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NSF compra laboratório e investe no Brasil 
 
A National Sanitization Foundation – NSF, classificadora e certificadora para 
lubrificantes de grau alimentício (foodgrade), adquiriu o laboratório Bioensaios 
Análises e Consultoria Ambiental , localizado na cidade de Viamão, no estado do 
Rio Grande do Sul. Essa aquisição complementa as operações já existentes no 
Brasil, permitindo avaliações de produtos mais rápidas. 
 
A NSF International é uma organização independente que desenvolve normas, testa e 
certifica produtos para a indústria de alimentos, água e produtos de consumo de maneira a 
minimizar efeitos adversos à saúde pública e proteger o meio ambiente. A NSF foi 
fundada em 1944 e é uma empresa comprometida com a proteção da saúde pública ao 
redor do mundo.  
 
Recentemente adquiriu no Brasil o laboratório Bioensaios Análises e Consultoria 
Ambiental, localizado na cidade de Viamão no estado do Rio Grande do Sul. Fundado em 
1990, o Laboratório Bioensaios é um laboratório analítico que fornece estudos em BPL 
(Boas Práticas Laboratoriais), é líder no segmento de análises laboratoriais, acreditado 
por entidades governamentais como INMETRO, ANVISA e MAPA e altamente 
especializado em serviços para a indústria de processamento de alimentos, de águas e 
agronegócios, possuindo equipamento de alta qualidade e equipe técnica especializada.  
 
Segundo Ellen Martha Pritsch, Diretora de Operações de Negócios, nos dias de hoje a 
indústria de alimentos busca a limitação de contaminantes em seus processos, por isso 
procura lubrificantes de grau alimentício que suportem programas de garantia de 
qualidade. “Agora os clientes da NSF International terão acesso a todo conjunto de 
serviços do Bioensaios, incluindo registros e certificações de lubrificantes H1. É 
importante dizer que a Certificação de Produto assegura a entrega de produtos com 
segurança e qualidade, garantindo a identidade de grau alimentício de um lubrificante”, 
comentou Ellen. 
 
De acordo com a empresa, essa aquisição do laboratório significa um crescimento notório 
das duas organizações e aumento da liderança técnica da NSF em segurança de 
alimentos, além de complementar as operações já existentes no Brasil. A NSF Bioensaios 
permitirá avaliações e análises de produtos com mais rapidez e eficiência, agregando uma 
equipe local especializada em certificações de produtos.  
 


