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1 – OBJETIVO 

O Manual da Qualidade dos Laboratórios de Prestação de Serviços do LAPOC 

apresenta o sistema de gestão adotado com foco nas medições e ensaios realizados 

conforme os critérios da NBR ISO/IEC 17025. O Sistema de Gestão da Qualidade 

estabelece diretrizes para garantia do nível de excelência dos serviços prestados, de 

modo a permitir o estabelecimento de uma cultura interna orientada para a qualidade, a 

melhoria contínua e o foco no atendimento das necessidades dos clientes. 

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta Manual da Qualidade aplica-se a todos os processos do Sistema de Gestão da 

Qualidade do LAPOC. 

3 – REFERÊNCIAS 

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

Calibração e Ensaios, ABNT, na sua edição vigente 

3.2 – VIM – Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de 

Metrologia, 1ª edição Luso-Brasileira 2012 

3.3 – Código de Ética do Servidor Público Federal - DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE 

JUNHO DE 1994 

4 – DEFINIÇÕES 

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

CGCRE: Coordenação Geral de Acreditação [do INMETRO] 

LAPOC: Laboratório de Poços de Caldas 

CNEN: Comissão Nacional de Energia Nuclear 

DRS: Diretoria de Radioproteção e Segurança 

DPD: Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento 

MQ: Manual da Qualidade 

SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade 

GQ: Gerência de Qualidade 

GT: Gerência Técnica 

5 – DESCRIÇÕES 

5.1. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

O Laboratório de Poços de Caldas - LAPOC - é uma unidade no nível de 

Coordenação da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, subordinada à 

Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD, conforme Portaria CNEN-PR nº 001 

de 08/01/2008. A CNEN é uma autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956 e 

vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Como órgão superior de 

planejamento, orientação, supervisão e fiscalização, estabelece normas e regulamentos 

em radioproteção e licencia, fiscaliza e controla a atividade nuclear no Brasil. A CNEN 

desenvolve ainda pesquisas na utilização de técnicas nucleares em benefício da 

sociedade. 

O Manual da Qualidade visa atender os requisitos estabelecidos na NBR 

ISO/IEC 17025 e relaciona outros documentos que constituem o sistema da qualidade. 

O Sistema da Qualidade assegura a competência deste laboratório na execução dos 

ensaios que fazem parte do escopo coberto por este manual. 
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5.2 - POLÍTICA DA QUALIDADE  

A política da Qualidade do LAPOC tem por objetivo atestar o compromisso da 

Instituição com a qualidade dos ensaios realizados, assegurando a efetiva participação 

de todos os profissionais envolvidos neste processo sob a coordenação da alta 

administração do LAPOC. 

 

O LAPOC tem o comprometimento de prestar serviços de análises laboratoriais de 

elevado padrão de qualidade, visando a plena satisfação dos seus clientes. 

 Este comprometimento está refletido nos objetivos listados abaixo: 

 Operar o sistema de qualidade conforme NBR ISO/IEC 17025:2005 e do 

Organismo Acreditador 

 Valorizar e fornecer a todos os colaboradores o treinamento necessário, de 

modo que as políticas e procedimento do sistema de gestão da qualidade sejam 

implementadas e operacionalizadas 

 Melhorar continuamente o sistema de gestão e de atendimento 

A Coordenação do LAPOC compromete-se a garantir recursos para atender aos 

objetivos acima descritos. 

 

A assinatura digital inserida pelo coordenador na ocasião de aprovação desta 

ON, também evidencia que a Política da Qualidade foi emitida sob a autoridade da Alta 

Direção do LAPOC. 

 

5.3 - INTRODUÇÃO A NORMA ISO/IEC 17025 

A ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 apresenta os requisitos para a competência 

de laboratórios de ensaio e calibração. Esta norma é utilizada pela CGCRE como base 

para a acreditação laboratorial. A acreditação exprime o reconhecimento formal da 

competência técnica das organizações, que atende a requisitos previamente definidos e 

demonstra ser competente para realizar suas atividades com confiança. Além disto, a 

acreditação é uma maneira segura de identificar aqueles que oferecem a máxima 

confiança em seus serviços. 

O processo de acreditação agrega valor para os laboratórios certificados, pois, 

além do reconhecimento do nível de excelência dos serviços analíticos prestados, 

incentiva a organização a examinar, otimizar, padronizar e implementar a cultura da 

melhoria contínua de seus ensaios. 

 

5.4 - REQUISITOS DA ORGANIZAÇÃO 

 

5.4.1 – Organização 

 

5.4.1 Estrutura Organizacional 

A CNEN, por sua Unidade Administrativa Laboratório de Poços de Caldas, 

LAPOC, inscrita no CNPJ sob No. 00.402.552/0001-26, representada pelo seu 

Coordenador, é entidade legalmente responsável no âmbito de suas atribuições em 

atividades regulatórias envolvidas com o licenciamento, fiscalização e 

descomissionamento de instalações radioativas e nucleares, assim como na prestação de 

serviços de análises laboratoriais em sua área de atuação. 



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

MANUAL DA QUALIDADE DO  

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS 
 

 

 

MQ-LAPOC-01 

REV.01 

03/02/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

4/27 

O SGQ abrange a Coordenação do LAPOC; sua Gerência de Qualidade; a 

Gerência Técnica; os Setores Técnicos (laboratórios) com os respectivos pesquisadores/ 

tecnologistas responsáveis e os técnicos em Ciência e Tecnologia; a Seção 

Administrativa e os respectivos servidores; os clientes e os fornecedores de bens e 

serviços. O SGQ da área técnica aplica-se aos serviços prestados pelos Setores de 

Radiometria, Análise Química e Radônio no apoio as atividades regulatórias e de 

pesquisas do LAPOC, bem como ao suporte analítico prestado a outros órgãos da 

CNEN, e a terceiros, observadas as limitações e prioridades. Os demais Setores da 

Seção Técnica focam essencialmente atividades de pesquisa e não prestam serviços 

credenciados. Os serviços compreendidos pelo escopo do SGQ atendem aos requisitos 

da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nas instalações permanentes dos laboratórios e 

em locais fora de suas instalações permanentes (para fins de amostragem). 

Os organogramas são apresentados nos formulários FQ-01-01 - Organograma 

Institucional e FQ-01-02 Organograma dos Setores Técnicos e identificam claramente 

todas as unidades organizacionais envolvidas com as atividades do LAPOC e com o 

SGQ. Os colaboradores que possuem autoridade técnica e gerencial e seus substitutos 

estão identificados no Organograma dos Setores Técnicos. 

 

5.4.1.2 Atribuições e Responsabilidades 

 

No contexto das atividades do LAPOC, estão apresentadas abaixo as principais 

funções e respectivas atribuições e responsabilidades. O perfil funcional e qualificações 

mínimas para as respectivas funções estão apresentadas no capítulo 5.5.2 deste Manual 

da Qualidade. 

 

Alta Direção 

As atribuições da alta direção em relação ao Sistema de gestão laboratorial são: 

• Prover recursos financeiros necessários para a manutenção das equipes e da infra-

estrutura; 

• Atuar de forma a viabilizar a implementação e manutenção das políticas da qualidade 

definidas no Manual de Gestão da Qualidade 

• Atuar de forma pró-ativa na manutenção e melhoria dos indicativos de qualidade das 

atividades realizadas; 

•Estabelecer processos de comunicação com o pessoal do laboratório para a 

conscientização da importância das atividades que desenvolvem e para a efetiva 

comunicação a respeito da eficácia do Sistema de Gestão; 

•Assegurar que a integridade do Sistema de Gestão seja mantida quando forem 

implementadas mudanças significativas no sistema. 

