
P R O G R A M A  
STANDARD 
BRASIL HVI



PERÍODO 
DE EXECUÇÃO

Início:
01/01/2019

Término:
31/12/2020

VALOR TOTAL 
DO PROJETO 4.136.693,87R$

2019 2020
Apoio IBA
R$ 2.184.503,03

Contrapartida
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.184.503,03

Apoio IBA
R$ 1.952.190,84

Contrapartida
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.952.190,84



OBJETIVOS 
PRINCIPAIS

• Garantir o resultado 
de origem do algodão 
comercializado pelos 
produtores brasileiros

• Dar credibilidade 
e transparência 
para os resultados de 
análise de HVI realizados 
pelos laboratórios de 
classificação instrumental 
que operam no Brasil

PÚBLICO- 
ALVO

• Laboratórios de análise  
de HVI que prestam serviços 
aos produtores de algodão

• Produtores de algodão

• Tradings que operam 
com algodão brasileiro



PROGRAMA 
ESTRUTURADO EM

PILARES



O Centro Brasileiro de Referência em 
Análise de Algodão (CBRA), inaugurado 
em dezembro de 2016, foi fundamental 
para a execução plena do programa 
Standard Brasil HVI (SBRHVI).

Gerenciado pela Abrapa, o CBRA realiza 
a checagem a cada 200 amostras 
analisadas pelos laboratórios brasileiros 
que prestam serviço aos produtores.

CBRA

O intuito é assegurar, de forma fidedigna 
e consistente, os resultados produzidos 
pelos laboratórios de classificação 
existentes, sem a interferência do CBRA 
no processo habitual dos laboratórios.

A informação produzida deve satisfazer 
a necessidade do mercado e possibilitar 
uma comercialização dentro dos 
padrões internacionais exigidos.
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O Centro cumpre os 
seguintes programas, todos 
implantados e validados:

Desafio:
É preciso consolidar e garantir 

a constância, para que os 
resultados se mantenham 

confiáveis em futuras safras.

• Programa Algodão CBRA de Checagem

• Programa Algodão de Reteste

• Programa Algodão Brasileiro 
de Verificação Interna

• Programa Interlaboratorial Brasileiro

O CBRA também conquistou a certificação 
ICA Bremen, estando no seleto grupo 
dos melhores laboratórios do mundo.



Permite a integração de todos os 
sistemas da Abrapa, tais como:

BANCO DE DADOS DA 
QUALIDADE (SISTEMA DE T.I)2

Desafio:
Ajustes ainda precisam ser 

feitos, a fim de aprimorar e dar 
maior segurança aos dados e 

informações, além de garantir 
a confiabilidade dos resultados 

das análises da fibra.

Sistema SAI

Sistema ABR

Portal Abrapa
ABRAPA.COM.BR

Sistema SBRHVI/CBRA

Sistema SINDA



ORIENTAÇÃO AOS 
LABORATÓRIOS3

A Abrapa assumiu 
essa responsabilidade, 
orientando os 
laboratórios com:

Relatórios de 
visitas mostram 
avanços:

• treinamento;

• visitas técnicas;

• fornecimento de guia de 
orientação baseado nas 
melhores práticas;

• feedback utilizando programas 
do primeiro pilar.

• Melhoria contínua dos laboratórios no atendimento 
aos requisitos das melhores práticas.

• Os treinamentos têm contribuído para melhorar 
a confiabilidade e a manutenção das máquinas.

• O CBRA já promoveu treinamentos com grandes 
especialistas, como Axel Drieling (Instituto 
Bremen) e Jim Pope (engenheiro sênior da Uster).



SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES

O Centro conta com um 
sistema de gestão de 
informações do programa 
SBRHVI, dividido em 
dois módulos:

BANCO DE DADOS

SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO 
DO CBRA



BANCO DE DADOS1
Desafio:

Consolidar essa etapa 
com a participação de 
produtores e tradings.

Objetivos:
• armazenar os resultados do algodão produzidos por 

laboratórios participantes do programa SBRHVI.

• disponibilizar chave de acesso a laboratórios, 
associações estaduais e produtores participantes, 
a fim de que possam acessar o seu histórico 
estatístico. Os produtores também poderão 
publicar lotes e disponibilizá-los para venda.

• Para o público externo: possibilidade de consultar 
na web os resultados das características 
intrínsecas e extrínsecas com etiquetas do 
Sistema Abrapa de Identificação (SAI)



SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO 
DO CBRA

2
• Cadastro das informações das 

amostras para reanálise

• Acompanhamento do 
status das amostras

• Recepção

• Climatização

• Análise e finalização

• Comparativos dos resultados 
dos laboratórios com os 
resultados do CBRA

• Feedback para os laboratórios

O módulo de Gestão do CBRA tem como objetivos:



SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO 
DO CBRA

2
• Implantação efetiva de um Sistema 

de Gestão de Qualidade baseado 
na Norma NBR ISO/IEC 17025

• Assessoramento e orientação aos 
laboratórios na implantação de um SGQ, 
garantindo a padronização de seus 
processos, sempre alinhados com o CBRA

Metas para a 
segunda fase:



HISTÓRICO



• O SBRHVI deu início como safra-piloto.

