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Gerais (Ipem-MG) tem uma responsabilidade muito grande no
grande variedade de artigos presentes no mercado, a análise
vez mais necessária.
Pensando nisso, nesta edição do Notícias de Peso destacamos
a importância do consumo sustentável para a preservação do
planeta. Mostramos que é possível encontrar equilíbrio entre o
consumo e a realização do desejo gastando menos energia.
Pesquisas apontam o consumo como um dos principais causadores
dos impactos ambientais e sociais da atualidade. Por esse motivo,
indústrias e empresas buscam cada vez mais investir na produção
de artigos cuja matéria prima seja mais facilmente decomposta
pela natureza ou reciclada; garantam o emprego digno aos seus
produtores e gastem menos recursos naturais.
A segurança foi outro tema destacado. Focamos tanto na prevenção
de acidentes (caso da aprovação de freios mais seguros para Veículos Rodoviários Automotores), quanto em relação à proteção
para que o consumidor tenha realmente segurança de que está
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pagando pelo montante indicado na embalagem.
Cabe ressaltar que somos um órgão de fiscalização que valoriza
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Extintor de incêndio:
o que você precisa saber
O extintor de incêndio é um equipamento de segurança
utilizado para controlar ou extinguir o fogo em uma situação de emergência. Por esse motivo, no momento da
compra é essencial observar certos cuidados e manter
sua verificação sempre em dia.
Anel de identificação externa de manutenção: indica que o
extintor foi desmontado para a realização da manutenção
Etiqueta autoadesiva fixada no corpo do equipamento: indica a empresa que
prestou o serviço, o tipo de serviço, garantia, mês e ano da próxima inspeção

Quadro de instruções: constam informações de operação do produto

Selo de conformidade do Inmetro

Também é preciso ficar atento às condições físicas do extintor, que não deverá
apresentar marcas de ferrugem. No Estado de Minas Gerais, o Instituto de
Metrologia e Qualidade (Ipem-MG) é o órgão responsável por sua fiscalização.

Regional de Curvelo fiscaliza aparelhos de saúde
Duzentos e cinco aparelhos de medir pressão arterial e 21 balanças utilizadas na área médica (hospitais, clínicas,
consultórios e postos de saúde) foram fiscalizados pela regional de Curvelo do Instituto de Metrologia e Qualidade
do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG). O objetivo da operação, realizada de 15 de janeiro a 7 de fevereiro, no
município de Curvelo, foi garantir que o cidadão tenha um diagnóstico preciso por meio desses equipamentos.
De acordo com a gerente da regional de Curvelo, Érika Letícia Guimarães, as irregularidades mais comuns encontradas
em ambos os aparelhos foram em relação ao valor acima dos limites admissíveis. “Todos os instrumentos que apresentaram anormalidades foram interditados. Esse trabalho é importante para conscientizar os profissionais da saúde
quanto a obrigatoriedade da verificação e de que uma medição incorreta coloca em risco a saúde das pessoas”,
afirmou.
A averiguação dos aparelhos é anual e obrigatória. Cabe ressaltar que ela só pode ser realizada pelo Ipem, órgão
delegado do Inmetro.
120

Ao longo deste ano, a expectativa dessa regional é fiscalizar os aparelhos
médicos de todas as 68 cidades de sua competência.
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Eletrodomésticos
mais silenciosos

Desde o dia 20 de janeiro deste ano, fabricantes de liquidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de
pó já produzem eletrodomésticos mais silenciosos. Os aparelhos devem conter o Selo Ruído, que informa
ao consumidor a potência sonora dos aparelhos, que pode variar na escala de um decibel (mais silencioso)
a cinco (menos silencioso), de acordo com a nova regra do Programa Nacional de Educação e Controle de
Poluição Sonora e Silêncio, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Fonte: INMETRO

