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Atendimento aos requisitos CQI-9

    

Empresa que faz atendimento aos requisitos CQI-9

    

feito pela indústria automobilística com o intuito de desenvolver um sistema de gerenciamento do processo térmico que 
permite, enfatizando a prevenção de defeitos e a redução de variações e perdas na cadeia de suprimento. Outro motivo 
que levou com que empresas realizassem o processo de tratamento térmico com atendimento aos requisito CQI-9 foi que 
era comum que peças tratadas termicamente fossem as causas de problemas em veículos de passeio, como caminhões e 
ônibus. Visando as exigências da indústria automobilística, os fornecedores e prestadores de serviços estão procurando 
cada vez mais se adequar ao atendimento ao requisito CQI-9. Dessa forma, profissionais do departamento da engenharia, 
processo qualidade, auditores internos, compras, e todos aqueles que estejam envolvidos no sistema de tratamento 
térmico devem entender sobre a fabricação de produtos térmicos e sobre o atendimento ao requisito CQI-9. É válido lembrar
que o atendimento ao requisito CQI-9 vale para outros diversos tipos de materiais que envolvem processos térmicos, além de 
estruturas que fazer parte de veículos automobilísticos. 

O atendimento aos requisitos CQI-9 possui requisitos específicos de 
avaliação do sistema de tratamento térmico enfatizando a melhoria 
contínua dos processos, a prevenção de defeitos e a redução de 
variação de resultados da cadeia produtiva. O atendimento aos requisitos 
CQI-9 é voltado especificamente a atender as exigências sempre 
crescentes da produção automot iva e d iv isão de serv iços.
O atendimento aos requisitos CQI-9 foi criada pela Automotive Industry 
Action Group (AIAG), que é uma entidade norte americana criada por 
um grupo de profissionais das empresas: Ford Motor Company, Daimler 
Chrysler e General Motors. Desse modo, a intenção do atendimento aos 
requisitos CQI-9 é contribuir para o desenvolvimento e prosperidade da 
indústria automotiva americana, consequentemente abrangendo o 
mercado global. Em outras palavras, o atendimento aos requisitos CQI-9 foi  

A Therma é uma empresa genuinamente brasileira, fundada em 1975, e dedicada ao desenvolvimento e fabricação de 
equipamento para automação e controle de processos industriais. Nossa linha de produtos é composta por uma grande 
diversidade de equipamentos, continuamente renovados, e desenvolvidos com tecnologia nacional de forma a apresentar 
ao mercado soluções adequadas com preços competitivos. Temos uma área especializada em projetos e desenvolvimento 
de termopares, fornos de tratamento térmico e painéis desenvolvimento de resistências elétricas         
É importante ressaltar que a Therma realiza todos os trabalhos de pirometria e calibração para os Requisitos CQI-9

Cabos de compensação

    

                                                                                               
Os condutores desses cabos de compensação são formados por ligas metálicas que tem exatamente a mesma 
composição química das ligas metálicas usadas para construir o termopar. Por isso, diferentes estilos de termopar 
possuem diferentes tipos de cabos de compensação apropriados. Esta particularidade dos cabos de compensação é 
necessária para que o sinal gerado pelo sensor não apresente erro na leitura, pois ao ser conduzido por outro condutor 
metál ico, o sinal i r ia perder a sua intensidade e também outros t ipos de fenômenos elétr icos. 
Outros tipos de cabos de compensação são utilizados quando os termopares nobres (aqueles que possuem elementos de 
alto custo em sua composição química, como por exemplo, a platina e o ródio). Neste caso, os cabos de compensação 
são feitos de condutores metálicos que agem de maneira a compensar a perda de sinal ocorrida, eliminando possíveis 
erros na leitura. É válido ressaltar que quanto à espessura dos cabos de compensação, deve-se observar limitações 
dimensionais por onde estes cabos irão passar, assim como possíveis torções no processo de instalação ou operação dos 
cabos de compensação. Cabos de compensação com espessuras mais grossas, possuem uma tendência a ter uma maior
resistência à ruptura em casos onde há constantes movimentos de instalação. No entanto, os cabos deste estilo possuem 
um custo financeiro mais elevado e uma necessidade de uso de eletrocalhas ou conduites maiores.