 

Gerente da Qualidade e seu Substituto 

O Gerente de Qualidade é designado pelo Coordenador conforme PORTARIA LAPOC 

Portaria Interna LAPOC n
o
 01, de 11 de fevereiro de 2014, e tem responsabilidade e 

autoridade para garantir que o sistema de gestão seja implementado, mantido e 

melhorado. O gerente da Qualidade responsabiliza-se: 

• Pelo desenvolvimento, implementação, verificação e atualização do Sistema de Gestão 

da Qualidade; 

• Pelo controle de documentos; 

• Pela elaboração, gerenciamento e atualização do Manual da Qualidade; 
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• Pela avaliação da efetividade do Sistema de gestão da Qualidade nos setores técnicos, 

através de auditorias planejadas; 

• Pelo planejamento e organização das auditorias internas, garantindo que as ações 

corretivas sejam implementadas dentro dos prazos acordados; 

• Por convocar e participar das reuniões de análise crítica; 

• Garantir que as ações decorrentes das análises críticas sejam implementadas dentro de 

prazos acordados; 

• Garantir a manutenção dos registros de treinamento e qualificação dos colaboradores 

do laboratório; 

• Garantir a efetiva identificação, coleta, indexação, acesso, guarda e distribuição dos 

registros da qualidade; 

• Garantir o atendimento as reclamações de clientes e implementação de possíveis ações 

corretivas necessárias. 

• Reportar à Alta Direção os assuntos referentes ao SGQ; 

• Representante do Laboratório perante o organismo acreditador. 

 

Pesquisador/Tecnologista 

 

O Pesquisador/Tecnologista possui a função de gerenciar as atividades técnicas quanto 

aos requisitos técnicos da norma ISO/IEC17025 de seu setor de atuação, sendo a 

máxima autoridade do respectivo setor técnico para todas as questões perante o cliente, 

demais colaboradores e organismo acreditador.  Os pesquisadores e tecnologistas dos 

setores técnicos coordenam as atividades analíticas ou de pesquisa desenvolvidas pelos 

técnicos de ciência e tecnologia. Estes servidores são capacitados tecnicamente para 

identificar eventuais desvios de procedimentos e resultados de ensaios, iniciando ações 

para prevenir ou minimizar tais desvios. O Pesquisador/Tecnologista é responsável por: 

• Garantir que toda a documentação referente aos requisitos gerenciais técnicos da 

norma ISO/IEC 17025 do LAPOC esteja padronizada quanto às práticas e documentos 

de referência; 

• Definir, coordenar e controlar a implementação de todas as ações para que a execução 

dos serviços de ensaio aconteça em conformidade com o SGQ; 

• Elaborar procedimentos técnicos referentes ao sistema de gestão da Qualidade, que 

possibilitam aos pesquisadores e tecnologistas do setor a implementação e 

gerenciamento dos ensaios em acordo com o SGQ; 

• Estabelecer as condições ambientais necessárias em cada sala de análise onde são 

desenvolvidas as atividades técnicas; 

 • Estabelecer procedimento eacompanhar a validação de métodos de ensaio; 

• Estabelecer procedimento e acompanhar a determinação da incerteza de medição; 

• Estabelecer o programa de manutenções preventivas; 

• Registrar intervenção de manutenção preventiva; 

• Responsável pelas verificações intermediárias; 

• Implementação e atualização da Calibração de Equipamentos; 

• Planejar e elaborar rotinas de ensaios, coordenando a distribuição dos mesmos, no 

setor de atuação;  

• Analisar, avaliar e interpretar resultados analíticos ou radiométricos;  

• Efetuar modificações de métodos e validação/desenvolvimento de novos métodos de 

ensaio;  

• Orientar e supervisionar tecnicamente bolsistas e técnicos de C&T;  
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• Elaboração de procedimentos normativos e formulários referentes ao setor no qual 

atua;  

• Analisar criticamente pedidos, solicitações de propostas e contratos de prestação de 

serviços referentes ao setor no qual atua;  

• Gerenciar dados originados pelos questionários de atendimento ao cliente;  

• Analisar criticamente reclamações relacionadas a ensaios realizados;  

• Conduzir o estudo de causa, propor e endereçar ações quando for identificado trabalho 

não-conforme;  

• Manter contatos com outros institutos de pesquisas, utilizando-os como referências e 

participação em programas de proficiência;  

• Responsável pelo controle de registros técnicos;  

• Analisar criticamente o Plano de Auditoria Interna;  

• Propor ações de formação, treinamento e capacitação dos técnicos de C&T; 

• Autorizar os técnicos em C&T para execução de tipos particulares de ensaio; 

• Observar e manter as condições ideais de operação do laboratório; 

• Realizar o gerenciamento, controle e conferência final de todos os dados e resultados 

contidos nos documentos emitidos pelo laboratório; 

• Gerenciamento dos instrumentos e padrões do laboratório, de forma a garantir a 

rastreabilidade metrológica e integridade; 

• Elaborar procedimentos técnicos, planilhas de cálculos de incerteza de medição e 

demais documentos referentes as suas atividades no setor de atuação. 

• Signatário Autorizado. 

 

 

Técnicos em C&T 

São responsáveis por: 

• Limpar e organizar materiais e equipamentos utilizados na preparação e análise de 

amostras químicas ou radiométricas. 

•Preparar e padronizar soluções químicas. 

• Abertura e preparação de amostras utilizando técnicas laboratoriais básicas (filtração, 

moagem, transferência, entre outras). 

• Registrar adequadamente solicitações de prestação de serviços. 

• Executar rotinas de verificação, obtenção de curvas analíticas e controle de 

equipamentos analíticos para os quais é autorizado. 

• Auxiliar o Pesquisador/Tecnologista na modificação de métodos e 

validação/desenvolvimento de novos métodos. 

• Conduzir treinamentos práticos relacionados aos ensaios e processos nos quais é 

autorizado. 

• Executar ensaios nos quais é autorizado. 

• Registrar adequadamente as atividades relacionadas aos ensaios ou atividades técnicas 

executadas no setor de atuação. 

• Preencher os registros necessários caso seja identificado trabalho não-conforme no 

setor de atuação. 

 

Assistente administrativo 

É responsável por: 

• Inserir informações cadastrais em propostas de serviço de ensaio; 

• Enviar propostas técnicas e certificados de ensaio aos solicitantes. 
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Bolsistas 

Executam atividades técnicas conforme descrito a seguir, sob supervisão de um 

servidor, para fins de complementação de sua formação educacional. 

• Preparar e padronizar soluções químicas. 

• Abertura e preparação de amostras utilizando técnicas laboratoriais básicas (filtração, 

moagem, transferência, entre outras). 

• Auxiliar os técnicos em C&T na realização de atividades analíticas ou radiométricas. 

• Executar rotinas de verificação, obtenção de curvas analíticas e controle de 

equipamentos analíticos para os quais é autorizado. 

• Auxiliar o Pesquisador/Tecnologista na modificação de métodos e 

validação/desenvolvimento de novos métodos. 

• Executar ensaios nos quais é autorizado sob supervisão. 

• Registrar adequadamente as atividades relacionadas aos ensaios ou atividades técnicas 

executadas.  

 

5.4.1.3 Direitos de propriedade e confidencialidade das informações 

 

As informações contidas em todos os manuais, procedimentos e demais 

documentos e registros do SGQ são de propriedade do LAPOC, para uso exclusivo em 

serviços prestados em seu nome.  

Todas as informações fornecidas pelos clientes são recebidas e manuseadas de 

forma confidencial durante todo o tempo, por todos os colaboradores e não são 

repassadas a terceiros de nenhuma forma, sem prévia autorização do cliente por escrito, 

sendo de acesso restrito ao pessoal envolvido com as atividades laboratoriais. Esta 

proteção é garantida a partir de diretrizes e sistemáticas do LAPOC para garantir a 

confidencialidade das informações, que estão apresentadas nos seguintes capítulos deste 

Manual: 

• Controle de acesso a informações eletrônicas, detalhado no item 5.5.13 – Controle de 

Registros  

• Controle de acesso a informações/documentos físicos, detalhado no item 5.4.13 – 

Controle de Registros; 

• Controle de acesso aos ambientes laboratoriais, detalhado no item 5.5.3.3. - Controle 

de acesso aos ambientes laboratoriais  

• Compromisso da equipe – Os servidores do LAPOC devem seguir o Código de Ética 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, comprometendo-se em manter 

em sigilo as informações confidenciais, as quais estes tem acesso. Todos os bolsistas, ou 

estudantes sem vínculo empregatício com a instituição, que desenvolvam atividades nos 

laboratórios devem preencher um termo de confidencialidade que assegure esta 

condição conforme PN-LAPOC-5200 – Treinamento de Pessoal. 

