntegra da Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 40, de 21 de janeiro de
2011, publicada no DO de 27 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 102. Revoga a Portaria Inmetro/Dimel nº 155, de 18 de
Junho de 2007, de autorização para Posto de Ensaio Autorizado, concedida à Centrais Elétricas Matogrossenses
S/A - CEMAT, sob o código nº PMT41, de acordo com as
condições especificadas na íntegra da Portaria.
Medidor de gases de exaustão veicular
Portaria Inmetro/Dimel n° 361, de 28 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Revoga o item 11 da Portaria Inmetro/Dimel nº
344, de 04 de novembro de 2008, de acordo com as condições especificadas na íntegra da portaria.
Medidor de vazão
Portaria Inmetro/Dimel n° 363, de 29 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 S.I. p. 071. Inclui o item 3.4.2 na Portaria Inmetro / Dimel
nº 166, de 28 de abril de 2009, de medidor de vazão do
tipo V-cone, para medição de gases e líquidos, marca
Hirsa, de acordo com as condições especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 03, de 06 de janeiro de
2011, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 072. Aprova o medidor de vazão, ultrassônico, para líquidos, marca Metering & Technology SAS, modelos DFXMM04, DFXMM06, DFX-MM08, DFX-MM10, DFX-MM12,
DFX-MM14, DFXMM16, DFX-MM18, DFX-MM20 e DFXMM24, e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Medidor de velocidade
Portaria Inmetro/Dimel n° 364, de 29 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Aprova o modelo RVG Speed Control, de medidor de velocidade para veículos automotores, marca
Fiscaltech, de acordo com as condições especificadas
na íntegra da Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 368, de 30 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 063. Aprova a nova disposição dos componentes
no gabinete do modelo acima identificado de acordo com
as condições especificadas na íntegra da Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 39, de 21 de janeiro de
2011, publicada no DO de 27 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 102. Autoriza que o modelo realize a medição de velocidade em ambos os sentidos da via, bem como o uso,

em caráter opcional, de dispositivo indicador constituído
de 3 (três) dígitos, de acordo com o especificado na íntegra da portaria.
Medidor de volume de água
Portaria Inmetro/Dimel n° 02, de 05 de janeiro de
2011, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 071. Altera as Portarias Inmetro/Dimel n°s 057, de 25
de junho de 1998 e 015 de 28 de janeiro de 2003, de
medidor de volume de água, tipo mecânico, marca LAO,
de acordo com as condições especificadas na íntegra da
portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 04, de 06 de janeiro de
2011, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 072. Aprova o medidor de volume de líquidos, mecânico, tipo turbina, marca Metering & Technology SAS, modelos HTM03, HTM04, HTM06, HTM08, HTM10, HTM12 e
HTM16, e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 15, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Altera as Portarias Inmetro/Dimel n°s 29/2005,
30/2005, 203/2006, 22/2005, 89/2006 e 91/2006, de medidor de volume de água tipo mecânico, marca Itron, de
acordo com as condições especificadas na íntegra da
portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 16, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Altera as Portarias Inmetro/Dimel n°s 23/2005 e
24/2005, de medidor de volume de água tipo mecânico,
marca Itron, de acordo com as condições especificadas
na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 17, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Altera as Portarias Inmetro/Dimel nos 25/2005,
26/2005, 27/2005, 28/2005, 117/2005, 118/2005 e 119/
2005, de medidor de volume de água tipo mecânico, marca Itron, de acordo com as condições especificadas na
íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 18, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Altera as Portarias Inmetro/Dimel n°s 136/2004,
90/2006 e 92/2006, de medidor de volume de água tipo
mecânico, marca Itron, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 19, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Altera as Portarias Inmetro/Dimel n°s 139/2008,
140/2008 e 141/2008, de medidor de volume de água tipo
mecânico, marca Itron, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da portaria.
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p. 040. Aprova os modelos IM-T/C 1,5 e IM-T/C 1,5i, de
medidor de volume de água tipo mecânico, marca
SENSUS, e condições de aprovação especificadas na
íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 369, de 30 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Aprova o modelo OPA 100 de opacímetro de
fluxo parcial, marca BRAIN BEE, e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 30, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 041. Aprova o modelo TUIV/C, de medidor de volume
de água tipo mecânico, marca Copasa, e condições de
aprovação especificadas na íntegra da portaria.

Pesos
Portaria Inmetro/Dimel n° 37, de 21 de janeiro de
2011, publicada no DO de 27 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 102. Altera o subitem 5.1 e substitui o desenho constante da Portaria Inmetro/Dimel nº 104/2006, de acordo
com as condições especificadas na íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 31, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 041. Aprova o modelo alfa mnf - II / C, de medidor de
volume de água tipo mecânico, marca Copasa, e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 44, de 25 de janeiro de
2011, publicada no DO de 27 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 103. Altera a Portaria/Dimel nº 057/2005, de acordo
com as condições especificadas na íntegra da portaria.

Portaria Inmetro/Dimel n° 33, de 19 de janeiro de
2011, publicada no DO de 25 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 054. Altera a Portaria Inmetro/Dimel nº 48, de 07 abril
de 2006, de acordo com as condições estabelecidas na
íntegra da Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 36, de 21 de janeiro de
2011, publicada no DO de 27 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 102. Aprova o modelo TU V, de medidores de volume
de água, tipo mecânico, marca ITRON, e condições de
aprovação especificadas na íntegra da Portaria.
Medidor de volume de gás
Portaria Inmetro/Dimel n° 23, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Altera a Portaria Inmetro/Dimel nº 130, de 18 de
maio de 2007, de acordo com as condições especificadas
na íntegra da Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 24, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Altera a Portaria Inmetro/Dimel nº 131, de 18 de
maio de 2007, de acordo com as condições especificadas
na íntegra da Portaria.
Portaria Inmetro/Dimel n° 25, de 17 de janeiro de
2011, publicada no DO de 19 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 040. Altera a Portaria Inmetro/Dimel nº 368, de 21 de
novembro de 2008, de acordo com as condições
estabelecidas na íntegra da Portaria.

Sistema de medição de abastecimento de combustíveis
Portaria Inmetro/Dimel n° 01, de 05 de janeiro de
2011, publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I.
p. 071. Aprova o modelo SMV COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, de sistema de medição de abastecimento de combustíveis líquidos, marca Metroval, e condições
especificadas na íntegra da Portaria.

Taxímetro
Portaria Inmetro/Dimel n° 355, de 27 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 062. Autoriza, em caráter opcional, a utilização da
versão 7.06 do "firmware" do modelo AT Evolution, de taxímetro eletrônico digital, aprovado pela Portaria Inmetro/
Dimel nº 318, de 25 de agosto de 2009, com a finalidade
de incorporar ao instrumento a capacidade para realizar a
escolha automática da tarifa em função dos horários e
dias pré-determinados pelo poder concedente do serviço,
de acordo com as condições especificadas na íntegra da
portaria.
Termômetro
Portaria Inmetro/Dimel n° 11, de 07 de janeiro de 2011,
publicada no DO de 11 de janeiro de 2011 - S.I. p.
072. Aprova o modelo ANIMED de termômetro clínico digital marca INCOTERM, destinado à medição de temperatura de animais, e condições de aprovação especificadas
na íntegra da portaria.

Opacímetro
Portaria Inmetro/Dimel n° 367, de 30 de dezembro
de 2010, publicada no DO de 06 de janeiro de 2011 S.I. p. 063. Aprova o modelo EUROSMOKE 9001 de
opacímetro de fluxo parcial, marca MOTORSCAN, e condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
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Termômetro - Portaria Inmetro/Dimel n° 11 ........................................................................................................ 09
Tintas - Portaria Inmetro n° 24 ............................................................................................................................. 05
Veículos acessíveis de características rodoviárias - Portaria Inmetro n° 27 ...................................................... 04

Notificações da Organização Mundial do Comércio - OMC
Esta seção apresenta as mais recentes Notificações da OMC identificadas por país emissor, assunto e
número. Os textos completos dessas notificações poderão ser obtidos no site do Ponto Focal de Barreiras
Técnicas às Exportações no endereço www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas.Caso o exportador deseje,
poderá receber as notificações referentes aos países e produtos de seu interesse em português, por correio
eletrônico,inscrevendo-se gratuitamente no serviço “Alerta Exportador”, disponibilizado pelo Ponto Focal.
Mais informações podem ser obtidas no Inmetro/Coordenação de Articulação Internacional - Caint,
pelo e-mail barreirastecnicas@inmetro.gov.br

ÁFRICA DO SUL

G/TBT/N/ZAF/131
Projeto de documento oficial do Departamento de Agricultura, Florestal e Pesca da África do Sul que propõe regulamento técnico que trata da amostragem, embalagem e
marcação para ovos de aves (18 páginas em inglês).
G/TBT/N/ZAF/132
Projeto de documento oficial do Departamento de Comércio e Indústria da África do Sul que propõe regulamento
técnico para instrumentos e aparelhos para medida ou
controle da vazão (caudal), do níquel da pressão ou de
outras características variáveis dos líquidos ou gases (3
páginas em inglês).

ALBÂNIA

G/TBT/N/ALB/43
Projeto de documento oficial do Ministério da Economia,
Comércio e Energia da Albânia que propõe regulamento
técnico que define os direitos e obrigações para os fabricantes e distribuidores, assegurando a segurança geral
dos produtos de gênero não alimentício, destinados ao
consumo colocados, no mercado, bem como as competências da estrutura responsável pela fiscalização do
mercado (17 páginas em albanês).

G/TBT/N/ALB/44
Projeto de documento oficial do Ministério da Economia,
Comércio e Energia da Albânia propondo regulamento téc-

nico que trata do marketing e acompanhamento de mercado para produtos não alimentícios, definindo os direitos
e obrigações dos fabricantes e distribuidores participantes da cadeia de abastecimento, e assegurando a sua
conformidade com os requisitos legais, mediante fiscalização do mercado (31 páginas em albanês).

ALEMANHA

G/TBT/N/DEU/13
Projeto de documento oficial do Ministério Federal do Meio
Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha que propõe regulamento técnico que trata
da alteração das Portarias relativas à proteção contra radiações para sistemas de iluminação, copos, relógios e
certos gases (gas glue lights) (52 páginas em alemão).

