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O desafio foi colocado no final do ano de 2012: incluir o 
processo de execução de cursos no Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado da Rede Metrológica 
RS. A partir deste momento, os esforços foram 
direcionados pela equipe da Rede para padronização 
dos processos relacionados com a execução dos 
cursos.  Desta forma,  o  t rabalho focou no 
desenvolvimento de procedimentos, formulários e 
indicadores ligados à qualidade do serviço prestado.
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Pesquisa

Com o novo cálculo,
há uma reconciliação dessas escolas

Defeito e impureza no material
pode mudar seu comportamento

Segundo o pesquisador do IFSC, o resultado mostrou que 
agora pode-se saber, de fato, quando a influência de 
desordem é importante ou não na transição de fase. 
Basicamente, foi desenvolvido um cálculo para saber 
quando acontece e quando não acontece alguma 
transformação de relevância, não sendo assim necessário 
estudar o material impuro no segundo caso. O método tem 
uma limitação, apesar de ser possível saber se tais 
impurezas podem ou não mudar o comportamento de um 
material, ainda não há como saber qual é o novo 
comportamento que surgirá em uma transição de fase 
específica. 

“Introduzir defeitos ou impurezas no material pode mudar 
seu comportamento, mas isto não quer dizer que seja para 
pior. Às vezes, ocorre até um comportamento desejável, 
que pode ser usado na realização de novos materiais. O 
meu objetivo acadêmico foi entender a influência concreta 

destas impurezas. Com ‘sorte’, podemos usar esse 
conhecimento em aplicações práticas, como em 
engenharia de novos materiais”, explica Hoyos Neto. 

O avanço proporcionado pelo trabalho foi uma maneira 
simples de determinar às singularidades de Griffiths sem 
perder o ponto de vista da primeira escola. Antes desse 
avanço,  achava-se que,  em a lguns casos,  as 
singularidades de Griffiths seriam relevantes para 
determinar o comportamento das propr iedades 
termodinâmicas do material, que, por sua vez, estaria em 
desacordo com o critério de Harris. Com o novo cálculo, há 
uma reconciliação dessas escolas. O estudo foi publicado 
na revista científica internacional Physical Review Letters.

Quando a água de uma poça evapora, há uma 
transição de fase do material, ele passou do estado 
líquido para o gasoso. Essas transições são 
fenômenos onipresentes na natureza. No entanto, 
próximo às transições de fase do material, as 
propriedades termodinâmicas (como calor 
específico, compressibilidade e magnetização etc) 
comportam-�se de maneira incomum e esse 
comportamento pode ser influenciado pela 
presença de impurezas, defeitos ou outras fontes de 
desordem. E justamente essa mudança de 
comportamento foi  objeto de estudo dos 
pesquisadores José Abel Hoyos Neto, do Instituto 
de Física de São Carlos (IFSC) da USP, e Thomas 
Vojta, do Missouri University of Science and 
Technology, dos Estados Unidos. 

Método desenvolvido pode ser aplicado em várias situações

Assessoria de Comunicação do IFSC - comunicifsc@ifsc.usp.br
Da Redação - agenusp@usp.br
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Ambiente

A acreditação demonstra a importância 
e qualidade do serviço oferecido

Programa de Análises Ambientais 
da Rede é acreditado pela CGCRE

Um dos maiores Ensaios de Proficiência do Brasil, o 
programa de Análises Ambientais da Rede Metrológica 
RS, foi acreditado pela CGCRE. A avaliação de terceira 
parte ocorreu em 2013, sendo conduzida pelas avaliado-
ras Sras. Renata Borges e Ilse Lemos, de acordo com os 
requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011.  

