Serviço Público Federal
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO

Barreiras Técnicas ao Comércio

Notificações da Organização Mundial do Comércio
Esta seção apresenta as mais recentes notificações encaminhadas à Organização Mundial do Comércio
(OMC), relativas à entrada em vigor de projetos de regulamentos técnicos e os procedimentos de avaliação
da conformidade associados, identificadas por país emissor e número. Os textos completos dos
regulamentos técnicos associados a estas notificações poderão ser obtidos no site do Inmetro, 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!, disponível no site do Ponto Focal de Barreiras Técnicas às Exportações. Mais informações
podem ser obtidas pelo e-mail: barreirastecnicas@inmetro.gov.br.
Durante o mês de novembro foram feitas 266 notificações, por 36 países/economias, conforme tabela
abaixo.
Arábia Saudita
Argentina
Barein
Brasil
Burundi
Canadá
Catar
Chile
China
Cingapura
Coréia Do Sul
El Salvador

2
12
1
11
5
2
1
3
15
1
8
1

Emirados Árabes
Estados Unidos
França
Georgia
Granada
Iêmen
Indonésia
Israel
Japão
Kuwait
Malásia
Maurício

1
38
1
2
1
1
1
6
3
1
4
1

México
Nigéria
Omã
Ruanda
Tailândia
Taiwan
Tanzânia
Turquia
Ucrânia
Uganda
União Europeia
Uruguai

7
3
1
33
7
6
3
4
1
65
8
2

Os cinco países/economias que mais notificaram foram: Uganda (65), Estados Unidos (38), Ruanda (33),
China (15) e Argentina (12). A maioria dos países (36) fez até 13 notificações, como pode ser visto no
gráfico 1. A distribuição geográfica pode ser conferida no gráfico 2.
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Gráfico 1 – Número de países versus número de notificações TBT/OMC (novembro de 2018)

Gráfico 2 – Distribuição geográfica das notificações TBT/OMC (novembro de 2018)
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Notificações TBT/OMC feitas no mês de Novembro de 2018
PAÍS/ECONOMIA Código
ARÁBIA
G/TBT/N/SAU/1094
SAUDITA
G/TBT/N/SAU/1095
ARGENTINA

G/TBT/N/ARG/68/Add.3

G/TBT/N/ARG/111/Add.2

G/TBT/N/ARG/151/Rev.1
G/TBT/N/ARG/211/Add.6
G/TBT/N/ARG/287/Add.1

G/TBT/N/ARG/300/Add.1
G/TBT/N/ARG/338/Add.1
G/TBT/N/ARG/339/Add.1
G/TBT/N/ARG/344/Add.1
G/TBT/N/ARG/351/Add.1
G/TBT/N/ARG/351

BAREIN

G/TBT/N/ARG/352
G/TBT/N/BHR/555

Ponto Focal TBT/OMC

Ementa
Propõe Regulamento Técnico para o escopo, objetivo, obrigação do fornecedor, rotulagem, procedimentos de
avaliação de conformidade e regras gerais para detergentes.
Propõe Regulamento Técnico para controlar os dados de rotulagem nutricional aplicável a produtos alimentícios
embalados, com exceção dos produtos mencionados neste regulamento.
Informa que mediante a Resolução nº 26/2018 foi substituído o texto do artigo 12 da Resolução ex SAyDS
1270/2002 antes já substituído pela Resolução SCyMA N° E-260/2017, em relação aos limites de emissão sonora
que devem ser cumpridos pelos veículos para obter a certificação.
Informa a aprovação do Regulamento Técnico para rotulagem de calçados novos mediante a Resolução SC
465/2018, e torna sem efeito a Resolução ex SICyM 508/1999 (G/TBT/Notif.99/606) e a Resolução ex SCDyDC
44/2013.
Propõe Regulamento Técnico e avaliação da conformidade aplicáveis às bicicletas para revisão da Resolução ex
SICPME 220/2003 e disposições complementares.
Informa a incorporação da Resolução GMC nº 06/18 no padrão ‘NAG-313 – 2018’ que trata de aquecedores de
água instantâneos, para uso doméstico que usam gás como combustível.
Informa que mediante a Resolução Conjunta 12/2018, foi aprovado o Projeto de Resolução Conjunta para
Modificação de Título de alimentos para bebês e crianças na primeira infância do Capítulo XVII (1-0047-2110003246-14-2).
Informa que mediante a Resolução Conjunta nº 7/2018, foi aprovado o Projeto de Resolução Conjunta sobre a
alteração do Código para alimentos Argentino - Capítulo XI - Artigo 923: Algas (1-47-2110-3248-14-1).
Informa que mediante a Resolução SC 465/2018 sobre rotulagem de calçados novos foi revogada a Resolução ex
SICyM 508/1999 (G/TBT/ Notif.99/606) e a Resolução ex SCDyDC 44/2013 (G/ TBT/N/ARG/ 111).
Informa que mediante a Resolução 54/2018 foi aprovado o Projeto de Resolução para certificação de cimento
para a construção, mencionando e complementando a Resolução SC 21/2018 (G/TBT/N/ARG/344).
Informa que a Resolução 54/2018 sobre os requisitos técnicos de qualidade e segurança que devem ser
cumpridos por cimento para a construção e são complementares à Resolução SC 21/2018.
Informa que o texto do Regulamento Técnico para incorporação do Art. 17 da Lei Geral do Vinho 14.878 com um
teor alcoólico parcialmente modificado.
Propõe Regulamento Técnico de incorporação no Art. 17 da Lei Geral do Vinho nº 14.878 do "vinho parcialmente
desalcoolizado".
Regulamento Técnico estabelece a aprovação da negociação parcial do vinho como prática enológica autorizada.
Propõe Regulamento Técnico para controlar os dados de rotulagem nutricional aplicável a produtos alimentícios
embalados, com exceção dos produtos mencionados neste regulamento.
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BRASIL

G/TBT/N/BRA/323/Add.4

G/TBT/N/BRA/559/Add.7

G/TBT/N/BRA/621/Add.3

G/TBT/N/BRA/764/Add.2
G/TBT/N/BRA/790/Add.1
G/TBT/N/BRA/791/Add.1
G/TBT/N/BRA/792/Add.1
G/TBT/N/BRA/830/Add.1
G/TBT/N/BRA/847