Os principais objetivos dessa iniciativa são combater a poluição sonora causada por esses equipamentos,
proporcionar mais conforto aos usuários e incentivar os consumidores a comprar produtos com menos
ruídos. Pesquisas apontam que barulhos excessivos são prejudiciais a saúde e podem, inclusive, causar a
perda auditiva.
O comerciante Heverton Correa contou que não suporta o barulho de determinados eletrodomésticos, como
o secador de cabelo e o liquidificador. “Como detesto barulho, principalmente pela manhã, evito ao máximo
fazer o uso do liquidificador, mas tem horas que não tem jeito. Já no caso do secador de cabelo, quando
minha esposa resolve usá-lo é impossível assistir televisão”, afirmou.
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Para a diretora da Qualidade de Bens e Produtos do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas
Gerais (Ipem-MG), Adriane Lacerda Barbato, com essa regra as pessoas poderão comparar a emissão de
ruído de determinado equipamento em relação a outros do mesmo tipo. De acordo com Adriane, o selo com
a classificação do produto irá estimular as empresas a produzir aparelhos com menos barulho, para que
possam obter uma melhor vantagem competitiva. “Atualmente, o selo do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) informa apenas os decibéis produzidos pelo aparelho, mas não apresenta
de forma explícita que marca é mais silenciosa”, explicou.
A gerente do salão Vezo em Belo Horizonte, Elizabete Reis, que convive diariamente com o barulho
dos secadores de cabelo, disse que essa proposta irá trazer benefícios tanto para os profissionais,
quanto aos clientes. Segundo ela, o alto ruído causado pelo equipamento, principalmente quando
vários deles são ligados ao mesmo tempo, incomoda e chega a causar dores de cabeça ao final do dia.
“A confecção de produtos mais silenciosos nos beneficiará diretamente. Como o instituto de beleza é
um ambiente que se caracteriza pela interação entre o profissional e o cliente fica difícil utilizar protetores auriculares. No fim do expediente, além do cansaço físico, por ficarmos muitas horas em pé e utilizarmos muito os braços, também ficamos cansados mentalmente por causa do barulho. Essa situação
gera até um estresse”, afirmou.
Cabe ressaltar que os estabelecimentos comerciais só começarão a ser fiscalizados pelos Ipem’s a partir do
ano 2016, período dado pela Portaria para que os fabricantes, importadores e o comércio se adequem. Essa
iniciativa faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
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Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE
Consumidores optam cada vez mais por produtos eficientes e que gastem menos energia. O impacto desse
fenômeno, conhecido como eficiência energética, pode ser percebido na redução do consumo de combustíveis,
degradação do meio ambiente e no bolso do consumidor, que acaba por reduzir sua conta de luz.
A Etiqueta de Eficiência Energética, que faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), coordenado
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), é obrigatória em diversos produtos,
principalmente naqueles que fazem parte da linha branca, como fogões, refrigeradores e condicionadores. Nas
etiquetas, os equipamentos são classificados de “A” (mais eficiente) até “E” (menos eficientes).
As geladeiras são hoje, por exemplo, 60% mais eficientes do que há 10 anos. A medida impacta diretamente na redução dos níveis de gás carbônico lançados na atmosfera e salva milhares de árvores.
De acordo com a diretora da Qualidade de Bens e Produtos do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de
Minas Gerais (Ipem-MG), Adriane Lacerda Barbato, com o selo de eficiência energética o consumidor pode ter noção
da quantidade de energia gasta pelo produto que irá adquirir. “A classificação dos aparelhos acaba por incentivar as
indústrias a produzirem equipamentos que consumam cada vez menos energia e água. Atualmente, o Programa
Brasileiro de Etiquetagem contempla desde a etiquetagem de aparelhos domésticos até demandas mais complexas
e com grande potencial de energia para o país, como os edifícios e veículos”, explicou.
Para isso, o Ipem-MG fiscaliza o comércio e verifica se os produtos de certificação compulsória estão com o selo de
eficiência energética. Esse selo só pode ser retirado pelo lojista após a venda do produto. Os estabelecimentos que
forem pegos vendendo artigos sem as etiquetas serão multados no valor que pode variar de R$ 100 a R$ 1,5 milhão.

Dicas para um consumo mais consciente
Pesquisas apontam que cerca de 10% da energia gerada no país
é desperdiçada pelos consumidores. Confira abaixo algumas
dicas para um consumo mais consciente.
Chuveiro elétrico: Evite seu uso no horário
de pico (18h às 21h). Nos dias quentes,
deixe a chave na posição 'verão' e feche
sempre a torneira ao se ensaboar.

Lâmpadas: Dê preferência ao uso de
lâmpadas fluorescentes. Seu consumo
pode gastar 60 % a menos de energia
do que as incandescentes.

Computador: Sempre desligue o
computador quando for ficar sem
usá-lo por um período superior a
duas horas.
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Ferro: Acumule sempre a maior quantidade
de peças de roupa para que ele seja ligado o
mínimo de vezes possível.

Ar condicionado: No final do expediente a
temperatura começa a ser mais amena e o uso
não é tão necessário. Por isso, a dica é desligar
o ar-condicionado. Um período de 8 horas
equivale a uma economia diária de 12,5%.
Geladeira e freezer: Evite colocá-los
próximo ao fogão e pelo menos a 15
cm das paredes para evitar o superaquecimento. Antes de cozinhar, retire
todos os ingredientes da geladeira,
assim você evita o abre-fecha.

