
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS 

 
   V Á L I D O   S O M E N T E   N A   W E B  –  I M P R E S S Ã O   N Ã O   O F I C I A L    

  

RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

 

PN - LAPOC – 5800 Revisão: 01 

 

29/ABRIL/2014 

 

 

 

 

 



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

 

 

 

PN-LAPOC-5800 

REV.01  

29/04/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

1/10 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 - OBJETIVO 

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

3 - REFERÊNCIAS 

4 - DEFINIÇÕES 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

6 – ROTINAS 

6.1 – CLIENTES INTERNOS 

6.2 – CLIENTES EXTERNOS 

7 - QUADRO DE EDIÇÃO 

8 - ANEXOS 

  



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

 

 

 

PN-LAPOC-5800 

REV.01  

29/04/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

2/10 

1 - OBJETIVO 

Estabelecer um procedimento para recebimento de amostras de modo a garantir a 

qualidade dos ensaios. 

 

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

Setor de Química Analítica, Setor de Radiometria e Setor de Radônio do LAPOC. 

 

3 - REFERÊNCIAS 

3.1 – ABNT NBR ISO/IEC 17025, em sua edição vigente 

3.4 – Standard Methods for Examination of Water and Wastewater – Chapter 1000; 

Tables – 21 ed, 2005. 

3.2 - SW 846 EPA 6010c, Chapter 3, Rev. 04, Fevereiro de 2007 

 

4 – DEFINIÇÕES 

4.1 – SIGLAS: 

 

4.1.1 - LAPOC - Laboratório de Poços de Caldas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear. 

 

4.2 – Cadeia de custódia de amostras: evidência que documenta o recebimento de 

amostras em condições que garantam a qualidade dos ensaios a serem realizados.  

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

5.1 – PN-LAPOC-4400 - ANÁLISE DE PEDIDOS, PROPOSTAS E CONTRATOS, 

em sua edição vigente 

5.2 – Sistema Lab Integra 

5.3 – Cadeia de Custódia de Amostras (FQ-LAPOC-5800-01) , em sua edição vigente 

5.4 – PN-LAPOC-5100 – RELATÓRIO DE ENSAIO, em sua edição vigente 

 

6 – ROTINAS 

Este procedimento será executado de maneira diferente para clientes internos e externos. 

 

6.1 – CLIENTES INTERNOS 

6.1.1 - As amostras deverão ser organizadas pelo cliente observando-se os seguintes 

aspectos: 

• Atender os requisitos necessários para coleta das amostras conforme proposta de 

prestação de serviço emitida via Sistema Lab Integra, previsto na PN-LAPOC-4400 - 

ANÁLISE DE PEDIDOS, PROPOSTAS E CONTRATOS. 

 

• Identificar os recipientes da amostra com dados de identificação da amostra, código, 

data e hora de coleta, número de volumes. 

 



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

 

 

 

PN-LAPOC-5800 

REV.01  

29/04/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

3/10 

6.1.2 - A identificação das amostras, os dados de coleta e os parâmetros a serem 

analisados deverão ser preenchidos diretamente pelo cliente interno através do Sistema 

Lab Integra. 

 

6.1.3 - Acessar o Sistema Lab Integra. 

 

6.1.4 - Clicar em Solicitação de Análise > CCA.

 
 

6.1.5 - Clicar em NOVO para criar nova Cadeia de Custódia de Amostras (CCA) e gerar 

o identificador seqüencial. 

 

6.1.6 - Preencher a janela que surge com as informações solicitadas. Os campos 

obrigatórios estão indicados por asterisco vermelho. 

 
 

6.1.7 - Clicar em SALVAR no fim do formulário. 

 

6.1.8 - Clicar na guia INSERIR AMOSTRAS. 
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6.1.9 - No campo N
o
 do CCA, selecionar o número seqüencial do CCA gerado. 

 

6.1.10 - Clicar em NOVA AMOSTRA. 

 

6.1.11 - Preencher os campos da janela que surge: 

  
 

• No da amostra: número seqüencial da amostra a ser relacionada 

• Código: Código da amostra para identificação pelo cliente 

• Descrição: descrição da amostra 

• Matriz: selecionar a matriz da amostra 

• Determinação: selecionar os parâmetros de interesse da janela à esquerda, arrastando-

os para a janela à direita 

• Data Coleta: Informar a data de coleta da amostra 

• No Frascos: identificar o número de volumes em que a amostra está acondicionada 

• Quantidade: informar a quantidade de amostra  

• Unidade: inserir a unidade de quantidade de amostra 

• Observações: preencher com informações relevantes ou “ok” se não houver 

informações adicionais. 

 

6.1.12 - Clicar em SALVAR AMOSTRA.  