G/TBT/N/BRA/848
G/TBT/N/BRA/849

BURUNDI

G/TBT/N/BDI/9
G/TBT/N/BDI/10
G/TBT/N/BDI/11

Ponto Focal TBT/OMC

Informa a emissão da Portaria 447/2018, que revisa os requisitos de avaliação de conformidade para contêineres
para transporte de gás liquefeito de petróleo (GLP), aprova ajustes e esclarecimentos, incluindo os Artigos 4 e 5,
e reescreve os itens 1, 2 e 6.1.2.3; 6.1.4; 6.1.4.1; 6.1.4.2.1; 6.2.3 da Portaria 418/2010. Os comentários serão
aceitos até 30 dias após a publicação.
Projeto de documento oficial do Brasil, este adendo tem como objetivo informar que o Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) editou a Portaria 356, de 30 de outubro de 2018, para fazer alguns
ajustes no Programa de Avaliação da Conformidade de Componentes Automotivos de Motocicletas, Scooters,
Ciclomotores, Triciclos e Quadriciclos.
Propõe alteração ao Regulamento Técnico 505/2018 sobre esfigmomanômetros mediante a Portaria 474 de 14
de outubro de 2016. Reformula artigos: 4, 5 e 6; e subitens: 5.10; 5.10.1; 5,11,8; 6.1.1; 7.1.2.1; 7.1.2.2; 8,1; 8,6;
8.10.1; 8.10.2; 8.15.1; 8.15.2. Inclui subitens: 7.2.2.1; 7.3.5.2.1; 7.3.5.3.1; e revoga o subitem 8.17.3.1.
Informa que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA - alterou o Regulamento Técnico nº
39, de 27 de novembro de 2017.
Informa a edição da Portaria 358, de 30 de outubro de 2018, para aprovar os requisitos técnicos de
aprimoramento da Roda Dentada de motocicletas, scooters, ciclomotores, triciclos e Quadriciclos.
Informa a edição da Portaria 359, de 30 de outubro de 2018, para aprovar o aprimoramento dos requisitos
técnicos da roda dentada para Motocicletas, Scooters, Ciclomotores, Triciclos e Quadriciclos.
Informe da Portaria 357, de 30 de outubro de 2018, para aprovação ou aperfeiçoamento das Redes de
Transmissão de Motocicletas, Scooters, Ciclomotores, Triciclos e Quadriciclos.
Propõe a emissão de Regulamento Técnico 47/2018, que estabelece a identidade e requisitos mínimos de
qualidade para o leite condensado, de que trata da Portaria 71/2018.
Decreto que estabelece as atividades de logística reversa farmacêutica para medicamentos descartados pelos
consumidores com a participação de importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes, de acordo com a
Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010.
Informa a emissão de projeto de Decreto que estabelece a abertura do processo de consulta de uma proposta de
acordo setorial para a implementação de um sistema de logística reversa para baterias de chumbo-ácido.
Informa a emissão da Resolução CONAMA 490, de 16 de Novembro de 2018 que prescreve novos limites de
emissões de poluentes atmosféricos de motores e veículos definida no Programa de Controle de Emissões de
Veículos - PROCONVE (automóveis, caminhões, ônibus e máquinas rodoviárias e agrícolas).
Propõe Regulamento Técnico DEAS 926:2018 que especifica os requisitos e métodos de ensaio e de amostragem
para vernizes para uso em superfícies interiores como madeira, concreto pedras, metais, etc.
Propõe Regulamento Técnico DEAS 928-1: 2018 que prescreve os requisitos, métodos de amostragem e de
ensaio para a tinta de marcação de estrada termoplástica aplicada a quente e constituintes - Parte 1 .
Propõe Regulamento Técnico DEAS 928-2: 2018 que prescreve os requisitos de desempenho para materiais
termoplásticos que tenham sido derretidos e aplicados em superfícies de estrada - Parte 2.
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G/TBT/N/BDI/12
G/TBT/N/BDI/13
CANADÁ

G/TBT/N/CAN/524/Add.1
G/TBT/N/CAN/570

CATAR

G/TBT/N/QAT/553

CHILE

G/TBT/N/CHL/377/Add.1
G/TBT/N/CHL/396/Add.1

Especifica os requisitos para removedores de tinta à base de solvente. Os removedores de tinta são destinados
ao uso geral em superfícies pintadas, envernizadas ou lacadas em metal e outras superfícies apropriadas
Especifica requisitos, métodos de amostragem e teste para tintas à base de solvente e à base de água para
marcação em superfícies betuminosas ou de betão.
Propõe alteração ao Regulamento Técnico (SOR / 2018-186) sobre berços de campanha e cercados, revogam e
substituem os Regulamentos Playpens -SOR / 2016-189. Entrarão em vigor no dia 3 de abril de 2019.
Informa que o Ministério da Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá publicou a consulta
propondo Regulamento Técnico sobre dispositivos de Endoscopia Médica Sem Fio RSS-246, Edição 1, que
estabelece os requisitos de certificação para dispositivos de endoscopia médica sem fio de potência ultrabaixa
isentos de licença operando na Faixa de frequência de 430-440 MHz Band.
Propõe Regulamento Técnico para controlar os dados de rotulagem nutricional aplicável a produtos alimentícios
embalados, com exceção dos produtos mencionados neste regulamento.
Propõe Regulamento Técnico sobre procedimentos de medição de ruído para veículos leves, médios e motos,
para testes dinâmicos e estacionários, através da Resolução 704/2017.
Propõe Regulamento Técnico sobre Requisitos técnicos, construtivos e de segurança para veículos híbridos e
elétricos notificados mediante o Decreto 145/2017.

G/TBT/N/CHL/461

CHINA

G/TBT/N/CHN/1288

G/TBT/N/CHN/1289
G/TBT/N/CHN/1290
G/TBT/N/CHN/1291
G/TBT/N/CHN/1292
G/TBT/N/CHN/1293
G/TBT/N/CHN/1294
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Propõe Regulamento Técnico que estabelece os requisitos técnicos, e de segurança que devem cumprir os
ônibus elétricos
A Norma especifica os requisitos técnicos, métodos de ensaio e regras de inspeção para as características
fotométricas das luzes de presença da retaguarda e da frente, luzes delimitadoras e luzes de travagem para
veículos a motor e reboques.
A Norma especifica as características fotométricas, os métodos de ensaio, a regra de inspeção e outras
disposições das luzes de circulação diurna para os veículos a motor.
A Norma especifica os limites e métodos de medição do ruído emitido no processo de aceleração de veículos
automotores. A norma é aplicável a veículos das categorias M e N.
A Norma especifica os termos e definições, graus de eficiência energética, os requisitos técnicos e os métodos de
teste para o misturador submersível de águas residuais.
A norma especifica os valores limite de eficiência energética, classes de eficiência energética e métodos de teste
de luminárias LED para iluminação de estradas e túneis.
A norma especifica os valores limite de eficiência energética, classes de eficiência energética e métodos de teste
de máquinas de venda automática de bebidas refrigeradas.
A norma especifica os valores limite de eficiência energética, classes de eficiência energética e métodos de teste
de downlights LED, lâmpadas LED direcionais integradas e lâmpadas LED não direcionais com auto balastro para
iluminação interna.
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G/TBT/N/CHN/1295
G/TBT/N/CHN/1296