 

5.4.1.4 Prevenção de influências indevidas  

 

O LAPOC, representado pelo seu coordenador, é responsável por disponibilizar 

todos os recursos necessários para prestação dos serviços de acordo com a Política da 

Qualidade, tais como equipamentos e outros materiais de laboratório, serviços de 

assistência técnica, treinamento, dentre outros, para implementação e contínua aplicação 

do SGQ. A Coordenação garante, ainda, que a atuação do laboratório se processa 

independente de quaisquer conflitos de interesse que possam afetar a capacidade de 
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julgamento e a imparcialidade dos resultados obtidos no LAPOC, amparada pelo 

Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (DECRETO Nº 

1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994) que regulamenta a condutas do Servidor Público. 

 

 

5.4.1.5 Comunicação  

 

 O LAPOC utiliza como sistemática de comunicação da evolução da eficácia do 

SGQ a realização de reuniões abertas a todos os colaboradores do LAPOC, quando 

necessário. A realização destas reuniões será evidenciada a partir de registro em ata 

(FQ-LAPOC-01-05) e lista de presença (FQ-LAPOC-01-06).  

 

5.4.2 - Sistema de Gestão 

 

O objetivo de se adotar um Sistema de Gestão da Qualidade nos Laboratório do 

LAPOC é garantir a competência e a conseqüente emissão de resultados tecnicamente 

válidos para as análises realizadas. Para isto, o Manual da Qualidade, assim como todos 

os documentos a ele vinculados, será mantido atualizado, de modo a permitir que toda a 

documentação relativa a qualidade laboratorial seja divulgada, compreendida, avaliada, 

implementada e seguida pelo pessoal apropriado. 

O Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade do LAPOC está definido para 

cada um dos setores no FQ-LAPOC-01-03- Escopo de Serviços do Laboratório. Para 

o escopo definido, o SGQ do LAPOC abrange a infra-estrutura disponível, a 

organização estabelecida, os procedimentos e demais recursos utilizados para a 

execução dessas atividades laboratoriais assegurando que as atividades técnicas e 

organizacionais são planejadas, supervisionadas e controladas, atendendo integralmente 

à política da qualidade e todas as exigências do organismo acreditador. 

A estrutura da documentação utilizada no sistema de gestão encontra-se 

representada na figura 2.  

 

 

Figura 2: Estrutura documental do SGQ do LAPOC. 

 

Manual 
 da  

Qualidade 

Procedimentos Normativos 

Formulários da Qualidade e Técnicos 
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Os documentos que compõem a estrutura documental apresentada na figura 2 

são os seguintes: 

• Manual da Qualidade (MQ): documento que descreve o Sistema de Gestão da 

Qualidade do LAPOC, suas atividades, o escopo, política da qualidade, fornecendo 

todas as diretrizes para estabelecimento, implementação, documentação e manutenção 

do próprio Sistema de Gestão da Qualidade.  

• Procedimento Normativo (PN): documento normativo que descreve a execução de um 

processo, em todas as suas etapas. Um procedimento está voltado, basicamente, para a 

descrição do “COMO” funciona o processo. 

• Formulários: Documento utilizado para registrar dados requeridos pelo Sistema de 

Gestão da Qualidade. Estão referenciados nos diversos PN e no Manual da Qualidade 

que constituem o Sistema de Gestão da Qualidade. Quando os dados são inseridos, um 

formulário torna-se um registro.  

Os procedimentos que suportam o sistema de gestão asseguram sua 

funcionalidade independente de mudanças ocorridas na infra-estrutura ou no quadro de 

pessoal do LAPOC.  Todas as mudanças no sistema de gestão são analisadas 

criticamente para evitar quaisquer distorções que afetem negativamente os objetivos 

constantes neste Manual. 

 

5.4.3 - Controle de Documentos 

 

Todas as diretrizes, políticas e procedimentos relacionados com as atividades 

laboratoriais que são escopo do SGQ estão documentadas e são comunicadas e 

compreendidas por todos os envolvidos, de modo a assegurar sua funcionalidade. 

Conforme descrito no item 5.4.2 deste manual. 

Um arquivo adequado dos documentos que compõem o sistema de qualidade dos 

Laboratórios do LAPOC é controlado e mantido apropriadamente. Os documentos que 

fazem parte do SGQ, seja de origem interna ou externa, são mantidos de modo a evitar o 

uso não intencional de documentos inválidos ou obsoletos. Além disto, todos os 

documentos de origem interna são aprovados por servidor autorizado antes do uso, 

conforme devido no documento PN-LAPOC-4300 – Controle de Documentos. 

Toda documentação do SGQ é mantida atualizada e disponível para os 

colaboradores para a execução de suas atividades, estando no FQ-LAPOC-4300-01 - 

Lista Mestra de Documentos Internos, que apresenta todos os documentos vigentes do 

LAPOC, disponível e de acesso a todos os colaboradores. Os documentos externos 

utilizados no SGQ estão listados e são controlados pelo FQ-LAPOC-4300-02 - Lista 

Mestra de Documentos Externos. 

 

 5.4.4 - Análise crítica de pedidos, propostas e contratos 

A analise crítica de pedidos, propostas e contratos é realizada conforme  

PN-LAPOC-4400 – Análise Critica de Pedidos, Propostas e Contratos. Este 

procedimento objetiva garantir que os laboratórios do CNEN tenham capacidade, 

instalações e recursos para atender aos requisitos dos clientes.  

O contrato deve ser formalmente aceito pelo CNEN e pelo cliente. Caso haja 

qualquer desvio em relação ao contratado, o cliente é prontamente notificado.  

 

5.4.5 - Subcontratação de ensaios e calibrações 

Não haverá subcontratação dos ensaios que são realizados pelo LAPOC. 
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5.4.6 - Aquisição de serviços e suprimentos 

O LAPOC busca adquirir serviços e suprimentos críticos utilizados na execução das 

análises, a fim de garantir a qualidade dos resultados obtidos. O documento  

PN-LAPOC-4600 – Aquisição de Serviços e Suprimentos garante que as 

especificações técnicas para a compra de suprimentos críticos é analisada criticamente e 

devidamente documentada. Estes materiais são inspecionados ou verificados antes do 

uso a fim de se certificar a concordância dos mesmos com as especificações pré-

definidas.  

 

5.4.7 - Atendimento ao cliente 

O LAPOC está disposto a cooperar com os clientes ou com seus representantes, para 

esclarecer o pedido do cliente e para monitorar o desempenho do laboratório em relação 

ao trabalho realizado, assegurando a confidencialidade em relação a outros clientes. Os 

laboratórios do LAPOC oferecem o melhor atendimento possível aos seus clientes, 

prestando-lhe informações com clareza, precisão e rapidez. Estas informações incluem o 

esclarecimento de dúvidas sobre o processo de obtenção do resultado analítico ou até 

mesmo orientações relativas à interpretação dos mesmos, quando exeqüível. A 

comunicação é mantida com o cliente durante a execução de um trabalho. 

A avaliação do desempenho no atendimento aos clientes é realizada logo após a 

prestação do serviço, conforme descrito no documento PN-LAPOC-4700 – 

Atendimento ao Cliente. 
 

 

5.4.8 - Reclamações 

Os setores técnicos do LAPOC têm como política solucionar as reclamações 

recebidas de seus clientes através de investigações, implementação de ações corretivas e 

preventivas para que não haja reincidência das mesmas. As reclamações são recebidas 

por meio físico, verbal ou eletrônico e serão registradas e tratadas conforme descrito no 

documento PN-LAPOC-4800 – Reclamações. 

 

5.4.9 - Controle de trabalho não-conforme 

Em caso de qualquer discordância dos procedimentos de análise ou dos 

requisitos acordados com o cliente durante a etapa execução dos trabalhos, serão 

tomadas medidas adequadas para registro e tratamento do trabalho não-conforme 

conforme PN-LAPOC-4900 – Controle de Trabalho Não-Conforme. Onde a 

avaliação da causa e possível solução indicar que o trabalho não-conforme (i) tem 

possibilidade de comprometer significativamente a qualidade do resultado final de um 

ensaio ou (ii) tem uma abrangência sistêmica, envolvendo mais de um setor do LAPOC 

ou impactando em um conjunto de requisitos, políticas e procedimentos, deve ser 

seguido o documento PN-LAPOC-4110 - Ações Corretivas e Preventivas.   