ARÁBIA SAUDITA

G/TBT/N/SAU/204
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, Metrologia e Qualidade da Arábia Saudita que propõe regulamento técnico que trata da norma SASO ISO
2942:2029 para filtros, vedações e contaminações de fluídos (7 páginas em inglês e 14 páginas em árabe).
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G/TBT/N/SAU/205
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, Metrologia e Qualidade da Arábia Saudita que propõe regulamento técnico que trata da norma SASO ISO
4020:2009, que estabelece métodos de ensaio para filtros de combustível para motores a diesel em veículos (48
páginas em inglês e 69 páginas em árabe).
G/TBT/N/SAU/206
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, Metrologia e Qualidade da Arábia Saudita – SASO,
propondo regulamento técnico que trata da norma ISO
19438:2010, que estabelece métodos de ensaio para filtros de combustível para motores de combustão interna
submetidos a um fluxo constante de líquido (38 páginas
em Inglês e 57 páginas em árabe).
G/TBT/N/SAU/207
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, Metrologia e Qualidade da Arábia Saudita – SASO,
propondo regulamento técnico que trata da norma ISO
PAS 22574:2010, para inspeção visual do material de fricção para guarnições de freio de veículos rodoviários (32
páginas em Inglês e 57 páginas em árabe)
G/TBT/N/SAU/208
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, Metrologia e Qualidade da Arábia Saudita – SASO,
propondo regulamento técnico que trata da norma ISO/TS
16332:2010, para motores a diesel, especificando o método para avaliar a capacidade de um filtro de combustível. (24 páginas em Inglês e 47 páginas em árabe).
G/TBT/N/SAU/209
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, Metrologia e Qualidade da Arábia Saudita – SASO,
propondo regulamento técnico que trata da norma GSO
ISO 6310/2007, que estabelece métodos de ensaio para
lonas de freio de veículos rodoviários. (16 páginas em inglês).
G/TBT/N/SAU/210
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, Metrologia e Qualidade da Arábia Saudita – SASO,
que propõe regulamento técnico que trata da norma GSO
40/2005, que estabelece requisitos de segurança para
resistência ao impacto por parte dos veículos automotores
(veículos de passageiros, veículos de passageiros multiusos, caminhões e ônibus) (10 páginas em inglês e 15
páginas, em árabe).
G/TBT/N/SAU/211
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, da Arábia Saudita – SASO, que propõe regulamento
técnico que trata de definições, requisitos técnicos,
amostragem, métodos de ensaio, embalagem, transporte, armazenagem e rotulagem para laticínios (13 páginas
em inglês e 18 páginas em árabe).
G/TBT/N/SAU/212
Projeto de documento oficial da Agência de Normaliza-

ção, da Arábia Saudita – SASO, que propõe regulamento
técnico que trata de definições, requisitos técnicos,
amostragem, métodos de ensaio, embalagem, transporte, armazenagem e rotulagem para produtos fermentados
com a adição de probióticos (organismos vivos). (9 páginas em árabe e 6 páginas em Inglês)
G/TBT/N/SAU/213
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, da Arábia Saudita – SASO, que propõe regulamento
técnico que trata de definições, requisitos técnicos,
amostragem, métodos de ensaio, embalagem, transporte, armazenagem e rotulagem para bebidas lácteas. (9
páginas em árabe e 6 páginas em Inglês)
G/TBT/N/SAU/214
Projeto de documento oficial da Agência de Normalização, da Arábia Saudita – SASO, que propõe regulamento
técnico que trata de definições, requisitos técnicos,
amostragem, métodos de ensaio, embalagem, transporte, armazenagem e rotulagem para frango congelado (8
páginas em árabe e 6 páginas em Inglês)

ARGENTINA

G/TBT/N/Notif.99/498/Add.7
Adendo ao projeto de documento oficial da Comissão
Nacional do Comércio Interno da Argentina que tem como
objetivo informar que mediante a Resolução nº 1542/2010
da Secretaria de Energia, que foram aprovados como níveis máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência energética os correspondentes às Classe E, D e C de eficiência energética no modo refrigeração
estabelecido na Norma IRAM 62406:2007 para condicionadores de ar.
G/TBT/N/ARG/158/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Secretaria de
Políticas, Regulamentação e Relações Sanitárias e da
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentos
da Argentina que tem como objetivo informar a data final
para comentários ao regulamento técnico que trata de
rotulagem de alimentos que estabelece a incorporação
de um documento que trata de informação nutricional complementar ao Código Alimentar Argentino, como sendo,
em 14 de março de 2011.
G/TBT/N/ARG/257/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Direção Nacional de Comércio Interior que tem como objetivo informar
que mediante a Resolução Conjunta SPRI nº 137/2010 foi
incorporado o artigo 155 ao regulamento técnico que trata
dos limites na produção industrial para ácidos graxos trans.
Este artigo estabelece que o conteúdo não deve ser maior que 2% do total de gorduras em azeites vegetais e
margarinas e 5% do total de gordura para os demais alimentos. Estes limites não se aplicam às gorduras provenientes de ruminantes, incluindo a gordura láctea.
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BAREIN

G/TBT/N/BHR/223
Projeto de documento oficial da Diretoria de Metrologia e
Normalização do Bahrein (BSMD) que propõe regulamento técnico que trata dos requisitos obrigatórios de
rotulagem e embalagem estabelecidos nas cláusulas 10
e 11 da Norma GSO 1843 que versa sobre “Categoria do
Sal Alimentar” (17 páginas em árabe e 12 páginas em
inglês).

BRASIL

G/TBT/N/BRA/165/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
– Inmetro que tem como objetivo informar que o regulamento técnico que trata de procedimentos de avaliação
da conformidade para estruturas e peças de ferro fundido,
ferro ou aço - SH 7308, notificado como G/TBT/N/BRA/
165/Add.2/Rev.1, foi alterado mediante a Portaria Inmetro
nº 3, de 4 de janeiro de 2011, com vistas à adoção de
novos procedimentos e um novo tipo de etiqueta comprovando a conformidade.
G/TBT/N/BRA/197/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
do Brasil que tem como objetivo informar que o regulamento técnico que trata de avaliação da conformidade para
etiquetagem compulsória de condicionadores de ar domésticos, foi substituído pela Portaria Inmetro nº 7 (publicado no DOU n° 3, de 5 de Janeiro de 2011).
G/TBT/N/BRA/298/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
Inmetro que tem como objetivo informar que o regulamento técnico que trata de procedimentos de avaliação da
conformidade para equipamentos de proteção individual
(EPI) – respirador de peça tipo facial filtrante para partículas, notificado como G/TBT/N/BRA/298, foi alterado mediante a Portaria Inmetro nº 11, de 4 de janeiro de 2011,
relativa à adoção de procedimentos essenciais para avaliação da conformidade, estabelecendo um novo prazo para
a importação e comercialização até 1º de Setembro de
2011.
G/TBT/N/BRA/301/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
do Brasil que tem como objetivo informar que o regulamento técnico que trata de motores elétricos trifásicos de
indução tipo rotor gaiola de esquilo, foi substituído mediante a Portaria nº 488, de 8 de dezembro de 2010 (publicado no DOU de 10 de dezembro de 2010) em face da
adoção de procedimentos essenciais para avaliar a conformidade, como parte do programa de rotulagem brasilei-

ra destinado a reduzir o consumo de energia, em decorrência estabelece novos prazos para a importação e
comercialização, bem como revoga a Portaria Inmetro n º
243, 4 de Setembro de 2009, a partir de 10 de Dezembro
de 2012.
G/TBT/N/BRA/312/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
que tem como objetivo informar que o regulamento notificado como G/TBT/N/BRA/312 declarando um procedimento de avaliação da conformidade para os pneus (SH 4011)
foi substituído pela Portaria Inmetro nº 482, de 7 de Dezembro de 2010, como uma medida legislativa nacional
relativa aos procedimentos de segurança destinados a
avaliar a conformidade de pneus (Resolução Conmetro nº
07, de 31 de agosto de 2009), e revoga a Portaria Inmetro
nº 5 de 14 de janeiro de 2000, e a Portaria Inmetro nº 35,
de 5 de março de 2001, a partir de 09 de dezembro de
2012.
G/TBT/N/BRA/333/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil que tem como objetivo informar que o regulamento técnico que trata da migração em embalagens e equipamentos plásticos destinados a entrar em contato com alimentos, foi publicado
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária como a
Resolução - RDC nº 51/2010 em 30 de novembro de 2010.
G/TBT/N/BRA/336/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial do Brasil que trata da substituição do Regulamento notificado como G/TBT/N/BRA/336, pela Portaria nº 486, publicada no Diário Oficial de 10 dezembro de
2010, que versa sobre a aprovação de procedimentos essenciais para avaliar a conformidade de extintores de incêndio, com foco na segurança, através do mecanismo
de certificação compulsória, e estabelece novos prazos
para a comercialização, fabricação e importação do produto em conformidade com as exigências, revogando a
Portaria Inmetro n º 337, de 29 de Agosto de 2007 a partir
de 1º de janeiro 2013.
G/TBT/N/BRA/344/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade IndustrialINMETRO que tem como objetivo informar que o documento notificado como G/TBT/N/BRA/344, que trata dos
procedimentos de avaliação da conformidade, para os Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica foi adotado mediante a Portaria nº 4, de 4 de janeiro de 2011
(publicada no Diário Oficial nº 3, de 05 de janeiro de 2011)
estabelecendo-se a data-limite como 1º de Julho de 2011,
para a comercialização e importações do produto.
G/TBT/N/BRA/356/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil que tem como objetivo informar que o regulamento técnico que estabelece
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corantes autorizados para uso em embalagens e equipamentos plásticos destinados a estar em contato com alimento a serem utilizadas pelos estabelecimentos que
produzem embalagens e equipamentos em contato com
alimentos, foi publicado pela Anvisa como Resolução RDC
nº 52/2010, de 1º de dezembro de 2010.
G/TBT/N/BRA/374/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade IndustrialINMETRO que tem como objetivo informar que o regulamento notificado como G/TBT/N/BRA/374 (procedimentos de avaliação da conformidade de lâmpadas de vapor
sódio de alta pressão), foi substituído pela Portaria nº 483,
de 7 de Dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial em
09 de dezembro de 2010, tendo em vista à adoção de
procedimentos de rotulagem, obrigatórios, como parte do
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC.
G/TBT/N/BRA/375/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
do Brasil que tem como objetivo informar que o regulamento notificado como G/TBT/N/BRA/375 (artigos escolares), foi adotado como texto final, mediante a Portaria
nº 481, de 7 de Dezembro de 2010, publicada em 9 de
Dezembro de 2010, que revoga a Portaria Inmetro n º 188,
de 08 de junho de 2007 a partir de 09 de junho de 2012.
G/TBT/N/BRA/376/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade IndustrialINMETRO que tem como objetivo informar que o regulamento notificado como G/TBT/N/BRA/376 que propõe procedimentos de avaliação da conformidade para lâmpadas
fluorescentes compactas com reator integrado, foi substituído pela Portaria nº 489, publicada no DOU 10 de dezembro de 2010, tendo em vista à adoção de procedimentos destinados ao cumprimento do Programa de Eficiência Energética Brasileira, que por sua vez, define novos
prazos para a comercialização, fabricação e importação
do produto, e revoga a Portaria nº 289, de 16 de Novembro
de 2006, a partir de 01 de julho de 2013.
G/TBT/N/BRA/384/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade IndustrialINMETRO que tem como objetivo propor a transformação
da consulta pública notificada como G/TBT/N/BRA/384
em Portaria Inmetro n º 456, de 01 de dezembro de 2010,
como referência de medida legislativa nacional, sobre os
requisitos essenciais de segurança para capacetes utilizados por condutores e passageiros de motocicletas (ou
veículos semelhantes).
G/TBT/N/BRA/385/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil que teria
como objetivo informar que o prazo para comentários às
regras estabelecidas pela Carta-Circular n º 32, de 29 de

