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1. A Alemanha seria responsável?

• 1886 – Karl Benz

• Seria responsável pelo desempenho 
de todos os carros?

• Seria responsável pelos problemas 
causados pelos carros?



2. CEE – ABNT





3. GT 3 e PSQ









Voltando no tempo...





















5. Suporte Técnico Acadêmico;





Boa tarde Priscila

Estou um pouco na corrida, mas separei um breve material para mostrar a necessidade da temperatura de - 10 °C para se avaliar a 
resistência ao impacto do PVC rígido. Veja que a na Figura 10.39 do livro do Menges que o PVC se enquadra na categoria dos plásticos
que são frágeis (isto é, pouco resistentes ao impacto) quando entalhados (um canto vivo pode ser considerado um entalhe). Veja
também que quando há este entalhe, o raio da ponta do mesmo também influencia a temperatura onde haverá a transição de alta
resistência ao impacto para baixa resistência ao impacto.

A figura 10.38 mostra a grande variação esta influência do raio da ponta do entalhe. Quanto menor o raio da ponta, mais agudo é o 
entalhe, isto é, a peça tem cantos vivos. Veja que se a peça não tiver entalhe (unnotched) a transição ocorre em temperaturas bem
baixas. Mas para peças com entalhes (cantos vivos), se o raio da ponta for de 2 mm então em zero graus celsius o PVC estará bem na
região de extrema variação na resistência ao impacto. Assim, em - 10 ° C se evitará esta grande instabilidade no ensaio para se avaliar a 
resistência ao impacto. Portanto, o teste será muito mais reprodutível.

Vale lembrar que o ensaio é apenas comparativo. Se formos usar o argumento de que as temperaturas mais reais no Brasil estão acima
de zero graus, então temos que usar um peso também mais real. Qual seria este peso? Será que em condições de uso seria um impacto
correspondente a 1 Kg? Qual a razão de não ser alterada a norma então para um peso de 0,5 Kg? Ou para 2 Kg? O mais importante é 
que a atual norma já está bem consolidada em termos mundiais e consegue fazer a distinção entre bons produtos e produtos de menor
qualidade.

Bom, espero ajude.

Qualquer coisa é só falar.

att.

Benjamim













6. Normas internacionais;







De onde veio o 0°C?