 

5.4.10 - Melhoria 

A melhoria contínua do SGQ dos laboratórios do LAPOC é conseguida e 

evidenciada a partir da aplicação disciplinada dos subsistemas e ferramentas previstas 

neste manual, tais como: política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de 

auditorias, análise crítica pela direção, tratamento de não-conformidades, avaliação do 

desempenho pelos clientes, auditorias internas e participação em programas de 

proficiência.   
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As sugestões de melhoria serão utilizadas como entradas para análise crítica pela 

direção, conforme item 5.4.15. 

 

5.4.11 - Ação corretiva 

Ações corretivas decorrentes da avaliação de não-conformidades, desvios de 

procedimentos, desvio ou não cumprimento da política da qualidade são implementadas 

e controladas de acordo com o documento PN-LAPOC-4110 - Ação Corretiva. O 

processo consiste na identificação do problema, seguida de uma investigação para 

determinação da(s) causa(s)-raiz, a partir da qual são propostas e selecionadas ações 

cujos efeitos são monitoradas para garantir a eficácia das mesmas. 

 

5.4.12 - Ações preventivas 

As oportunidades de melhorias do SGQ, bem como as potenciais fontes de não 

conformidade dos requisitos técnicos, constituem ações preventivas de não-

conformidades. Os mecanismos de identificação, implementação e controle destas ações 

são descritos no documento PN-LAPOC-4120 - Ação Preventiva. 

 

5.4.13 - Controle de registros 

O procedimento normativo PN-LAPOC-4130 – Controle de Registros 

estabelece como identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter e 

dispor os registros técnicos e da qualidade dos laboratórios do LAPOC. Os registros 

podem ser encontrados em meio físico ou eletrônico, observando-se aspectos de 

segurança e sigilo das informações quando requerido pelo cliente.  

Os registros físicos são mantidos em ambiente controlado, que evite sua 

deterioração, dano ou extravio. Já os registros eletrônicos são protegidos 

adequadamente, de modo a evitar alterações não-autorizadas ao mesmo, em endereço 

eletrônico protegido por senha, do qual é feito backup dos mesmos periodicamente. 

Os dados e cálculos obtidos nos ensaios são anotados (ou digitados) em 

formulários específicos ou cadernos tão logo sejam obtidos, de modo que todas as 

informações necessárias para a rastreabilidade dos resultados são preservadas. A 

empresa possui vigilância em período integral e os visitantes são identificados quando 

têm acesso às suas instalações. 

 

5.4.14 - Auditorias Internas 

Auditorias internas das atividades realizadas nos laboratórios do LAPOC são 

realizadas conforme PN-LAPOC-4140 – Auditorias Internas. As auditorias são 

realizadas com a finalidade de comprovar que as atividades realizadas nos laboratórios 

do LAPOC atendam ao SGQ e aos requisitos da ISO/IEC 17025. 

As auditorias internas, realizadas anuamente conforme cronograma 

preestabelecido, ão planejadas e organizadas pelo Gerente da Qualidade, além de serem 

realizadas por pessoas devidamente treinadas e qualificadas. Caso surjam dúvidas em 

relação à eficácia das operações ou quanto à validade dos resultados dos ensaios, são 

tomadas ações corretivas em tempo hábil e os clientes são notificados, caso os 

resultados tenham sido afetados. Auditorias internas extraordinárias também podem ser 

solicitadas por exigência da direção ou quando da constatação de evidências de não-

conformidades sistêmicas que possam afetar ou ter afetado os clientes dos ensaios. 

Como produto das auditorias internas, são esperadas ações corretivas ou 

preventivas a serem implementadas e controladas conforme PN-LAPOC-4110 - Ação 
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Corretiva. As constatações da auditoria são assim registradas, monitoradas e 

divulgadas para toda a equipe.  

 

5.4.15 - Análise critica pela direção 

A análise crítica do SGQ é realizada periodicamente pela alta direção do LAPOC a fim 

de assegurar sua adequação e introduzir mudanças necessárias, conforme PN-LAPOC-

4150 – Análise Crítica. As entradas para a análise crítica, realizada a um intervalo não 

superior a 12 meses, compreendem: 

 a adequação das políticas e procedimentos; 

 relatórios técnicos e administrativos pertinentes ao SGQ; 

 resultados de auditorias internas, bem como o seu acompanhamento; 

 ações corretivas e preventivas; 

 avaliações realizadas por organizações externas; 

 resultados de comparações interlaboratoriais ou ensaios de proficiência; 

 mudanças no volume ou tipo de trabalho; 

 realimentação (feedback) de clientes; 

 registro de reclamações; 

 sugestões de melhoria; 

 Política da Qualidade e seus objetivos; 

 outros fatores tais como necessidades de recursos, treinamento de pessoal, avanços 

tecnológicos. 

As saídas da análise crítica consistem de um conjunto de ações que é registrada, 

divulgada e acompanhada pela direção do LAPOC com foco na melhoria contínua do 

sistema e na excelência de atendimento aos clientes. 

 

5.5 – REQUISITOS TÉCNICOS 

 

5.5.1 Generalidades 

 

Diversos fatores determinam a correção e a confiabilidade dos ensaios realizados pelo 

LAPOC. Esses fatores incluem contribuições de: 

• fatores humanos (5.5.2); 

• acomodações e condições ambientais (5.5.3); 

• métodos de ensaio e calibração e validação de métodos (5.5.4); 

• equipamentos (5.5.5); 

• rastreabilidade da medição (5.5.6); 

• amostragem (5.5.7); 

• manuseio de tens de ensaio e calibração (5.5.8). 

Deste modo, visando-se obter um resultado de medição com confiabilidade, estes 

fatores devem ser considerados e são escopo do SGQ. As políticas e diretrizes sobre os 

principais fatores de influência na confiabilidade dos resultados estão apresentados ao 

longo do item 5.5 desta ON. 

 

5.5.2 Pessoal 
 

5.5.2.1 Qualificação de Pessoal 

 

O LAPOC possui uma política de recursos humanos que garante a competência 

técnica de todos os colaboradores que operam equipamentos específicos, realizam 
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ensaios, avaliam resultados e assinam relatórios de ensaio, através da realização de 

treinamentos específicos e experiências apropriadas às responsabilidades inerentes a 

estas atribuições. Esta sistemática está definida no procedimento PN-LAPOC-5200 – 

Treinamento de Pessoal 

Os colaboradores que desempenham funções dentro do SGQ são devidamente 

treinados e competentes para desempenhar suas atribuições, possuindo formação básica 

e as atribuições estabelecidas. Os colaboradores do LAPOC são autorizados para a 

execução de procedimentos normativos técnicos específicos após treinamento e 

comprovação técnica de capacidade e habilidade suficientes para a execução do mesmo. 

A competência do colaborador é assegurada, ainda, mediante a supervisão funcional 

adequada pelo pesquisador/tecnologista do setor e pelo Gerente da Qualidade nos 

demais casos. 

As atribuições e tarefas dos colaboradores do LAPOC estão apresentadas no 

item 5.4.12 deste manual, enquanto as habilidades por procedimento normativo técnico 

específico de cada setor estão apresentadas no FT-LAPOC-5200-08 – Matriz de 

Habilidades por procedimento normativo técnico específico. É de responsabilidade do 

pesquisador/tecnologista do setor definir, planejar, garantir e supervisionar a adequada 

capacitação e treinamentos específicos necessários aos colaboradores.  

A Coordenação garante que todos os colaboradores que assumem 

responsabilidades gerenciais e de coordenação possuem:  

• Julgamento profissional íntegro e independente (conforme amparado pelo Código de 

Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ou, no caso de bolsistas, 

pelo preenchimento de termo de confidencialidade); 

• Suficiente conhecimento da normalização técnica;  

• Capacidade de analisar criticamente todos os documentos e registros da qualidade 

gerados no laboratório. 

