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ATA DA REUNIÃO DOS ASSOCIADOS DA AESAS 

 

Local: Restaurante Aguzzo, localizado na Rua Simão Álvares, 325, Pinheiro- São Paulo 

Data: 23/06/2016 

Horário: 12h00 às 14h30 

Participantes: Ana Paula Queiroz (Waterloo do Brasil), Angélica Gutierrez (CGA GEO), Bruno Rondi (4D 

Ambiental), Eber Wood (Reconditec), Fabio Minzon (Hidrosuprimentos), Fábio Sehese (Eurofins), Gernot 

Beutle (Gb-Ecosolution), Regis Maset (Geoambiente), Jacinto Constanzo (Walm), Juliana Pistoni 

(Bioagri), Ligia Fornazerio (Essencis), Monica Betterelli (Arcadis), Paulo Victor (Reconditec), Pedro Dib 

(Sanifox), Rivaldo Mello (GEO), Rodrigo Romero (Planterra), Sergio Pascoal (CONAM), Sergio Rameh 

(Grupo EPA), Silvio Nunes (Eurofins), Thiago Gomes (Doxor), Patricia Vilas (GeoAcqua) 

Assuntos tratados na reunião 

 

1. Apresentação de quotas para participação da FIMAI 2016 para associados da AESAS; 

2. Divulgação dos grupos ativos da ABNT e respectivos redatores;  

3. Desenvolvimento de fornecedores de locação de equipamentos; 

4. Participação da AESAS no GT-05 de Química do INMETRO - Revisão da NIT Dicla-57; 

5. Posicionamento sobre a nova DD; 

6. Workshop Aesas - 17025 - Patrocínio e divulgação do evento; 

7. Convênio SENAC; 

8. Novo site AESAS; 

9. Novos Associados; 

10. Outros assuntos. 

 

1. Apresentação de quotas para participação da FIMAI 2016 para associados da AESAS 
A RIMINI, empresa que está realizando a FIMAI apresentou uma proposta para uma ilha junto aos 
associados da AESAS. As condições apresentadas encontram-se no anexo desta ATA.  

 

2. Divulgação dos grupos ativos da ABNT e respectivos redatores  
Foi enviado um Newsletter, dentre outros assuntos, com a informação acerca dos grupos ativos da ABNT e 

os respectivos redatores. Foi informado que, caso haja interesse em participar dos grupos, o interessado 

deve entrar em contato diretamente com o redator. Sempre que houver atualização ou alteração dos 

grupos, a AESAS irá informar os associados. 
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3. Desenvolvimento de fornecedores de locação de equipamentos 
Foi desenvolvido pela diretoria da Qualidade, um trabalho junto aos fornecedores de locação de 

equipamento objetivando equalizar as diretrizes relacionadas aos controles de qualidade dos 

equipamentos. Foi enviada uma carta para cada fornecedor a qual foi replicada aos associados. A carta 

com o conteúdo enviado encontra-se no anexo desta ATA. 

 

4. Participação da AESAS no GT-05 de Química do INMETRO - Revisão da NIT Dicla-57 
Foi comunicado aos associados que a AESAS passa a fazer parte do GT-05 de Química do INMETRO, 

representada pela Monica Betterelli e Patricia Ruiz. O objetivo é contribuir para as diretrizes da NIT-DICLA-

57, documento normativo para o processo de acreditação envolvendo amostragem em matrizes 

ambientais. A primeira reunião em que a AESAS participou aconteceu em 23/05/2016 e foi representada 

pela Patricia Ruiz. Na ocasião, foram discutidas as últimas alterações que deverão acontecer no 

documento antes do lançamento da próxima revisão. Por ser a última reunião antes da divulgação, 

Segundo o coordenador do grupo, o documento não foi disponibilizado para consulta. A próxima reunião 

do grupo acontecerá dia 10/10/2016. 

 

5. Posicionamento sobre a nova DD 
Até o momento não há novas informações sobre a divulgação do documento 

 

6. Workshop Aesas - 17025 - Patrocínio e divulgação do evento 
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A AESAS realizará e mem 27/07 um Workshop entre os associados e os laboratórios para equalizar a 

problemática de demanda x capacidade de atendimento de serviço de amostragem bem como a 

qualidade dos serviços que estão sendo prestados atualmente pelos laboratórios. O evento será 

organizado pela Soldí Ambiental a qual vai trabalhar para buscar patrocinadores, palestrantes e fazer toda 

a organização logística, de divulgação e de organização do evento. 

 

7. Convênio SENAC 
Foi informado aos associdos que a diretoria Técnica da AESAS está iniciando negociação com o SENAC 

para um convênio objetivando realizar  treinamentos técnicos voltados às atividades de gerenciamento de 

áreas contaminadas. Os detalhes do contrato estão em discussão e deverão ser apresentados em maiores 

detalhes na próxima reunião de associados. 

 

8. Novo site AESAS 
Foi solicitado aos associados sugestão de mudanças para o site da AESAS. Nenhuma sugestão foi 

levantada durante a reunião. 