setembro de 2010, a 2011/01/01, destinados as instruções para preenchimento do Formulário de Inscrição para
Rótulos de Produtos Importados de Origem Animal, notificada como G/TBT/N/BRA/385, iria até 01/11/2010.
G/TBT/N/BRA/385/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil que tem
como objetivo informar que foi emitida a Carta-Circular 42/
2010 de 30 de novembro de 2010, que alterou a Circular
14/2010 e regulamentou os procedimentos para o registro
de rótulos de produtos de origem animal, além de prorrogar o prazo para adaptação às novas regras, e revogar a
Carta Circular 14 /2010.
G/TBT/N/BRA/396/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO do Brasil que tem como objetivo substituir o
documento de notificado como G/TBT/N/BRA/396 que trata
da adoção dos procedimentos obrigatórios de avaliação
da conformidade para os artigos de entretenimento festivos, etc, mediante a Portaria nº 6 (publicada no Diário
Oficial n° 3, 05 de janeiro de 2011, Seção 1, página 59).
G/TBT/N/BRA/397/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO do Brasil que tem como objetivo informar a adoção da Portaria Inmetro nº 457, de 01 de dezembro de
2010, como medida legislativa nacional, destinada aos
requisitos essenciais para a avaliação da conformidade,
incluindo a acreditação de laboratórios e programas de
auditoria para a certificação de produtos e da empresa, e
que foi anteriormente notificado pelo o código G/TBT/N/
BRA/397.
G/TBT/N/BRA/411
Projeto de documento oficial do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial do Brasil
que propõe regulamento técnico que trata dos requisitos
técnicos para as peças e acessórios para bicicletas, com
foco na segurança (8 páginas em português).
G/TBT/N/BRA/412
Projeto de documento oficial do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial do Brasil
que propõe regulamento técnico que estabelece os critérios para avaliar a conformidade de aquecedores de água
a gás para uso doméstico, e estabelece níveis mínimos
de eficiência energética e um nível de segurança adequado para o produto (46 páginas em português).
G/TBT/N/BRA/413
Projeto de documento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil que propõe regulamento técnico
que trata das embalagens e materiais de propaganda para
produtos fumígenos derivados do tabaco (14 páginas em
português).
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G/TBT/N/BRA/414
Projeto de documento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil que propõe regulamento técnico
que estabelece frases de alerta para princípios ativos e
excipientes em bulas e rotulagem de medicamentos (72
páginas em português).
G/TBT/N/BRA/415
Projeto de documento oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil que propõe regulamento técnico
que trata da lista positiva de monômeros, outras substâncias iniciadoras e polímeros autorizados para a elaboração de embalagens e equipamentos plásticos em contato com alimentos (42 páginas em português).
G/TBT/N/BRA/416
Projeto de documento oficial do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Brasil que propõe regulamento técnico que trata da complementação dos padrões
de identidade e qualidade para bebidas e preparações de
bebidas (sem indicação do número de páginas e idioma).
G/TBT/N/BRA/417
Projeto de documento oficial do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Brasil que propõe regulamento técnico que trata da complementação dos padrões
de identidade e qualidade para refresco, refrigerante, bebida composta, chá pronto para consumo e soda (sem
indicação do número de páginas e idioma).
G/TBT/N/BRA/418
Projeto de documento oficial do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Brasil que propõe regulamento técnico que trata da complementação dos padrões
de identidade e qualidade para xarope, preparado líquido
para refresco, preparado líquido para refrigerantes, preparado líquido para bebida composta e chá (6 páginas em
português).
G/TBT/N/BRA/419
Projeto de documento oficial do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO do Brasil que propõe regulamento técnico que
trata das condições em que deverão ser comercializados
bem como os critérios para a determinação das dimensões e indicação quantitativa dos componentes cerâmicos
para alvenaria: bloco cerâmico, tijolo cerâmico maciço,
tijolo cerâmico perfurado, elemento vazado, canaleta e
componente cerâmico que não possua forma de paralelepípedo (6 páginas em português).
G/TBT/N/BRA/420
Projeto de documento oficial da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil que propõe regulamento técnico que trata das especificações dos
combustíveis aquaviários comercializados pelos diversos
agentes econômicos em todo território nacional (11 páginas em português).

CANADÁ

G/TBT/N/CAN/98/Rev.1/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento
de Saúde do Canadá que tem como objetivo informar que
a revisão ao regulamento técnico que trata de produtos
perigosos no item berços infantis, foi adotada e entrou em
vigor em 18 de novembro de 2010.
G/TBT/N/CAN/278/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento
da Saúde do Canadá que tem como objetivo informar que
o regulamento técnico que trata de produtos nocivos à
saúde e brinquedos, entrou em vigor em 10 de dezembro
de 2010. O regulamento técnico que trata dos limites de
fitalatos em brinquedos entrará em vigor 6 meses após a
sua data de adoção.
G/TBT/N/CAN/326
Projeto de documento oficial do Departamento da Indústria do Canadá que propõe regulamento técnico de requisitos mínimos e gerais para a certificação de equipamentos de radiocomunicação (2 páginas em inglês e francês).

CATAR

G/TBT/N/QAT/196/Corr.2
Correção ao projeto de documento oficial do Departamento de Normalização e Metrologia do Catar que tem como
objetivo informar o valor máximo de cádmio, chumbo e
mercúrio, em que não deve exceder os seguintes valores:
Cádmio: 0,002; Chumbo: 0,003; Mercúrio: 0.002.

CHILE

G/TBT/N/CHL/150/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do Ministério da
Habitação e Urbanismo do Chile que tem como objetivo
informar atualização do rascunho do regulamento técnico
que trata dos requisitos mínimos de desenho, instalação
e operação para elevadores eletromecânicos.

CHINA

G/TBT/N/CHN/775
Projeto de documento oficial da Administração de
Acreditação e Certificação da China que propõe regulamento técnico que trata de requisitos gerais e
implementação de regras para a certificação compulsória
para aparelhos de alarme contra incêndio (31 páginas em
chinês).
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G/TBT/N/CHN/776
Projeto de documento oficial da Administração de
Acreditação e Certificação da China que propõe regulamento técnico que trata de regras para a certificação
compulsória para produtos para construção resistentes
ao fogo (Fire Fighting Apparatus) (Resisting Building
Component Products) (20 páginas em chinês).
G/TBT/N/CHN/777
Projeto de documento oficial da Administração de
Acreditação e Certificação da China que propõe regulamento técnico que trata de regras para a certificação
compulsória de substâncias contidas em equipamentos
de combate a incêndio (Fire Fighting Apparatus)
(Extinguishing Agents) (24 páginas em chinês).
G/TBT/N/CHN/778
Projeto de documento oficial da Administração de
Acreditação e Certificação da China que propõe regulamento técnico que trata de regras para a certificação
compulsória de sistemas e produtos de combate a incêndio por meio da utilização de extintores que se utilizam de espuma produzida mecanicamente (Fire Fighting
Apparatus) (Foam Extinguishing Systems and Products)
(46 páginas em chinês).
G/TBT/N/CHN/779
Projeto de documento oficial da Administração de
Acreditação e Certificação da China que propõe regulamento técnico que trata de regras para a certificação
compulsória de sistemas e equipamentos com chuveiros automáticos para a extinção de incêndios (Sprinkler)
(67 páginas em chinês).
G/TBT/N/CHN/780
Projeto de documento oficial da Administração de
Acreditação e Certificação da China que propõe regulamento técnico que trata de regras para a certificação
compulsória de mangueiras de incêndio (19 páginas em
chinês).
G/TBT/N/CHN/781
Projeto de documento oficial da Administração de
Acreditação e Certificação da China que propõe regulamento técnico que trata de regras para a certificação
compulsória para equipamentos de proteção contra incêndios para bombeiros (19 páginas em chinês).

exporte do país, notificado como G/TBT/N/COL/67/Add.2.
Por este motivo, se habilita um novo prazo para comentários até o dia 19 de abril de 2011.
G/TBT/N/COL/96/Add.4/Rev.1
Revisão ao adendo do projeto de documento oficial do
Ministério de Minas e Energia da Colômbia, que tem como
objetivo informar as modificações ao regulamento técnico
(Decreto n° 2629) que trata das disposições para promover o uso de biocombustíveis no país, assim como medidas aplicáveis aos veículos e demais artefatos a motor
que utilizem combustíveis para seu funcionamento, foi estabelecido um prazo final para comentários até o dia 15
de março de 2011.
G/TBT/N/COL/96/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério de
Minas e Energia da Colômbia, que tem como objetivo informar que mediante as modificações ao regulamento técnico que trata das disposições para promover o uso de
biocombustíveis no país, assim como medidas aplicáveis
aos veículos e demais artefatos a motor que utilizem combustíveis para seu funcionamento, foi estabelecido um
prazo final para comentários até o dia 15 de março de
2011.
G/TBT/N/COL/157/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Proteção Social da Colômbia que tem como objetivo informar que a data final para comentários ao regulamento
técnico que trata dos requisitos de saúde e segurança
que devem ser obedecidos pelos produtos de carne processados, embalados, armazenados, transportados,
comercializados, vendidos, importados ou exportados, foi
prorrogada até o dia 14 de fevereiro de 2011.

COMUNIDADE EUROPÉIA

G/TBT/N/EEC/258/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial da Comissão
Européia que tem como objetivo informar que a validade
da Decisão 2009/251/CE, notificada como G/TBT/N/EEC/
258, que assegura que os produtos de consumo que não
contenham Dimetil Fumarato, necessita ser prolongada.
O texto adotado foi publicado no Jornal Oficial em 20 de
março de 2009.

COLÔMBIA

G/TBT/N/COL/67/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Proteção Social da Colômbia que tem como objetivo informar que existe um projeto de modificação do Decreto
nº 616 pelo qual coloca em vigor o regulamento técnico
que trata dos requisitos que devem cumprir o leite destinado ao consumo humano que se obtenha, processe,
empacote, transporte, comercialize, venda, importe ou

G/TBT/N/EEC/300/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Comissão
Européia que tem como objetivo informar que o Regulamento (UE) nº 1103/2010 estabelecido mediante a Diretiva
2006/66 CE, que trata da etiquetagem para baterias
recarregáveis, baterias automotivas e acumuladores elétricos foi adotado em, 29 de Novembro de 2010 e publicado no Jornal Oficial da Comunidade Européia L313, em,
30 de Novembro de 2010.
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G/TBT/N/EEC/354
Projeto de documento oficial da Comissão Européia que
propõe emenda à Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que inclui a imidaclopride, que pode
ser utilizada em produtos biocidas, na lista de substâncias ativas da União Européia (5 páginas, em inglês).