 

5.5.2.2. Descrição do perfil funcional do pessoal 

 

Todas as pessoas que assumem funções dentro do SGQ são qualificadas a partir de 

requisitos mínimos de formação, treinamento, experiência apropriada ou habilidade 

demonstrada. 

 

Coordenador 

• Formação superior com especialidade que garanta a capacitação técnica para 

desempenho da função; 

• Possuir conhecimentos das políticas, leis e regulamentos da CNEN que regem a 

atuação do LAPOC enquanto Unidade Técnico-Científica institucional. 

• Autorização para ordenação de despesas do LAPOC enquanto Unidade Técnico-

Científica institucional. 

• Ter características de liderança, conhecimento a respeito de técnicas de gerenciamento 

e gestão de recursos humanos, boa comunicação e senso de organização. 

 

Gerente da Qualidade 

• Formação superior com especialidade que garanta a capacitação técnica para 

desempenho da função ; 

• Ter conhecimento de sistema de gestão laboratorial ou sistema de gestão da qualidade; 

• Ter formação de Auditor interno pela NBR ISO/IEC 17025; 

• Ter conhecimentos necessários na área de metrologia;  
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• Ter conhecimento de ferramentas da qualidade; 

• Ter características de liderança, conhecimento a respeito de técnicas de gerenciamento 

e gestão de recursos humanos, boa comunicação e senso de organização. 

 

 

Pesquisador/Tecnologista 

• nomeação do servidor público como Pesquisador ou  Tecnologista em caráter efetivo 

publicado em DOU. A nomeação é efetuada após atendimento aos requisitos mínimos 

de formação exigidos em edital específico de concurso público ou lei específica. 

• Ter conhecimento de sistema de gestão laboratorial ou sistema de gestão da qualidade 

• Ter os conhecimentos necessários na área de metrologia (rastreabilidade, incerteza, 

confiabilidade metrológica, etc.); 

• Formação superior com especialidade que garanta a capacitação técnica para 

desempenho da função; 

• Ter tempo de experiência mínimo de 2 anos de atuação em laboratório de ensaios que 

realizem os serviços que compõem o escopo do laboratório;  

• Ter conhecimento de sistema de gestão laboratorial ou sistema de gestão da qualidade  

• Ter características de liderança, conhecimento a respeito de técnicas de gerenciamento 

e gestão de recursos humanos, boa comunicação e senso de organização;  

 

Técnico em C&T 

• nomeação do servidor público como técnico em Ciência e Tecnologia em caráter 

efetivo publicado em DOU. A nomeação é efetuada após atendimento aos requisitos 

mínimos de formação exigidos em edital específico de concurso público ou lei 

específica. 

• Demonstrar habilidade no uso dos equipamentos e instrumentos referentes aos ensaios, 

padrões de referência e de trabalho e materiais de referência envolvidos em suas 

atribuições, com perfeito conhecimento a respeito do SGQ implantado e plena 

consciência dos fatores operacionais e ambientais que possam influenciar nos 

resultados; 

 

Assistente Administrativo 

• Ter formação mínima que garanta o desempenho da função;  

• Boa comunicação e senso de organização;  

• Ter conhecimentos de sistemáticas e ferramentas de relacionamento com o mercado.  

 

 

Bolsistas 

• Estudante de curso superior ou graduado, regularmente matriculado em cursos de 

cunho científico e/ou tecnológico ou integrante de projeto de pesquisa científico 

• Participante de programa de iniciação científica ou projeto de pesquisa científico, com 

oferecimento de bolsa por agência de fomento associada à CNEN ou outros órgãos de 

fomento à pesquisa. 

 

 

5.5.2.3 Aspectos referentes à formação, treinamento e habilidades 

 
As necessidades de treinamento dos colaboradores do LAPOC são verificadas 

através a partir de levantamento de necessidades de treinamento realizado a cada dois 
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anos pelo analista de Ciência e Tecnologia do setor de Recursos Humanos junto ao 

Pesquisador/Tecnologista de cada Setor, ou através de auditorias internas, externas ou 

não conformidades. Caso o colaborador sinta a necessidade de realizar determinado 

treinamento, o mesmo pode comunicar este fato Pesquisador/Tecnologista de cada 

Setor, para que possa ser registrada esta necessidade para posterior planejamento. 

O Gerente da Qualidade é o responsável por controlar, atualizar e arquivar os 

registros de treinamentos e qualificações. È função do Gerente da Qualidade, ainda, 

garantir que todas estas atividades estejam satisfazendo os requisitos do SGQ 

implementado. Necessidades de capacitação técnica do pessoal de seu laboratório, tanto 

para as atividades existentes como para o desenvolvimento de novos serviços, bem 

como pela supervisão do treinamento, são de responsabilidade do 

Pesquisador/Tecnologista de cada Setor. 

 

 

5.5.3 Acomodações e Condições Ambientais 

 

Os ambientes laboratoriais nos quais são realizadas atividades técnicas escopo do SGQ 

atendem a todos os requisitos das normas nacionais ou internacionais e os critérios 

específicos do organismo acreditador quanto aos aspectos das condições ambientais que 

são vitais para a garantia da confiabilidade dos resultados fornecidos pelos laboratórios. 

Os instrumentos de medição utilizados no monitoramento das condições ambientais são 

adequados e devidamente calibrados, conforme diretrizes apresentadas no item 5.5.6 

deste documento. 

Os ensaios devem ser interrompidos quando as condições ambientais comprometerem 

os resultados. Somente o pesquisador/tecnologista do setor pode autorizar a realização 

de um ensaio com condições ambientais fora dos limites inicialmente estabelecidos, 

conforme detalhado na PN-LAPOC-5300 - Controle de condições ambientais, acesso e 

limpeza do laboratório. 
 

 

5.5.3.1. Condições gerais do laboratório 

As condições ambientais do laboratório são garantidas através da utilização de 

condicionadores de ar em ambientes de trabalho, sistemas de aquecimento com 

controladores de temperatura em estufas, fornos e placas de aquecimento, isolamento de 

atividades incompatíveis ou com risco de contaminação e utilização de capelas de 

exaustão. 

As condições limites para o laboratório são definidas no PN-LAPOC-5300 para cada 

sala de análise, que considera as (i) necessidades operacionais dos instrumentos 

analíticos que ali atuam ou (ii) necessidades apropriadas para as atividades técnicas em 

questão. 

O leiaute detalhado do laboratório, que estabelece as áreas e equipamentos com 

condições ambientais controladas, está contemplado nos documentos FQ-LAPOC-01-

04 – Leiaute do Laboratório. 
 

 

5.3.2 Controle e manutenção das condições ambientais e instalações 

É responsabilidade do Pesquisador/Tecnologista do Setor garantir a integridade das 

instalações e a correta manutenção das mesmas. 
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Todo o pessoal que realiza o registro de condições ambientais deve conhecer os limites 

máximo e mínimo da grandeza a ser monitorada. 

As condições ambientais devem ser registradas a intervalos regulares no Formulário de 

Controle de Condições Ambientais (FT-LAPOC-5300-01). 

 

 

5.5.3.3. Controle de acesso aos ambientes laboratoriais 

O acesso aos laboratórios onde são realizados os serviços de ensaio é restrito, de 

maneira que se preserve a confidencialidade e segurança das informações, garanta a 

integridade da infra-estrutura e não haja interferências nas condições ambientais. 

Somente os colaboradores que desempenham funções dentro do SGQ têm acesso livre 

aos laboratórios, pois conhecem a política de confidencialidade de informações e o 

controle de condições ambientais, porém este acesso pode ser restringido pelo 

Pesquisador/Tecnologista do Setor, caso o mesmo julgue necessário. 

Somente o Pesquisador/Tecnologista do Setor pode autorizar a entrada de uma pessoa 

externa ao LAPOC, sendo que esta pessoa deve estar acompanhada de um servidor do 

laboratório, conforme apresentado no PN-LAPOC-5300 - Controle de condições 

ambientais, acesso e limpeza do laboratório. 