O aumento de escopo da Rede Metrológica RS contou 
com a inclusão de 27 parâmetros em três matrizes 
diferentes: água sintética, água bruta e efluente industri-
al. Os analitos incluídos no processo de acreditação 
foram: Alcalinidade, Alumínio, Arsênio, Bário, Cálcio, 

Chumbo, Cloreto, Cobre, Condutividade, Cromo, DBO , 5

DQO, Dureza, Ferro total, Fluoreto, Fósforo total, 
Manganês, Mercúrio, Níquel, Nitrato, Nitrogênio 
Amoniacal, pH, Sódio, Sulfato, Surfactantes, Turbidez, 
Zinco.

Este ensaio de proficiência foi iniciado pelo Comitê de 
Meio Ambiente da Rede, que contou com a participação 
de profissionais importantes desta área e que muito 
contribuiriam para o desenvolvimento desta atividade. 
Hoje o programa é inteiramente conduzido pela Rede 
Metrológica RS, com apoio de um grupo técnico da área 
e através de uma parceria com o laboratório da 
CORSAN/DEAL. A acreditação demonstra a importância 
e qualidade do serviço oferecido, que vem sendo 
executado desde 1999. 

Para o Eng. Filipe Albano e a Enga. Marília Rodrigues, 
coordenador da qualidade e coordenadora dos PEP, “A 
acreditação é um reconhecimento importante do 
programa da Rede e fornece uma boa credibilidade para 
o nosso trabalho. Além disso, as avaliações são um 
grande aprendizado e um momento para analisarmos 
criticamente nossas atividades, sempre buscando 
melhorar nosso processo!”. 

A partir de 2014 os relatórios do provedor já sairão com 
o logotipo de um PEP acreditado pela CGCRE. Outras 
áreas também acreditadas da Rede são Carvão e 
Massa (balanças). As demais áreas de atuação 
possuem cadastro no EPTIS (www.eptis.bam.de) e 
também fazem parte do processo certificado ABNT 
NBR ISO 9001:2008. Nos próximos anos a equipe da 
Rede irá avaliar a possibilidade de ampliar ainda mais 
os ensaios de proficiência acreditados.



Soluções Inovadoras em ISO/IEC 17025:2005

Fazendo o melhor pelo seu laboratório

Rua Des. Esperidião de Lima Medeiros, 201 - Três Figueiras - Poto Alegre - RS - CEP 91330-020
Telefax 51 3379.0480 - www.portalcerti�car.com.br - certi�car2portalcerti�car.com.br
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Visando ofecerecer ainda mais segurança nas estradas e 
diminuir os acidentes de trânsito, o Inmetro acaba de 
publicar a portaria definitiva com o regulamento que 
estipula os requisitos mínimos de segurança para a 
fabricação, importação e comercialização para os 
Materiais de Atrito Destinados ao Uso de Freios de Veículos 
Rodoviários. O grande potencial de risco de acidentes, por 
conta de não atendimento aos requisitos mínimos de 
segurança, foi o principal motivo para que o Inmetro 
decidisse por iniciar um programa para avaliar o produto.

"O objetivo da certificação compulsória é fazer com que as 
peças produzidas, para abastecer o mercado de carros 
nacionais e de importados, atendam a requisitos mínimos de 
segurança, coibindo a comercialização de peças de baixo 
custo com qualidade e segurança duvidosas”, declarou o 
diretor de Avaliação da Conformidade, Alfredo Lobo.

Fique por dentro

Fabricantes terão 24 meses para
adequar a produção à regulamentação

Inmetro vai certi�car
freios de veículos

Jornal da Metrologia - Ed. 99 

Segundo Lobo, o regulamento se aplica a materiais de 
atrito utilizados em conjuntos de pastilhas de freio a disco e 
materiais de atrito utilizados em conjuntos de lonas de freio 
a tambor, para veículos rodoviários automotores.

Fabricantes terão 24 meses para adequar a produção à 
regulamentação e mais seis meses para finalizar a comerci-
alização de produtos em conformidade. Já os comerciantes 
terão 42 meses para adequar seus estoques. Terminados 
estes prazos, fabricantes e comerciantes que apresenta-
rem produtos nacionais e importados não conformes 
estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei.