G/TBT/N/CHN/1297
G/TBT/N/CHN/1298
G/TBT/N/CHN/1299

G/TBT/N/CHN/1300
G/TBT/N/CHN/1301

G/TBT/N/CHN/1302

CINGAPURA

G/TBT/N/SGP/39/Add.1

CORÉIA DO SUL

G/TBT/N/KOR/797
G/TBT/N/KOR/798

G/TBT/N/KOR/799

G/TBT/N/KOR/800
Ponto Focal TBT/OMC

A norma é obrigatória e especifica os valores mínimos permitidos da eficiência energética, classes de eficiência
energética e métodos de teste para condicionadores de ar unitários.
A norma especifica os termos e definições, os valores-limite de eficiência energética, os graus de eficiência
energética, os requisitos técnicos e os métodos de teste para os aeradores rotativos no tratamento de águas
residuais.
A norma é obrigatória e especifica os valores limite de eficiência energética, classes de eficiência energética e
métodos de teste para condicionadores de ar com dutos.
A norma é obrigatória e especifica os valores limite da eficiência energética, classes de eficiência energética e
métodos de teste para as bombas de calor de baixa temperatura ambiente da fonte de ar (resfriadores de água).
A norma especifica os valores limite do consumo de energia e consumo de água, os graus de eficiência
energética, os graus de eficiência de água e os métodos de teste para máquinas de lavar louça domésticas e
similares.
O anúncio esclarece que grandes refrigeradores com volume superior a 500L serão incluídos na certificação
compulsória.
Descreve o escopo de aplicação, modo de certificação, processo principal de certificação, requisitos gerais para
certificação, certificado, uso de marca de certificação, cobrança, etc., para aparelhos domésticos, caldeiras e
aquecedores de água a gás.
Descreve o escopo de aplicação, modo de certificação, processo principal de certificação, requisitos gerais para
certificação, certificado, uso de marca de certificação, cobrança, etc., para aparatos elétricos a serem usados em
atmosferas explosivas.
Informa as alterações do Regulamento Técnico sobre alimentos prontos para o consumo humano que elimina o
regulamento 35 e substitui pelo novo regulamento 35, e exclui o 11º Cronograma existente e substituí por um
novo 11º Cronograma.
Regras administrativas para fazer cumprir a Lei sobre Produtos Químicos de Consumo e Segurança de Biocidas a
partir de 1º de janeiro de 2019, conforme a Lei foi promulgada em março de 2018.
O Ministério do Ambiente através dos Critérios de Aprovação da Substância Ativa e do Produto Biocida anuncia
os critérios de aprovação da substância ativa e do produto biocida nos termos do n.º 2 do artigo 12.º e do n.º 2
do artigo 20.º da Lei relativa à segurança dos produtos químicos e biocidas do consumidor (Lei n.º 15511, em
vigor em 1 de janeiro de 2019)
O Ministério do Ambiente através dos "Âmbito e Preparação do Dossiê para a Substância Ativa e Aprovação de
Produtos Biocidas" anuncia o escopo dos dados que devem ser submetidos para aprovação (por exemplo, risco e
perigo para a saúde humana, animais e meio ambiente) e como preparar o dossiê de aprovação em
conformidade com os Artigos 13 e 21 da Lei sobre Segurança de Produtos Químicos e Biocidas de Consumo (Lei
No. 15511, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019).
Normas gerais relativas à forma, resistência e estanquicidade do recipiente seguro e da embalagem do produto
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biocida.
Regulamento sobre rotulagem de produtos biocidas indicando como devem ser rotulados os produtos biocidas.
Confirmação do cumprimento das normas de segurança para produtos de plástico.
Projeto de revisão dos critérios de segurança para produtos de plástico (concentração de chumbo, cádmio e
ftalatos).
G/TBT/N/KOR/804
Informa as especificações técnicas de equipamentos para terminais de telecomunicações.
G/TBT/N/SLV/202
Este regulamento estabelece as especificações e características de qualidade do café verde (café de ouro) para
comercialização.
G/TBT/N/ARE/451
Este projeto de regulamento técnico aplica-se ao regulamento para controlar os dados de rotulagem nutricional
e será aplicado a todos os produtos alimentícios embalados, com exceção dos produtos mencionados neste
regulamento.
G/TBT/N/USA/665/Rev.1/Add.1
Informa a reabertura do período para comentários para o Regulamento Técnico sobre alterações técnicas ao
programa de GHG para veículos leves, até 30 de novembro de 2018.
G/TBT/N/USA/827/Rev.3
Propõe a alteração dos Regulamentos Técnicos promulgados em uma regra final publicada no Registro Federal
em 12 de dezembro de 2016, referente aos padrões de emissão de formaldeído para produtos de madeira
compostos.
G/TBT/N/USA/836/Add.1
Informa a retirada do Regulamento Técnico sobre regras propostas 78 FR 37723 e 81 FR 71415, sobre produtos a
laser, pois precisam ser reconsideradas com base nos comentários públicos recebidos.
G/TBT/N/USA/994/Add.1
Informa a alteração dos Regulamentos federais de segurança de dutos que governam o uso de sistemas de
tubulação de plástico no transporte de gás natural para adotar novas tecnologias, em vigor a partir de 22 de
janeiro de 2019.
G/TBT/N/USA/1069/Add.1
Propõe a emissão de regra final para a isenção para a fabricação de veículos para uso recreativo equipados com
espaço de convivência encontrado em residência, exigindo certificação com o padrão ANSI atualizado, A119.515. Em vigor a partir de 15 de janeiro de 2019.
G/TBT/N/USA/1176/Rev.1/Add.1 Informa a finalização das alterações às normas nacionais de emissão de poluição perigosa e às novas normas de
desempenho de origem para refinarias de petróleo, está em vigor.
G/TBT/N/USA/1212/Add.1
Propõe a retirada de duas regras propostas de Regulamento Técnico sobre produtos a laser que foram
publicadas no Registro Federal.
G/TBT/N/USA/1242/Add.1/Corr.1 Informa que o documento 2018-22114, que aparece nas páginas 52878 a 52900 na edição de quinta-feira, 18 de
outubro de 2017 deve ser efetuada correção na página 52895, entre a linha quatro e a linha cinco.
G/TBT/N/USA/1243/Add.2
Informa a regra final do Regulamento da Federal Railroad Administration (FRA), para adotar requisitos novos e
modificados que regem a construção de equipamentos ferroviários de passageiros convencionais e de alta
velocidade, em vigência a partir de 22 de janeiro de 2019.
G/TBT/N/USA/1287/Add.1
Propõe alteração do Regulamento Técnico para aditivos de cor para não mais usar o acetato de chumbo em
cosméticos destinados à coloração de cabelos no couro cabeludo.
G/TBT/N/KOR/801
G/TBT/N/KOR/802
G/TBT/N/KOR/803

EL SALVADOR
EMIRADOS
ÁRABES
UNIDOS
ESTADOS
UNIDOS
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G/TBT/N/USA/1337/Add.1

Propõe alteração de determinados Regulamento Técnico para melhorar a qualidade dos dados e fornecer
flexibilidade no uso de procedimentos alternativos aprovados, em vigor a partir de 14 de janeiro de 2019.
G/TBT/N/USA/1337/Add.1/Corr.1 Informa a correção a ser feita no Regulamento Técnico 2018-24747, da página 56713 até 56734 na edição de
quarta-feira, 14 de novembro de 2018.
G/TBT/N/USA/1362/Add.1
Propõe a versão final do Regulamento Técnico sobre a revisão da definição de compostos orgânicos voláteis
regidos pelo Ordenamento Clean Air Act (CAA) de VOC sob a Lei do Ar Limpo (CAA), em vigor em 28 de janeiro de
2019.
G/TBT/N/USA/1395/Add.2
Informa a retirada de novas regras significativas de uso promulgadas ao abrigo do Ordenamento para controle
de substâncias tóxicas (TSCA) para 28 substâncias químicas, que foram objeto de avisos de pré-fabricação
(PMNs).
G/TBT/N/USA/1405/Add.1
Informa a extensão do período de comentários sobre a pesquisa colaborativa em veículos automotores com
automação de direção alta ou total para terminar em 10 de dezembro de 2018.
G/TBT/N/USA/1409
Propõe Regulamento Técnico para remoção do prazo de conformidade para respiradores de fuga em circuito
fechado.
G/TBT/N/USA/1410
Anuncia a existência e solicita comentários sobre os padrões de projeto de aero navegabilidade propostos para a
aceitação do modelo de aeronave rotativa Modelo S-52L da Vertical Aviation Technologies (VAT) sob os
regulamentos para aeronaves de categoria primária.
G/TBT/N/USA/1411
Propõe alterações de reconsideração aos novos padrões de desempenho de fonte (NSPS) no 40 Código de
Regulamentos Federais (CFR) parte 60, subparte OOOOa (2016 NSPS OOOOa) para os requisitos de emissões
fugitivas, padrões de bombas pneumáticas no local e os requisitos para certificação de sistemas de ventilação
fechada por um engenheiro profissional com base em objeções específicas a esses requisitos
G/TBT/N/USA/1411/Add.1
Propõe uma audiência pública sobre o Regulamento Técnico sobre os requisitos de emissões fugitivas para
apresentar dados, visões ou argumentos relativos à ação proposta.
G/TBT/N/USA/1412
A Food and Drug Administration (FDA) está emitindo a ordem proposta para reclassificar o dispositivo ciclodestrutivo de ultra-som, um dispositivo de classe III (regulamentado pelo código de produto LZR), na classe II
(controles especiais), sujeito à notificação pré-comercialização. A FDA também está identificando os controles
especiais propostos que a Agência acredita serem necessários para fornecer uma garantia razoável de segurança
e eficácia do dispositivo.
G/TBT/N/USA/1413
A Food and Drug Administration (FDA ou nós) está classificando o teste de avaliação de trauma cerebral em
classe II (controles especiais).
G/TBT/N/USA/1414
A Food and Drug Administration (FDA ou nós) está classificando o sistema de corte eletro cirúrgico endoscópico
em classe II (controles especiais).
G/TBT/N/USA/1415
A Food and Drug Administration (FDA ou nós) está classificando o sistema de jato de fluido para remoção do
tecido prostático na classe II (controles especiais).
Ponto Focal TBT/OMC
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G/TBT/N/USA/1416
G/TBT/N/USA/1417
G/TBT/N/USA/1418

