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Novos serviços de acreditação 

na Cgcre
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Ensaio Calibração P E P P M R



Acreditação de Laboratórios de CALIBRAÇÃO (ABNT NBR ISO/IEC 17025)

 Medidor de brilho

 Velocidade ultrassônica – método pulso-eco longitudinal

 Máquinas / equipamentos hidráulicos e pneumáticos de 

torque

 Medidor de campo magnético; Indicador de campo 

residual; YOKE 

 Densitômetro e fita densitométrica 

 Medidor de campo elétrico 

 Medidor ultrassônico de vazão

 Sismógrafo

 Câmaras de ionização do tipo poço 

 Instrumento de medição em acústica - Atenuador de 

passo 



Acreditação de Laboratórios de ENSAIO (ABNT NBR ISO/IEC 17025)

 Medição de ruído / veículo rodoviário automotivo

 Tipificação de Salmonella spp. através da técnica 

biomolecular de microarranjo

 Tecidos de crustáceos, de peixes e de moluscos – detecção 

de vírus

 Ensaio em softwares em módulo criptográficos & etc –

 Produtos farmacêuticos: Determinação da Área superficial 

específica; Caracterização de substância por análise 

termogravimétrica; Determinação da distribuição 

granulométrica por difração de raios laser

 Ensaios mecânicos em dormentes 

 Ensaios metalúrgicos em soldas

 Vidro laminado de segurança para veículos rodoviários –

ensaios ópticos e mecânicos



Acreditação de PRODUTOR DE MATERIAL 

DE REFERÊNCIA 

(ABNT NBR ISO 17034)

 Turbidez

 Índice de refração 

 Cor aparente



Nova orientação da Cgcre:  Somente para Laboratórios !

Solicitação encerrada no 

Orquestra

Serviço 

novo?
Não

Solicitação 

continua 

pela Dicla

Sim

Solicitação via Orquestra

Dicla envia e-mail com 

orientações ao Lab.

Lab. Solicita novo 

serviço à Didac

Didac processa 

solicitação e 

informa ao Lab.

Solicitação 

via Orquestra



Qual o tratamento para Novos 

Serviços?

#1

Identificar o 

esquema de 

avaliação da 

conformidade

#2

Identificar e/ou 

desenvolver 

os critérios (e 

docs) de 

acreditação

#3

Identificar o 

perfil de 

competência 

de avaliadores 

e/ou 

especialistas 

(RH) da Cgcre

#4

Captar e/ou 

qualificar o 

RH 

necessário

#5

Comunicar aos 

clientes e a Div. 

de Acreditação 

que o programa 

está disponível 

para solicitação



Acordos de reconhecimento em 

acreditação
A Cgcre é signatária dos seguintes acordos de reconhecimento 

mútuo:

Na Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios (ILAC)

• Ensaio

• Calibração

• Inspeção 

No Fórum Internacional de Acreditação (IAF)

• Sistema de Gestão da Qualidade

• Sistema de Gestão Ambiental

• Produto



Acordos de reconhecimento em 

acreditação
Na Cooperação Interamericana de acreditação (IAAC)

 Ensaio

 Calibração

 Inspeção 

 Sistema de Gestão da Qualidade

 Sistema de Gestão Ambiental

 Produto

 Produtor de Material de Referência

 Provedor de Ensaio de Proficiência



Além destes destacamos outros acordos de reconhecimento em 

âmbito setorial: 

• Programa “Energy Star” da Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos (EPA) 

• Programa de Boas Práticas de Agricultura “GlobalGAP” da 

organização alemã “FoodPlus”, de abrangência internacional.

• Programa no setor aeroespacial das Américas (AAQG)

Há também a adesão OCDE - A adesão plena do Brasil, através da

Cgcre, aos atos da OCDE para aceitação mútua de dados BPL que

implica em aceite, pelos países membros e não membros da

OCDE, dos testes realizados em instalações de teste reconhecidas

em BPL pela Cgcre.