Fonte: Inmetro



Em destaque

Rede trabalhou para padronização 
dos processos relacionados com 

a execução dos cursos

RMRS conquista certi�cação
ABNT ISO 9001:2008 no processo
de Execução de Cursos
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O desafio foi colocado no final do ano de 2012: incluir o 
processo de execução de cursos no Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado da Rede Metrológica RS. A partir deste 
momento, os esforços foram direcionados pela equipe da 
Rede para padronização dos processos relacionados com a 
execução dos cursos. Desta forma, o trabalho enfocou o 
desenvolvimento de procedimentos, formulários e indicadores 
ligados à qualidade do serviço prestado. 

Depois de um grande esforço e realização de capacitação da 
equipe envolvida, chegou o dia da auditoria de re-cerficiação 
da Rede Metrológica RS em seus processos (avaliação de 
laboratórios, qualificação de avaliadores, provisão de ensaios 
de proficiência e produção de materiais de referência 
certificados). Nesta oportunidade, ocorrida em novembro de 
2013, foi avaliado o novo processo de execução de cursos. 
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Em destaque

A auditoria externa demonstrou 
os cursos executados atendiam

aos requisitos da norma

RMRS conquista certi�cação
ABNT ISO 9001:2008 no processo
de Execução de Cursos

A auditoria externa demonstrou os cursos executados atendiam 
aos requisitos da norma. Sendo assim, o novo processo foi 
incluído no escopo de certificação da Rede Metrológica RS. 
Segundo a coordenadora de eventos, Sra. Paula Ramos, “A 
certificação foi positiva, pois ajudou a organizar a rotina do 
processo e criar regras claras para gerenciar o mesmo! 
Certamente nossos clientes receberão um serviço com uma 
qualidade ainda maior!”. Para o coordenador da área da 
qualidade, Eng. Filipe Albano, “A nova certificação demonstra o 
compromisso que a Rede tem com a qualidade e o 
comprometimento da sua equipe em primar pela excelência nos 
serviços oferecidos!”.

A partir de 2014 o desafio passa a ser outro: a manutenção da 
certificação. O sistema deve sempre ser melhorado de forma 
contínua, trabalhando para atender de uma forma mais adequada 
aos seus clientes. Agora um dos principais serviços da Rede 
também tem sua qualidade reconhecida por uma terceira parte!



Ciência

O    equipamento possui tecnologia 
que permite sintetizar hardware 

a partir de software

Cientistas desenvolvem 
espectrômetro multifuncional
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Um novo espectrômetro de ressonância magnética digital e 
multifuncional desenvolvido por pesquisadores do Instituto 
de Física de São Carlos (IFSC) da USP possui tecnologia 
que permite sintetizar hardware a partir de software, com 
base em lógicas programáveis (FPGA), podendo dispor de 
tantas quantas funcionalidades o usuário pretender, de 
forma muito mais rápida e eficiente que o hardware 
convencional. Ao controlar diversos tipos de equipamentos 
de espectroscopia, o sistema pode funcionar como 
relaxômetro, instrumento analítico de ressonância magné-
tica, scanner de Imagens e espectroscopia in vivo por 
ressonância magnética, etc. Essa vertente “multipropósito” 
oferece inúmeras possibilidades para pesquisas e no 
ensino.

O professor Alberto Tannús, coordenador do Centro de 
Imagens e Espectroscopia in vivo por Ressonância 
Magnética (CIERMaG) do (IFSC) e líder da equipe de 
pesquisadores que desenvolve o sistema desde 2010 
aponta que a abordagem utilizada focaliza no criação de 
um ambiente de desenvolvimento (IDE – do inglês 
Integrated Development Environment) que disponibilize 
aos usuários pesquisadores uma plataforma estável, 
amigável e sem limitações quanto à usabilidade do siste-
ma, característica raramente encontrada nos sistemas 
comerciais existentes.