Curiosidade

R$ 38 - com o refrigerador de uma porta (230 litros)

Levando em conta uma tarifa de luz de R$ 0,35 por kWh/mês, pode-se
concluir que ao trocar um aparelho 'E' por um 'A', se economiza por ano:

R$ 100 - com um refrigerador combinado (300 litros)

R$ 80 - com o ventilador de mesa

R$ 37 - com o condicionador de ar tipo janela 7.500 BTUs

R$ 240 - com a troca das lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes
compactas

R$ 124 - com o condicionador de ar split 9.000 BTUs
R$ 80 - com o fogão forno a gás

Fonte: Inmetro

Produto pré-medido,
você sabe o que é?

?

?

?

Praticamente todos os produtos encontrados nos supermercados, como por exemplo, açúcar, feijão, arroz,
detergente e papel higiênico são pré-medidos, ou seja, embalados e medidos sem a presença do consumidor e que se encontram em condições de comercialização. Para fiscalizar se a quantidade indicada na
embalagem confere com o peso, volume, tamanho e quantidade real do produto, o Instituto de Metrologia e
Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG) realiza sua fiscalização.

Para isso, os fiscais do Ipem-MG visitam os estabelecimentos que comercializam esses artigos e realizam,
no próprio local, a pesagem dos produtos que possam ser avaliados ali, como o pacote de feijão. No caso do
papel higiênico e outros bens que não possam ser analisados de imediato, o Ipem coleta amostras e verifica
em laboratório. Caso o produto testado esteja irregular, os detentores das marcas são autuados.

Orientações ao consumidor

*
*
*
*
*
*

Todo produto deve apresentar indicação quantitativa em
sua embalagem;
O peso da embalagem deve ser descontado do peso bruto
(produto menos embalagem);
Leia com atenção as indicações na embalagem e na
etiqueta;
Não se engane com as indicações do tipo "Tamanho
Família", pois embalagens de tamanhos iguais podem
conter quantidades diferentes;
A quantidade dos conservantes, tais como calda ou
salmoura, não deve ser considerada como produto e,
sendo assim, não deve estar incluída no peso do produto;
Carnes, queijos e requeijões que não possam ter sua
quantidade padronizada no envase devem ter descontado
o peso da embalagem declarado pelo fabricante.
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Brasil é pioneiro na certificação
de produtos sustentáveis

1º

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) foi um dos primeiros organismos do
mundo a desenvolver um Programa de Avaliação da Conformidade, responsável pela certificação de sustentabilidade de determinado produto. Para que um item de consumo seja classificado como sustentável ou
de menor impacto ambiental em relação aos seus similares é obrigatório que ele siga alguns critérios.
De acordo com a diretora da Qualidade de Bens e Produtos do Instituto de Metrologia e Qualidade do
Estado de Minas Gerais (Ipem/MG), Adriane Lacerda Barbato, para que um artigo seja considerado sustentável ele deve fornecer um menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água, além
de possuir uma maior vida útil e ter menor custo de manutenção. “Para as empresas é necessário que elas
deem preferência à utilização de matérias-primas, tecnologias e mão de obra local. A sustentabilidade
também leva em consideração a saúde, o meio ambiente e a segurança do consumidor”, explicou.
Estudos apontam o crescente número de consumidores que buscam informações sobre a origem dos materiais
e do processo produtivo do bem que estão adquirindo. Por esse motivo, as empresas procuram cada vez
mais investir na chamada economia verde, que resulta na melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade
social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e a escassez ecológica.

Portaria regulamenta requisitos
para produção de freios mais seguros
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) publicou, em 05 de fevereiro, a Portaria n.º 55/2014, que estipula requisitos mínimos de segurança para a fabricação, importação e comercialização de materiais de atrito para freios de Veículos Rodoviários Automotores. O objetivo da regulamentação
é que os veículos ofereçam mais segurança nas estradas e principais vias de tráfego e, consequentemente,
diminua os acidentes de trânsito.
Para isso, as peças produzidas para abastecer o mercado de carros nacionais e importados devem atender
requisitos mínimos de segurança. Essa iniciativa ajudará a coibir o comércio de peças de baixo custo com
qualidade e segurança duvidosas.
Os fabricantes terão o prazo de 24 meses, a partir dessa publicação, para se adequar às regras, e mais seis
meses para finalizar a comercialização desses produtos. Já os comerciantes terão 42 meses para adaptar
seus estoques.
Ao término desses prazos, a fabricação e o comércio dos produtos fora dos padrões exigidos pelo Inmetro
estarão sujeitos às penalidades previstas na lei.
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