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RESUMO 

A Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25: 1993 "Requisitos gerais para capacitação de 

laboratórios de calibração e de ensaios" publicada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) estabelece requisitos gerais que um laboratório deve demonstrar, para ser 

formalmente credenciado para realizar calibrações ou ensaios específicos. Desta forma, o 

laboratório passa a fazer parte da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou da Rede Brasileira 

de Laboratórios de Ensaio (RBLE) respectivamente. 

A Divisão de Análises Ambientais (DIAMB) do Departamento de Proteção 

Radiológica Ambiental (DEPRA) do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é um laboratório que realiza análises de 

radionuclídeos em amostras provenientes do Programa de Fiscalização, Pesquisa e Prestação 

de serviços, quanto à possível contaminação por radionuclídeos, seja no meio ambiente, em 

alimentos e outros insumos para consumo humano, inclusive, na certificação destes para fins 

de importação e exportação. Por este motivo, a DIAMB tem necessidade de seu 

reconhecimento formal para a realização de análises de radionuclídeos em amostras ambientais. 

Este trabalho visa fornecer uma metodologia para orientar um laboratório que busque 

implementar um processo de credenciamento. Descreve também as políticas no cumprimento 

dos requisitos de que trata a Norma, as orientações necessárias ao detalhamento de 

determinadas fases e comenta alguns pontos da Norma, de forma a facilitar o entendimento do 

processo de credenciamento como um todo. 
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ABSTRACT 

The ISO / EEC GUIDE 25: 1993 Standard "General requirements for the competence 

of calibration and testing laboratories". Is published in Brazil by Brazilian Association for 

Technical Standards (ABNT) as ABNT ISO / DEC GUIA 25 and establishes general 

requirements a laboratory must demonstrate to meet, in order to be recognized as having 

technical competence (accreditation) to carry out especifics calibration or testing. Therefore, 

the accreditated laboratory starts, respectively, taking part from the Brazilian Calibration 

Network (RBC) or from the Brazilian Testing Laboratories Network (RBLE) . 

The Environmental Radioanalisys Division (DIAMB) from Environmental Radiological 

Protection Department (DEPRA) from Institute of Radiation Protection and Dosimetry (IRD) 

from Brazilian National Nuclear Energy Comission (CNEN) is a laboratory responsible for 

analizing radionuclides deriving for the samples from DEPRA's Surveillance Program, research 

and servings, due to an eventual radionuclide contamination in environment, foods and others 

raw materials for humam consumption; including for importation and exportation products 

certification purposes. For all these reasons, DIAMB needs its formal recognition for carrying 

out radionuclides analysis in environmental samples. 

This work aims to provide a metodology in order to guide a laboratory which has the 

intention to implement a accreditation process. It also describes policies to meet the 

requirements related to the Standard, guidance needed to specification of some steps and also 

coments some points from the Standard in order to become easier all the accredition process 

comprehension. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO GERAL 

No mundo atual, onde as barreiras comerciais entre alguns países têm sido um forte 

argumento para a não aceitação de um produto e, especificamente, no caso de laboratórios de 

ensaios que têm sido eventualmente questionados quanto a confiança de seus resultados, 

principalmente por pressões econômicas, o credenciamento de laboratórios tem fatores 

positivos que devem ser considerados como, por exemplo a possibilidade da aceitação mútua 

de resultados entre países para a remoção de barreiras não tarifárias ao comércio e a facilitação 

da criação de normas e procedimentos para a sua harmonização. 1 9 Para este fim, um 

laboratório / organização deve operar dentro de Normas da qualidade adequadas às suas 

atividades que também sejam reconhecidas internacionalmente mas, fundamentalmente, 

também deve demonstrar que efetivamente as pratica - com competência técnica. Daí surge a 

necessidade de seu credenciamento.1 8 

No Brasil, o órgão responsável pelo credenciamento de laboratórios de calibração e de 

ensaios é o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial (INMETRO), órgão 

federal, reconhecido internacionalmente e competente para tal. 1 8 ' 3 1 ' 3 2 

A falta de credenciamento não inviabiliza o funcionamento de um laboratório como 

organização ou parte dela, mas pode se tornar uma ameaça à sua sobrevivência devido à 
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possibilidade de seus resultados serem considerados não confiáveis ou devido à pressões 

econômicas. Portanto hoje, o laboratório / organização ao perceber a necessidade do 

credenciamento pode, de modo sistemático, implementar um sistema da qualidade baseado na 

Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25, evitando situações de desgaste perante a sociedade e 

perante os órgãos de fiscalização. Tais situações, são mais críticas quando seus resultados de 

ensaios têm relação direta com saúde, segurança e meio ambiente. 2 3 

Para organizar a documentação de maneira efetiva utiliza-se o manual da qualidade. Ele 

é o documento de nível gerencial e estratégico que define a política da qualidade, as 

responsabilidades, diretrizes e recursos para o sistema da qualidade, demonstrando o 

comprometimento da mais alta administração do laboratório / organização. 3 ' 5 ' 8 De uma forma 

mais simples, o manual da qualidade é um documento no qual o laboratório declara a maneira 

pela qual vá cumprir os requisitos de que trata a Norma. Neste caso; a ABNT ISO / IEC 

GUIA 25. 