Na maioria das aplicações industriais de materiais ou objetos
que realizam a medição de temperatura, por meio de 
termopares, o elemento sensor não se localiza junto ao 
instrumento receptor. Quando isso acontece, é preciso ligar 
este instrumento ao termopar através de fios que possuam 
uma curva de força eletromotriz em função da temperatura que 
seja muito parecida àquela do termopar, para que este 
instrumento possa efetuar a correção da junta de referência. 
Estes fios que possuem curva de força eletromotriz também 
podem ser chamados de cabos de compensação.



Calibração de controladores
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A calibração de controladores de temperatura é realizada com o objetivo de corrigir imprecisões nos termômetros e 
sensores de temperatura instalados, já que o processo de medição de temperatura é um parâmetro crítico em muitos 
processos industriais. A calibração de controladores de temperatura é feita por aparelhos chamados calibradores de 
temperatura ou de calibradores de termômetro. Estes aparelhos responsáveis pela calibração de controladores de 
temperatura são usados para fornecer calibração para os dispositivos eletrônicos em um sistema instalado.
A calibração de controladores de temperatura costuma incluir calibradores de bloco seco de campo, calibradores de bloco 
seco manual, microbanhos, blocos de metrologia, blocos de metrologia de campo, calibradores de infravermelho de alvo 
grande, calibradores de infravermelho de campo, bloco seco de ponto de congelamento e fornos termopares. 
A calibração de controladores de temperatura pode ser feita por meio de dois métodos principais: o método absoluto ou o 
m é t o d o  c o m p a r a t i v o .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Método Absoluto

    

Método Comparativo

    
Esse método de calibração de controladores de 
temperatura é aquele onde o dispositivo a calibrar é imerso 
em um meio com temperatura intrinsecamente conhecida. 
A calibração de controladores de temperatura feita por este 
método deve ser obrigatoriamente um ponto fixo de 
transformação de fase de substâncias puras, como, por 
exemplo, o ponto tríplice da água, ponto de gelo, ponto de 
solidificação do zinco, entre outras situações.

Esse método de calibração de controladores de 
temperatura ocorre quando o sensor a calibrar tem a sua 
indicação comparada com as de um padrão de referência, 
geralmente mais exato. Dessa forma, é necessário imergir 
a o aparelho medidor da calibração de controladores de 
temperatura e o padrão de referência em um meio térmico 
uniforme e estável, cuja temperatura possa ser controlada
na faixa requerida. _______________________
A exatidão da calibração de controladores de temperatura 
realizada por meio de métodos comparativos normalmente 
depende de parâmetros ligados ao meio térmico utilizado. 
Um bom meio deve garantir que o padrão de referência e 
o sensor a calibrar estejam em equilíbrio térmico entre si, 
evitando assim possíveis equívocos na medição da 
temperatura. Também é de extrema importância para que 
o aparelho funcione de forma correta que a temperatura 
seja estável e homogênea. 
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Calibração de Indicadores

    

A calibração de indicadores de temperatura é uma ação que tem o intuito de corrigir variações ou imprecisões nos 
termômetros e sensores de temperatura instalados, pois o ato de medir uma temperatura é um parâmetro crítico em 
muitos processos industriais. A calibração de indicadores de temperatura é realizada por equipamentos chamados de 
calibradores de temperatura ou de calibradores de termômetro. Estes aparelhos responsáveis pela calibração de 
indicadores de temperatura são utilizados com o objetivo de dar calibração para os dispositivos eletrônicos em um 
sistema já instalado. Essa calibração de indicadores de temperatura é feita por um conjunto de operações que 
estabelecem a relação ente os valores que são indicados por um instrumento de medição e os valores que são 
correspondentes aos padrões de medição que foram usados. A calibração de indicadores de temperatura possui o objetivo 
de corrigir imperfeições nos termômetros e sensores de temperatura que já estão instalados, por isso é necessário ainda 
levar em conta que o processo de medição de temperatura é um parâmetro crítico em muitos processos industriais.
A calibração de indicadores de temperatura normalmente inclui em sua estrutura calibradores de diversos estilos, como 
calibradores de bloco seco de campo, calibradores de bloco seco manual, calibradores de infravermelho de alvo grande, 
calibradores de infravermelho de campo, microbanhos, blocos de metrologia, blocos de metrologia de campo, bloco seco 
de ponto de congelamento e fornos termopares. É fundamental ressaltar que a calibração de indicadores de temperatura é  
muito importante para que a qualidade da fabricação de um determinado produto seja eficaz. A calibração de indicadores 
de temperatura deve garantir que os instrumentos usados para controlar o seu produto estejam de acordo com um critério 
aceitável, de maneira a não prejudicar a qualidade final do produto. É válido lembrar que a freqüência ideal de calibração 
de indicadores de temperatura pode variar dependendo do instrumento a ser calibrado e dependendo da freqüência de 
utilização do mesmo. Isso não é considerado exatamente uma regra, já que existem diversos estudos para saber a 
freqüência ideal de calibração de indicadores de temperatura de um equipamento, material ou instrumento, mas é sempre 
importante analisar em qual lugar e como o instrumento será usado antes que seja estipulado um período.