• Foram implantados os programas do primeiro pilar

• No segundo pilar, houve avanços 
até o nível dos laboratórios

• Realização das atividades definidas no terceiro pilar

• Avanços na implantação de um Sistema 
de Gestão de Qualidade, necessário 
para a certificação ICA Bremen

20
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• Participação de todos os laboratórios brasileiros e 
nove associações estaduais no programa SBRHVI

• Início dos convites aos produtores e tradings

• Realizados 10 treinamentos e 11 mobilizações para 
capacitar laboratórios e associações no sistema do 
programa SBRHVI

20
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Visitas de mobilização 
e treinamentos do 
programa SBRHVI

FEITO EM

2019
...

O QUE
VEM SENDO



fevereiro fevereiro
4 11 a 15

 Reunião da Abrapa em 
Paranapanema (SP) 
com produtores do 
estado no auditório 
da Cooperativa 
Holambra. O encontro 
teve a participação 
de 25 cotonicultores, 
segundo a 
Associação Paulista 
dos Produtores de 
Algodão (APPA).

 A Abrapa realizou dois 
cursos em sua sede: 
Leitura e Interpretação da 
norma ABNT NBR ISO/IEC 
17025: 2017 e Formação de 
Auditores Internos pela 
ABNT NBR ISO 19011:2018

Os treinamentos fazem parte do 
terceiro pilar do programa SBRHVI

Objetivo dos cursos: entender a 
norma – que faz parte da série 
ISO de normas internacionais – e 
melhorar os processos para a 
implantação de um Sistema de 
Gerenciamento de Qualidade (SGQ) 
nos laboratórios de ensaios.

Participação de representantes de 
nove dos 11 laboratórios brasileiros.

Certificação pelo Senai.



março

 Realização do II Workshop de 
Manutenção Uster, ministrado pelo 
técnico da companhia para a América 
Latina, Valmir Soares. Local: CBRA.

 Participaram 16 técnicos e 
representantes dos 11 laboratórios 
integrantes do programa SBRHVI.

 O conteúdo levou em consideração 
o novo recorde esperado para 
a safra 2018/2019 (2,8 milhões 
de toneladas de pluma).

 O workshop fez parte do 
terceiro pilar do SBRHVI.

 Em 2018, o mesmo treinamento 
foi conduzido pelo engenheiro 
sênior da Uster, Jim Pope.

 A Uster Technologies é uma das 
principais marcas de instrumentos 
HVI para análise de algodão.
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abril

 Laboratórios participantes do programa SBRHVI 
estiveram no treinamento Incerteza de Medição com 
o instrutor Clecio Dambinski, da empresa Qualabor.

 Curso alinhado ao terceiro pilar do programa 
e importante para a implantação de um 
Sistema de Gestão de Qualidade.

 Além do treinamento, Clecio Dambinski realizou 
trabalho de assessoria para o CBRA até o dia 
26/04, para validar cálculos de incerteza dos 
ensaios de comprimento, finura, uniformidade, 
resistência, grau de reflexão e grau de 
amarelamento aferidos pelo laboratório central.

 Análise do Guide to the Expression of Uncertainty 
in Measurement – (ISO-GUM - 1995), (NIS 
3003), (EA 4/02), e NIT-DICLA 021 – Inmetro

 Terminologia, Vocabulário Internacional de 
Metrologia (ISO-VIM) e Guia para a Expressão 
da Incerteza de Medição (ISO-GUM)

 Procedimento para determinação da 
incerteza segundo ISO-GUM

 Efeitos sistemáticos e efeitos aleatórios

 Avaliação “tipo A” e “tipo B” da incerteza

 Incerteza padrão, Incerteza combinada, 
Incerteza expandida, Fator de abrangência

 Coeficiente de sensibilidade – para 
que serve e como determiná-lo,

 Fontes de incerteza – como 
identificá-las e quantificá-las

 Conceitos básicos de estatística

Assuntos do curso:23 e 24



maio maio

 A Abrapa realizou, em Brasília, o III Workshop 
de Melhores Práticas de Laboratórios.

 O treinamento faz parte do terceiro 
pilar do programa SBRHVI e tem 
como foco a implantação de um 
Sistema de Gestão de Qualidade.

 Foi a última capacitação antes do início 
da colheita da safra 2018/2019.

