
Memória da 1ª Reunião de 2019 – 13/02 

ABNT/CEE-191 – GT-005 – Laboratório de Ensaios – Harmonização 

 

Local: ABRAVIDRO - Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de 

Vidros Planos - Av. Francisco Matarazzo, 1752 - Água Branca, 

São Paulo - SP 

Assunto: Harmonização quanto à interpretação de alguns requisitos 

quanto à realização dos ensaios e interpretação dos 

resultados. 

Lista de participantes: Vide anexo. 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

 

1. LEITURA DAS MEMÓRAS DA REUNIÃO DE 09/11/2018 

 

• Foi lida as memórias da reunião de 09/11/2018, sendo esta aprovada sem 

observações; 

• Justificada a ausência da Sra. Heloisa da TESIS e Sr. Robson Campos da Abraesp. 

 

2. PROPOSTA DE DOCUMENTO COM AS DEFINIÇÕES CONSENSUAIS DOS 

LABORATÓRIOS 

 

• Foi apresentado a proposta do documento a ser adotado pelos laboratórios até a 

revisão das normas ABNT NBR 10821 partes 2 e 3, com itens ainda à serem 

definidos; 

• Devido a presença somente dos laboratórios ITEC e IPT, não foi possível concluir o a 

proposta do documento. 

 

3. DÚVIDAS HYDRO  

 

• Foi brevemente rediscutida as dúvidas apresentadas pelo Sr. Paulo da Hydro, porém 

devido a presença somente dos laboratórios ITEC e IPT, não foi possível concluir; 

• Quanto às bolhas de equalização, propôs-se discutir internamente no GT para que 

possamos apresentar na plenária, quando da revisão das partes 2 e 3 da ABNT NBR 

10821. 

 

4. OBSERVAÇÃO IPT 

 

• O Sr. Thiago apresentou a necessidade de constar na norma a exatidão dos 

equipamentos a serem utilizados. 

 

 



5. DÚVIDA ASTRA 

 

• O Srs. Rafael e David, apresentaram as dúvidas quanto à metodologia de aplicação 

dos esforços na esquadria tipo maxim-ar (esforço torsor), incluindo o 

posicionamento do calço. 

 

6. DÚVIDA ITEC 

 

• A Sra. Michele apresentou um questionamento que foi realizado ao ITEC quando da 

realização do impacto em portas de giro, com fechamento em palhetas, e a mesma 

ocorre o desprendimento parcial, porém sem ruptura de qualquer componente ou 

desprendimento, se esta é uma ocorrência permitida ou não pela NBR 10821. 

 

7. DISCUSSÕES GERAIS 

 

• A Sra. Michele apresentou sobre a importância e necessidade da presença de ao 

menos três laboratórios, propondo que para as próximas reuniões façamos uma 

confirmação prévia da presença dos laboratórios e confirmando-se a 

impossibilidade de quórum mínimo, que a reunião seja reagendada, em virtude da 

necessidade de discussão sobre as metodologias de ensaio; 

• O grupo também propõe que as dúvidas sejam apresentadas com antecedência aos 

envolvidos, para que no dia da reunião possamos levar os estudos/posição já 

adiantados. 

 

8. AGENDA DAS PRÓXIMAS REUNIÕES PARA O ANO DE 2.019 

23/04/2019 23/07/2019 22/10/2019 

21/05/2019 20/08/2019 26/11/2019 

25/06/2019 24/09/2019  

 

 

9. PRÓXIMA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO: 23/04 – 9h30 - ABRAVIDRO 

Pauta proposta: 

✓ Apresentar proposta de documentos com as definições do grupo até a 

última reunião em novembro/2018; 

✓ Apresentação de outras dúvidas quanto às metodologias de ensaio (se 

houver). 

  



ANEXO A – Lista de Presença 

 

 

 