G/TBT/N/USA/1419
G/TBT/N/USA/1420
G/TBT/N/USA/1421
G/TBT/N/USA/1422

A Food and Drug Administration (FDA ou nós) está classificando o teste de perfil de tumor baseado em
sequenciamento de próxima geração na classe II (controles especiais).
A Food and Drug Administration (FDA ou nós) está classificando o painel da lesão cutânea e muco cutânea
baseada no ácido nucléico do vírus da herpes em classe II (controles especiais).
O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) está solicitando comentários públicos sobre uma proposta
de revisão do Padrão Voluntário de Produto (PS) 2 10, Padrão de Desempenho para Painéis de Uso Estrutural de
Madeira.
Propõe Regulamento Técnico sobre dispositivos médicos; neurológicos; para classificar o estimulador de tremor
do membro superior externo na classe II (controles especiais).
Propõe Regulamento Técnico sobre dispositivos médicos; de anestesiologia para classificação do sistema de
pressão positiva expiratória.
Propõe Regulamento Técnico sobre dispositivos médicos; de cirurgia geral e plástica; para a classificação do
dispositivo de fonte de energia baseada em luz para aplicação tópica.
Propõe Regulamento Técnico sobre dispositivos médicos; de cirurgia geral e plástica para a classificação do
aparelho hemostático para uso gastrointestinal intraluminal.

G/TBT/N/USA/1423

G/TBT/N/USA/1424
G/TBT/N/USA/1425
G/TBT/N/USA/1426
G/TBT/N/USA/1427

G/TBT/N/USA/1428
G/TBT/N/USA/1429
G/TBT/N/USA/1430
FRANÇA

G/TBT/N/FRA/189

Ponto Focal TBT/OMC

Propõe Regulamento Técnico sobre dispositivos médicos; neurológicos para classificação do estimulador
vestibular térmico para dor de cabeça.
Propõe Regulamento Técnico sobre dispositivos médicos; oftálmicos para classificação do dispositivo de
eletroestimulação intranasal para sintomas de olho seco.
Propõe Regulamento Técnico sobre dispositivos médicos; de anestesiologia; para classificação do dispositivo de
distribuição de oxigênio umidificado de alto fluxo para oxigeno terapia.
Propõe Regulamento Técnico sobre dispositivos médicos; de orelha, nariz e garganta; para classificação do
sistema auditivo de condução óssea mediante prótese implantável.
Propõe a alteração dos regulamentos para incorporar, por referência as edições de 2015 e 2017 do Código BPV
(Boiler and Pressure Vessel) da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME) e as edições de 2015 e
2017 do ASME Operação e Manutenção de Usinas Nucleares, Divisão 1: OM: Seção IST (OM Code),
respectivamente para usinas nucleares.
Propõe novas regras significativas de uso (SNURs) sob a Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (TSCA) para 66
substâncias químicas que foram objeto de avisos de pré-fabricação (PMNs).
Propõe Regulamento Técnico para alterar as regras relativas à rotulagem e publicidade do vinho, destilados e
malte.
Propõe a alteração do Regulamento Técnico sobre materiais perigosos para manter o alinhamento com os
regulamentos e normas internacionais para transporte aéreo e requisitos de armazenamento.
Objetiva determinar as regras mínimas de segurança necessárias para o uso de fluidos refrigeradores
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GEORGIA

G/TBT/N/GEO/105

G/TBT/N/GEO/106

GRANADA

G/TBT/N/GRD/20

IÊMEN

G/TBT/N/YEM/156

INDONÉSIA

G/TBT/N/IDN/64/Add.3

ISRAEL

G/TBT/N/ISR/793/Rev.1
G/TBT/N/ISR/1024/Corr.1
G/TBT/N/ISR/1026/Corr.1
G/TBT/N/ISR/1030
G/TBT/N/ISR/1031
G/TBT/N/ISR/1032

JAPÃO

G/TBT/N/JPN/611
G/TBT/N/JPN/612
G/TBT/N/JPN/613

KUWAIT

G/TBT/N/KWT/442

MALÁSIA

G/TBT/N/MYS/80

Ponto Focal TBT/OMC

inflamáveis, anteriormente proibidos no ERP.
Propõe Regulamento Técnico sobre produtos para construção aprovado pelo Decreto Nº 476 de 1 de Outubro de
2018, definindo os principais procedimentos para produtos de construção, elaborado em conformidade com a
Diretiva (EU) 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011.
Propõe Regulamento Técnico sobre produtos para construção aprovado pelo Decreto Nº 541 de 14 de
Novembro de 2018, aprovado pelo Decreto 476, de 1 de outubro de 2018, simplificando os procedimentos para
os produtos para construção produzidos e importados pela Geórgia.
Esta norma se aplica à rotulagem de embalagens individuais e caixas de produtos de tabaco destinados à venda a
varejo na Granada.
Propõe Regulamento Técnico para controlar os dados de rotulagem nutricional aplicável a produtos alimentícios
embalados, com exceção dos produtos mencionados neste regulamento.
Informa a implementação do Regulamento Técnico para os brinquedos no âmbito do por meio do Regulamento
Nº. 29/2018, em vigor desde 11 de outubro de 2018.
Projeto de Regulamentação chamado para condições para a produção e comercialização de cigarros eletrônicos
5778-2018. Em conformidade com a Diretiva Europeia 2014/40/UE.
Propõe correção incluída nos parágrafos 6 e 9 relativo a entrada em vigor do Regulamento Técnico SI 62368 Parte 1 sobre equipamentos de tecnologia de áudio/vídeo.
Informa o link para acessar o Regulamento Técnico SI 1145, sobre a rotulagem de alimentos pré-medidos.
Propõe a revisão do Regulamento Técnico SI 798 - Parte 1, que trata das lentes oftálmicas para óculos, para visão
simples ou multifocal.
Propõe revisão do Regulamento Técnico obrigatório SI 1847 - Parte 1, relativo a escadas, e substitui pelos
Regulamentos Técnicos SI 1847 - Parte 1 e SI 1847 - Parte 6.1.
Propõe revisão do Regulamento Técnico obrigatório SI 61347 - Parte 1 para engrenagem de controle da lâmpada.
Esta revisão padrão adota a Norma Internacional IEC 61347-1 - Edição 3.0: 2015-02.
Proposta "Shitei Yakubutsu" (3 substâncias com efeitos prováveis no sistema nervoso central), e seus "usos
apropriados".
Alteração no regulamento para sistemas de radar de banda sólida 9 GHz para navios.
Sugere a alteração dos regulamentos do sistema de rádio UWB Wireless.
Propõe Regulamento Técnico para controlar os dados de rotulagem nutricional aplicável a produtos alimentícios
embalados, com exceção dos produtos mencionados neste regulamento.
Propõe Regulamento Técnico que altera os Regulamentos Alimentares de 1985, inserindo um novo regulamento
exigindo a aprovação prévia para importar, fabricar, empacotar, armazenar, distribuir ou vender mel, mel kelulut
ou mel de abelhas, estevia enzimaticamente modificada, café pré-misturado, etc
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G/TBT/N/MYS/81

