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Abrablin presente no Conselho Consultivo do Exército
Em cerimônia ocorrida no dia 23 de abril, no Quartel-General do Exército, Forte Caxias, em
Brasília (DF), o presidente da Abrablin, Marcelo Christiansen, tomou posse como membro do
novo Conselho Consultivo do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), que
assume o mandato de 2019/2020.
Criado em 2017, o conselho tem como objetivo prestar assessoramento setorial em decisões
sobre assuntos atinentes à fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército. Entre as atividades atribuídas está o planejamento estratégico, o acompanhamento do desempenho, a legislação relativa à fiscalização de produtos controlados, além da governança do SisFPC e da
implementação de planos e projetos.
“Por todas essas atribuições, é muito importante a participação da Abrablin neste conselho,
fortalecendo o trabalho junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército”,
destaca Marcelo Christiansen.
O Conselho Consultivo é presidido pelo Comandante Logístico, integrado pelo Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados e mais 12 membros de organizações representativas dos usuários do SisFPC. Além da Abrablin, representada por seu presidente, compõem o conselho
representantes da Associação Nacional das Indústrias de Armas e Munições (Abiam); Associação Brasileira das Indústrias de Materiais Explosivos e Agregados (Abimex); Confederações
Brasileira de Tiro Defensivo e Caça; de Tiro Prático; e de Tiro Desportivo; Associação Brasileira de Produtos Controlados; Sindicato das Indústrias de Explosivos de Minas Gerais; Associação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petroquímicos (Associquim); e Avibras.
Novo diretor no DFPC
Outra novidade recente dentro da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados é a posse de seu novo diretor, ocorrida no dia 25 de
abril.
O General de Brigada Eugênio Pacelli Mota assume o posto no lugar
do General de Divisão Luciano José Penna, que entregou a direção do
DFPC após completar 1 ano e 21 dias. Ele agora foi designado a presidir o Conselho de Delegados da Junta Americana de Defesa em Washington/EUA.

Marcelo Christiansen

Prestação de serviço: curso para configuração de
sistemas de ajuda ao motorista
Nos dias 25 e 26 de junho, a filial brasileira da empresa italiana Texa, especializada na concepção e produção de equipamentos para diagnóstico automotivo, realiza o curso
“Diagnóstico e Calibração do ADAS” focado ao segmento de blindagem.
Cada vez mais comuns nas blindadoras do Brasil, os veículos com câmeras e radares dos
Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista, mais conhecidos como ADAS, como a VW
Tiguan R-Line, Jeep Compass, Jeep Renegade, Volvo XC90, Mitsubishi Outlander e Porsche
Cayenne exigem atenção ainda mais especial tanto na etapa da desmontagem quanto na
etapa da montagem do carro.
O ADAS é composto por sistemas bastante sensíveis e que devem ser revisados e pertinentemente recalibrados após as intervenções no processo de blindagem. Variações de peso, altura, alinhamento e até de transparência do vidro substituído
podem interferir no correto funcionamento do ADAS.
Para Giuseppe Crosato, CEO da Texa do Brasil, o tema deve ser
avaliado pelas blindadoras. “Estamos trazendo para o país não
apenas equipamentos para a devida manutenção dos sistemas
ADAS, como também cursos de formação para técnicos do setor automotivo, entendendo que devemos oferecer ao mercado
latino-americano essa solução completa, afirma Crosato.
Informações adicionais podem ser obtidas através do email info.br@texa.com. As vagas são limitadas.

ABRABLIN E ABNT — Revisão da Norma NBR 15000:2006
Em meados de 2014 a Associação Brasileira de Blindagem – ABRABLIN, por estar preocupada com o desempenho da Norma ABNT
NBR 15000:2006, entrou em contato com a administração da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, para propor uma
revisão da referida norma, com vistas a melhor adequá-la ao momento que estava sendo vivido pelo mercado de Blindagem.