Calibração de Instrumentos de temperatura

A calibração de instrumentos de temperatura é realizada quando o calibrador é conectado ao dispositivo de detecção da 
temperatura e, simultaneamente, a uma instrumento de teste. Desse modo, a calibração dos instrumentos de temperatura 
funciona de maneira a comparar a saída do aparelho com os instrumentos de teste. Se houver discrepâncias, o 
instrumento não calibrado ou dispositivo de teste devem ser ajustados até que o erro encontrado seja o menor erro 
possível. A calibração de instrumentos de temperatura é necessária para o bom funcionamento dos instrumentos e 
dispositivos que necessitam de medidas exatas e precisas de temperatura para o controle de qualidade por razões de 
segurança e/ou funcionamento. Sem a calibração de instrumentos de temperatura, os aparelhos podem exibir uma leitura 
errada e isso pode ser muito perigoso se os resultados reais forem maiores ou menores aos resultados apresentados na 
leitura. A calibração de instrumentos de temperatura é geralmente parte de sistemas complexos. Ela é utilizada não 
apenas para corrigir e ajustar os termômetros e os sensores, mas também pode ser usada em outros diversos tipos de 
equipamentos e máquinas e também em dispositivos que medem a pressão, velocidade e torque. A calibração de 
instrumentos de temperatura em novos instrumentos e dispositivos normalmente é feita antes de serem instalados em um 
sistema. Outros instrumentos devem ser calibrados sómente depois de um determinado período de tempo ou de uso.
No caso dos termômetros, um líquido pode sofrer mudanças de calor e como ele se expande, movendo-se através de um 
tubo de vidro, a temperatura pode ser lida em de acordo com a altura que ela alcança na coluna. Durante o processo de 
calibração de instrumentos de temperatura, os resultados da sonda ou termômetro são comparados com os do aparelho 
que está sendo testado, para que dessa forma, possam ser feitos os ajustes necessários para que não haja erros na 
marcação de temperatura. A outra opção para realizar a calibração de instrumentos de temperatura é colocar o dispositivo 
de teste em contato com uma substância ou líquido a uma temperatura conhecida e padrão. Na empresa Therma, local 
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Calibração de Instrumentos de temperatura

especializado na prestação de serviços de calibração, um técnico treinado realiza o serviço de calibração de instrumentos 
de temperatura ao conectar um dispositivo que é capaz de produzir uma leitura correta para contrastar a medição do 
equipamento. O técnico emite um certificado de calibração para demonstrar que o aparelho passou pela calibração de 
instrumentos de temperatura com os padrões rastreáveis a RBC

Calibração de sensores de temperatura

A temperatura está sempre presente em todos os fenômenos físicos, químicos e térmicos e fazer o seu controle tornou-se 
uma necessidade de muitos pesquisadores, cientistas e profissionais que trabalham com aparelhos que devem ter a 
temperatura regulada de forma correta. Com os avanços tecnológicos ocorridos na área da microeletrônica 
tornou-se possível fabricar materiais utilizados para fazer a calibração de sensores de temperatura. 
O sistema de controle de temperatura usado em aparelhos de calibração de sensores de temperatura consiste em um 
circuito eletrônico associado a um elemento termorresistivo que desempenha tanto a função de atuador quanto de sensor, 
confeccionado em uma placa de circuito impresso. Para que seja possível controlar a temperatura de algum material, 
aparelho ou no interior de um determinado ambiente de qualquer sistema físico, é necessário que haja a calibração de 
s e n s o r e s  d e  t e m p e r a t u r a  n o s  a p a r e l h o s  r e s p o n s á v e i s  p e l o  c o n t r o l e  d e  t e m p e r a t u r a .
É importante saber que a calibração de sensores de temperatura pode ser feita por meio de dois métodos principais: o 
método absoluto ou o método comparativo.

