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 Calibrações de equipamentos; 
 Gráficos de controle metrológicos; 
 Regulagem de instrumentos/equipamentos; 
 Validação de métodos; 
 Checagem de equipamentos. 

  

USO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA 



 
 

 

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE MR ACREDITADO 

 

 Confiabilidade dos valores; 
 Estudo de efeitos com transporte; 
 Estudos de efeitos térmicos; 
 Validade definida; 
 Validade após abertura de frascos definida; 
 Instruções de utilização; 
 Instruções de armazenamento; 
 Acompanhamento dos lotes em laboratório. 



 
 

 

O MUNDO PERFEITO! 

 

 TODOS fazendo uso de materiais de referência 
acreditados; 

 Disponibilidade ampla de materiais de referência no 
Brasil; 

 Preços justos e competitivos; 
 Condições justas para produtores e usuários para uma 

concorrência leal. 



 
 
 

PARA ESTE MUNDO PERFEITO EXISTIR... 

“TODOS fazendo uso de materiais de referência acreditados”: 
 
 Os processos teriam maior robustez metrológica; 
 Haveria maior harmonização de resultados; 
 Para isto acontecer, tanto laboratórios quanto avaliadores e 

organismos fiscalizadores teriam que saber da existência de tais 
materiais... 

 Os avaliadores não cobram sistematicamente o uso de materiais 
de referência produzidos por produtores acreditados e muitas 
vezes nem sabem da existência de tais materiais. 

 



“Disponibilidade ampla de materiais de referência no Brasil”: 

 Processo de acreditação muito demorado; 
 Processos individualizados e não por similaridade (exemplo: pH, condutividade, 

turbidez, densidade,  que ao invés de se ter uma faixa acreditada se tem valores 
truncados); 

 Avaliação com alto custo para o produtor. Cada produto, se tem no mínimo 4 
dias de avaliação; 

 Dificuldade com avaliadores para os itens novos; 
 Não homogeneidade entre avaliadores; 

 
OFERTA MASSIVA INTERNACIONAL POIS AS REGRAS NO EXTERIOR PARECEM SER 

MAIS SIMPLIFICADAS QUE NO BRASIL E ASSIM SURGEM PRODUTORES COM 
CENTENAS DE ITENS, “DO DIA PARA A NOITE”. 

 Se as regras fossem iguais as nossas, grandes produtores internacionais 
demandariam de muitos anos seguidos de avaliação para ter a lista de produtos 
acreditados que oferecem... 
 
 
 



O valor final do produto está ligado a, no mínimo: 
 Custos fixos; 
 Quantidade da produção (com a utilização por mais clientes, o 

custo de produção é reduzido); 
 Custo da acreditação. “Tempo é dinheiro!”. Então a demora no 

processo de acreditação é custo! 
 Custos com insumos. 

 

“Preços justos e competitivos”: 



• Melhorar a divulgação para os órgãos fiscalizadores, para 
avaliadores e para usuários; 

• Melhorar a qualidade das avaliações de laboratórios de 
calibração e ensaio, entre outros, para que os mesmos saibam 
da importância dos materiais de referência acreditados; 

• Possibilitar através da divulgação o crescimento da produção, 
baixando custos e com isto disponibilizando materiais de 
referência a preços competitivos; 
 

“Condições justas para produtores e usuários para uma 
concorrência leal”: 



FASES DE IMPLANTAÇÃO (MODELO SIMPLIFICADO) 
 
 

Implantação de 
novo laboratório 

para produção 
de Material de 

referência 

Custos com mão 
de obra para 
implantação 

Investimento em 
equipamentos e 

materiais 

Custos com SGQ 

Parcela dos 
custos fixos da 

empresa 

NOVO 
PRODUTO 

Matéria prima e 
estudos dos 
lotes piloto 

MRCs 

DECISÃO POR 
IMPLANTAR 
UMA NOVA 

LINHA DE 
PRODUTOS 

SOLICITAÇÃO 
DE 

ACREDITAÇÃO 

FORMAÇÃO 
DE EQUIPE 

DE 
AVALIAÇÃO 



AVALIAÇÃO 

ACREDITAÇÃO 

RESOLUÇÃO DE 
EVENTUAIS NÃO 

CONFORMIDADES 

VERIFICAÇÃO 
DAS AÇÕES 

CORRETIVAS 

DISPONIBILIZAÇÃO 
AO MERCADO 

EXIGÊNCIA DE UTILIZAÇÃO POR PARTE DE AVALIADORES 

90 DIAS 



CONSOLIDAÇÃO 
DO PRODUTO 



MATERIAIS DE REFERÊNCIA ACREDITADOS 
PRODUZIDOS PELA VISOMES 

Soluções de pH e de condutividade: Nossos concorrentes internacionais tem diversas 
formas de apresentação e para que possamos mudar a forma de apresentação 
oferecida (outros volumes), precisamos nova avaliação segundo consulta feita aos 
avaliadores da última avaliação... 
 
Padrões de densidade para calibração de densímetros digitais: Somente temos 
consulta de outros países da América do Sul. Os laboratórios do Brasil, mesmo 
acreditados, nem sequer consultam estes materiais; 
 
Padrões de turbidez: A exemplo dos padrões de densidade, praticamente não há 
consultas.... 



QUAL AÇÃO O PRODUTOR DEVE TOMAR????? 

REALMENTE, ISTO É UMA INCÓGNITA NO BRASIL!!!! 



MAS NÓS NÃO DESISTIMOS!!!! 

Produtos em desenvolvimento: 
• Material de referência para refratômetria; 
• Material de referência para calibração de espectrofotômetros 

UV/VIS; 
• Material de referência para detector de metais; 
• Material de referência para checagem de higrômetros 

(soluções salinas saturadas); 
• Outros... 

 



QUANDO TEREMOS ESTES PRODUTOS DISPONÍVEIS? 
 
• Os produtos já estão disponíveis mas não acreditados..... 
 

QUANDO TEREMOS ESTES PRODUTOS ACREDITADOS? 
 
• Entre outras coisas, vai depender de quantas “linhas tracejadas” 

teremos no processo 
 
 
 

MAS NÓS NÃO DESISTIMOS!!!! 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO! 
 

Contato:  Rodoval@visomes.com.br 