Para citar um exemplo, um scanner de Imagens por RM 
pode constituir uma poderosa ferramenta de pesquisa não 
limitada ao uso em diagnóstico clínico, mas com aplicações 
nas mais diversas áreas da ciência. A aplicação em 
diagnóstico clínico não é contudo desprezada; pelo 
contrário, um enorme esforço se fará na sequência deste 
desenvolvimento para constituir uma suite de metodologias 
de Imagens e Espectroscopia de RM nas mais diversas 
aplicações em diagnóstico médico.

Vertente �multipropósito� oferece inúmeras 
possibilidades para pesquisas e ensino



Ciência

Na agricultura, pode-se destacar a  
aplicação nos estudos morfológicos 

de danos e sementes

Cientistas desenvolvem 
espectrômetro multifuncional
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UNa área de agricultura, pode-se destacar a aplica-
ção nos estudos morfológicos de danos em sementes, 
análise quantitativa de açúcares em frutas e estudos 
não invasivos do crescimento de raízes, enquanto que 
as aplicações na indústria do petróleo incidem 
especialmente na exploração da porosimetria de 
rochas por relaxometria e aplicações gerais em 
química analítica do petróleo e derivados.

Por outro lado, em ciências dos materiais, as aplica-
ções vão para estudos morfológicos, por imagem, de 
inúmeros materiais, enquanto que na área da 
aeronáutPalestras da semana – 20 a 24 de 
janeiroica as aplicações podem verter sobre a 
contaminação de materiais compósitos 
utilizados em aerofólios. Por último, na área 
de diagnóstico clínico, os destaques vão 

Sistema pode ser aplicado em ciências dos materiais, 
indústria do petróleo, agronomia, medicina, aeronáutica, etc

para todas as aplicações envolvendo Imagens e Espectroscopia 
(in vivo e ex vivo – humana e animal) e a obtenção de diagnóstico 
médico, prevendo-se igualmente a utilização em autópsias.

Tannús ressalta a possibilidade do sistema ser aplicado a uma 
infinidade de áreas – ciências dos materiais, indústria do petró-
leo, agronomia, medicina, pecuária, aeronáutica e agricultura, 
entre outras. Em todas as aplicações foram observadas as 
necessidades e funcionalidades requeridas principalmente por 
usuários pesquisadores, de forma que o uso, adaptação ou 
criação das metodologias de RM específicas para os estudos 
sejam desenvolvidas em um ambiente amigável e não encontrem 
obstáculos. O grupo de pesquisadores é constituído por alunos 
de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI / Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / CNPq) e 
pós-graduação do IFSC (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), CNPq e Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)).

Assessoria de Comunicação do IFSC
comunicifsc@ifsc.usp.br

Da Redação - agenusp@usp.br

Aplicações



Consulte os serviços Acreditados e Rastreáveis em nosso site, na aba de Serviços.

Visite nosso site: www.esta�ca-metrologia.com.br

Rua Assis de Souza Brasil, 741 - Área Industrial II
Cocal do Sul - SC - CEP: 88.845-000

Telefones: (48) 3445-0054 / 3445-0056

Especializada nas áreas de Metrologia, Calibração, Assessoria Metrológica e Manutenção 
em Instrumentos de Pesagem, a Esta�ca possui um sistema de gestão laboratorial baseado 
na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Acreditada nas grandezas Dimensional e Massa, a Esta�ca está em 
fase de expansão do escopo acreditado.

Trabalhamos também nas áreas de vendas de balanças, equipamentos 
de laboratório em geral, acessórios, e componentes para 
pesagem industrial de diversos fabricantes.

INSTRUMENTAÇÃO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Acreditado na RBC:

Dimensional e Massa 

 Rastreáveis:

Pressão, Temperatura, Volume, 
Viscosidade, Torque, Dureza, Vazão, 

Intensidade Luminosa, Tempo e 
Frequência, e outras sob consulta.