Método Absoluto

    

Método Comparativo

    É um método de calibração de sensores de temperatura 
onde o dispositivo a calibrar funciona quando é imerso em 
um meio com temperatura intrinsecamente conhecida. 
A calibração de sensores de temperatura feita pelo método 
absoluto deve ser obrigatoriamente um ponto fixo de 
transformação de fase de substâncias puras, como, por 
exemplo, o ponto de gelo ou o ponto de solidificação do 
zinco.

É um método de calibração de sensores de temperatura 
que funciona quando o sensor de calibração tem a sua 
indicação comparada com as de um padrão de referência, 
geralmente mais exato. Assim, é preciso imergir o aparelho 
medidor da calibração de sensores de temperatura e o 
aparelho que possua um padrão de referência em um meio
térmico uniforme e estável, onde a temperatura pode ser 
controlada na faixa requerida. 
A exatidão da calibração de sensores de temperatura 
realizada por meio de métodos comparativos pode variar 
de acordo com os parâmetros ligados ao meio térmico 
usado para referência. Um bom meio deve garantir que o 
padrão de referência e o sensor a calibrar estejam em 
equilíbrio térmico entre si, evitando assim possíveis 
equívocos na medição da temperatura. Por fim, é 
fundamental para que o aparelho de calibração de 
sensores de temperatura funcione de forma correta que 
a temperatura seja estável e homogênea.
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Calibração de temperatura RBC

A calibração de temperatura RBC dentro das normas da RBC (Rede Brasileira de Calibração) consiste em um conjunto de 
ações que promovem a relação entre os valores que são indicados por um instrumento de medição e os valores que são 
correspondentes aos padrões de medição que foram usados. A calibração de temperatura RBC tem o objetivo de anular 
imperfeições nos termômetros e sensores responsáveis por medir a temperatura, pois este processo é um parâmetro 
c r í t i c o  e m  m u i t o s  p r o c e s s o s  i n d u s t r i a i s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A calibração de temperatura RBC, também pode ser chamada de calibração dos instrumentos de medição e é de 
fundamental importância para que a qualidade da fabricação de um determinado produto funcione de forma precisa e 
correta. A calibração de temperatura RBC é a responsável por fazer com que os instrumentos usados para controlar o seu 
processo estejam  de acordo com um critério aceitável, de maneira a não prejudicar a qualidade final do produto.
É preciso lembrar ainda que a freqüência ideal de calibração de temperatura RBC pode ter diversas mudanças 
dependendo do instrumento a ser calibrado e da freqüência de utilização do mesmo. No entanto, isso não precisa ser 
considerado exatamente uma regra, pois existem diversos estudos para saber a freqüência ideal de calibração de um 
equipamento, material ou instrumento. De qualquer modo, é sempre muito importante analisar o local e o modo de uso do 
instrumento de calibração de temperatura RBC. Normalmente a calibração de temperatura RBC faz parte de sistemas 
complexos. Ela não é usada apenas para corrigir e ajustar os termômetros e os sensores, mas também pode ser útil em 
outros diversos tipos de equipamentos e máquinas, até mesmo em dispositivos que medem pressão, velocidade ou torque.
A empresa Therma é especializada na prestação de serviços de calibração, e a empresa realiza esse tipo de serviço em 
todo o Brasil. Sendo assim, um profissional especializado em calibração de temperatura RBC poderá instalar o dispositivo 
que é capaz de produzir uma leitura correta para contrastar a leitura do instrumento. Ao final calibração o técnico da 
empresa Therma emite um certificado de calibração para demonstrar que o aparelho ou equipamento passou pela 
calibração de temperatura RBC e esta conforme os critérios  estabelecidos pela Rede Brasileira de Calibração ou RBC.
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Calibração de termopares