O LAPOC garante aos clientes o direito de acompanhar os seus próprios serviços de 

ensaio (contratados pelo cliente), não tendo acesso aos resultados de outros 

clientes, conforme descrito no PN-LAPOC-5300. Para acessar os laboratórios, o cliente 

sempre deverá estar acompanhado de um servidor do LAPOC. 

O pessoal que executa a limpeza dos laboratórios deve estar treinado pelo 

Pesquisador/Tecnologista do Setor conforme orientações descritas no PN-LAPOC-

5300, garantindo assim que os mesmos executem a limpeza dos laboratórios de maneira 

adequada, e que não venham a interferir nos serviços de ensaio. 

 

5.5.4. Métodos de ensaio e validação de métodos 

 

5.5.4.1 Normas e procedimentos 

O LAPOC dispõe de métodos e procedimentos apropriados para todas os  ensaios 

dentro do seu escopo. São preferencialmente utilizados métodos publicados em normas 

internacionais, regionais ou nacionais. Quando isto não for possível ou houver a 

necessidade de ampliar/complementar uma norma, o LAPOC utiliza procedimentos 

escritos como forma de garantir todas as condições necessárias e exigidas para a 

determinação de resultados confiáveis, sendo elaborados pelo Pesquisador/Tecnologista 

do Setor. 

Conforme diretrizes apresentadas no Item 5.4.3 desse manual, o GQ assegura o controle 

e distribuição dos procedimentos e normas em sua última revisão válida, garantindo o 

devido acesso aos envolvidos. Também são disponibilizadas instruções sobre o uso e 

operação de todos os equipamentos relevantes, conforme descrito no item 5.5.5 desse 

Manual. 

Caso o cliente queira propor o método de ensaio utilizado, o Pesquisador/Tecnologista 

do Setor é o responsável por avaliar se o laboratório tem condições de executar 

adequadamente tal método. Caso o mesmo considere o método impróprio ou 

desatualizado, um método adequado deve ser selecionado para a realização do ensaio e 

o cliente informado da inadequação e o novo método a ser utilizado, o serviço só poderá 

ser realizado após a aprovação formal pelo cliente. 

Caso o laboratório não possua um procedimento de ensaio para um determinado 
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serviço, o mesmo deve, sempre que possível, selecionar métodos publicados em normas 

nacionais, regionais ou internacionais, por organizações técnicas de renome ou em 

revistas científicas pertinentes, os quais devem ser validados antes de colocados em uso. 

A seguir comunicar ao cliente o método que será utilizado e que será emitido um 

certificado de relatório de ensaio que não pertence ao escopo de acreditação do 

laboratório junto à CGCRE e somente após a aprovação formal pelo cliente, executar o 

serviço. Nestas situações, as evidências de comunicação e aprovação devem ser 

mantidos documentados e arquivadas, bem como todos os registros/ documentos 

utilizados, conforme diretrizes apresentadas no item 5.4.4 e 5.4.13 desse MGL. 

 

 

5.5.4.2 Validação de métodos 

 

Todos os métodos desenvolvidos internamente ou que sejam ampliações ou 

modificações significativas de métodos normalizados devem ser validados tecnicamente 

antes de serem colocados em prática. 

Esta validação compreende entre outras técnicas, a análise do novo método através de 

comparação de resultados alcançados com outros métodos similares, comparativos com 

método se resultados de outros laboratórios e/ou através de análise utilizando materiais 

ou padrões de referência. A sistemática para a validação de métodos está apresentada no 

PN5450 – Validação de Métodos de Ensaio. 

O responsável por aprovar a validação e emitir o parecer é o Pesquisador/Tecnologista 

do Setor 

 

5.5.4.3 Estimativa da Incerteza de Medição 

A incerteza de medição é estimada pelo laboratório, considerando todas fontes de 

incerteza significativas envolvidas nos ensaios, segundo procedimento de cálculo de 

incerteza no PN-LAPOC-5460 – Estimativa de Incerteza de medição. A metodologia a 

compreendida nesta PN é fundamentada no ISO GUM “Guide to the Expression of 

Uncertainty in Measurement”. 

Especificamente para ensaios onde o método de ensaio não permitir o cálculo 

metrologicamente e estatisticamente válido da incerteza de medição, são identificadas 

as fontes potenciais para que estimativa razoável seja feita. 

Para cada ensaio executado, é determinada a capacidade de medição, a qual corresponde 

a menor incerteza de medição que o laboratório consegue obter em condições normais 

de operação do laboratório. 

È responsabilidade do Pesquisador/Tecnologista do Setor avaliar e aprovar os valores de 

incerteza determinados e informados nos relatórios de ensaio. As fontes de incertezas e 

as suas respectivas estimativas e demais parâmetros envolvidos no cálculo são 

registrados em formulários de cálculo específico de cada ensaio. 

 

5.5.4.4 Sistemas de controle de dados 

Todos os cálculos e transferências de dados são submetidos a verificações apropriadas e 

de maneira sistemática, através de conferência dos registros de ou ensaio e dos dados 

transferidos para o relatório de ensaio por pessoa, independente daquela que realizou o 

serviço 

O LAPOC assegura que quando são utilizados sistemas informatizados para a aquisição, 

processamento, registro, transmissão de dados de ensaios, os mesmos são: 

• apropriadamente documentados e validados; 
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•assegurada a proteção de seus dados (integridade e confidencialidade); 

• conservados de forma a assegurar o funcionamento adequado. 

Softwares comerciais, se utilizados no seu âmbito de aplicação, são considerados 

suficientemente validados. 

O Pesquisador/Tecnologista é o responsável por orientar, supervisionar, analisar os 

dados da validação dos softwares usados para aquisição de dados, processamento de 

dados e emissão de relatórios utilizados pelo laboratório na execução dos serviços em 

seu setor de atuação. 

Quando são utilizados sistemas automatizados para aquisição, processamento, registro, 

relato, armazenamento ou recuperação de dados de ensaio, atende-se a um 

procedimento específico. O procedimento PN-LAPOC-5470 – Garantia da Qualidade 

de Sistemas Informatizados endereça condições de obtenção, controle, armazenamento 

e validação de informações em meio eletrônico. 

 

5.5.5 Controle de Equipamentos 

 

O LAPOC possui equipamentos e vidrarias adequados para atender os requisitos de 

todas os ensaios realizados em suas instalações. O LAPOC possui controle e 

responsabilidade sobre seus equipamentos e vidrarias, garantindo sua rastreabilidade e o 

conhecimento sobre o comportamento histórico destes. Quando o laboratório necessita 

utilizar equipamentos e vidrarias fora de seu controle permanente, é assegurado o 

atendimento a todos os requisitos do SGQ, garantindo a confiabilidade dos resultados 

obtidos. 

Todas as vidrarias e equipamentos são manuseadas/operados por pessoal autorizado e 

qualificado, garantindo assim a integridade dos mesmos e a confiabilidade dos 

resultados. A autorização está em formulário específico (FT-LAPOC-5200-07 - 

Autorização para execução de procedimentos técnicos), apresentada por ensaio para o 

qual o técnico está apto a executar, sendo a autorização extensiva a todos os 

equipamentos e acessórios relacionados. 
 

5.5.5.1 Aquisição e Aceitação 

É de responsabilidade do Pesquisador/Tecnologista de cada setor definir e especificar 

tecnicamente os equipamentos e vidrarias apropriados para o laboratório, bem como 

acompanhar o processo de qualificação técnica dos fornecedores, a entrega, a 

conferência e a operacionalização dos equipamentos e vidrarias. 

Antes de colocar um equipamento em uso, é de responsabilidade do 

Pesquisador/Tecnologista garantir que o mesmo esteja funcionando corretamente, 

através da avaliação prévia das características de funcionamento e resultados 

apresentados. 

O Pesquisador/Tecnologista analisa a necessidade de treinamento de pessoal na 

operação de um novo equipamento, definindo e identificando tal treinamento e, quando 

necessário, solicitando formalmente a aprovação junto aos superiores hierárquicos. 

