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1 – OBJETIVO 

Fornecer as informações necessárias para elaboração, revisão, aprovação, remessa e 

arquivamento de Relatórios de Ensaios. 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

Todos os documentos emitidos pelo LABORATÓRIO do LAPOC contendo resultados 

de ensaios realizados dentro do âmbito de seu escopo de acreditação. 

3 - REFERÊNCIAS 

3.1 -  NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de 

Ensaio e Calibração, em sua edição vigente. 

3.2 - NIE-CGCRE-009 - Uso da Logomarca, do Símbolo e de Referências à 

Acreditação, em sua edição vigente. 

4 - DEFINIÇÕES 

4.1 - Certificado de análise: registro que relata os resultados de ensaio e que inclui toda 

informação solicitada pelo cliente e necessária à interpretação dos resultados do ensaio e 

toda a informação requerida pelo método utilizado. 

4.2 - SOANQ: Solicitação de Análise Química, documento para transcrição de 

resultados de análise finais anteriores à digitação dos mesmos para emissão do 

certificado de análise. No sistema Lab Integra, a SOANQ é identificada pelo mesmo 

número do Certificado de Análise. 

5 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

5.1 - PN-LAPOC-4300 - CONTROLE DE DOCUMENTOS, na sua revisão vigente 

5.2 - PN-LAPOC-5200 - TREINAMENTO DE PESSOAL, na sua revisão vigente 

5.3 - PN-LAPOC-5800 - RECEBIMENTO DE AMOSTRAS, na sua revisão vigente 

5.4 - Lista de Signatários Autorizados (FT-LAPOC-5200-02), na sua revisão vigente 

5.5 - Sistema Lab Integra 
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6 – ROTINAS 

6.1 - EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE 

6.1.1 - Após a execução dos ensaios e a conferência dos resultados obtidos, os registros 

contendo os resultados das medições realizadas (Solicitação de Análise Química, 

SOANQ) são utilizados pelo técnico do Laboratório para emissão do Certificado de 

Análise. 

6.1.2 - No Sistema Lab Integra, clicarem CERTIFICADOS > CADASTRO DE 

RESULTADOS. 

 

 

6.1.3 - Na tela que surge, digitar o número e ano da SOANQ/certificado no campo 

NÚMERO DO CERTIFICADO e ANO. Clicar em Buscar. 

 
 

6.1.4 - No campo NÚMERO AMOSTRA/PONTO, selecionar o identificador 

seqüencial da amostra na SOANQ. 
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 6.1.5 - Conferir se as informações referentes à descrição e tipo da amostra foram 

recuperadas corretamente. 

 

6.1.6 - Preencher os demais campos do formulário: 

• Determinação: inserir o parâmetro a ser considerado. 

• Resultado: inserir o resultado, clicando em   para a seguir o valor da incerteza. 

• Unidade: selecionar a unidade do resultado; 

• Método de Análise: selecionar o método de análise. 

• Limite de detecção: informar o limite de detecção, se aplicável. 

• Fator k: inserir o valor do fator k. 

 
 

6.1.7 - Clicar em RELATÓRIOS > CERT. AMOSTRA. 

 



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 

 

PN-LAPOC-5100 

REV.01  

03/02/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

5/7 

 
 
 

6.1.8 - Na janela que surge, digitar o número e ano da SOANQ/certificado no campo 

NÚMERO DO CERTIFICADO e ANO. Clicar em Buscar. 

 
 

6.1.9 - Os resultados do cliente e das amostras associados ao certificado serão 

recuperadas na tela que surge. 

 

6.1.10 - No campo OBSERVAÇÃO, o seguinte texto deverá ser informado para que o 

mesmo seja inserido no corpo do certificado: 

“1 – Os resultados apresentados referem-se exclusivamente à(s) amostra(s) 

ensaiada(s). 

2 – O LAPOC autoriza a reprodução deste certificado somente em seu conteúdo 

integral. Reproduções parciais requerem autorização formal. 

3 – A incerteza expandida de medição relatada é declarada como sendo a incerteza 

padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma 

distribuição t com graus de liberdade efetivos (v eff) corresponde a uma probabilidade 

de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi 

determinada de acordo com a publicação ISO-GUM (2008). Os valores de k estão 

apresentados junto à tabela de resultados” 

 

6.1.11 - Nos campos RESPONSÁVEL e cargo deverão ser informados nome e cargo 

dos signatários autorizados, conforme definido na PN-LAPOC-5200 – 

TREINAMENTO DE PESSOAL e no formulário FT-LAPOC-5200-02 (Lista de 

Signatários Autorizados). 