A calibração de termopares é um processo de grande importância, por ser o responsável pela regulagem correta da 
temperatura de aparelhos que funcionam como sensores de temperatura simples que são muito usados nos mais variados 
processos de medição de temperatura. Um termopar é constituído por dois tipos de metais distintos, que ao se juntarem 
pelas suas extremidades, formam um circuito fechado que gera uma força eletromotriz que se conecta a um Instrumento 
de Leitura, responsável por ler a temperatura do processo destes termopares. É aí que entra a importância da calibração 
de termopares, já que é fundamental que a regulagem da temperatura seja feita de forma precisa.
Os sensores responsáveis pela medição de temperatura recebem a calibração de termopares pelo método de comparação 
por meio de um sensor padrão de referência ou pelo método de pontos fixos, que podem ser pontos de fusão, solidificação 
ou pontos triplos de substâncias quimicamente puras. Além desses dois métodos de calibração de termopares, existe um 
terceiro método um pouco menos usual, denominado calibração de termopares por ponte ou por fio. Este método consiste 
em uma variação do método por pontos fixos, e é aplicado à calibração de termopares de metais nobres (tipos S, R ou B), 
sendo uma boa alternativa para a calibração desses sensores em ocasiões de altas temperaturas, podendo chegar a 
aproximadamente 1600 °C. ___________________________________________________________ 
É preciso lembrar que na maioria das aplicações industriais de materiais ou objetos usados para a realização da medição 
de temperatura, por meio de termopares, o elemento sensor não fica localizado junto ao instrumento receptor. 
Quando isso ocorre, é preciso ligar este instrumento ao termopar com fios que possuem uma curva de força eletromotriz 
em função da temperatura que seja muito parecida à temperatura do termopar, para que este instrumento possa fazer a 
correção da junta de referência. Estes fios que possuem curva de força eletromotriz também podem ser chamados de 
c a b o s  d e  c o m p e n s a ç ã o  p a r a  c a l i b r a ç ã o  d e  t e r m o p a r e s . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Muitos equipamentos usados para fazer a calibração de termopares possuem um software de calibração. Este software 
para calibração de termopares deve ser utilizado para mecanizar todos os processos de calibração, além de gerenciar os 
dados de calibração e de ativos e também realizar outras tarefas úteis.____________________________
Há mais de 16 anos no mercado de projeto e desenvolvimento de termopares, a empresa Therma disponibiliza aos seus 
clientes um serviço de ótima qualidade em relação à calibração de termopares

Calibração de termoresistência

A calibração de termoresistência é necessária para a verificação dos limites de erros do sensor de determinados tipos de 
aparelhos ou equipamentos, apesar desses sensores normalmente possuírem grande precisão. Fatos específicos como o 
tempo de uso, mudanças químicas no fio ou alterações na estrutura cristalina da platina podem fazer com que o sensor 
perca a sua curva característica. Para fazer corretamente a calibração de termoresistência, ou a calibração de um 
termopar, usa-se na maioria das vezes o Método dos Pontos Fixos ou o Método da Comparação.
Também é possível configurar o material de calibração de termoresistência com a utilização de um termômetro de 
resistência de platina padrão (TRPP). Essa configuração para a calibração de termoresistência é usada nos termômetros 
que servem como padrão de interpolação na escala internacional de temperatura de 1990, ou ITS-90, possuindo uma 
média de temperatura que varia entre -248 ºC e 962ºC. Desse modo, o elemento de sensor usado na calibração de 
termoresistência é feito de platina que possui uma pureza melhor que 99,999%. Sua montagem é realizada de forma a 
não submeter a platina a possíveis tensões e devem ser usados materiais que possuem uma alta pureza e inércia química.
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Calibração de termoresistência PT 100

Método dos pontos fixos

    

Método de Comparação

    
Nesse tipo de método, são utilizados os pontos fixos de 
alguns elementos específicos para que se meça e se faça 
a comparação de temperatura e consequentemente a 
calibração de termoresistência. Segundo a ITS-90, os 
pontos fixos mais usados para a realização da calibração 
de termoresistência são o argônio (-189.3442 ºC), o 
mercúrio (-38.8344 ºC), a água (+0,01101 ºC), o estanho  
(+231,928 ºC) e o zinco (+419.527 ºC).

Para realizar a calibração de termoresistência com este 
método é preciso, primeiramente, fazer o uso de um 
termômetro de resistência padrão com certificado de 
c a l i b r a ç ã o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na maioria dos casos este padrão é um sensor Pt-100Ω, 
a 0°C. A comparação para que seja feita corretamente a 
calibração de termoresistência deve ser feita em banhos 
de líquido agitados, dentro de uma variação de 
aproximadamente -100 ºC a 300°C e com uma ótima 
estabilidade e homogeneidade. Por fim, a leitura dos sinais 
tem que ser feita por meio de uma ponte resistiva de 
precisão. Vale ressaltar que os procedimentos de 
calibração para a calibração de termoresistência são 
quase idênticos aos dos realizados para termopares.