 

6.1.13 - Clicar em RELATÓRIO. 
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6.1.14 - No Campo NÚMERO, digitar o número seqüencial do CCA e clicar em 

PROCURAR. 

 
 

61.15 - Os dados do CCA serão recuperados. 

 

6.1.16 - Clicar em IMPRIMIR. 

 

6.1.17 - Clicar em PREVIEW > OK na janela que surge para visualizar o relatório de 

CCA. 

 

 
 

6.1.18 - Conferir os dados inseridos na CCA na janela que surge. 

 

6.1.19 - Caso haja dados a serem alterados, clicar na janela com o relatório do CCA e a 

seguir em CANCEL. Clicar em ALTERAR AMOSTRAS para efetuar as devidas 

correções. 

  
 

6.1.20 - Caso não haja correções a serem feitas, clicar em PRINTER e imprimir duas 

cópias do CCA. 

 

6.1.21 - As amostras coletadas deverão ser entregues ao analista do laboratório junto 

com as duas cópias do CCA. 

 

6.1.22 - É função do analista do laboratório receptor conferir se os dados do CCA 

conferem com o material recebido e identificar NOME, DATA, HORA e CONDIÇÃO 
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DE RECEBIMENTO em campos específicos da seção RECEPÇÂO DAS 

AMOSTRAS. Uma via deverá ser devolvida ao cliente e outra deverá ser retida. 

 

6.1.23 As condições de preservação e quantidades disponibilizadas da amostra devem 

ser avaliadas através dos dados constantes na cadeia de custódia em função dos 

parâmetros a serem analisados, conforme tabela no anexo I. 

 

6.1.24 As condições de armazenamento necessárias para preservação das amostras 

devem ser avaliadas através dos dados constantes na cadeia de custódia em função dos 

parâmetros a serem analisados (anexo I na coluna verificação da tabela 1). As condições 

de armazenamento necessárias para a preservação das amostras devem ser supridas pelo 

setor receptor das amostras. 

 

6.1.25 - Caso as amostras sejam disponibilizadas em condições que possam impactar a 

qualidade do ensaio a ser realizado (como identificação ilegível, quantidade 

insuficiente, dentre outros itens a serem verificados conforme descrito no procedimento 

específico de cada ensaio), o analista deve registrar a ocorrência na CCA (campo 

observação). 

 

6.1.26 Após o registro, deve ser avaliado junto ao tecnologista/pesquisador do setor, que 

irá avaliar as condições necessárias para continuidade do serviço ou sua interrupção 

conforme PN-LAPOC-4400 – ANÁLISE DE PEDIDOS, PROPOSTAS E 

CONTRATOS. 

 

6.1.27 Depois de cadastro das amostras, o manuseio das mesmas deve ser realizado 

conforme PN5801. 

 

6.1.28 - Caso as amostras estejam ok, os dados do CCA deverão ser capturados para 

elaboração da Solicitação de Análise Química, conforme descrito nas etapas (a) a (f) 

abaixo. 

 

a) Clicar em CERTIFICADOS > RECUPERAR CCA. 

 
 

b) Preencher os campos do formulário que surge e clicar em RECUPERAR 

CCA. 

• Número Certificado: número seqüencial do certificado  

• Número CCA: número seqüencial do CCA 

Recepção das amostras 

  • Nome: Nome do responsável pelo recebimento 

  • Data: Data da recepção das amostras 

  • Hora: Hora da recepção das amostras 
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  •  Condição das amostras: Informar condição ok 

 
 

c) Clicar em RELATÓRIOS > SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE QUÍMICA

 
 

d) Na tela que surge, informar o número do certificado de análise no qual as 

amostras descritas no CCA foram inseridos e clicar em PROCURAR > 

RELATÓRIO 

 

e) O relatório de SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE QUÍMICA será exibido. 

 
 

f) Imprimir uma cópia, no qual deverão ser transcritos os resultados analíticos 

finais a serem posteriormente digitados para elaboração do certificado de análise 

conforme PN-LAPOC-5100 – RELATÓRIO DE ENSAIO. 
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6.2 – CLIENTES EXTERNOS 

 

6.2.1 - As amostras deverão ser organizadas pelo cliente observando-se os seguintes 

aspectos: 

• Atender os requisitos necessários para coleta das amostras conforme proposta de 

prestação de serviço emitida via Sistema Lab Integra (PN-LAPOC-4400 - ANÁLISE 

DE PEDIDOS, PROPOSTAS E CONTRATOS).  

 

• Identificar os recipientes da amostra com dados de identificação da amostra, data e 

hora de coleta, número de volumes. 

 

6.2.2 - A identificação das amostras, os dados de coleta e os parâmetros a serem 

analisados, deverão ser preenchidos diretamente pelo cliente interno através do FQ-

LAPOC-5800-01 - Cadeia de Custódia, a ser remetido ao LAPOC juntamente com as 

amostras a serem analisadas. 