G/TBT/N/KOR/303
Projeto de documento oficial da Agência de Tecnologia e
Normalização (Kats) da Coréia do Sul que propõe regulamento técnico que trata de critérios de segurança para
produtos industriais de revestimento (PVC) sujeitos à marca
de qualidade e segurança (5 páginas em coreano).

G/TBT/N/EEC/355
Projeto de documento oficial da Comissão Européia que
trata da exclusão de determinadas substâncias ativas,
que podem ser usadas em produtos biocidas, do Anexo I,
IA e IB da Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (5 páginas em inglês).

G/TBT/N/KOR/304
Projeto de documento oficial da Agência de Tecnologia e
Normalização (Kats) da Coréia do Sul propondo regulamento técnico que trata da revisão dos critérios de segurança para os produtos industriais sujeitos à autorregulação
(papel de parede, linóleo e brinquedos) (4 páginas em
coreano).

G/TBT/N/EEC/356
Projeto de documento oficial da Comissão Européia que
propõe emenda à Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que trata da inclusão da substância
química 4,5-dicloro-2-octil-2h-isotiazol-3-ona, que pode ser
usada em produtos biocidas, na lista de substâncias ativas da União Europeia (5 páginas em inglês).
G/TBT/N/EEC/357
Projeto de documento oficial da Comissão Européia que
propõe emenda à Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que trata da inclusão da substância
abamectin, que pode ser usada em produtos biocidas, na
lista de substâncias ativas da União Européia (5 páginas
em inglês).
G/TBT/N/EEC/358
Projeto de documento oficial da Comissão Européia que
propõe Regulamento (UE) nº 473/2010, de 31 de maio de
2010, que proíbe a venda de determinados produtos químicos (Politereftalato Etileno-PET), originados no Irã,
Paquistão e Emirados Árabes (acima dos limites de certas concentrações) a membros do público em geral. As
vendas de concentrações mais elevadas só serão permitidas aos usuários que possam documentar uma necessidade legítima para usar tais substâncias (21 páginas
em inglês, francês e espanhol).
G/TBT/N/EEC/359
Projeto de documento oficial da Comissão Européia recusando a autorização sobre alegações nutricionais sobre
os alimentos, que não se refiram à redução do risco de
doenças, desenvolvimento, e saúde das crianças, em
conformidade com o artigo 18 (5) do Regulamento (CE) nº
1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, datado de 20 de Dezembro de 2006 (9 páginas em inglês).

COSTA RICA

G/TBT/N/CRI/41/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Economia, Indústria e Comércio da Costa Rica que tem
como objetivo informar que o regulamento técnico que trata dos requisitos de inscrição para o registro de variedades comerciais, notificado como G/TBT/N/CRI/41, sofreu
alterações em seu âmbito de aplicação para incluir todas
as variedades vegetais de todos os cultivos destinados à
comercialização nos países da região da América Central
para melhoria de sua aplicabilidade. Com isso, abre-se
um prazo para comentários por um período de 30 dias.
G/TBT/N/CRI/51/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Economia, Indústria e Comércio da Costa Rica que tem
como objetivo informar que o regulamento técnico que trata dos registros, utilização e controle de pesticidas sintéticos elaborados, de ingredientes ativos de qualidade técnica, de complementos e de substâncias afins para uso
agrícola, sofreu modificações visando melhorar sua transparência.
G/TBT/N/CRI/59/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Economia, Indústria e Comércio da Costa Rica que tem
como objetivo informar que o regulamento técnico que trata dos requisitos para o registro de pesticidas de uso doméstico, na jardinagem, na saúde pública e por empresas controladoras de pragas, sofreu modificações visando melhorar sua transparência.

DINAMARCA
CORÉIA DO SUL

G/TBT/N/KOR/302
Projeto de documento oficial da Agência de Alimentos e
Medicamentos da Coréia do Sul que propõe regulamento
técnico que trata da rotulagem para alimentos funcionais
a saúde (1 página em coreano).

G/TBT/N/DNK/86
Projeto de documento oficial da Agência de Alimentos e
Veterinária da Dinamarca que propõe regulamento técnico que trata de outras substâncias além das vitaminas e
minerais aos alimentos, incluindo suplementos alimentares (sem indicação do idioma e do número de páginas).
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EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

G/TBT/N/ARE/57
Projeto de documento oficial da Autoridade de Normalização e Metrologia dos Emirados Árabes que propõe regulamento técnico que trata de requisitos de etiquetagem
especificando a eficiência energética, classificação, definições e termos para ar condicionado (9 páginas em árabe).
G/TBT/N/ARE/58
Projeto de documento oficial da Autoridade de Normalização e Metrologia dos Emirados Árabes que propõe regulamento técnico que trata de requisitos de rotulagem para
embalagem de produtos de tabaco (8 páginas em árabe).

Normalização - INEN que propõe regulamento técnico
(PRTE INEN 028 ) que trata de requisitos para combustíveis de fabricação nacional ou importados comercializados
na República do Equador (7 páginas em espanhol).
G/TBT/N/ECU/67
Projeto de documento oficial do Instituto Equatoriano de
Normalização - INEN que propõe regulamento técnico que
trata de requisitos e métodos de ensaio destinados à avaliação da conformidade e etiquetagem para os pneus fabricados ou importados, comercializados na República do
Equador (PEC INEN 004) (8 páginas em espanhol).

ESTADOS UNIDOS

G/TBT/N/ARE/59
Projeto de documento oficial da Autoridade de Normalização e Metrologia dos Emirados Árabes que propõe regulamento técnico que trata de definição, requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio, transporte, armazenagem e rotulagem para leite e produtos derivados
do leite (3 páginas em árabe).

G/TBT/N/USA/151/Add.5
Adendo ao projeto de documento oficial da Comissão
Federal de Comércio que tem como objetivo aprovar as
alterações relativas a Norma para Etiquetagem dos Aparelhos que trata da Independência Energética e Segurança estabelecendo requisitos para a etiquetagem de televisores, acrescentadas na seção 325.

G/TBT/N/ARE/60
Projeto de documento oficial da Autoridade de Normalização e Metrologia dos Emirados Árabes que propõe regulamento técnico que trata de definição, requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio, transporte, armazenagem e rotulagem para peixes e produtos derivados de peixes (6 páginas em árabe).

G/TBT/N/USA/196/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial da Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos que tem como
objetivo informar que os comentários devem ser enviados
até 14 de fevereiro de 2011.

G/TBT/N/ARE/61
Projeto de documento oficial da Autoridade de Normalização e Metrologia dos Emirados Árabes que propõe emenda ao regulamento técnico que trata dos requisitos gerais
para veículos automotores (13 páginas em árabe).

EQUADOR

G/TBT/N/ECU/26/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Instituto
Equatoriano de Normalização que tem como objetivo informar que a proposta de regulamento técnico RTE INEN
028 que trata de combustíveis sejam de fabricação nacional ou importados, comercializados na República do Equador e notificada como G/TBT/N/ECU/26, foi retirada.
G/TBT/N/ECU/34/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Direção de
Políticas do Comércio do Equador que tem como objetivo
informar a modificação da Resolução nº 118-2008 que contém o projeto de regulamento técnico que trata da eficiência energética em artefatos de refrigeração de uso doméstico.
G/TBT/N/ECU/66
Projeto de documento oficial do Instituto Equatoriano de

G/TBT/N/USA/291/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento
de Energia dos Estados Unidos que tem como objetivo
informar a correção da data da entrada em vigor, como
sendo, em 22 de dezembro de 2010.
G/TBT/N/USA/440/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do departamento
de energia dos Estados Unidos propondo esclarecer certos termos e linguagem relacionados com motores elétricos nos regulamentos para equipamentos industriais e
comerciais atualizando as referências para a indústria e
para avaliar motores elétricos, solicitando comentários,
dados e demais informações que permitam ao Departamento de Energia promulgar um regulamento final.
G/TBT/N/USA/476/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento
de Agricultura que propõe novas regras de endereçamento
do país de origem para a rotulagem do mel embalado de
qualquer safra, em virtude da exigência contida na Norma
de 2008 sobre Conservação de Energia e Alimentos.
G/TBT/N/USA/500/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Agência Federal do Comércio que tem como objetivo informar que os
comentários devem ser escritos até 28 de janeiro de 2011.
G/TBT/N/USA/507/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento
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de Segurança do Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos
que estabelece como regra final o Regulamento n° 226,
"Mitigação de ejeção', destinada a atenuar a projeção
parcial e completa dos ocupantes do veículo através de
janelas laterais em acidentes, principalmente acidentes
de rolagem. O regulamento aplica-se aos veículos a motor com uma avaliação do peso bruto (peso máximo total
permitido ao veículo rodoviário ou reboque quando carregado (GVWR) de 4.536 quilogramas (kg) ou menos (10.000
libras (lb) ou menos). Essa regra adota uma fase gradual
para o atendimento às novas exigências, com início no
dia 1 de Setembro de 2013, até 01 de setembro de 2017,
quando todos os veículos deverão estar adaptados, a
excepção dos veículos alterados e veículos produzidos
em mais de uma fase, para os quais será fornecido tempo
adicional para cumprir os requisitos.
G/TBT/N/USA/510/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos que tem como objetivo
informar a data da entrada em vigor, como sendo, em 01
de janeiro de 2012.
G/TBT/N/USA/540/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do da Comissão
de Segurança de Produtos ao Consumidor dos Estados
Unidos que tem como objetivo informar que o documento
notificado como G/TBT/N/USA/540, referente ao regulamento técnico que trata dos requisitos de segurança para
brinquedos, deve ser corrigido em relação ao número do
artigo que deve ser enumerado como “outro”.
G/TBT/N/USA/551/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Agência de
Eficiência Energética e Energias Renováveis (OEERE),
do Departamento de Energia (DOE) dos Estados Unidos
propondo regulamentação para alterar os procedimentos
de ensaio para refrigeradores, freezers de geladeira e
freezers, necessários para a medição do consumo de
energia para esses produtos.
G/TBT/N/USA/553/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do da Comissão
de Segurança de Produtos ao Consumidor dos Estados
Unidos que tem como objetivo informar que o documento
notificado como G/TBT/N/USA/553, referente ao regulamento técnico que trata de banheiras infantis, deve ser
corrigido em relação ao número do artigo que deve ser
enumerado como “outro”.
G/TBT/N/USA/562/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial da Comissão de
Segurança de Produtos ao Consumidor dos Estados Unidos que tem como objetivo informar que o documento
notificado como G/TBT/N/USA/562, referente ao regulamento técnico que trata de película de vinil auto-adesiva
(removível) para crianças, deve ser corrigido em relação
ao número do artigo que deve ser enumerado como “outro”.