 

6.1.12 - Para visualizar o certificado, clicar em IMPRIMIR. 

 
 

6.1.13 - A seguir, selecionar a opção PREVIEW e clicar em  OK. 
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6.1.14 - Conferir todos os dados antes de imprimir (clicar em FILE > PRINT). 

 
 

6.1.15 - O certificado de análise impresso deverá ser impresso e anexado aos demais 

registros pertinentes ao ensaio para revisão final e assinatura do Signatário Autorizado. 

6.1.16 - Caso o Certificado de Análise possua erros de digitação ou não esteja de acordo 

com o serviço solicitado, o mesmo deve ser retornado ao Assistente Administrativo ou 

técnico do setor para que sejam feitas as correções e uma nova impressão do mesmo. 

6.1.17 - Estando o Certificado de Análise Ensaio de acordo com o serviço solicitado e 

corretos os resultados encontrados no laboratório, o signatário autorizado aprova o 

mesmo, rubricando todas as vias impressas e assinando em campo específico. 
 

6.2 - Entrega do Certificado de Análise 

 

6.2.1 - Os Certificados de Análise podem ser enviados ao cliente pelo correio, retirados 

no LAPOC ou encaminhados por meio eletrônico (cópia digitalizada do certificado 

assinado fisicamente), sendo que o arquivo deve estar em formato pdf com assinatura 

digital do signatário autorizado.  

8.2.2 - A transferência eletrônica deste documento ao cliente por fax ou meio eletrônico, 

ou a entrega a terceiros, só é realizada mediante a aprovação formal do cliente.  

8.2.3 - É de exclusiva responsabilidade do cliente o repasse e divulgação de resultados 

de ensaios a terceiros, a partir dos relatórios fornecidos pelo LAPOC. 
 

6.3 - Emendas ao Certificado de Análise 

 

6.3.1 - Se houver necessidade de realizar adição de informações a um Certificado de 

Análise já emitido, estas são feitas através da emissão de outro documento identificado 

como “Suplemento ao Certificado de Análise”. 

6.3.2 - O suplemento deve conter as mesmas informações do Certificado de Análise, 

exceto as que requerem correção, sendo a data, a de emissão do suplemento. 

NOTA 1: A numeração do Suplemento deve ser feita de tal forma que se possa 

identificar o Certificado de Análise relacionado ao mesmo. 
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6.3.3 - Caso o signatário autorizado constate a necessidade de emitir um novo 

Certificado de Análise, como por exemplo, por motivo de correção, este deve receber 

uma nova identificação individual (novo número) e conter uma declaração de que o 

mesmo “cancela e substitui o Certificado de Análise nº XXX - Ano XXXX".  

6.3.4 - O LAPOC notificará prontamente o cliente, por escrito, sobre quaisquer erros ou 

problemas identificados internamente e que possam gerar dúvidas quanto à validade dos 

resultados fornecidos em um certificado de análise. 

 

6.4 - Utilização do uso da logomarca da acreditação 

 

6.4.1 – O símbolo de acreditação, fornecido pela CGCRE, é utilizado nos Certificado de 

Análise que correspondam exclusivamente aos serviços que façam parte do seu escopo 

de acreditação, respeitadas as grandezas, as faixas, os ensaios, os métodos, as normas e 

os tipos de produtos especificados para cada serviço acreditado. 

6.4.2 - O símbolo de acreditação deve ser colocado na primeira página do Certificado de 

Análise e não pode ser incluída nenhuma outra marca, exceto a do próprio laboratório 

acreditado ou as dos acordos de reconhecimento. 

6.4.3 - Quando forem incluídas opiniões e interpretações no Certificado de Análise, com 

base nos resultados dos serviços realizados, deve-se colocá-las após todos os resultados, 

e incluir em campo específico a frase: “As opiniões e interpretações expressas não 

fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”. 

 

7 - QUADRO DE EDIÇÃO 

REVI-

SÃO 

PÁGINA DATA ELABORAÇÃO OBSERVAÇÕES 

-  Todas 17/10/2013 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Versão preliminar do documento 

apresentada para comentários 

01 6 – ITEM 

6.2.1 
03/02/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Complementada informação de 

que os certificados enviados por 

meio eletrônico referem-se a uma 

“cópia digitalizada do certificado 

assinado fisicamente” 

 

8 – ANEXOS 

N/A 
 

________________________FIM DE DOCUMENTO______________________ 
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