G/TBT/N/MYS/82

G/TBT/N/MYS/83

MAURÍCIO

G/TBT/N/MUS/8

MÉXICO

G/TBT/N/MEX/343/Add.1

G/TBT/N/MEX/343/Add.2
G/TBT/N/MEX/399/Add.1

Propõe Regulamento Técnico que altera os Regulamentos Alimentares de 1985, inserindo um novo regulamento
130 A exigindo a aprovação prévia para importar, fabricar, empacotar, armazenar, distribuir ou vender mel
kelulut ou mel de abelhas sem ferrão e sua exigência de rotulagem.
Propõe Regulamento Técnico que altera os Regulamentos Alimentares de 1985, inserindo um novo regulamento
que prescreve os requisitos padrão e de rotulagem para alimentos suplementares, produto pré-embalado para
desempenhar um papel fisiológico além do fornecimento de uma exigência nutritiva simples.
Propõe Regulamento Técnico que altera os subregulamentos Alimentares 18(7) de 1985, estendendo os
requisitos para o uso das palavras "orgânico", "biológico", "ecológico", "biodinâmico" ou qualquer outro termo
da mesma importância para um produto alimentício diferente de alimentos organicamente produzidos à base de
plantas.
Os regulamentos especificam as características de barras de aço, fios de aço e tecidos de aço e condições de
importação para os mesmos.
Propõe publicação de Resposta às observações ao Regulamento Técnico PROY NOM 200 SCFI-2015 sobre
aquecedores de água para uso doméstico e comercial que usam gás L.P. o Gás Natural. Cancela o NOM-011SESH-2012.
Informa a versão final do Regulamento NOM-200-SCFI-2017 para aquecedores de água que usam GLP ou gás
natural como combustível. Cancela o regulamento NOM-011-SESH-2012.
Informa a publicação das respostas aos comentários recebidos sobre o Regulamento Técnico PROY-NOM-189SSA1/SCFI-2016 que trata rotulagem e embalagem para produtos de limpeza doméstica.

G/TBT/N/MEX/436
O presente Projeto de Norma Oficial Mexicana é aplicável no território dos Estados Unidos Mexicanos e nos
assuntos obrigados a cumprir com os Concessionários e Cessionários que prestam o serviço público de
transporte ferroviário.
G/TBT/N/MEX/437

G/TBT/N/MEX/438

G/TBT/N/MEX/439
NIGÉRIA

G/TBT/N/NGA/6
G/TBT/N/NGA/7

Ponto Focal TBT/OMC

Esta minuta se aplica a fontes de radiação ionizante contidas em produtos de consumo e fontes de radiação
ionizante atribuídas a práticas que, por suas características, podem ser isentas de todo ou parte dos controles
regulatórios estabelecidos pela Comissão Nacional de Segurança Nuclear e Salvaguardas.
Propõe Regulamento Técnico PROY-NOM-011-NUCL-2018 sobre limites de atividade, classificação de materiais
radioativos e, aplicável a todos os materiais e embalagens contendo materiais radioativos que se destinam a ser
transportados no território nacional.
Propõe Regulamento Técnico PROY-NOM-001-ASEA-2018 que estabelece os critérios para classificar os Resíduos
de Gerenciamento Especial do Setor de Hidrocarbonetos e determina a sua sujeição ao Plano de Manejo.
Estabelece as exigências nutricionais nas rações fornecidas a aves domésticas, como frango, galinha, peru, patos,
gansos, codornas, pombos, avestruzes e emu. Os alimentos devem estar amassados, em crumbles ou pellets.
Este padrão nigeriano prescreve a exigência de Premix (mistura de vitaminas e micro minerais) em alimentos
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para frango, galinha-do-mato, peru, pato, gansos, codornas e avestruzes.
G/TBT/N/NGA/8
A Minuta da Norma Industrial da Nigéria aplica-se a Concentrados fabricados para a produção de rações de
frango finalizadas.
OMÃ

RUANDA

G/TBT/N/OMN/388

G/TBT/N/RWA/184
G/TBT/N/RWA/185
G/TBT/N/RWA/186
G/TBT/N/RWA/187
G/TBT/N/RWA/188
G/TBT/N/RWA/189
G/TBT/N/RWA/190

G/TBT/N/RWA/191
G/TBT/N/RWA/192
G/TBT/N/RWA/193
G/TBT/N/RWA/194
G/TBT/N/RWA/195
G/TBT/N/RWA/196
G/TBT/N/RWA/197

Ponto Focal TBT/OMC

Propõe Regulamento Técnico para controlar os dados de rotulagem nutricional aplicável a produtos alimentícios
embalados, com exceção dos produtos mencionados neste regulamento.
Documento especificando os requisitos, métodos de amostragem e teste para o óleo de Calabash para a
indústria cosmética.
Documento especificando os requisitos, métodos de amostragem e teste para o ghee para a indústria
cosmética.
Documento especificando os requisitos, métodos de amostragem e teste para o óleo de Moringa para a indústria
cosmética.
Documento especificando os requisitos, métodos de amostragem e teste para shampoos que são especialmente
projetados para serem usados em animais de estimação, geralmente cães e gatos.
Documento especificando os requisitos e os métodos de teste correspondentes para a bentonita. Utilizado para
tratamento de água destinada ao consumo humano.
Documento fornece os requisitos para a construção e gestão de garagem de reparação de veículos motorizados.
Exclui a gestão de resíduos de garagem coberta no RS 368.
Documento abrangendo o plano de layout típico, principais requisitos de projeto, instalações e serviços,
instalações operacionais, de serviço, armazenamento, tratamento e despacho de resíduos, sistema de
eliminação de resíduos, abastecimento de água, higiene e sanitários para abatedouros que transportam todos os
animais abatidos.
Documento abrangendo as disposições relativas à higiene da carne crua, dos preparados de carne e da carne
fabricada desde o momento da produção de animais vivos até o ponto de venda.
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e testes para Urwagwa (Bebida alcoólica local).
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para bebidas alcoólicas à base de banana. Esta norma
não se aplica ao Urwagwa, vinho de banana e bebidas alcoólicas vegetais aromatizadas.
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para bebidas alcoólicas com sabor de plantas.
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para bebidas energéticas.
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para os grãos cultivados a partir de Macadâmia
integrifólia, Macadâmia tetraphylla, Macadâmia ternifolia e seus híbridos.
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para macadâmia torrada cultivada a partir de
Macadâmia integrifolia, Macadâmia ternifólia, Macadâmia tetraphylla e seus híbridos destinados ao consumo
humano.
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G/TBT/N/RWA/198

G/TBT/N/RWA/199

G/TBT/N/RWA/200
G/TBT/N/RWA/201
G/TBT/N/RWA/202
G/TBT/N/RWA/203
G/TBT/N/RWA/204
G/TBT/N/RWA/205
G/TBT/N/RWA/206
G/TBT/N/RWA/207
G/TBT/N/RWA/208
G/TBT/N/RWA/209
G/TBT/N/RWA/210
G/TBT/N/RWA/211
G/TBT/N/RWA/212
G/TBT/N/RWA/213