SERVIÇOS DE MEDIÇÃO

A máquina de medição por coordenadas 
permite a Esta�ca, realizar medições 
dedicadas de peças, padrões e componentes 
em geral, com dimensões de 700 x 1000 x 600 mm
nos eixos X, Y, e Z respec�vamente

CALIBRAÇÃO

Novidade

Os cursos oferecidos são
ministrados por pro�ssionais da RMRS e,

realizados na Cidade Universitária

RMRS e UCS realizam
cursos de Quali�cação
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A UCS é parceria da Rede Metrológica RS para oferta de 
cursos de qualificação profissional tendo como público-
�alvo os profissionais que atuam em laboratórios de ensaios 
e laboratórios de calibrações, abrangendo as áreas de 
qualidade, sistemas de medição, gestão e gerenciamento 
de resíduos. Os cursos serão oferecidos ao longo do ano 
com a finalidade em atender a demanda da região. As 
inscrições serão realizadas pelo site da Rede Metrológica 
RS www.redemetrologica.com.br – link cursos e eventos. 
Também está disponível o acesso de informações no portal 
da Universidade. 

www.ucs.br/site/ucs-e-rede-metrologica-do-rs-treinamentos-e-cursos-de-qualificacao



Tecnologia

Propriedades do produto como 
alteração da textura, absorção de sons e 

propagação de chamas foram analisados   
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Tinta com biomassa absorve som 
e reduz dispersão de chama

Escolha do bagaço e da palha se justifica pela abundân-
cia nas regiões canavieiras   

A pesquisa Biomassa como aditivo para tinta látex: susten-
tabilidade ambiental e melhoria nas propriedades acústicas 
e da propagação de chamas do produto surgiu do trabalho 
conjunto dos Departamentos de Biotecnologia, de Materiais 
eEngenharia Química, com a  participação dos professores 
Ângelo Capri Neto, Adilson Roberto Gonçalves, Maria da 
Rosa Capri, da aluna de doutorado Fernanda de Carvalho 
Oliveira e do estudante de iniciação científica Alessandro 
Costa Pinto.   

A inovação do produto rendeu aos pesquisadores o 
primeiro lugar do 15º prêmio ABRAFATI de Ciências em 
Tintas. A premiação da Associação Brasileira de 
Fabricantes de Tintas, ocorrida em dezembro, destaca 
pesquisas científicas relacionadas às tintas, que aprimoram 
produtos e matérias�primas, gerando menos impacto ao 
meio ambiente.   

Segundo o professor Ângelo Capri Neto, a proposta do 
estudo foi adicionar a biomassa à tinta látex, uma das mais 
empregadas para a pintura de interiores de construções, 
para diminuir a utilização dos    derivados do petróleo, que 
fazem parte da composição química da tinta.   

“A escolha do bagaço e da palha da cana se justifica pela 
abundância nas regiões canavieiras e que, hoje, são 
rejeitos da indústria agrícola e precisam de uma destinação. 
Além disso, a substituição parcial do petróleo pela fibra 
natural reduz o custo de produção e o impacto ambiental 
quando o material for descartado”, explica Capri Neto.   

Resultados 

Inicialmente, os pesquisadores analisaram se a adição da 
biomassa à tinta poderia influenciar na aderência do 
produto acabado. “O resultado mostrou que não e, a partir 
daí, investigamos algumas outras propriedades do produto, 
tais como alteração da textura, absorção de sons e propa-
gação de chamas após a aplicação do produto”.   

O pesquisador afirma que essa absorção do som já era 
esperada, uma vez que ocorreu mudança  da textura com 
aplicação dos rejeitos da cana. O produto apresentou um 
aumento significativo de absorção de som (15 decibéis) em 
relação à tinta sem aditivos (10 decibéis).   