A calibração de termoresistência PT100 serve para verificar e encontrar os limites de erros do sensor de determinados 
tipos de instrumentos, aparelhos ou equipamentos, apesar desses sensores normalmente possuírem uma excelente 
precisão. Alguns fatores bem específicos, entre eles o tempo de uso, mudanças químicas no fio ou alterações na estrutura 
cristalina da platina, podem ser os diretos responsáveis por fazer com que os sensores de temperatura percam a sua curva 
característica e, consequentemente, a sua precisão. O princípio de funcionamento da calibração de termoresistência 
PT-100 e de sua medição de temperatura usando termômetros de resistência baseia-se na variação do valor da 
resistência elétrica de um condutor metálico em função da temperatura.  ______________________________________
Em suma, a calibração de termoresistência PT100 é uma ação que tem o objetivo de fazer com que os sensores 
responsáveis pela medição de temperatura que operam baseados no princípio da variação da resistência ôhmica em 
função da temperatura tenham uma alta precisão e uma excelente rotina de leitura. Os materiais usados na nos padrões 
utilizados para calibração de termoresistência PT100 possuem envelhecimento desprezível e alto sinal elétrico de saída.
É muito importante saber que a faixa de uso da calibração de termoresistência PT100 varia entre -200 ºC a 650ºC, 
respeitando a Norma ASTM E1137 segundo a ITS-90. No entanto, a Norma DIN IEC 751 de 1985 padronizou a faixa de 
variação de temperatura entre -200 ºC e 850ºC, de acordo com a IPTS-68.______________________________________
Em sua montagem convencional, o bulbo da  termoresistência PT100 é encaixado em uma bainha de aço inox, 
completamente preenchida com óxido de magnésio, o que possibilita uma ótima condução térmica e protege o bulbo de 
qualquer tipo de impacto ou choques mecânicos. A interligação do bulbo pode ser feita com o uso de vários fios de cobre, 
ou em montagens especiais com fios de prata ou de níquel, isolados entre si. Depois disso é realizada a calibração de 
termoresistência Pt100 Normalmente, para fazer de maneira correta a calibração de termoresistência PT100, usa-se o 
Método dos Pontos Fixos ou o Método da Comparação. A calibração de termoresistência PT100 pelo Método dos Pontos 
Fixos ocorre quando são usados os pontos fixos de alguns elementos específicos para que se possa medir e fazer a 
comparação de temperatura. Já a calibração de termoresistência PT100 pelo Método da Comparação consiste na 
realização de banhos de líquido agitados, dentro de uma variação de aproximadamente -100 ºC a 300°C e com uma ótima 
estabilidade e homogeneidade. A leitura dos sinais tem que ser feita através de uma ponte resistiva de precisão. 
É válido lembrar que os procedimentos de calibração para a calibração de termoresistência PT100 são extremamente 
parecidos com os dos realizados para termopares.
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Calibração de termopares

A calibração para atendimento CQI-9 é baseada nos requisitos da Norma CQI-9. Esses requisitos tem como diferenciais 
as ferramentas de um pacote que é inteiramente dedicado ao setor que faz projetos e lida com equipamentos ou materiais 
que devem ter um importante tratamento térmico, possibilitando a calibração para atendimento CQI-9. Essa calibração 
para atendimento CQI-9 é uma referência às avaliações de sistema de tratamento térmico que foram feitos pela entidade 
inglesa Grupo de Ação da Indústria Automobilística para atender a indústria automobilística. O IQA, Instituto da Qualidade 
Automobilística, é o grande responsável por disponibilizar o manual de CQI -9 no Brasil e a Therma realiza as calibração 
para atendimento CQI-9 no Brasil. A calibração para atendimento CQI-9 contém características específicas de avaliação 
do sistema de tratamento térmico, enfatizando uma melhora constante dos processos, a prevenção de defeitos e a 
redução de variação de resultados da cadeia produtiva. A calibração para atendimento CQI-9 é feita especificamente para 
atender às exigências da produção automotiva. Em suma, a indústria automotiva criou a Norma CQI-9 e a Therma realiza 
a calibração para atendimento CQI-9 com a intenção de formar um método de gerenciamento do processo térmico que 
permite que sejam prevenidos os defeitos e que seja feita a redução de variações e perdas na cadeia de suprimento.
Outro fator que motivou as empresas a fazerem produtos que necessitam da calibração para atendimento CQI-9 foi a 
grande quantidade de peças tratadas termicamente que foram as causas de problemas em veículos de passeio, como 
caminhões e ônibus, por exemplo. É válido lembrar que a calibração para atendimento CQI-9 também pode ser aplicada 
em vários outros tipos de materiais ou equipamentos que envolvem processos térmicos, além de estruturas que podem 
fazer parte de veículos automobilísticos. 
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