G/TBT/N/RWA/214
Ponto Focal TBT/OMC

Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para a farinha de trigo preparada a partir de trigo mole,
Triticum aestivum L., Trishum compactum Host ou suas misturas destinadas ao consumo humano. Não se aplica
à farinha de trigo obtida a partir de Triticum durum e farinha de trigo fortificada.
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para farelo de milho integral, farelo de milho
granulado, farelo de milho peneirado, grãos de milho e farinha de milho dos grãos de milho comum (Zea mays L.)
destinados ao consumo humano. Grãos de milho destinados à fabricação de cerveja, fabricação de amido,
qualquer outro uso industrial não são cobertos, assim como produtos de milho moído.
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para os grãos integrais secos de grama verde de ‘Vigna
radiata’ destinados ao consumo humano.
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para grãos de sorgo cultivados a partir de Sorghum
bicolor (L.) Moench destinadas ao consumo humano.
Especifica os métodos de amostragem e teste de requisitos para grãos de milheto cultivados a partir de Eleusine
coracana (L.) Gaertner destinadas ao consumo humano.
Especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para farinha composta destinada ao consumo humano.
Define os principais termos utilizados no campo das estações de tratamento de águas residuais.
Define os requisitos de segurança para as estações serem construídas ou reconstruídas para a proteção dos
funcionários envolvidos no processo de tratamento de águas residuais.
Especifica os dados que são necessários para o planejamento, concepção, licitação, garantias de desempenho,
construção, arranque e teste de conformidade de estações de tratamento de águas residuais ou partes dela.
Prescreve diretrizes para o manejo seguro de locais de disposição de resíduos sólidos na forma de aterros
sanitários, instalações de tratamento de terra e incineradores.
Prescreve o procedimento recomendado para o manuseio, coleta, transporte e descarte de resíduos sólidos para
garantir a segurança dos operários, transeuntes, animais e meio ambiente.
Prescreve diretrizes para o projeto de locais de disposição de resíduos sólidos, sob a forma de aterros sanitários,
tratamento de terra e instalações de incineração.
Abrange as disposições orientadoras para o envidraçamento de edifícios no que diz respeito ao seu efeito em
energia, luz (visual) e ambientes solares.
Especifica os requisitos para o laminador utilizado para estampagem de folhas de cera de abelha simples e puras
com o contorno da célula de favo de mel.
Prescreve aspectos essenciais do manejo apiário para uma melhor conservação e manutenção saudável das
colônias de abelhas e crescimento da apicultura.
Especifica as dimensões e outros requisitos das caixas de abelhas. Estas caixas são projetadas de forma a
transportar apenas uma rainha e um grupo de abelhas de um lugar para outro, proporcionando ventilação,
alimentação e proteção adequadas.
Código de Prática que se aplica a operações de gerenciamento apiário, como a manutenção de colmeias, a
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G/TBT/N/RWA/215
G/TBT/N/RWA/216

TAILÂNDIA

G/TBT/N/THA/524
G/TBT/N/THA/525
G/TBT/N/THA/526
G/TBT/N/THA/527
G/TBT/N/THA/528
G/TBT/N/THA/529
G/TBT/N/THA/530

TAIWAN

G/TBT/N/TPKM/285/Rev.1/Add.1
G/TBT/N/TPKM/315/Add.1
G/TBT/N/TPKM/331/Add.1

G/TBT/N/TPKM/333/Add.1

G/TBT/N/TPKM/340

TANZÂNIA

G/TBT/N/TPKM/341
G/TBT/N/TZA/223
G/TBT/N/TZA/224
G/TBT/N/TZA/225

Ponto Focal TBT/OMC

colheita e o processamento de produtos apícolas.
Especifica o material, tamanhos e outras exigências para folhas de fundação de colméia feitas de cera de abelha.
Propõe o Regulamento Técnico DEAS 799: 2018 sobre os requisitos, métodos de amostragem e de ensaio para a
farinha de soja integralmente comestível obtida a partir de soja (Glycine max (L.) Merr) destinada ao consumo
humano.
Propõe Regulamento Técnico B.E. 2560 sobre procedimentos e condições para permissão de importação de
licor.
Propõe revisão do Regulamento Técnico MOPH relativa à rotulagem de alimentos pré-medidos.
Propõe revisão do Regulamento Técnico MOPH relativa à tempero alimentar derivado da hidrólise ou
fermentação da proteína da soja (N° 3).
Propõe revisão do Regulamento Técnico MOPH relativa à bebidas em recipiente selado (N° 2).
Propõe revisão do Regulamento Técnico MOPH relativa à molho de peixe (N° 3).
Propõe revisão do Regulamento Técnico MOPH relativa à suplementos alimentares (N° 3).
Propõe Regulamento Técnico sobre a revisão da Notificação do MOPH relativa à sorvetes (N° 2).
Informa emenda parcial do Regulamento Técnico sobre inspeção de alimentos importados e produtos
relacionados, em vigor desde 18 de outubro de 2018.
Informa a emenda ao Regulamento Técnico para inspeções de fronteira de ingredientes farmacêuticos ativo, em
vigor desde 24 de agosto de 2018.
Informa que as emendas aos requisitos estabelecidos pelo Regulamento Técnico para inspeção legal de
bebedouros, promulgado e em vigor em 28 de novembro de 2018, aplicáveis até 1 de janeiro de 2020.
Informa a promulgação e entrada em vigor em 19 de novembro de 2018, do Regulamento Técnico para
categorias e escopos de instrumentos de pesagem e de mensuração de volumes, sob as regras de aplicação de
leis de pesos e medidas.
Indica que as categorias de cosméticos e fabricantes de cosméticos ou importadores de determinada escala que
forem especificados pela autoridade central competente, conforme anúncio público, deverão preencher a
notificação do produto antes do fornecimento, venda, distribuição, exibição pública ou oferta de cosméticos ao
consumidor.
Indica a alteração de nome dos regulamentos para "Os Regulamentos que Regem a Administração da Revisão,
Registro e Emissão de Documentos de Permissão para Alimentos e Produtos Afins".
Projeto de norma que prescreve os requisitos, métodos de amostragem e teste para o sabão a base de plantas e
ervas.
Projeto de norma que prescreve requisitos e métodos de amostragem e teste para o alquilbenzeno linear. A
norma destina-se ao alquilbenzeno linear adequado para a preparação de detergentes.
Projeto de norma que prescreve o código de práticas higiênicas para produção, embalagem, transporte,
armazenamento e venda de sal iodado.
Divulga Mensal Novembro 2018 (21/12/2018)

14/19

TURQUIA

G/TBT/N/TUR/133
G/TBT/N/TUR/134
G/TBT/N/TUR/135

UCRÂNIA

G/TBT/N/TUR/136
G/TBT/N/UKR/144

UGANDA

G/TBT/N/UGA/643/Add.2
G/TBT/N/UGA/685/Add.2
G/TBT/N/UGA/687/Add.1
G/TBT/N/UGA/691/Corr.1
G/TBT/N/UGA/691/Add.1/Corr.1
G/TBT/N/UGA/692/Add.2
G/TBT/N/UGA/693/Add.2
G/TBT/N/UGA/694/Add.2
G/TBT/N/UGA/695/Add.2