 O volume recorde esperado para a safra 
vai exigir mais atenção à qualidade dos 
resultados, já que o País passa a ser o segundo 
maior exportador mundial de algodão.

 A Abrapa esteve em Goiânia (GO) 
para conversar sobre a iniciativa e 
falar sobre a importância da adesão 
máxima dos produtores ao SBRHVI.

 Visita de verificação da Abrapa no Laboratório 
de Classificação Visual e Tecnológica da Fibra de 
Algodão, da Associação Goiana dos Produtores 
de Algodão (Agopa). A visita é parte do 3º pilar, 
de orientação aos laboratórios participantes.

 Seguindo os passos do CBRA, o 
laboratório da Agopa também vai 
buscar a certificação ICA Bremen.
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julho

 Data prevista para o término 
da construção de um depósito 
para os fardos utilizados nos 
programas Algodão CBRA de 
Checagem, algodão brasileiro 
de verificação interna e 
interlaboratorial brasileiro.

 O depósito não era 
previsto inicialmente, 
mas se tornou necessário 
para o armazenamento 
correto do material.

até 20 Próximas 
ações

 Manutenção do CBRA e do programa SBRHVI

 Manutenção da certificação ICA Bremen

 Implantação efetiva do SGQ no CBRA e 
nos laboratórios participantes

 Capacitação contínua da equipe do CBRA e dos laboratórios

 Continuidade dos convites para que os produtores 
participem do programa. Já foram realizadas 
mobilizações na APPA, Agopa e Ampasul

 100% dos laboratórios já estão no programa, 
receberam os treinamentos e estão preparados para 
os processos de checagem da próxima safra



O Brasil possui:

Situação atual

10 laboratórios
de classificação – todos têm 
participado das orientações, 
treinamentos e visitas técnicas

67 equipamentos
do tipo HVI, com capacidade 
de analisar até 6030 
amostras por hora

Resultado:
atendimento a 
100% da produção 
nacional



Taxa de confiabilidade 
dos laboratórios

Safra 2017/2018
MIC 95%

UHML 96%

UI 98%

STR 94%

RD 80%

+B 86%

Safra 2016/2017
MIC 89%

UHML 93%

UI 96%

STR 92%

RD 84%

+B 91%



Resultados do programa 
interlaboratorial brasileiro

Safra 2017/2018 
rodada I
Média 0,46

Mediana 0,40

Melhor 0,20

Pior 1,41

Safra Piloto 
2016/2017
Média 0,53

Mediana 0,44

Melhor 0,19

Pior 1,15

Safra 2017/2018 
rodada II
Média 0,44

Mediana 0,41

Melhor 0,19

Pior 1,00



PROGRAMA ALGODÃO CBRA DE CHECAGEM, 
o algodão de verificação interna e o programa 
Inter laboratorial são excelentes ferramentas 
para que os laboratórios possam gerenciar seus 
equipamentos e garantir resultados confiáveis. 
Principalmente porque nos últimos 2 anos houve 
um crescimento significativo da produção. 

dá a garantia de que os RESULTADOS 
SÃO CONFIÁVEIS e os gestores dos 
laboratórios têm como tomar uma ação 
imediatamente para garantir que suas 
máquinas se mantenham dentro das 
tolerâncias durante toda a safra.

NÃO 
TENHO 

DÚVIDAS 
DE QUE O

A CHECAGEM 
A CADA

200 
ANÁLISES



também harmonizou os conceitos. E a implantação 
de um sistema de gestão de qualidade baseada numa 
NORMA ESPECIFICA para laboratórios certamente 
eleva os laboratórios brasileiros aos melhores do mundo.

A CAPACITAÇÃO 
COM ESPECIALISTAS 

ainda é um GRANDE DESAFIO pois o tamanho da 
amostra, a manipulação dessas amostras desde a usina 
até chegar no CBRA e o tempo que ela demora para ser 
analisada são alguns fatores que precisamos aprimorar.

O PROGRAMA 

RETESTE 



dos produtores e tradings no programa 
SBRHVI e o RECONHECIMENTO INTERNACIONAL 
de nossa qualidade teremos um GRANDE 
DIFERENCIAL COMPETITIVO NA VALORIZAÇÃO 
do algodão brasileiro. O programa não é o fim, mas o 
início de um trabalho de qualidade e valorização.

foi importante para consolidarmos o 
CBRA como CENTRO DE REFERÊNCIA 
e dar a credibilidade e o reconhecimento 
necessário para desenvolvermos os 
programas. Outros laboratórios devem 
seguir em busca de certificação o que 
dará MAIS CREDIBILIDADE ao Brasil.

A CERTIFICAÇÃO

ICA BREMEN 

COM A PARTICIPAÇÃO 

EFETIVA