A Coordenação é responsável por viabilizar os recursos financeiros necessários para a 

aquisição, calibração, treinamento e manutenção dos equipamentos e vidrarias. A seção 

administrativa é responsável pela compra efetiva dos mesmos, seguindo as 

especificações técnicas definidas pelo Pesquisador/Tecnologista do Setor. 

 

5.5.5.2 Identificação e Registros 
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O LAPOC possui uma sistemática de identificação e cadastro para todos os 

equipamentos e vidrarias que são significativos para a realização dos ensaios, incluindo 

seus softwares. Todos os equipamentos utilizados nos ensaios são registrados e possuem 

uma identificação unívoca (numérica sequencial), conforme PN-LAPOC-5500 – 

Controle de Equipamentos prontamente disponível, identificando todos os 

equipamentos utilizados pelo laboratório. O mesmo ocorre para vidrarias, as quais são 

registradas e possuem uma identificação unívoca (numérica sequencial). 

O LAPOC mantém registros de toda a documentação necessária para o uso adequado 

dos equipamentos do laboratório e de seus softwares, que incluem registro dos 

equipamentos e dos softwares, manuais e instruções do fabricante, certificados de todas 

as calibrações, critérios de aceitação, planos de manutenção, registros de danos e 

reparos. 

É de responsabilidade do Pesquisador/Tecnologista do setor analisar sempre que 

necessário esta documentação, avaliando as condições de operação de cada 

equipamento sob sua responsabilidade e evitando o uso indevido. 

Todos os colaboradores do laboratório são responsáveis pela correta operação e 

manuseio dos equipamentos e vidrarias. É de responsabilidade do 

Pesquisador/Tecnologista autorizar a utilização destes equipamentos e vidrarias, 

avaliando a competência dos técnicos na realização dos ensaios e manuseio dos 

mesmos, bem como garantir o treinamento adequado quando necessário. 

 

5.5.5.3 Prevenção de Sobrecargas e Usos Indevidos  

O GT é o responsável por garantir o uso adequado dos sistemas de medição do 

laboratório e a prevenção de sobrecargas aos equipamentos, utilizando-se da sistemática 

descrita no PN-LAPOC-5500, o qual contempla o manuseio, transporte, armazenamento 

e manutenção dos equipamentos e vidrarias. 

Todo equipamento que permanecer, por um determinado período, fora do controle do 

laboratório por empréstimo ou devido ao envio para calibração e/ou manutenção, é 

inspecionado/verificado antes de ser recolocado ao uso, de forma a garantir que suas 

características foram conservadas. 

Os equipamentos e instrumentos de medição que são passíveis de ajuste possuem 

proteção física ou senha de acesso ao software, evitando qualquer ajuste acidental e/ou 

indevido. 

Todo o pessoal que tem contato direto com os equipamentos tem a responsabilidade de 

avaliar e identificar se os mesmos apresentam anormalidade em seu funcionamento, 

indício de mau uso ou sobrecarga, devendo retirá-lo imediatamente de circulação e 

identificá-lo como fora de uso, para que não seja utilizado indevidamente. 

Neste caso, é de responsabilidade do Pesquisador/Tecnologista do setor avaliar as 

condições de operação dos equipamentos, avaliar o impacto nos serviços já realizados, e 

garantir que os mesmos passem por uma manutenção e calibração ou verificação e 

autorizar o seu uso desde que atenda aos requisitos do serviço em questão. 

 

5.5.5.4 Programa de Manutenção 

O laboratório possui o FT-5600-01 - Lista Mestra de Calibraçõesde Equipamentos, 

elaborado anualmente pelo Pesquisador/Tecnologista do setor, que contempla todos os 

equipamentos considerados críticos para a execução dos ensaios que são passíveis de 

manutenção preventiva. Estas manutenções são realizadas de acordo com a frequência 

de utilização e prazo de calibração de cada um dos equipamentos e têm o objetivo de 

conservar as características metrológicas destes equipamentos ao longo do tempo. O 
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Pesquisador/Tecnologista do setor é o responsável por avaliar o impacto das 

manutenções preventivas, verificando a necessidade de recalibração dos equipamentos. 
 

5.5.6 Rastreabilidade Metrológica 

 
O LAPOC garante que todas as medições realizadas que possuem efeito significativo 

sobre os resultados emitidos pelo mesmo têm rastreabilidade metrológica às unidades 

do SI (Sistema Internacional de Unidades), sendo os equipamentos e instrumentos de 

medição envolvidos calibrados antes de entrar em serviço e após qualquer manutenção 

ou ajuste, conforme o PN-LAPOC-5600 – Rastreabilidade de medições.  

A rastreabilidade metrológica é garantia através de calibrações periódicas e verificações 

intermediárias, planejadas e documentadas respectivamente no FT-LAPOC-5600-01 – 

Lista Mestra de Calibração de Equipamentos e no FT-LAPOC-5600-02 – Lista Mestra 

de Verificações Intermediárias. A aquisição de materiais de referência certificados e 

rastreados é, por sua vez, registrada no FT-5600-03 – Lista Mestra de Materiais 

Certificados.  

Os provedores de rastreabilidade metrológica são os seguintes organismos:  

• RBC – Laboratórios integrantes da Rede Brasileira de Calibração;  

• LNM – Laboratório Nacional de Metrologia (Brasil);  

• Laboratórios Nacionais de Metrologia de outros países, que sejam signatários de 

acordo com o Inmetro para reconhecimento mútuo, conforme descrito no documento 

DOQ-CGCRE-007 (Informações sobre os acordos de reconhecimento mútuo no campo 

da acreditação de laboratórios);  

• Laboratórios acreditados à organismos de acreditação de outros países que sejam 

signatários de acordo com o Inmetro para reconhecimento mútuo, conforme descrito no 

documento DOQ-CGCRE-007.  

A seleção dos fornecedores de serviços de calibração e de materiais de referência deve 

considerar as diretrizes do PN-LAPOC-5600.  

Todos os equipamentos, padrões e instrumentos auxiliares do laboratório têm seu status 

de calibração ou certificação identificado conforme PN-LAPOC-5600 e PN-LAPOC-

4600 – Aquisição de serviços e suprimentos, de forma a garantir que não haja uso não 

intencional dos mesmos sem rastreabilidade metrológica assegurada,  

O pesquisador/tecnologista do setor é o responsável por avaliar a necessidade de 

calibração dos equipamentos e instrumentos de medição; definir os critérios 

metrológicos aplicáveis a cada um deles; definir o organismo responsável pela 

rastreabilidade; garantir o efetivo cumprimento do programa de calibração e verificação 

intermediária; manter atualizado a lista de materiais de referência; analisar criticamente 

os certificados de calibração e, finalmente, garantir a identificação do status de 

calibração. 

 

 

5.5.7 Amostragem 

 

Para as atividades de ensaio realizadas pelo LAPOC, que são escopo do SGQ 

apresentado nesta ON, não está contemplada a atividade de amostragem. 

 

5.5.8 Manuseio de amostras 
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O laboratório garante a integridade das amostras durante todo o tempo de permanência 

em suas instalações, através de uma sistemática interna para o manuseio de itens 

conforme descrito no PN-LAPOC-5801 – Manuseio de amostras.  

O laboratório dispõe de instalações e condições adequadas, evitando com isto a 

deterioração, perda ou dano dos itens. Além disso, todos os envolvidos com o manuseio 

de itens são orientados e treinados para a realização adequada das atividades de 

transporte, manuseio, proteção e armazenamento dos mesmos. 

 

5.5.8.1 Recebimento, identificação e manuseio 
No ato do recebimento, todas as informações relevantes em relação aos itens recebidos 

para ensaio são registradas em Cadeia de Custódia, conforme PN-LAPOC-5800 – 

Recebimento de amostras. O item somente é disponibilizado para a realização do ensaio 

quando não possuir nenhuma pendência em relação ao seu estado de conservação, 

adequada identificação e aprovação do serviço pelo cliente. 

Caso sejam detectadas anomalias ou desvios que comprometam a qualidade do ensaio a 

ser realizado, o cliente é informado formalmente visando definir as providências a 

serem tomadas para continuidade ou interrupção dos serviços. 

O LAPOC possui uma sistemática de identificação unívoca, descrita no PN-LAPOC-

5801, de modo que os itens não possam ser confundidos entre si.  