Propõe Regulamento Técnico TS 2793 sobre a descrição, características, amostragem, inspeção e os ensaios da
amostra, colocando no mercado os procedimentos dos tecidos de fibras têxteis utilizados em vestuário.
Documento que determina as especificações relativas aos simulantes alimentares utilizados na análise da
migração de constituintes de materiais e objetos de matéria plástica em contato com gêneros alimentícios.
Documento que determina as especificações de materiais plásticos e artigos em contato com alimentos de
acordo com as regras de conformidade.
Propõe Regulamento Técnico que abrange os métodos de análise de azeite e óleo de bagaço de azeitona.
Regulamento Técnico especifica os requisitos para conjuntos de embalagem para armazenamento e eliminação
de resíduos radioativos produzidos como resultado do uso de energia nuclear e define seu procedimento de
avaliação.
Propõe entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1674:2017 sobre os requisitos para polidores à base de
cera, sob a forma de pasta e/ou líquido, destinados ao uso em plásticos, couro, borracha e mobiliário.
Propõe a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1756-1: 2017 - Parte I que especifica os requisitos e
métodos de amostragem e de ensaio para emulsão explosivas.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1662: 2017 que trata da coleta, armazenamento,
transporte, tratamento e disposição de resíduos.
Informa que a data final para comentários é de 60 dias contados a partir da data sua notificação sobre o
Regulamento Técnico DUS EAS 782:2018, para os métodos de amostragem e ensaio para farinha composta.
Informa que a data final para comentários é de 60 dias contados a partir da data sua notificação sobre o
Regulamento Técnico DUS EAS 782:2018, para os métodos de amostragem e ensaio para farinha composta.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 33 que especifica os requisitos, métodos de
amostragem e ensaio para sorvetes e suas misturas em forma líquida ou em pó.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1597:2017 que especifica os requisitos, métodos de
amostragem e ensaio para leite aromatizado de vaca, cabra, camelo, búfalo ou ovelha.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1688:2017, sobre o desempenho, requisitos,
amostragem e métodos de ensaio para calçado esportivo.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1698:2017, sobre os requisitos, método de
amostragem e ensaio para cortes e carcaças de carne de caprinos.

G/TBT/N/UGA/696/Add.2
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1698:2017, sobre os requisitos, método de
amostragem e ensaio para cortes e carcaças de carne de suínos.
G/TBT/N/UGA/697/Add.2

G/TBT/N/UGA/698/Add.2
Ponto Focal TBT/OMC

Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 845:2017, sobre requisitos para a inspeção e teste
para o controle técnico de veículos usados.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1566:2017, para materiais, fabricação, montagem e
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G/TBT/N/UGA/700/Add.2
G/TBT/N/UGA/701/Add.2
G/TBT/N/UGA/703/Add.1

fornecimento de tanques de aço pressionado para armazenamento de água fria, quente e outros líquidos.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1670:2017, sobre as características e os requisitos para
inspeção e os métodos de ensaio de vários tipos e categorias de cadeados.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1781:2017, para nivelamento de imperfeições em
superfícies, em paredes e divisórias como gesso, concreto, tetos e painéis para construção.
Informa a entrada em vigor em do Regulamento Técnico DUS 1717: 2017, que especifica os requisitos e
amostragem e teste para fermento.

G/TBT/N/UGA/704/Add.2
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1723: 2017, que especifica requisitos, amostragem e
ensaio para qualidade de adoçantes.
G/TBT/N/UGA/705/Add.2
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1666: 2017, para requisitos, amostragem e ensaio de
poliestireno em contato com produtos alimentares, farmacêuticos e água potável.
G/TBT/N/UGA/706/Add.2
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 156-1:2017 Parte 1, para os requisitos de cal destinado
à construção.
G/TBT/N/UGA/707/Add.2
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1756-3:2017 - Parte 3, sobre requisitos, amostragem e
ensaio para nitrato de amônio para uso em explosivos.
G/TBT/N/UGA/708/Add.2

G/TBT/N/UGA/709/Add.2
G/TBT/N/UGA/710/Add.2
G/TBT/N/UGA/722/Add.1
G/TBT/N/UGA/723/Add.2
G/TBT/N/UGA/724/Add.2
G/TBT/N/UGA/725/Add.2
G/TBT/N/UGA/726/Add.2

Ponto Focal TBT/OMC

Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1756-2 - Parte 2, sobre requisitos, amostragem e
ensaio para explosivos de óleo combustível de nitrato de amônio.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1668: 2017, para uso seguro de polietileno em contato
com alimentos, produtos farmacêuticos e água potável.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1679: 2017, para uso seguro de cloreto de polivinilo
(PVC) em contato com alimentos, produtos farmacêuticos e água potável.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1782: 2017 sobre os requisitos e métodos de ensaio
para toalhas sanitárias reutilizáveis (incluindo calcinha reutilizável).
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1783: 2017 sobre os requisitos e métodos de ensaio
para absorventes descartáveis para adultos, incluindo fraldas e cuecas para adultos.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 756:2017, sobre os requisitos, amostragem e ensaio
para o grau de ureia no adubo.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 757:2017, sobre os requisitos, amostragem e ensaio
para adubo fertilizante com nitrato de sulfato de amônio (ASN).

Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 756:2017, sobre os requisitos, amostragem e ensaio
para o grau de ureia no adubo.
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G/TBT/N/UGA/727/Add.2
G/TBT/N/UGA/728/Add.2
G/TBT/N/UGA/729/Add.2
G/TBT/N/UGA/758/Add.2
G/TBT/N/UGA/759/Add.2
G/TBT/N/UGA/760/Add.2
G/TBT/N/UGA/761/Add.2

G/TBT/N/UGA/762/Add.2

Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 759:2017, sobre os requisitos, amostragem e ensaio
para fertilizante com fosfato de mono-amônio e fosfato de di-amônio.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 760:2017, sobre os requisitos, amostragem e ensaio
para fertilizante com cloreto de potássio.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 762:2017, sobre os requisitos, ensaio e amostragem
para velas adequadas para fins de iluminação.
Informa a entrada em vigor em 12 de outubro de 2018 do Regulamento Técnico DUS 1813: 2017, baseado na
norma ASTM que especifica os sistemas de superfície de playground.
Informa a entrada em vigor, em 12 de outubro de 2018, do Regulamento Técnico DUS 1814:2017, para a prática
padrão para requisitos de saúde relativos em ambientes contendo sílica cristalina respirável
Informa a entrada em vigor, em 12 de outubro de 2018, do Regulamento Técnico DUS 1815: 2017, que
estabelece definições e critérios para registrar lesões e doenças ocupacionais.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1816: 2017, sobre a terminologia utilizada nos
domínios da saúde ocupacional e de segurança para descrever os limites de exposição química em seres
humanos.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1817: 2017, sobre especificações e ensaios para
equipamento pessoal para alpinistas.

G/TBT/N/UGA/763/Add.2

G/TBT/N/UGA/764/Add.2
G/TBT/N/UGA/765/Add.2

Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1818: 2017, para o guia padrão descarte de produtos
químicos e amostras de laboratório de forma segura e correta
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1819: 2017, para um programa de monitoramento do
ar para proteger os trabalhadores nas instalações de gerenciamento de resíduos.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1820: 2017 sobre guia padrão para o processo de
tomada de decisão baseado em consenso para um padrão de segurança e saúde ocupacional.