G/TBT/N/USA/563/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do da Comissão
de Segurança de Produtos ao Consumidor dos Estados
Unidos que tem como objetivo informar que o documento
notificado como G/TBT/N/USA/563, referente ao regulamento técnico que trata de tapetes infantis, deve ser corrigido em relação ao número do artigo que deve ser enumerado como “outro”.
G/TBT/N/USA/564/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento
de Proteção ao Consumidor dos Estados Unidos que aprova o regulamento técnico que trata de berços para crianças em resposta à Diretiva 104 do CPSIA especificando
que tais normas serão aplicadas a qualquer um que fabrique, distribua ou comercialize de qualquer forma, berços
usados ou novos. O regulamento foi aprovada pelo Diretor
do Federal Register, em 28 de junho de 2011 e entrará em
vigor na mesma data.
G/TBT/N/USA/567/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do da Comissão
de Segurança de Produtos ao Consumidor dos Estados
Unidos que tem como objetivo informar que o documento
notificado como G/TBT/N/USA/567, referente ao regulamento técnico estabelecendo os requisitos e fornecendo
os critérios para o processo de acreditação de terceira
parte como organismo de avaliação da conformidade para
efetuar os ensaios nos moldes previstos no regulamento
da CPSC, sobre tecidos Inflamáveis, relativo aos produtos têxteis infantis deve ser corrigido em relação ao número do artigo que deve ser enumerado como “outro”
G/TBT/N/USA/568/Corr.2
Correção ao projeto de documento oficial do da Comissão
de Segurança de Produtos ao Consumidor dos Estados
Unidos que tem como objetivo informar que o documento
notificado como G/TBT/N/USA/568, referente ao regulamento técnico estabelecendo os requisitos e fornecendo
os critérios para o processo de acreditação de terceira
parte como organismo de avaliação da conformidade para
efetuar os ensaios nos moldes previstos no regulamento
da CPSC, sobre tecidos Inflamáveis, relativo aos produtos infantis tais como colchão, protetor de colchão, e/ou
colchão para cama Box, deve ser corrigido em relação ao
número do artigo que deve ser enumerado como “outro”.
G/TBT/N/USA/570/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial da Comissão de
Defesa do Consumidor (CPSC) que tem como objetivo
informar que o documento notificado como G/TBT/N/USA/
570, referente ao regulamento técnico que estabelece os
requisitos e fornece os critérios para o processo de
acreditação de terceira parte como organismo de avaliação da conformidade para efetuar os ensaios nos moldes
previstos no regulamento da CPSC, sobre andadores infantis, deve ser corrigido em relação ao número do artigo
que deve ser enumerado como “outro”.
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G/TBT/N/USA/572/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial da Comissão de
Segurança dos Produtos de Consumo (CPSC) que tem
como objetivo informar que o documento notificado como
G/TBT/N/USA/572, referente ao regulamento técnico que
estabelece os requisitos para a acreditação de terceiros
como Organismos de Avaliação da Conformidade para efetuar os ensaios em veículos do tipo kart (youth all–terrain
vehicles) projetados principalmente para crianças, deve
ser corrigido em relação ao número do artigo que deve ser
enumerado como “outro”.
G/TBT/N/USA/591/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento
de Proteção ao Consumidor dos Estados Unidos que tem
como objetivo informar que os comentários devem ser
enviados até 04 de março de 2011.
G/TBT/N/USA/591/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial do Departamento de Proteção ao Consumidor dos Estados Unidos que
tem como objetivo informar alteração na Seção 5.32. E
que os comentários devem ser enviados até 04 de março
de 2011.
G/TBT/N/USA/593/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Departamento
Comercial de Tabaco e Álcool dos Estados Unidos que
propõe regulamento técnico que prorroga por mais 60 dias
o período para comentários (até 4 de março de 2011) sobre o uso dos termos sobre o fabrico do vinho (Vinificação)
nos rótulos de vinho e na publicidade.

de sistemas de propulsão para planadores (5 páginas em
Inglês).
G/TBT/N/USA/610
Projeto de documento oficial da Agência Federal de Ferrovias dos EUA que propõe regulamento técnico que trata
de veículos para inspeção e manutenção de vias férreas
ou semelhantes (5 páginas em Inglês).
G/TBT/N/USA/611
Projeto de documento oficial da Agência de Serviços Agrícola que propõe regulamento técnico para frutas e verduras (6 páginas em Inglês).
G/TBT/N/USA/612
Projeto de documento oficial da Agência Ferroviária Federal que propõe revisão dos regulamentos técnicos para a
segurança das locomotivas em estradas de ferro. (40 páginas em inglês).
G/TBT/N/USA/613
Projeto de documento oficial da Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos que propõe regulamento
técnico para termômetros (11 páginas em inglês).
G/TBT/N/USA/614
Projeto de documento oficial da Agência de Medicamentos e Alimentos que propõe regulamento técnico para produtos do tabaco (8 páginas em inglês).

FORMOSA (TPKM)
G/TBT/N/USA/601/Corr.1
Correção ao projeto de documento oficial da Agência de
Segurança do Consumidor dos EUA que tem como objetivo informar que o documento notificado como G/TBT/N/
USA/601, referente ao regulamento técnico que trata de
pijamas para crianças, deve ser corrigido em relação ao
número do artigo que deve ser enumerado como “outro”.
G/TBT/N/USA/607
Projeto de documento oficial da Agência de Medicamentos e Alimentos dos EUA que propõe regulamento técnico
que trata da rotulagem para produtos alimentícios (2 páginas em Inglês).
G/TBT/N/USA/608
Projeto de documento oficial da Agência de Medicamentos e Alimentos dos EUA que propõe regulamento técnico
para sementes (6 páginas em Inglês).
G/TBT/N/USA/608/Rev.1
Revisão no projeto de documento oficial da Agência de
Medicamentos e Alimentos dos EUA para alterar o regulamento federal sobre sementes (ervas venenosas) (Federal Noxious Weed Act - FNWA) (6 páginas em Inglês).
G/TBT/N/USA/609
Projeto de documento oficial da Agência Federal de Aviação dos EUA que propõe regulamento técnico que trata

G/TBT/N/TPKM/96
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização, Inspeção e Metrologia (BSMI) que propõe regulamento
técnico que trata da rotulagem para recipientes, embalagens e contêineres de plásticos (2 páginas em inglês).

FRANÇA

G/TBT/N/FRA/120
Projeto de documento oficial do Ministério da Economia,
da Indústria e Emprego da França que propõe regulamento técnico que trata da alteração da Diretiva, de 19 de
outubro de 2006, relativa à utilização de aparelhos para a
fabricação de determinados gêneros alimentícios (4 páginas em francês).
G/TBT/N/FRA/121
Projeto de documento oficial do Ministério do Interior, de
Ultramar, das autoridades locais e da imigração da França propondo regulamento técnico que trata do texto que
fixa as regras de segurança em locais públicos que ofereçam o risco de incêndio e pânico, estabelecendo os procedimentos para o seu controle. (13 páginas em francês)
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HONG-KONG

G/TBT/N/HKG/38
Projeto de documento oficial do Departamento de Suprimentos de Água de Hong Kong, China propondo regulamento técnico que trata do Programa Voluntário de
etiquetagem de eficiência hídrica para máquinas de lavar
(24 páginas incluindo anexos em Inglês).

INDONÉSIA

G/TBT/N/IDN/33/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Indústria da Indonésia que trata dos requisitos de qualidade, amostragem, métodos de ensaio, marcação, embalagem e obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos
contidos na SNI 07-3567-2006 para chapas de aço
laminadas a frio e tiras, notificado pelo documento G/TBT/
N/IDN/33, datado de 10 de fevereiro de 2010, informando
que o projeto foi estabelecido por meio do Regulamento
do Ministério da Indústria nº 90/M-IND/PER/8/2010.
G/TBT/N/IDN/36/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Indústria da Indonésia que trata dos requisitos de segurança estabelecidos pela norma SNI 1049-2008 para bicicletas, notificado pelo documento G/TBT/N/IDN/36, datado de 24 de março de 2010, informando que o projeto foi
estabelecido por meio do Regulamento do Ministério da
Indústria nº 114/M-IND/PER/10/2010.
G/TBT/N/IDN/39/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Indústria da Indonésia que trata dos requisitos técnicos
estabelecidos pela norma SNI 2547:2008 sobre a
certificação compulsória para os medidores de água produzidos, distribuídos e comercializados no país, notificado pelo documento G/TBT/N/IDN/39, datado de 17 de junho de 2010, informando que o projeto foi estabelecido
por meio do Regulamento do Ministério da Indústria nº
112/M-IND/PER/11/2010.
G/TBT/N/IDN/40/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Indústria da Indonésia que trata da definição, requisitos
de qualidade, amostragem, métodos de ensaio e requisitos de marcação para veículos, notificado pelo documento G/TBT/N/IDN/40, datado de 29 de junho de 2010, informando que o projeto foi estabelecido por meio do Regulamento do Ministério da Indústria nº 120/M-IND/PER/11/
2010.
G/TBT/N/IDN/48
Projeto de documento oficial da Agência Nacional para o
controle de Drogas e Alimentos da república da Indonésia
que propõe regulamento técnico (HK 03.1.23.06.10.5166/
2010) que trata da inclusão de informações sobre subs-

tâncias particulares, teor alcoólico e data de validade nos
rótulos apostos nos medicamentos tradicionais, complementos medicinais e nos alimentos (7 páginas em
indonésio).

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/479/Suppl.1
Tradução extra-oficial para o inglês feita pela Delegação
da Comunidade Européia da proposta de regulamento técnico de Israel que trata de requisito de marcação para
instalações e sistemas de restrição para alertar e garantir
a segurança contra a exposição ao sol do metal e/ou das
peças de plástico, a fim de impedir uma possível queimadura por parte de uma criança ao entrar em contato, ou
acomodar-se no assento. Observa-se a disponibilidade de
traduções dos textos completos em espanhol e francês.

JAPÃO

G/TBT/N/JPN/351
Projeto de documento oficial do Ministério de Economia,
Indústria e Comércio do Japão que propõe regulamento
técnico que trata de requisitos de segurança para aspiradores de pó elétricos, lâmpadas LED e baterias de íon
lítio (sem indicação do número de páginas e idioma).
G/TBT/N/JPN/352
Projeto de documento oficial da Agência de Negócios do
Consumidor que propõe revisão parcial ao regulamento
técnico que trata de requisitos de qualidade e etiquetagem
para purificadores de água (1 página em inglês).

