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1 – OBJETIVO 

Fornecer orientação para avaliar e validar sistemas automatizados utilizados na 

realização dos ensaios. 

 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a qualquer sistema automatizado nos quais são aplicados softwares para 

aquisição e processamento de dados, determinação e documentação de resultados. 

 

3 – REFERÊNCIAS 

- ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisito 4.7 

 

4 – DEFINIÇÕES 

4.1 - Software: criação intelectual compreendendo os programas, procedimentos, regras 

e qualquer documentação correlata à operação de um sistema de processamento de 

dados. 

4.2 - Produto de software: conjunto completo de programas de computador, 

procedimentos e documentação correlata, assim como dados designados para entrega a 

um usuário.  

 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

3.2 - PN-LAPOC-4600 – Aquisição de serviços e suprimentos, em sua edição vigente 

 

6 – ROTINAS 

Quando um sistema automatizado (software e computador) é utilizado em um serviço de 

ensaio, executa-se uma série de atividades específicas para proteção da integridade dos 

resultados dos mesmos. Estas atividades consideram as particularidades dos diferentes 

processos, tais como: aquisição, processamento dos resultados, emissão de 

documentação e resultados, armazenamento e recuperação de documentos. 

6.1 - DESENVOLVIMENTO 

6.1.1 - Quando for identificada a necessidade de automatização de um processo de 

aquisição, processamento, registro, relato, armazenamento ou recuperação de dados de 

ensaio, deve ser analisada a possibilidade de a mesma ser desenvolvida internamente. 

Caso contrário um fornecedor externo deve ser contratado conforme PN-LAPOC-4600 

– Aquisição de serviços e suprimentos. 

 

NOTA 1: Podem ser considerados suficientemente validados os softwares comerciais 

de prateleira (por exemplo: processadores de texto, banco de dados e programas de 

estatística) utilizados em aplicações de cunho geral, dentro do campo de aplicação para 

o qual foram projetados. Entretanto, convém que as configurações e modificações feitas 

nestes softwares para o laboratório sejam validadas.  

6.1.2 - As seguintes premissas devem ser respeitadas para o desenvolvimento do 

sistema: 



COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

GARANTIA DA CONFIABILIDADE 

 DE SISTEMAS INFORMATIZADOS 

 

 

PN-LAPOC-5470 

REV.01  

03/02/2014 
COORDENADOR 

LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS- CNEN 

3/4 

• a especificação do sistema deve ser feita pelo pesquisador/tecnologista do setor ao 

qual o software se destina; 

• o software deve ser flexível, de fácil utilização e atualização e compatível com a 

plataforma do sistema operacional do laboratório; 

• todos os dados de configuração devem ser protegidos de maneira a não permitir 

alterações indevidas ou acidentais; 

• garantir a integridade dos dados armazenados eletronicamente e a perfeita recuperação 

dos mesmos; 

• o software de computador desenvolvido deve estar documentado em detalhes 

suficientes como adequado ao uso. 

 

6.2 - PLANEJAMENTO DA VALIDAÇÃO 

6.2.1 - Identificar e definir os itens críticos que devem ser analisados no sistema para 

evidenciar que os resultados fornecidos sejam consistentes (cálculos e lógicas do 

software) 

6.2.2 - Devem-se definir os parâmetros da qualidade expressos em termos mensuráveis 

sempre que possível. Após esta etapa, identificam-se os tipos de testes necessários e as 

atividades a serem realizadas. Finalizando, quando necessário, elabora-se um plano 

detalhado contendo as atividades de testes, as datas limites e os responsáveis por cada 

etapa. 

 

6.3 - AVALIAÇÃO DA ADEQUABILIDADE DO SISTEMA 

6.3.1 - A avaliação da adequabilidade é feita comparando os resultados processados dos 

ensaios com os critérios previstos na especificação do mesmo, podendo ser comparação 

com resultados gerados por software equivalente, já validado, ou cálculos e análise de 

lógica feitos manualmente. 

6.3.2 - Softwares utilizados para registro, relato ou armazenamento de resultados de 

ensaio devem ser verificados quanto à transferência de dados. 

 

6.4 - VALIDAÇÃO DE UMA PLANILHA ELETRÔNICA 

Para que uma “planilha mestre” seja válida e aprovada para uso com segurança nos 

serviços do LAPOC, é necessário garantir que todos os seus cálculos estejam corretos e 

que esta planilha jamais seja alterada indevidamente. Os seguintes passos devem ser 

seguidos: 

6.4.1 - Todos os resultados expressos pelo sistema informatizado devem ser avaliados 

antes de serem liberados para a prestação de serviços internos ou externos; 

6.4.2 - Os cálculos realizados pelo software são conferidos usando métodos alternativos 

de processamento, podendo estes ser manuais ou informatizados (com software 

equivalente já validado); 

6.4.3 - Os resultados obtidos devem ser documentados, datados, rubricados e anexados 

à planilha de cálculo correspondente; 

NOTA 2: Sempre que houver diferença entre o método alternativo utilizado e os dados 

emitidos pelo sistema em validação, devem ser realizadas as devidas correções e o  

sistema novamente validado. O processo deve ser repetido até que ambos os resultados 

estejam compatíveis. 

6.4.4 - Encaminhar toda a documentação ao pesquisador/tecnologista do setor para 

serem tomadas as devidas providências (avaliar, aprovar e arquivar). 
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NOTA 3: A validação deve ser preferencialmente feita pelo colaborador que 

especificou o sistema informatizado ou pessoa designada pelo pesquisador/tecnologista 

do setor, que conheça o processo de/ensaio utilizando métodos alternativos de 

processamento. 

6.4.5 - Imediatamente após a realização e registro dos cálculos pelo método alternativo, 

será feita uma proteção do arquivo (com senha, por exemplo). O objetivo da validação é 

evitar erros involuntários. A validação será acessível para os signatários. 

 

6.5 - MANUTENÇÃO DE UMA PLANILHA ELETRÔNICA 

Quando a planilha eletrônica de um serviço apresentar erro de qualquer natureza, deve-

se verificar se o erro é decorrente de dados que foram introduzidos incorretamente pelo 

usuário ou se o erro provém dos cálculos efetuados pela planilha. Sendo o erro apenas 

de entrada de dados, o próprio usuário deverá corrigir o valor que causou o mesmo, caso 

o usuário concluir que o erro está nos cálculos da planilha, o seguinte procedimento 

deve ser seguido: 

6.5.1 - Avisar o pesquisador/tecnologista do setor, que abrirá uma nova revisão da 

planilha e fará as devidas correções, ou designará um técnico para fazê-las. 

6.5.2 - Feita a correção, o Pesquisador/Tecnologista deve avaliar as alterações e caso 

qualquer cálculo tenha sido implementado ou corrigido por ele, uma nova validação 

deve ser realizada, conforme descrito no item 6.2.3. Neste caso toma-se como base os 

dados de entrada e saída da validação anterior. 

6.5.3 - O pesquisador/tecnologista do setor analisará a conseqüência destes erros e 

tomará todas as providências para garantir que nenhum serviço já concluído ou em fase 

de execução tenha seus resultados influenciados por tais erros. 

 

7 – QUADRO DE EDIÇÃO 

 

REVISÃO PÁGINA DATA ELABORAÇÃO OBSERVAÇÕES 
-  Todas 17/OUTUBRO/2013 Rodrigo L. 

Bonifácio 
 

01 4 – Item 

6.5.2 
03/02/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Responsabilidade alterada 

de “GT” para 

“pesquisador/tecnologista” 

 

8 – ANEXOS 

N/A 
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