 

9. Novos Associados 
Hidrosuprimentos 

 

 

10. Outros assuntos 
 

- Foi solicitado pelos associados que os boletos referentes às mensalidades fossem enviados para o ano 

inteiro. Tal solicitação já foi atendida e todos os associados já receberam os boletos até dez/2016. Em 

Jan/2017, os boletos serão enviados para todos os meses do ano vigente. 

- Foi informado aos associados que o código de ética está sendo revisto e que a será apresentado na 

próxima reunião. 

- O Sérgio da CONAM se comprometeu em escrever uma carta para ser enviada aos órgãos ambientais de 

outros estados sugerindo que solicitem acreditação da 17025 conforme SMA 100 de 2013 da CETESB. 
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Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e 
Engenharia Ambiental  

 

 

Prezados Fornecedores,  

 

Com o objetivo de atender os requisitos exigidos na norma ABNT NBR ISO IEC 17025, a AESAS, 

em nome das empresas de consultoras associadas, reuniu-se com vários fornecedores de 

aluguel de equipamentos de medição e acordou os seguintes critérios que devem ser atendidos 

para a locação de equipamentos: 

 

1) Calibração RBC: para todos equipamentos de medição que possuem grandezas existentes 

na Rede Brasileira de Calibração (RBC) serão aceitos se tiverem sido calibrados RBC, tais 

como:  

 Multiparâmetros: pH (usualmente utiliza-se os seguintes pontos: 4, 7 e 10 – 

consulte seus clientes para verificar se atende seus critérios), temperatura 

(usualmente utiliza-se os seguintes pontos: entre 15⁰C e 35⁰C - consulte seus 

clientes para verificar se atende seus critérios) e condutividade (usualmente utiliza-

se os seguintes pontos: 300µS/cm, 1413 µS/cm e 10.000 µS/cm - consulte seus 

clientes para verificar se atende seus critérios); 

 

 Medidores de nível d´água/interface: comprimento (toda a faixa - consulte seus 

clientes para verificar se atende seus critérios); 

 

 Medidores de gases: VOC (usualmente utiliza-se o seguinte ponto: isobutileno 

100ppm - consulte seus clientes para verificar se atende seus critérios), metano 

(usualmente utiliza-se os seguintes pontos: 0 até 50 % LIE - consulte seus clientes 

para verificar se atende seus critérios). 

 

 Barômetro: pressão (verificar configuração de cada equipamento) 

 

A evidência desta calibração é o selo do INMETRO e a indicação dos pontos de calibração no 

certificado de calibração que deverá acompanhar o equipamento. 
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Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e 
Engenharia Ambiental  

 

 

2) Calibração Rastreável: deve-se fazer calibração rastreável para as grandezas que não 

estão listadas na rede brasileira de calibração, tais como: 

 Multiparâmetros – Turbidez, potencial redox (ORP) (usualmente utiliza-se o 

seguinte ponto: 220mV - consulte seus clientes para verificar se atende seus 

critérios), oxigênio dissolvido (OD) (usualmente utiliza-se os seguintes pontos: 0mg/L 

e 8mg/L - consulte seus clientes para verificar se atende seus critérios); 

 

 Demais equipamentos/grandezas que não existe calibração RBC. Consultar o site do 

INEMTRO para saber quais as grandezas pertencentes a RBC. 

 

Os certificados das calibrações rastreáveis devem contém informações mínimas como: 

rastreabilidade dos padrões usados, valores dos erros e as incertezas nas faixas calibradas, 

identificação do equipamento e dos eletrodos que estão sendo calibrados. 

 

3) Verificações intermediárias: Os fornecedores devem ter evidência de que, além das 

calibrações externas (RBC) internamente possuem sistemática de verificações 

intermediárias com uso MR (Material de Referência) rastreáveis para as verificações e o 

uso de MRC (Material de Referência Certificado) para os ajustes e/ou calibrações 

internas. 

Cada associado tem seus critérios de aceite da calibração e da verificação definidos 

internamente, portanto os fornecedores devem disponibilizar para avaliação do cliente no ato 

da solicitação da locação para conferência desses critérios as seguintes informações: 

 

 Disponibilização de todos os certificados (laudos/certificados de calibração), 

laudos/certificados e/ou planilhas das verificações intermediárias; 

 

 Envio da planilha com os dados/valores de verificação e/ou ajustes realizados no 

equipamento junto com o contrato antes da saída para o cliente, para que este 

verifique se a incerteza e o erro estão dentro dos seus critérios de aceite.  
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Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e 
Engenharia Ambiental  

 

 

Estas orientações estão baseadas em normas do INMETRO (NIT-Dicla) e documentos 

ostentativos (DOQ-Cgcre), que podem ser consultados no site do INMETRO. 

 

São Paulo, 02 de Agosto de 2016 

 

Atenciosamente 

 

 

Diretoria da Qualidade AESAS 

 