KUWAIT

G/TBT/N/KWT/52
Projeto de documento oficial da Autoridade Pública para
Indústria do Kuwait que propõe regulamento técnico que
trata de requisitos de rotulagem para balas (jelly candy)
(10 páginas em árabe e 8 páginas em inglês).
G/TBT/N/KWT/53
Projeto de documento oficial da Autoridade Pública para
Indústria do Kuwait que propõe regulamento técnico que
trata de requisitos de rotulagem para maionese (5 páginas em árabe e 5 páginas em inglês).
G/TBT/N/KWT/54
Projeto de documento oficial do Departamento de Normalização e Metrologia do Kuwait que propõe regulamento
técnico que trata de requisitos de segurança para a resistência ao impacto por parte dos veículos automotores (veículos de passageiros, veículos de passageiros multi-usos,
caminhões e ônibus) (10 páginas em inglês e 15 páginas
em árabe).
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MALÁSIA

G/TBT/N/MYS/18
Projeto de documento oficial do Ministério do Transporte
da Malásia que propõe regulamento técnico que trata da
alteração do Regulamento nº 1987 sobre transporte rodoviário 2007. (7páginas, em inglês e malaio). Adicionalmente,
os Regulamentos n°s: 65; 96; e 137 que tratam de todos
os veículos foram alterados de forma a incluir requisitos
de conformidade sobre especificações pertinentes a fixação dos bancos, iluminação e estruturação de veículos
destinados ao transporte público.
G/TBT/N/MYS/19
Projeto de documento oficial do Ministério da Saúde da
Malásia que propõe regulamento técnico que trata de dispositivos de segurança para veículos rodoviários (3 páginas em inglês e em malaio).
G/TBT/N/MYS/20
Projeto de documento oficial do Ministério de Transporte
da Malásia que propõe regulamento técnico que trata de
sistemas e revestimentos dos freios, e pneus em veículos
rodoviários (3 páginas em inglês).
G/TBT/N/MYS/21
Projeto de documento oficial do Ministério de Transporte
da Malásia que propõe regulamento técnico que trata de
requisitos de segurança para cintos de segurança em veículos rodoviários (2 páginas em inglês e malaio).
G/TBT/N/MYS/22
Projeto de documento oficial do Ministério de Transporte
da Malásia que propõe regulamento técnico que trata de
requisitos de segurança para capacetes (2 páginas em
inglês).
MÉXICO

G/TBT/N/Notif.95/28/Add.3
Adendo ao projeto de documento oficial do México que
tem como objetivo informar que o regulamento técnico que
trata de classificação, especificações e métodos de ensaio para calçados de proteção pessoal, foi publicado em
22 de dezembro de 2009 no Diário Oficial da Federação e
qualquer comentário deve ser dirigido à Direção Geral de
Normas da Secretaria de Economia.
G/TBT/N/MEX/178/Add.4
Adendo ao projeto de documento oficial da Secretaria de
Economia do México que tem como objetivo informar a
data da entrada em vigor, como sendo, em 01 de junho de
2011.

métodos de ensaio para capacetes de proteção, foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2010 e que
qualquer comentário deve ser dirigido à Direção Geral de
Normas da Secretaria de Economia.
G/TBT/N/MEX/186/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Secretaria de
Energia e Secretaria de Economia do México que tem
como objetivo informar que o regulamento técnico NOM008-SESH/SCFI - 2010 que trata da especificação de fabricação, materiais e métodos de ensaio para recipientes
transportáveis para gás liquefeito de petróleo – GLP, foi
publicado no Diário Oficial em 21 de dezembro de 2009 e
entrará em vigor em 60 dias após a data da publicação.
Com a entrada em vigor deste regulamento se cancela e
substitui os regulamentos técnicos NOM-011-SEDG-1999
e NOM-016-SEDG-2003.
G/TBT/N/MEX/189/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Secretaria de
Energia e Secretaria de Economia do México que tem
como objetivo informar que o regulamento técnico NOM053-SCT-2-2010 que trata de características,
especificações técnicas e requisitos de segurança para
guindastes móveis entrará em vigor 60 dias após sua publicação no Diário Oficial.
G/TBT/N/MEX/193/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial da Secretaria de
Saúde do México que tem como objetivo informar as respostas aos comentários sobre o regulamento técnico
NOM-001-SSA1 -2009 que trata do procedimento pelo qual
se revisará, atualizará e editará a farmacopéia no México.
G/TBT/N/MEX/200/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Secretaria de
Energia do México que tem como objetivo informar sobre
o regulamento técnico NOM-023-ENER-2010 que trata dos
limites, métodos de ensaio, etiquetagem e eficiência
energética para condicionadores de ar do tipo split.
G/TBT/N/MEX/206
Projeto de documento oficial da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do México que propõe regulamento técnico para sistemas de água potável (29 páginas
em espanhol).
G/TBT/N/MEX/207
Projeto de documento oficial da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do México que propõe regulamento técnico que trata de especificações e disposições
para bebidas não alcoólicas aromatizadas e bebidas
enriquecidas com cafeína (114 páginas em espanhol).

NOVA ZELÂNDIA
G/TBT/N/MEX/180/Add.2
Adendo ao projeto de documento oficial da Secretaria de
Trabalho e Previdência Social do México que tem como
objetivo informar que o regulamento técnico que trata de
requisitos de segurança, classificação, especificação e

G/TBT/N/NZL/52/Add.1
Adendo ao projeto de documento oficial do Ministério da
Defesa do Consumidor revisando e reeditando o regula-
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mento sobre produtos perigosos haja vista que o documento notificado como G/TBT/N/NZL/52 foi interpretado
erroneamente.
G/TBT/N/NZL/53/Corr.1
Correção sobre as alterações propostas para os itens 5,
6 e 8 contidos no documento notificado como G/TBT/N/
NZL/53 do Ministério do Desenvolvimento Econômico sobre eficiência energética, destinado aos produtos que consomem energia.
G/TBT/N/NZL/54
Projeto de documento oficial do Ministério do Desenvolvimento Econômico da Nova Zelândia que propõe regulamento técnico que trata da revisão das especificações
dos combustíveis para motor (regulamento 2008) (30 páginas em inglês).

OMÃ

G/TBT/N/OMN/105
Projeto de documento oficial do Ministério de Comércio e
Indústria de Omã que propõe regulamento técnico que
trata da nomenclatura, denominação, marcação, dimensão e capacidades de carga para pneus em veículos, caminhões, ônibus e reboques (12 páginas em árabe e 8
páginas em inglês).
G/TBT/N/OMN/106
Projeto de documento oficial do Ministério de Comércio e
Indústria de Omã que propõe regulamento técnico que
trata dos requisitos gerais para pneus em veículos, caminhões, ônibus e reboques (9 páginas em árabe e 8 páginas em inglês).
PARAGUAI

G/TBT/N/PRY/28/Add.1
Adendo ao documento oficial do Ministério da Indústria e
Comércio do Paraguai notificado como G/TBT/N/PRY/28
informando sobre a regulamentação da Lei nº 3107/2006,
que legisla sobre a importação, fabricação, montagem,
trânsito, transporte, armazenamento e comercialização
de pilhas e baterias primárias, de carbono, zinco e alcalinas de manganês, por intermédio da publicação do Decreto nº 4926, datado de 18 de agosto de 2010.

PERU

G/TBT/N/PER/31
Projeto de documento oficial do Ministério da Saúde do
Peru que propõe regulamento técnico que trata do registro, controle e da vigilância sanitária de produtos farmacêuticos, aparelhos médicos e produtos sanitários (162
páginas em espanhol).

G/TBT/N/PER/32
Projeto de documento oficial do Ministério da Saúde do
Peru que propõe Regulamento Técnico que trata da prevenção e controle dos riscos para o consumo de produtos
de tabaco (8 páginas, em espanhol).

REPÚBLICA TCHECA

G/TBT/N/CZE/142
Projeto de documento oficial do Ministério da Indústria e
Comércio da República Tcheca que propõe regulamento
técnico que trata de requisitos metrológicos e tecnológicos
para determinados dispositivos de medição, incluindo
métodos de ensaio para homologação e verificação de
"Sacarímetros” (7 páginas em tcheco).
G/TBT/N/CZE/143
Projeto de documento oficial do Ministério da Indústria e
Comércio da República Tcheca que propõe regulamento
técnico que trata de requisitos metrológicos e tecnológicos
para determinados dispositivos de medição, incluindo
métodos de ensaio para homologação e verificação de
“lactômetros” (medidor da densidade do leite) (7 páginas
em tcheco).
G/TBT/N/CZE/144
Projeto de documento oficial do Ministério da Indústria e
Comércio da República Tcheca que propõe regulamento
técnico que trata de requisitos metrológicos e tecnológicos
incluindo métodos de ensaio para a verificação e homologação de determinados instrumentos de medição destinados a preparação de diagnóstico, e terapêutica aplicada em pacientes “in vivo" (8 páginas em tcheco).

G/TBT/N/CZE/145
Projeto de documento oficial do Ministério da Indústria e
Comércio da República Tcheca que propõe regulamento
técnico que trata de requisitos metrológicos e técnicos
para determinados dispositivos de medição, incluindo
métodos de ensaio para homologação e verificação de
hidrômetros (linha laboratorial) com incrementos inferiores a 1 kg/m-3 exceto hidrômetros para a medição de
granularidade do solo (Casagrande) (7 páginas em tcheco).
G/TBT/N/CZE/146
Projeto de documento oficial do Ministério da Indústria e
Comércio da República Tcheca que propõe regulamento
técnico que trata de requisitos metrológicos e técnicos
para os dispositivos de medição, incluindo métodos de
ensaio para homologação e verificação de refratômetros
(laboratory Brix meters), com incrementos de 0,2 kg/hl-1
(6 páginas em tcheco).
G/TBT/N/CZE/147
Projeto de documento oficial do Ministério da Indústria e
Comércio da República Tcheca que propõe regulamento
técnico que trata de requisitos metrológicos e técnicos
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para determinados dispositivos de medição, incluindo
métodos de ensaio para homologação e verificação de
alcoômetros (laboratory alcoholmeters) com incrementos
menores ou iguais a 0,2%. (7 páginas em tcheco).

TAILÂNDIA

G/TBT/N/THA/361
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização
Industrial da Tailândia que propõe regulamento técnico que
trata dos requisitos gerais e de segurança para sistemas
de força ininterruptas – Parte I (57 páginas em tailandês).
G/TBT/N/THA/362
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização
Industrial da Tailândia que propõe regulamento técnico que
trata dos requisitos de compatibilidade eletromagnética
para sistemas de força ininterruptas – Parte II (36 páginas
em tailandês).
G/TBT/N/THA/363
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização
Industrial da Tailândia que propõe regulamento técnico que
trata dos métodos de ensaio e desempenho para sistemas de força ininterruptas – Parte III (107 páginas em
tailandês).

G/TBT/N/THA/365
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização
Industrial da Tailândia propondo regulamento técnico (TIS
2386-25XX) para resina alquídica e fenólicos utilizados em
solvente orgânico (anticorrosivo e antioxidante), na fabricação de tintas destinado a aço revestido na construção
e decoração em geral. (20 páginas em Tailandês).

UCRÂNIA

G/TBT/N/UKR/52
Projeto de documento oficial do Ministério da Política Industrial (MIP) da Ucrânia que propõe regulamento técnico
que trata da etiquetagem para gêneros alimentícios (sem
indicação do número de páginas e idioma).
G/TBT/N/UKR/53
Projeto de documento oficial do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio da Ucrânia que propõe regulamento técnico que trata de produtos alimentícios para
crianças (8 páginas em ucraniano).