Nas várias tratativas, a ABRABLIN contou com uma extrema compressão dos representantes da ABNT, e após o estabelecimento de
um consenso sobre o assunto, ficou estabelecido que aquela Associação criaria uma Comissão para a coordenação desta revisão. E
assim foi feito, em meados do mês de setembro de 2015 foi criada a ABNT/CEE-161 – Comissão de Estudo Especial de Sistemas de
Blindagem, que teve sua primeira reunião no dia 01 de outubro de 2015.
Antes de prosseguirmos com as observações sobre os trabalhos da Comissão criada, é de tudo interessante que façamos algumas
poucas considerações sobre a própria ABNT. Assim sendo, destaca-se que a ABNT é o órgão responsável pela normalização técnica
no Brasil, fornecendo insumos ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Trata-se de uma entidade privada e sem fins lucrativos e
de utilidade pública, fundada em 1940. Portanto, é de longa data que esta Associação vem trabalhando para a correção dos aspectos
técnicos de produtos e serviços que atendem ao povo brasileiro. Suas normas são extremamente respeitadas no meio técnico, graças
a clareza e precisão dos diferentes aspectos técnicos e sua mais completa abrangência de todos os assuntos de interesse nacional.
Voltando agora para os trabalhos da Comissão ABNT/CEE-161, comecemos pelo dia 01 de outubro de 2015, que, como vimos acima,
ocorreu sua primeira reunião de trabalho. Nesta reunião, destaca-se, primeiramente, a eleição do Coordenador da Comissão, que,
por vontade dos presentes, recaiu sobre a pessoa do Secretário Executivo da ABRABLIN. Em segundo lugar, pela sua importância,
deve-se registrar que, após intenso debate, ficou estabelecido que esta Comissão não só faria a revisão da Norma 15.000, como
também se propunha a criar uma família de Normas que atendesse as diferentes atividades do mercado de proteção blindada.

Isso posto, nesta primeira reunião ficou acertado que seriam iniciados os estudos abordando duas partes, a primeira deveria tratar
de toda a terminologia que seria usada na redação das normas; e uma segunda parte, que deveria substituir a atual Norma 15.000,
estabelecendo os requisitos de desempenho e métodos de ensaio para materiais, com vistas a sua utilização em produtos de blindagem balística.
Com esta orientação, os trabalhos prosseguiram até que na 6ª reunião de 2018, ocorrida em 04 de julho de 2018, ficou estabelecida
a organização que se desejava para esta família de normas. Assim, passou a ter seis partes conforme mostrado a seguir.
—
—
—
—
—
—

Parte
Parte
Parte
Parte
Parte
Parte

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Terminologia;
Classificação, requisitos e métodos de
Determinação de limite balístico V50;
Classificação, requisitos e métodos de
Classificação, requisitos e métodos de
Classificação, requisitos e métodos de

ensaio para materiais;
ensaio para coletes;
ensaio para capacetes;
ensaio para componentes veiculares.

No momento, esta Comissão trabalha em cima dos aspectos técnicos das Partes 3 e 4, V50 e Coletes, respectivamente, objetivando
o estabelecimento, por consenso entre os participantes, dos diferentes itens destas futuras normas.