 

5.5.8.2. Proteção e descarte 

A fim de garantir a proteção adequada ao manusear as amostras, para evitar a sua 

deterioração e preservá-los de modo a garantir a qualidade do resultado obtido com a 

realização do ensaio, o LAPOC adota certas medidas, tais como: 

• Todos as amostras são manuseadas por técnico autorizado na realização do ensaio, 

visando garantir a integridade dos itens ensaiados; 

• No caso de amostras, existência de freezers, geladeiras, salas especiais utilizadas para 

o acondicionamento das mesmas; 

• Armazenamento próximo aos locais onde será executado o ensaio, em armários, 

geladeira e freezer devidamente identificados para tal, com acesso restrito. 

As condições ambientais necessárias na execução de um ensaio são especificadas nos 

procedimentos técnicos específicos de cada serviço. As condições ambientais 

necessárias para armazenamento das amostras até a realização do ensaio são 

especificadas em formulário específico (SOANQ, Solicitação de Análise Química) 

relacionada ao serviço de ensaio. 

 
5.5.9 Garantia da Qualidade de Resultados 

 
O LAPOC possui sistemática e procedimentos para monitorar a qualidade dos 

resultados dos ensaios realizados, contemplando o planejamento destas atividades para 

o monitoramento, bem como a implementação de melhorias a partir da análise dos 

resultados obtidos na execução das mesmas. 

O Pesquisador/Tecnologista do setor tem a responsabilidade de assegurar a garantia da 

qualidade dos resultados obtidos no laboratório planejando as atividades para tal através 

do FT-5900-01 - Plano de Controle da Qualidade dos Resultados. 

Para comprovar a qualidade dos resultados as atividades programadas são realizadas 

conforme o PN-LAPOC-5900 – Garantia da Qualidade de Resultados, que descreve 

toda a metodologia a ser aplicada para tal, incluindo a análise dos resultados. 

Dentre estes métodos, pode-se recorrer a: 
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• Participação em programas de comparação interlaboratorial; 

• Uso regular de padrões materiais de referência certificados e/ou controle interno da 

qualidade, utilizando materiais de referência secundários, monitorados a partir do uso 

adequado de cartas de controle 

• Calibrações e ensaios replicados, utilizando-se dos mesmos métodos ou de métodos 

diferentes; 

• Realizar reensaio de itens retidos, utilizando os mesmos métodos; 

• Realizar comparações intralaboratoriais; 

• Correlação de resultados de características diferentes de um item. 

• Realizar nova validação de métodos de ensaio conforme PN 5450 – Validação de 

Métodos de Ensaio; 

• Outras sistemáticas que o pesquisador/tecnologista do setor venha julgar satisfatórias 

para a avaliação dos resultados de um método/procedimento. 

Os dados das análises e comprovações são documentados no FT-LAPOC-5900-02 - 

Registro da Garantia da Qualidade dos Resultados, e quando considerados não-

conformes em relação aos critérios pré-estabelecidos, ações corretivas são planejadas e 

implementadas para corrigir os problemas. Neste caso, é empregado o PN-LAPOC-

4900 – Controle de Trabalho Não Conforme evitando que resultados incorretos sejam 

repassados aos clientes ou mesmo corrigindo resultados, que estejam sobsuspeita, já 

entregues ao mesmo. 

 

5.5.10 Apresentação de Resultados 

 

Os resultados dos ensaios realizados pelo LAPOC são apresentados em um Certificado 

de Análise, com clareza, objetividade, sem ambigüidade e de acordo com os métodos 

utilizados, incluindo toda a informação necessária à interpretação dos resultados e toda 

a informação requerida pelo método utilizado. Esta sistemática para apresentação de 

resultados está descrita PN-LAPOC-5100 – Apresentação de Resultados. 

Os resultados obtidos no LAPOC só são divulgados ao respectivo cliente através de um 

documento impresso contendo os resultados dos serviços executados de acordo com os 

requisitos estabelecidos. 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. 

Os Certificados de Análise são assinados por signatários autorizados, conforme definido 

no documento DQ-039 – Lista de Signatários Autorizados. 

Se acordado com o cliente, os resultados podem ser relatados de forma simplificada, 

sendo de responsabilidade do signatário autorizado avaliar e definir a forma de 

divulgação dos resultados. 

Todas as informações que não forem relatadas ao cliente ficam prontamente 

disponíveis, podendo ser consultadas caso necessário. 

Todas as planilhas de leitura, tabelas, cálculos adicionais e considerações referentes a 

um serviço são rubricadas e datadas pelos analistas executores. O signatário autorizado 

aprova e assina o certificado, analisando o conteúdo dos registros referentes ao mesmo. 

O signatário autorizado é o responsável por garantir a consistência e a confiabilidade 

dos resultados apresentados nos certificados. 

Opiniões e interpretações podem ser incluídas nos certificados, devendo estar 

destacadas como tais, documentando as bases nas quais as opiniões e interpretações 

foram feitas. Estas opiniões podem incluir: 

• declaração de conformidade ou não conformidade dos resultados aos requisitos 
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referenciados; 

• atendimento a requisitos contratuais; 

• recomendações sobre como utilizar os resultados; 

• orientações a serem usadas para melhorias. 

Quando houver necessidade de corrigir alguma informação em um relatório e/ou 

certificado já enviado ao cliente, deve-se emitir um novo documento denominado 

suplemento. A sistemática para este processo encontra-se descrita no procedimento PN-

LAPOC-5100, cujo conteúdo e autorização para emissão é de responsabilidade do 

signatário autorizado e do Pesquisador/Tecnologista do setor. Nestes casos, o signatário 

autorizado, juntamente com o Pesquisador/Tecnologista do setor, devem fornecer as 

explicações pertinentes de forma documentada aos clientes, cuja satisfação tem que ser 

garantida. 

Obs.: Em função das informações a serem corrigidas, o Pesquisador/Tecnologista do 

setor pode decidir por emitir um novo relatório e/ou certificado (com nova 

identificação), no qual deve constar a informação de que este relatório e/ou certificado 

cancela e substitui o documento com informações incorretas. 

6 - QUADRO DE EDIÇÃO 

REVI-

SÃO 

PÁGINA DATA ELABO-

RAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

-  Todas 17/10/2013 Rodrigo L. 

Bonifácio 

 

01 4 – item 

5.4.1 

30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

A descrição do setor “Análises Radiométricas” 

incorretamente citado foi alterado para 

“Radiometria” 

01 5 – item 

5.4.1.2 

30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

A função do gerente técnico foi removida e as 

respectivas atribuições re-atribuídas à função de 

pesquisador/ tecnologista 

01 5 – item 

5.4.1.2 

30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

Criada a função de assistente administrativo e 

respectivas atribuições. 

01 8 - Item 

5.4.1.5 

30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

Inserida ressalva sobre registros que evidenciem a 

realização de reuniões de comunicação da evolução 

da eficácia do SGQ 

01 13 - 5.5.2.2 30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

A função do gerente técnico foi removida e a 

descrição atribuída à função de 

pesquisador/tecnologista foi modificada. 

01 14 - 5.5.2.2 30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

A função do assistente administrativo foi criada. 

01 14 - 5.5.2.2 30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

A descrição atribuída à função de bolsista foi 

modificada. 

01 18 - 5.5.4.4 30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

O responsável por orientar, supervisionar, analisar 

os dados da validação dos softwares foi alterado de 

“Gerente Técnico” para 

“Pesquisador/Tecnologista”. 

01  18 - 5.5.5 30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

Alterado formulário citado incorretamente neste 

item: de FT-LAPOC-5200-05 para FT-LAPOC-

5200-07. 

01 19 -  

5.5.5.4 

30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

O nome do documento FT-5600-01 foi alterado, 

pois estava citado incorretamente. 

01 22 - 5.5.9 30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

Removido o termo “recalibração” que estava citado 

incorretamente no item “Realizar recalibração e 

reensaio de itens retidos” 

01 22 - 5.5.10 30/01/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 

Removido o termo “calibração” que estava citado 

incorretamente no item ” Os resultados dos 

ensaios” 
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