G/TBT/N/THA/364
Projeto de documento oficial do Instituto de Normalização
Industrial da Tailândia propondo regulamento técnico (TIS
2386-25XX) para resina alquídica e fenólicos utilizados em
solvente orgânico (anticorrosivo e antioxidante), na fabricação de tintas destinado a aço revestido na construção
e decoração em geral. (20 páginas em Tailandês).
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Normas ISO Publicadas
Nesta seção são listadas as Normas ISO publicadas (fonte ABNT). Para sua aquisição, enviar
solicitação à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, à Av. 13 de maio, 13 - 28º andar - Rio
de Janeiro - RJ, tel.: (21) 3974-2300, fax (21) 2220-1762.
ISO/IEC JTC 1 - Information
technology
ISO/IEC 11581-10:2010
Information technology - User interface
icons - Part 10: Framework and general guidance
ISO/IEC 13888-2:2010
Information technology - Security
techniques-Non-repudiationPart2:Mechanisms using symmetric
techniques
ISO/IEC 14496-10:2010
Information technology - Coding of
audio-visual objects - Part 10:
Advanced Video Coding
ISO/IEC 14496-11:2005 Amd 7:2010
ExtendedCore2D profile - Information
technology - oding of audio-visual
objects - Part 11: Scene description
and application engine
ISO/IEC 14957:2010
Information technology - Representation
of data element values - Notation of
the format
ISO/IEC 18033-3:2010
Information technology - Security
techniques - Encryption algorithms Part 3: Block ciphers
ISO/IEC 24727-6:2010
Identification cards - Integrated circuit
card programming interfaces - Part 6:
Registration authority procedures for
the authentication protocols for
interoperability
ISO/IEC 24787:2010
Information technology - Identification
cards - On- card biometric comparison
ISO/IEC 26300:2006 Cor 1:2010
Information technology - Open Document
Format for Office Applications
(OpenDocument) v1.0

ISO/IEC 27033-3:2010
Information technology - Security
techniques - Network security - Part 3:
Reference networking scenarios Threats, design techniques and control
issues
ISO/IEC 29109-10:2010
Information technology - Conformance
testing methodology for biometric
data interchange formats defined in
ISO/IEC 19794 - Part 10: Hand
geometry silhouette data
ISO/IEC 29183:2010
Information technology - Office
equipment - Method for measuring digital copying productivity of a single
one-sided original
ISO/IEC 9796-2:2010
Information technology - Security
techniques - Digital signature
schemes giving message recovery Part 2: Integer factorization based
mechanisms
ISO/IEC TR 24725-3:2010
Information technology for learning,
education and training - Supportive
technology and specific integration Part 3: Platform and Media Taxonomy
(PMT)
ISO/TC
pulps

06 - Paper, board and

ISO 12625-8:2010
Tissue paper and tissue products Part 8: Water- absorption time and
water-absorption capacity, basketimmersion test method
ISO/TC 08 - Ships and marine
technology

ISO/TC 17 - Steel
ISO 15510:2010
Stainless steels - Chemical composition
ISO/TC 21 - Equipment for fire
protection and fire fighting
ISO 12239:2010
Smoke alarms using scattered light,
transmitted light or ionization
ISO 7240-3:2010
Fire detection and alarm systems Part 3: Audible alarm devices
ISO/TC 22 - Road vehicles
ISO 15031-1:2010
Road vehicles - Communication
between vehicle and external
equipment for emissions-related
diagnostics - Part 1: General
information and use case definition
ISO 8820-4:2010
Road vehicles - Fuse-links - Part 4:
Fuse-links with female contacts (type
A) and bolt-in contacts (type B) and
their test fixtures
ISO/TC 23 - Tractors and machinery
for agriculture and forestry
ISO 4254-11:2010
Agricultural machinery - Safety - Part
11: Pick-up balers
ISO/TC 28 - Petroleum products
and lubricants
ISO 7745:2010
Hydraulic fluid power - Fire-resistant
(FR) fluids - Requirements and
guidelines for use

ISO 30006:2010
Ship recycling management systems
- Diagrams to show the location of
hazardous materials onboard ships
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ISO/TC 44 Welding and allied
processes
ISO 11666:2010
Non-destructive testing of welds Ultrasonic testing - Acceptance levels
ISO17640:2010
Non-destructive testing of welds Ultrasonic testing - Techniques,
testing levels, and assessment
ISO 18274:2010
Welding consumables - Solid wire
electrodes, solid strip electrodes,
solid wires and solid rods for fusion
welding of nickel and nickel alloys Classification
ISO/TC 58 Gas cylinders
ISO 11114-3:2010
Gas cylinders - Compatibility of
cylinder and valve materials with gas
contents - Part 3: Autogenous ignition
test for non-metallic materials in
oxygen atmosphere
ISO/TC 60 Gears
ISO/TR 15144-1:2010
Calculation of micropitting load
capacity of cylindrical spur and helical
gears - Part 1: Introduction and basic
principles
ISO/TC 61 Plastics
ISO 178:2010
Plastics - Determination of flexural
properties
ISO 3343:2010
Reinforcement yarns - Determination
of twist balance index
ISO 4602:2010
Reinforcements - Woven fabrics Determination of number of yarns per
unit length of warp and weft
ISO/TC 67 Materials, equipment
and offshore structures for
petroleum, petrochemical and
natural gas industries
ISO 13628-4:2010
Petroleum and natural gas industries
- Design and operation of subsea
production systems - Part 4: Subsea
wellhead and tree equipment

ISO 19901-3:2010
Petroleum and natural gas industries
- Specific requirements for offshore
structures - Part 3: Topsides structure
ISO 19906:2010
Petroleum and natural gas industries
- Arctic offshore structures

ISO/TC 127 Earth-moving machinery
ISO 6405-1:2004 Amd 1:2010
Additional symbols - Earth-moving
machinery - Symbols for operator
controls and other displays - Part 1:
Common symbols
ISO/TC 130 Graphic technology

ISO/TC 69 Applications of statistical
methods
ISO/TR 14468:2010
Selected illustrations of attribute
agreement analysis

ISO 12643-2:2010 12643-2:2010
Graphic technology - Safety
requirements for graphic technology
equipment and systems - Part 2:
Prepress and press equipment and
systems

ISO/TC 106 Dentistry
ISO 27020:2010
Dentistry - Brackets and tubes for use
in orthodontics
ISO/TC 107 Metallic and other
inorganic coatings
ISO 3613:2010
Metallic and other inorganic coatings
- Chromate conversion coatings on
zinc, cadmium, aluminium- zinc alloys
and zinc-aluminium alloys - Test
methods
ISO/TC 110 Industrial trucks
ISO 22915-14:2010
Industrial trucks - Verification of
stability - Part 14: Rough-terrain
variable-reach trucks
ISO/TC 117 Fans
ISO12759:2010
Fans - Efficiency classification for fans

ISO 12643-3:2010
Graphic technology - Safety
requirements for graphic technology
equipment and systems - Part 3: Binding
and finishing equipment and systems
ISO 12643-5:2010
Graphic technology - Safety
requirements for graphic technology
equipment and systems - Part 5: Standalone platen presses
ISO/TC 145 Graphical symbols
ISO 7010:2003 Amd 7:2010
Graphical symbols - Safety colours
and safety signs - Safety signs used
in workplaces and public areas
ISO/TC 146 Air quality
ISO 11771:2010
Air quality - Determination of timeaveraged mass emissions and
emission factors - General approach
ISO/TC 147 Water quality

ISO/TC 118 Compressors and
pneumatic tools, machines and
equipment
ISO 28927-4:2010
Hand-held portable power tools - Test
methods for evaluation of vibration
emission - Part 4: Straight grinders
ISO/TC 122 Packaging
ISO 22742:2010
Packaging - Linear bar code and twodimensional symbols for product
packaging
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ISO 9698:2010
Water quality - Determination of tritium
activity concentration - Liquid scintillation
counting method
ISO/TC 159 Ergonomics
ISO 24501:2010
Ergonomics - Accessible design Sound pressure levels of auditory
signals for consumer products

ISO 24502:2010
Ergonomics - Accessible design Specification of age-related luminance
contrast for coloured light
ISO/TC 164 - Mechanical testing of
metals
ISO 12737:2010
Metallic materials - Determination of
plane-strain fracture toughness
ISO/TC 172 - Optics and photonics
ISO/TR 14880-5:2010
Optics and photonics - Microlens
arrays - Part 5: Guidance on testing
ISO/TC 184 - Automation systems
and integration
ISO 13584-32:2010
Industrial automation systems and
integration - Parts library - Part 32:
Implementation resources: OntoML:
Product ontology markup language
ISO 13584-42:2010
Industrial automation systems and
integration - Parts library - Part 42:
Description methodology: Methodology
for structuring parts families
ISO 15531-44:2010
Industrial automation systems and
integration - Industrial manufacturing
management data - Part 44:
Information modelling for shop floor
data acquisition

ISO/TS 15926-4:2007 Amd 1:2010
Industrial automation systems and
integration - Integration of life-cycle
data for process plants including oil
and gas production facilities - Part 4:
Initial reference data
ISO/TC 204 - Intelligent transport
systems
ISO 17573:2010
Electronic fee collection - Systems
architecture for vehicle-related tolling
ISO/TC 205 - Building environment
design
ISO 16484-5:2010
Building automation and control
systems -Part 5: Data communication
protocol
SO/TC 206 - Fine ceramics
ISO 10676:2010
Fine ceramics (advanced ceramics,
advanced technical ceramics) - Test
method for water purification
performance of semiconducting
photocatalytic
materials
by
measurement of forming ability of
active oxygen
ISO/TC 207 management

Environmental

ISO 14005:2010
Environmental management systems
-Guidelines for the phased
implementation of an environmental
management system, including the
use of environmental performance
evaluation

ISO/TC 210 - Quality management
and corresponding general
aspects for medical devices
ISO 80369-1:2010
Small-bore connectors for liquids and
gases in healthcare applications - Part
1: General requirements
ISO/TC 211 - Geographic information/
Geomatics
ISO 19142:2010
Geographic information - Web Feature
Service
ISO/TC 213 - Dimensional and
geometrical product specifications
and verification
ISO 14405-1:2010
Geometrical product specifications
(GPS) - Dimensional tolerancing - Part
1: Linear sizes
ISO 14406:2010
Geometrical product specifications
(GPS) - Extraction
ISO/TC 229 - Nanotechnologies
ISO 10801:2010
Nanotechnologies - Generation of
metal nanoparticles for inhalation
toxicity testing using the evaporation/
condensation method
ISO 10808:2010
Nanotechnologies - Characterization
of nanoparticles in inhalation exposure
chambers for inhalation toxicity testing
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RESUMOS
Cópias dos artigos resumidos nesta seção podem ser obtidos no Inmetro - Biblioteca de Xerém
(Nixer), à Av. N. S. das Graças, 50, 25250-020, Xerém, Duque de Caxias, RJ, tel: (21) 2679-9293;
e-mail: bibli.xerem@inmetro.gov.br. No caso de solicitações através de e-mail ou carta, é necessário
informar o endereço completo e telefone. Os artigos apresentados aqui não refletem, necessariamente,
a opinião do Inmetro e são de responsabilidade exclusiva de seus autores.