Registre-se que, ainda agora, as Partes 1 e 2, cujos trabalhos
da Comissão foram finalizados em dezembro de 2018, estão
em plena Consulta Nacional, colocadas pela ABNT para tal em
02 de abril de 2019, e ficarão nesta condição até 31 de maio de
2019. Após esta data, caso estejam encerradas toda e qualquer
dúvida sobre as referidas Normas, a ABNT poderá emiti-las
para atendimento do mercado.
Finalizando este breve esclarecimento sobre essa importante
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e os trabalhos da Comissão de Estudo Especial de Sistemas de Blindagem
– ABNT/CEE-161, a ABRABLIN gostaria de concitar seus associados para uma maior participação nos trabalhos desta Comissão. Lembrando que os trabalhos são absolutamente abertos
ao público em geral, e é de grande importância, para a maior
perfeição das normas que forem elaboradas, que haja uma
participação maciça de todos que produzem ou utilizam produtos de proteção balística. Para adquirir a norma, clique aqui.
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Curiosidades: dirigibilidade de um veículo blindado
Uma das perguntas frequentes no universo da blindagem automotiva é se há alguma mudança na dirigibilidade de um veículo blindado. A resposta é sim.
Em razão da blindagem incorporada ao veículo, há um peso agregado tanto na parte dos vidros quanto nas portas, colunas do veículo e até mesmo nos pneus. Tudo isso modifica o coeficiente de gravidade do veículo.
Como a blindagem pode adicionar atualmente entre 150-250 quilos (entre sedans e SUVs para o nível III-A), o peso agregado é algo
em torno de duas ou três pessoas adultas, deixando a sensação de condução de um veículo quase sempre carregado.
As distâncias do veículo a frente devem sempre ser obedecidas e exigem do condutor uma atenção no espaço para frear o veículo. A
mesma atenção especial deve se dar nas curvas, principalmente quando o veículo for um SUV, pois tenderia a ter uma inclinação
excessiva dado o peso agregado nos vidros.
O assunto é vasto. Abaixo, deixamos alguns procedimentos que prolongam a vida de um veículo blindado, além de promover ainda
mais a segurança de seus ocupantes:
- Um dos assuntos importantes na segurança e dirigibilidade dos veículos blindados está
no tocante aos pneus, pois os mesmos devem ser sempre calibrados como se estivessem
com seu peso máximo;
- Não bater as portas do veículo com as janelas abertas, pois o vidro, por mais que seja
um produto blindado, requer cuidados e podem ser danificados se não estiverem devidamente apoiados no batente;
- Não se deve deixar a porta aberta por muito tempo, pois o peso agregado pode empenar as portas;
- O proprietário do veículo não deve nunca deixar de travar as portas do veículo, nem andar com as janelas ou mesmo o teto solar abertos, pois isso anularia todo o sistema de defesa do veículo;
- Os vidros também só devem ser acionados com o motor do veículo ligado, pois dessa maneira não sobrecarrega o
sistema;
- Há um choque térmico que pode ser ocasionado aos vidros blindados, depois de um longo tempo junto ao sol. Por
essa razão, nunca jogue água diretamente. O mesmo procedimento deve ser quanto ao ar condicionado, que não
deve ser direcionado nos vidros diretamente. Espere uniformizar a temperatura do momento;
- Quando estiver numa via, faça a opção das pistas laterais, para que uma evasão
possa ser realizada. Desse mesmo modo, mantenha uma distância de 3 a 5 metros
do veículo a frente para o caso de uma tentativa de ataque e a consequente evasão
do local. Será necessário distância para a manobra do veículo e poder fazer uma
direção evasiva, recomendada a todos os usuários de veículos blindados;
- No caso dos cursos de direção evasiva, são colocadas ações que ensinam a escapar
de situações sob o ataque de tiros, simulando as condições de tentativas de assaltos, além de técnicas ao controle do veículo blindado,
O assunto não se esgota aqui e voltaremos com mais informações em futuras edições.
Você deseja participar do nosso informativo? Nos escreva e envie o assunto que nós avaliaremos.

Feiras no mercado
A ISC Brasil é o principal polo de inovação, conteúdo, negócios e relacionamento para o
mercado de segurança do país.

Durante três dias, o evento reúne e expõe soluções de segurança inteligentes e integradas para mais de 16 setores da economia com necessidades em segurança eletrônica,
privada, patrimonial, digital e pública.
Para 2019, a ISC Brasil lança o slogan “Expertise mundial em soluções de segurança” e traz o DNA da Reed Exhibitions, que hoje
promove mais de 10 feiras ao redor do mundo voltadas para o setor de segurança, sendo 4 delas da marca ISC.
O foco desta 14ª edição é oferecer aos usuários finais corporativos, integradores, distribuidores, diretores de segurança da informação,
líderes de governo e às empresas do setor oportunidades para se conectarem em um ambiente propício ao networking e aos negócios.
De 25/06 a 27/06/2019 no Expo Center Norte. Maiores informações: https://www.iscbrasil.com.br
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