 

6.2.3 - É função do analista do laboratório receptor conferir se os dados do CCA 

conferem com o material recebido e identificar NOME, DATA, HORA e CONDIÇÃO 

DE RECEBIMENTO em campos específicos da seção RECEPÇÂO DAS 

AMOSTRAS. 

 

6.2.4 As condições de preservação e quantidades disponibilizadas de amostra devem ser 

avaliadas através dos dados constantes na cadeia de custódia em função dos parâmetros 

a serem analisados, conforme tabela no anexo I em sua coluna verificação. 

 

6.2.5 As condições de armazenamento necessárias para preservação das amostras devem 

ser avaliadas através dos dados constantes na cadeia de custódia em função dos 

parâmetros a serem analisados (anexo I). As condições de armazenamento necessárias 

para a preservação das amostras devem ser supridas pelo setor receptor das amostras. 

 

6.2.6 - Caso as amostras sejam disponibilizadas em condições que possam impactar a 

qualidade do ensaio a ser realizado (como identificação ilegível, quantidade 

insuficiente, dentre outros itens a serem verificados conforme descrito no procedimento 

específico de cada ensaio), o analista deve notificar o tecnologista/pesquisador do setor. 

O tecnologista/pesquisador deverá então entrar em contato com o cliente para definir as 

condições para continuidade do serviço, conforme PN-LAPOC-4400 – ANÁLISE DE 

PEDIDOS, PROPOSTAS E CONTRATOS.  

 

6.2.7 - Caso as amostras estejam ok, os dados do CCA deverão ser utilizados para:  

 

a) geração de proposta de serviço interna no sistema Lab Integra (clicar em 

PROPOSTAS > PROPOSTA DE SERVIÇO) 

  
b) geração de número de certificado (clicar em CERTIFICADOS > 

CADASTRO DE CERTIFICADOS) 
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c) Geração de Solicitação de análise Química (clicar em RELATÓRIOS > 

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE QUÍMICA). A cópia impressa será utilizada 

para transcrição dos resultados analíticos finais (a serem posteriormente 

digitados para elaboração do certificado de análise, conforme PN-LAPOC-5100 

– RELATÓRIO DE ENSAIO. 

 

 

12 - QUADRO DE EDIÇÃO 

REVI

SÃO 

PÁGINA DATA ELABO-

RAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

-   17/10/2013 Rodrigo L. 

Bonifácio 
 

01 9 22/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inserida coluna com método de 

verificação de condição de 

preservação na tabela 1 do anexo I 

01 6 – item 

6.1.24 

22/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inserido comentário para que a 

preservação seja verificada conforme 

metodologia citada na coluna 

verificação da tabela 1 do anexo I 

01 8 – item 

6.2.4 

22/04/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inserido comentário para que a 

preservação seja verificada conforme 

metodologia citada na coluna 

verificação da tabela 1 do anexo I 
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13 – ANEXOS 

Tabela 1 – Tempos de retenção e condições de preservação para determinações 

inorgânicas e radiométricas em amostras ambientais 

Analito Fração Matriz Preservação 
Verifi-

cação 

Quantid. 

Mínima 

Tempo de 

retenção 
Ref. 

Metais  

(exceto Cr
6+

) 

  

Total 

Aquosa 

HNO3 to pH< 2 

Fita de 

pH 

100 mL 

(para U e 

Th 2 L) 

6 meses 

† 

Dissolvida 
filtrar no site; 

HNO3 to pH< 2  

Fita de 

pH 

100 mL 

(para U e 

Th 2 L) 

6 meses 

Metais 

  

Totais 
Sólida 

nenhuma - 500 g 6 meses 
- 

Bio-disponível nenhuma - 500 g 6 meses 

Mercúrio 

  

Total 

Aquosa 

HNO3 to pH< 2 
Fita de 

pH 
100 mL 28 dias 

† 

Dissolvida 
HNO3 to pH< 2; 

filtrar no site 

Fita de 

pH 
100 mL 28 dias 

Mercúrio 

  

Totais 

Sólida 

refrigerar < 6 
o
C 

Medir 

temp. 
500 g 28 dias 

† 

Bio-disponível refrigerar < 6 
o
C 

Medir 

temp. 
500 g 28 dias 

Atividade alfa e 

beta 
Total Aquosa HNO3 to pH< 2 

- 
2 L 6 meses * 

Radionuclídeos 

gama-emissores 

Total Sólida nenhuma - 2 Kg 30 dias --- 

Total Alimento congelar -  1 Kg 3 meses --- 

 
† SW-846 Chapter 3; SMWW  

* Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking Water EPA 815-B-97-001,  

March 1997 Criteria and Procedures Quality Assurance 
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