a
aALIMENTO/QUALIDADE
DEFESA DO CONSUMIDOR
DI 4057 - Segurança alimentar e nutricional: pressupostos para uma nova cidadania?
Expõe-se a curiosa sequência de um conceito que, em menos de um século, mudou de forma e conteúdo doutrinário,
até se constituir num estatuto de cidadania. Thomas Mann, em sua utopia, e Rousseau, em seu pioneirismo pela
justiça social, assumiram com toda convicção esses postulados. De fato, numa leitura otimizada do conceito, já em
sua versão do século XXI, fica claramente configurada uma proposta de exercício pleno de cidadania, tendo na segurança alimentar seu núcleo de sustentação, que vai além, muito além, de se acessar três, quatro ou cinco boas
refeições ao dia, cobrindo todo o abecedário da nutrição de A (vitamina A) a Z (zinco).
NASCIMENTO, Amália Leonel; et al. Segurança alimentar e nutricional: pressupostos para uma nova cidadania?
Ciência & Cultura, out./nov./dez./2010, n° 4, p. 34-38
DI 4058 - Alimentos versus população: está ressurgindo o fantasma malthusiano?
Este trabalho recoloca na agenda dos debates mais cruciais dos nossos tempos a questão da população de alimentos
e seu consumo, seja na situação atual seja em suas projeções para o futuro. Resgata-se, em parte, a lógica e as
advertências de Thomas Malthus, o pastor religioso que, em sua época, fundou as bases de uma paradisciplina, hoje
com estatuto de disciplina curricular com muitas aplicações: a demografia.
ABRAMOVAY, Ricardo. Alimentos versus população: está ressurgindo o fantasma malthusiano? Ciência & Cultura,
out./nov./dez./2010, n° 4, p. 38-42.
DI 4059 - Alimentação e globalização: algumas reflexões
O artigo apresenta uma excelente síntese sobre as relações entre cultura, práticas alimentares e a história da humanidade. No prato, na mesa, na cozinha, nos bares e restaurantes, se opera o jogo da dinâmica sociocultural e ambiental,
com seus antecedentes, seus processos, valores, demandas e expectativas. A alimentação é uma das coproduções
da história.
PROENÇA, Rosana Pacheco da Costa. Alimentação e globalização: algumas reflexões. Ciência & Cultura, out./nov./
dez./2010, n° 4, p. 43-47.
DI 4060 - Publicidade de alimentos no Brasil: Avanços e desafios
Os desafios que devem ser enfrentados no controverso processo de regulamentação da propaganda de alimentos no
Brasil, ultrapassa em muito os objetivos de uma simples contribuição técnica e científica. O que está em foco, mais
que os argumentos, réplicas e tréplicas, é uma situação que confronta o interesse da saúde coletiva face ao discurso
e à prática de livre mercado. O objetivo do presente ensaio é descrever o processo brasileiro relativo à regulamentação
da publicidade de alimentos não saudáveis, contextualizando-o no cenário mundial, e debater os argumentos do setor
regulado contra a medida da Anvisa.
Publicidade de alimentos no Brasil: Avanços e desafios, Ciência & Cultura, out./nov./dez./2010, n° 4, p. 48-51.
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aESTRATÉGIA
DI 4061 - Sua empresa está na rede?
A maior parte do cenário competitivo não está estática, mas em fluxo, e isso vai continuar assim por um bom tempo;
a única coisa que sabemos ao certo, nesses casos, é que é hora de aprender muito, e muito rápido. Assim, a ordem
agora é TEA, ou seja, tentar, errar e aprender. E boa parte desse processo depende de pessoas que estão fora da
empresa. Daí a importância de cada companhia ter uma estratégia em relação às redes sociais. É o que afirma o
especialista em TI Silvio Meira, nesta entrevista exclusiva.
Sua empresa está na rede?HSM Management, São Paulo, nov./dez./2010, n° 83, p. 142-146
DI 4062 - A rede social de funcionários Nokia
As idéias e estruturas organizacionais diferenciadas da Nokia foram postas à prova entre o fim de 2008 e o início de
2009, quando, em vista das piores recessões que o setor viveu, resolveu-se envolver mais profundamente os funcionários em uma grande transformação da empresa. Criou-se o Booster Programme, para que as competências pudessem
emergir em cada projeto, em cada programa. Como mudanças de cima para baixo levam muito tempo, optou-se por
trabalhar com uma rede social online interna e workshops. Em seis meses, havia resultados para mostrar.
A rede social de funcionários Nokia. HSM Management, São Paulo, nov./dez./2010, n° 83, p. 156-164

aMARKETING
DI 4063 - Quando a marca tem cara
Algumas marcas corporativas são tão intimamente ligadas a um executivo que o mercado as percebe quase como
uma extensão dos valores, das crenças, do jeito de ver o mundo dos negócios e, às vezes, até de traços da personalidade dele. São como criaturas e criadores. Esta pesquisa apresenta os brand leaders brasileiros e mostra que se
dividem em duas gerações. A mais velha é capitaneada com nomes como Antonio Ermírio de Moraes/Votorantim e
Miguel Krigsner/O Boticário, enquanto a nova inclui gente como Paulo Borges/SPFW e Oskar Metsavaht/Osklen e
Viviane Senna/Instituto Ayrton Senna. Entre as dimensões de cada líder avaliado, a ética é a de maior peso para os
entrevistados, mais do que carisma ou mesmo performance.
Quando a marca tem cara . HSM Management, São Paulo, nov./dez./2010, n° 83, p. 48-58
DI 4064 - Sua empresa é tão concentrada nos clientes quanto pensa?
Muitos gestores supõe que seus produtos e serviços serão relevantes no futuro. No entanto, funcionários escondem
problemas, mercados mudam e, a menos que você realmente investigue permanentemente sua organização e faça
perguntas duras, poderá se iludir. Esse estudo mostra que as empresas em que funcionários e gestores escondem
problemas não conseguem ser realmente centradas nos clientes e propõe uma mudança cultural para que possam
evoluir.
BARWISE, Patrick; MEEHAN, Sean. Sua empresa é tão concentrada nos clientes quanto pensa? HSM Management,
São Paulo, nov./dez./2010, n° 83, p. 124-132
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aNORMALIZAÇÃO
DI 4065 - Normas técnicas ajudam a proteger o planeta
Após a publicação das normas sobre gases de efeito estufa, as ISO 14064 e ISO 14065, o organismo internacional
vem trabalhando junto com entidades de normalização de diversos países, inclusive a ABNT, na criação de três novas
normas de mudanças climáticas. Segundo o coordenador do Subcomitê 09 – Mudanças Climáticas, do ABNT/CB-38,
Alexandre Valadares Mello, a nova ISO 14066 trata das competências de registro das entidades que irão fazer as
validações dos projetos de gases de efeito estufa. Já a ISO 14067 chamada de norma de pegada de carbono para
produtos. O artigo ressalta a relevante contribuição que as normas técnicas tem para o meio ambiente, em especial no
controle das emissões de gases de efeito estufa.
Normas técnicas ajudam a proteger o planeta. Boletim ABNT, Rio de janeiro, nov./2010, n° 99, p. 3-9

aPROTEÇÃO/SEGURANÇA
DI 4066 - Confiabilidade dos desligadores térmicos automáticos de DPS
Os dispositivos de desconexão térmica, também chamados de desligadores automáticos, desligam os DPS a varistor
de óxido metálico em caso de aquecimento crítico deste. O artigo relata uma investigação sobre a estabilidade de
longo prazo destes desligadores, com diferentes processos de envelhecimento e condições de operação. Os resultados mostram que é necessário atender a certos requisitos fundamentais, especialmente no processo de produção.
WETTER, Martin; et al. Confiabilidade dos desligadores térmicos automáticos de DPS . Eletricidade Moderna, São
Paulo, dez./2010, n° 441, p. 94-105
DI 4067 - Para-raio estrutural e aterramento dentro do concreto armado
As normas que regulamentam a instalação de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) ficaram
adormecidas por aproximadamente 20 anos. Em 1993, a ABNT atualizou estas normas, que passaram a ser denominadas NBR 5419/93 e tiveram como referência as normas da IEC. Com a edição da norma, muitos conceitos foram
atualizados e novas técnicas passaram a compor os novos sistemas de proteção, fazendo com que eles atingissem
bons níveis de eficiência. Este trabalho enfoca o uso da barra adicional galvanizada a fogo dentro do concreto armado.
ALVES, Virgílio Borges. Para-raio estrutural e aterramento dentro do concreto armado. Lumière Electric, São Paulo,
nov./2010, n° 151, p. 76-86

a SUSTENTABILIDADE
DI 4068 - O banqueiro da natureza
O economista indiano Pavan Sukhdev é uma das maiores autoridades mundiais em valoração da biodiversidade e dos
negócios sustentáveis. Atualmente ele coordena o estudo Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB,
na sigla em inglês), uma iniciativa pioneira, patrocinada por diversos países europeus, que pretende atribuir um valor
monetário aos serviços prestados pela natureza, uma busca que ele classifica como “obsessão pessoal”. Nesta
entrevista especial, Sukhdev fala como governos e empresas estão começando a acordar para o real valor dos recursos renováveis.
O banqueiro da natureza. Brasil Sustentável, São Paulo, nov./dez./2010, n° 31, p. 28-31
DI 4069 - Do abstrato ao concreto
Numa sociedade inundada por mensagens, as empresas que desejam comunicar ações de sustentabilidade terão de
encontrar formas eficientes de vencer a desconfiança do público. A conclusão é da pesquisa apresentada no segundo
evento do Sustentável 2010, promovido pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável.
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CEBDS, em Porto Alegre. A reunião atraiu especialistas da iniciativa privada, do poder público e do mundo acadêmico
para discutir formas de comunicar e educar a sociedade. A reportagem mostra com detalhes o resultado da pesquisa
que apontou , como verdadeiro desafio para as empresas, a comunicação dos avanços em sustentabilidade por meio
de fatos concretos
Do abstrato ao concreto. Brasil Sustentável, São Paulo, nov./dez./2010, n° 31, p. 36-41

DI 4070 - Negócios com a natureza
O Protocolo de Nagoya, aprovado pela 10° Conferência da Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB),
promete alguns avanços na preservação da biodiversidade, como o controle da pesca excessiva nos oceanos, a
proteção de 10% das águas marinhas e costeiras e a proteção de 17% do habitat terrestre. Para conseguir consolidar
as propostas acordadas pelos representantes governamentais na CPO-10 e, assim, garantir a variedade de vida no
planeta, as empresas terão de atuar juntamente com sociedade, governos e ONGs, participando ativamente desse
processo. O artigo mostra como empresas brasileiras estão tomando a dianteira para preservar e recuperar
ecossistemas, além de explorar a biodiversidade de forma sustentável.
Negócios com a natureza. Brasil Sustentável, São Paulo, nov./dez./2010, n° 31, p. 42-45
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