G/TBT/N/UGA/766/Add.2
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1821: 2017, sobre os requisitos mínimos para
equipamento de proteção pessoal adequado para o manuseio seguro de vidro plano.
G/TBT/N/UGA/767/Add.2

G/TBT/N/UGA/768/Add.2
G/TBT/N/UGA/769/Add.2
G/TBT/N/UGA/770/Add.2
Ponto Focal TBT/OMC

Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1821: 2017, que abrange o design, fabricação e
operação de dispositivos infláveis de diversão e seus ambientes operacionais.
Informa a adoção do Regulamento Técnico DUS 1823: 2017, sobre concepção, fabricação, instalação, operação,
manutenção e inspeção das quadras de trampolim.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1823: 2017, sobre os critérios para o projeto, a
fabricação, a instalação, a operação e manutenção dos cursos de aventura aérea.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1825: 2017, sobre operações, manutenção e
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G/TBT/N/UGA/771/Add.2
G/TBT/N/UGA/772/Add.2
G/TBT/N/UGA/773/Add.2
G/TBT/N/UGA/774/Add.2
G/TBT/N/UGA/984
G/TBT/N/UGA/985
G/TBT/N/UGA/986
G/TBT/N/UGA/987
G/TBT/N/UGA/988
G/TBT/N/UGA/989
G/TBT/N/UGA/990
G/TBT/N/UGA/991
G/TBT/N/UGA/991/Corr.1
G/TBT/N/UGA/992
G/TBT/N/UGA/993

G/TBT/N/UGA/994

Ponto Focal TBT/OMC

procedimentos de inspeção para passeios de diversão e dispositivos para o operador.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1826: 2017, sobre operações de transporte ferroviário
para diversão que possuam uma bitola com medida maior ou igual a 305 mm entre as cabeças dos trilhos.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico 1827: 2017, sobre procedimentos operacionais e o design
recomendados para o bom funcionamento de equipamentos para limpeza utilizando água com pressão.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1828: 2017, sobre a integração de princípios
ergonômicos e planejamento de novos sistemas ocupacionais.
Informa a entrada em vigor do Regulamento Técnico DUS 1829: 2017 sobre guia para fornecer diretrizes para o
projeto e colocação de diagramas de rota de evacuação de ocupantes.
Propõe Regulamento Técnico DUS193-1: 2018 - Parte 1, para requisitos mecânicos, dimensões, métodos de teste
e critérios de amostragem de fios de aço e produtos de arame para cercas.
Propõe Regulamento Técnico DUS193-2: 2018 - Parte 2, para as dimensões, tolerâncias, revestimentos, métodos
de teste e condições de entrega de fios de aço e produtos de arame para cercas e elos de corrente.
Propõe Regulamento Técnico DUS 1867:2018 sobre os requisitos, métodos de amostragem e teste de latas de
leite de aço inoxidável.
Propõe Regulamento Técnico DUS 1663-2:2018 - Parte 2 sobre os requisitos de alumínio e liga de alumínio
laminado para aplicações em embalagens farmacêuticas.
Propõe Regulamento Técnico DUS DEAS 331:2018, que os métodos de amostragem e ensaio para os grãos
integrais secos de grama verde de ‘Vigna radiata’ destinados ao consumo humano.
Propõe Regulamento Técnico DUS DEAS 757:2018 que especifica os métodos de amostragem e ensaio para os
grãos de sorgo das variedades de Sorghum bicolor (L.) Moench destinados ao consumo humano.
Propõe Regulamento Técnico DUS DEAS 758:2018 para os métodos de amostragem e ensaio para grãos de milho
da variedade Eleusine coracana (L.) Gaertner destinadas ao consumo humano.
Propõe Regulamento Técnico DUS EAS 782:2018, para os métodos de amostragem e ensaio para farinha
composta destinada ao consumo humano.
Informa que a data final para comentários é de 60 dias contados a partir da data sua notificação sobre o
Regulamento Técnico DUS EAS 782:2018, para os métodos de amostragem e ensaio para farinha composta.
Projeto de norma que especifica os requisitos, métodos de amostragem e teste para a farinha de soja integral
comestível obtida a partir de soja (Glycine max (L.) Merr) destinada ao consumo humano.
Regula a terminologia e definição do bloco de concreto normal, tamanho, tipo, grau e marca, matéria-prima,
especificação tecnológica, métodos de ensaio, padrão de inspeção, certificado de qualificação, armazenamento e
transporte. A norma se aplica ao bloco de concreto industrial e civil ("Bloco").
A Norma especifica os termos, definições, especificações, classificações e marcas, matérias-primas, requisitos
técnicos, métodos de teste, regras de inspeção, sinais, certificados de produto e transporte de tijolos sólidos de
concreto.
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G/TBT/N/UGA/995

G/TBT/N/UGA/996
G/TBT/N/UGA/997
G/TBT/N/UGA/998
G/TBT/N/UGA/999
G/TBT/N/UGA/1000
UNIÃO
EUROPEIA

G/TBT/N/EU/617
G/TBT/N/EU/618
G/TBT/N/EU/619
G/TBT/N/EU/620
G/TBT/N/EU/621
G/TBT/N/EU/622

G/TBT/N/EU/623

G/TBT/N/EU/624

URUGUAI

G/TBT/N/URY/25
G/TBT/N/URY/26

Ponto Focal TBT/OMC

Projeto de Norma que especifica a classificação, disposições gerais, requisitos técnicos, método de teste, regras
de inspeção, marcação, instrução de operação, embalagem, transporte e armazenamento de unidades de
pavimentação de concreto pré-moldado.
Projeto de Norma que especifica os requisitos e métodos de amostragem e teste para vernizes usados em
superfícies interiores tais como madeira, concretos, pedras, metais, etc.
Projeto de Norma que prescreve os requisitos, métodos de amostragem e teste para a tinta termoplástica de
marcação de estrada e constituintes, que são fundidos e aplicados por pulverização, betonilha ou extrusão.
Projeto de Norma que prescreve o requisito de desempenho para materiais termoplásticos que são derretidos e
aplicados em superfícies de estrada por pulverização, betonilha ou extrusão.
Projeto de norma que especifica os requisitos para removedores de tinta à base de solvente.
Especifica os requisitos, método de teste e amostragem de cana comestível para consumo humano direto.
Propõe Regulamento Técnico relativo à não renovação da aprovação da substância ativa etoprofos, em
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no
mercado, e que altera Regulamento de Execução (UE) no 540/2011.
Propõe Regulamento Técnico ao abrigo do Regulamento para produtos de construção (EU) 305/2011 (CPR)
segundo a norma EN 1356, com a introdução de novas classes de desempenho.
Propõe complementação ao Regulamento (UE) 305/2011(CPR) para classes de desempenho em relação à
permeabilidade do ar para claraboias de plástico, vidro e de escotilhas sob as normas EN 1873, EN 1873-1, EN
1873-2, EN 1873-3 e EN 14963.
Propõe Regulamento Técnico para os requisitos mínimos de desempenho energético, de reparação, de
reciclagem e de informação para os aparelhos de refrigeração com função de venda direta.
Propõe Regulamento Técnico para a rotulagem energética e a prestação de informações sobre os produtos de
aparelhos de refrigeração com função de venda direta.
Propõe Regulamento Técnico para os requisitos obrigatórios em matéria de eficiência energética e material do
equipamento de soldadura nos termos da Diretiva 2009/125/CE.
Propõe regulamento Técnico que diz respeito à revisão das especificações técnicas de interoperabilidade
aplicáveis aos veículos ferroviários e às instalações fixas, a fim de alinhar essas especificações com a diretiva
relativa à interoperabilidade do sistema ferroviário da EU de 2016, alterando os Regulamentos (UE) 321/2013,
1299/2014, 1301/2014, 1302/2014, 1303/2014 e 1304/2014, do Regulamento (UE) 2016/919 e da Decisão de
Execução 2011/2011 da Comissão 665/UE.
Propõe alteração do Regulamento (UE) 582/2011 no que diz respeito às estratégias de emissões auxiliares, o
acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos, medição das emissões durante o arranque a
frio do motor e utilização de sistemas portáteis de medição de emissões para medir o número de partículas.
Propõe Regulamento Técnico para rotulagem de alimentos embalados
Propõe Regulamento Técnico n° 272/2018 para rotulagem de alimentos embalados.
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