O que mais surpreendeu os pesquisadores foi a resistência 
do produto à chama. “A tinta látex é altamente inflamável. 
Então, se ocorrer um incêndio em um ambiente pintado com 
a tinta, a propagação da chama será alta. Percebemos que 
a palha da cana criou uma barreira, retardando esse efeito”, 
disse Capri Neto.    

Além disso, a lignina – uma macromolécula obtida do 
fracionamento do bagaço e da palha  – foi utilizada na 
obtenção de resina fenólica e também proposta para 
compor a formulação de tintas.   

Um grupo de cientistas da Escola de Engenharia 
de Lorena (EEL) da USP conseguiu desenvolver 

uma tinta látex que utiliza bagaço e palha da 
cana de açúcar como aditivo e ainda melhora a 

absorção do som, diminui a propagação da 
chama e mantém a aderência como as tintas 
comuns. O produto ainda traz como inovação 

menor impacto ambiental e baixo custo

Fonte: Hérika Dias - herikadias@usp.br  





Cursos

Cursos pas o mês de
Maio e Junho

Con�ra a programação de cursos
para o 1º semestre de 2014
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12 de maio

14 e 15 de maio

15 de maio

19 e 20 de maio

19, 20 e 21 de maio
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22 de maio
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29 e 30 de maio

03 de junho

04 de junho
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13 de junho

26 e 27 de junho
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8
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Controle de Instrumentos e Análise Crítica de Certificados de 

Calibração

Controle de Instrumentos e Análise Crítica de Certificados de 

Calibração

Sistema de Gestão para Laboratórios Clínicos segundo a ABNT 

NBR ISO/IEC 15189:2008 

CEP – Controle Estatístico de Processo – O Uso das Cartas 

Controle

Sistema de Gestão para Laboratórios Clínicos segundo a ABNT 

NBR ISO/IEC 15189:2008 

Estimativa da Incerteza de Medição para Laboratórios de ENSAIOS 

E DE CALIBRAÇÃO

Sistema de Gestão para Laboratórios de Ensaios e de Calibração 

segundo a ABNT ISO/IEC 17025:2005

Confiabilidade Metrológica

Sistema de Indicadores de Desempenho de Laboratórios

Boas Práticas Laboratoriais

Sistema de Gestão para Laboratórios de Ensaios e de 

Calibração segundo a ABNT ISO/IEC 17025:2005 

M.S.A -Análise do Sistema de Medição

Tratamento de Não Conformidades

Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade

Gerenciamento de Resíduos Químicos e Biológicos de Laboratórios

Calibração de Instrumentos de Medição na área de Eletricidade

Estimativa da Incerteza de Medição para Laboratórios de Ensaios

Técnicas de Coleta e Preservação de Amostras Ambientais

Validação de Métodos Avançado

SBM/Rio de Janeiro

Macro Office/Porto Alegre

SBM/Rio de Janeiro

Macro Office/Porto Alegre

Macro Office/Porto Alegre

Macro Office/Porto Alegre

SBM/Rio de Janeiro

SBM/Rio de Janeiro

Macro Office/Porto Alegre

CAXIAS DO SUL - UCS

Macro Office/Porto Alegre

Macro Office/Porto Alegre

CAXIAS DO SUL - UCS

CAXIAS DO SUL - UCS

Macro Office/Porto Alegre

Macro Office/Porto Alegre

CAXIAS DO SUL - UCS

CAXIAS DO SUL - UCS

Macro Office/Porto Alegre

Data: Tema: Horas: Investimento: Local:

Também adoramos um 
trabalho 

sob medida comum
c o m u n i c a ç ã o   i n t e g r a d a

Criatividade é a nossa principal ferramenta
Soluções em comunicação, direção de arte, marketing, projetos gráficos, 

conteúdo editorial e assessoria de imprensa.  

Solicite uma apresentação sob medida: (11) 98232.1054 - atendimento@comumcom.com.br
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