Entretanto, existem algumas dúvidas com relação à apresentação do manual da 

qualidade, e o entendimento de alguns de seus requisitos. Como o manual da qualidade fornece 

as diretrizes para o sistema da qualidade, se os seus requisitos não são bem entendidos o 

processo de credenciamento fica inviabilizado, por não se entender exatamente o que a Norma 

determina. 

Um outro problema é que existem muitos equívocos entre o processo de certificação 

do sistema da qualidade através das Normas de certificação NBR ISO 9001, NBR ISO 9002 e 

NBR ISO 9003 e o processo de credenciamento de laboratórios de calibração e de ensaio 

através da Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25 . 2 7 Isto ainda é agravado pela grande carência de 

material didático na área de qualidade para laboratório no Brasil. Induzindo, a mais alta 

administração do laboratório a optar pela certificação do laboratório através das Normas ISO 



de certificação do sistema da qualidade. Embora seja eventualmente utilizada em laboratórios 

de ensaio e calibração, a Norma NBR ISO 9002 não assegura a credibilidade técnica destes 

laboratórios, ou seja, fica faltando a parte mais relevante que é o reconhecimento formal da 

competência técnica, obtido somente por meio do processo de credenciamento. 2 7 

Ao obter o credenciamento, o laboratório além de passar a ter o seu sistema da 

qualidade certificado, passa a ter também para cada ensaio específico o respectivo 

credenciamento. 3 1 , 3 2 Isto significa que, de todos os ensaios que o laboratório realiza, ele pode 

vir ser credenciado para somente alguns deles. Caso seja do interesse do laboratório ser 

credenciado para todos os ensaios, ele deverá corrigir os problemas verificados pelo órgão 

credenciador, e solicitar nova auditoria de credenciamento/ 1 ' 3 2 Para os ensaios não 

credenciados o laboratório deve comprometer-se, junto ao órgão credenciador, a não utilizar 

sua marca ou logotipo para os relatórios ou certificados destes ensaios específ icos. j 1 ' 3 2 

1.2 OBJETIVO DA TESE 

Este trabalho visa fornecer uma abordagem maior no sistema da qualidade, enfatizando 

o gerenciamento do laboratório para a obtenção de resultados confiáveis e consistentes, como 

um setor não compartimentado da organização. Isto porque além de obter resultados 

confiáveis, eles precisam ser bem gerenciados até o seu destino final, para não sofrer alteração 

de objetivos.2 2 Tendo um bom gerenciamento no sistema da qualidade do laboratório, 

certamente implica num bom controle da qualidade, pois no caso da ABNT ISO / IEC GUIA 

25, um sistema da qualidade só é possível com a obtenção de resultados confiáveis. 2 7 

Com o objetivo de sanar algumas das dúvidas e como contribuição para laboratórios de 

ensaios que desejam se credenciar junto ao INMETRO este trabalho visa, também fornecer 



uma metodologia para orientá-los na implementação dos requisitos da Norma ABNT ISO / 

DEC GUIA 25. Por conseguinte, visa o cumprimento de uma das mais importantes etapas que 

exige a Norma NI-DENQP-024, "Critérios Gerais para o Credenciamento de laboratórios de 

Calibração e de Ensaio", Revisão 2, documento do INMETRO que estabelece os critérios 

gerais para o credenciamento de laboratórios de calibração e de ensaios. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

A discussão de alguns assuntos importantes relativa aos processos de certificação do 

sistema da qualidade e de credenciamento de laboratórios de calibração e de ensaios será feita 

e, posteriormente serão discutidos os requisitos da Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25 num 

manual da qualidade. Neste manual da qualidade, descreve-se como podem ser cumpridos os 

requisitos pela DIAMB para seu futuro credenciamento. Também, serão apresentadas as 

documentações do sistema da qualidade e a auditoria da qualidade - assuntos de fundamental 

importância para a implementação do sistema da qualidade. 

No final do trabalho, é fornecida uma metodologia para implementação e 

credenciamento da DIAMB. Esta metodologia poderá ser adaptada de forma a servir de 

orientação para auxiliar no processo do credenciamento, conforme as características do 

laboratório que inicie um processo de credenciamento . 

4 



CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

As noções básicas da qualidade relativas ao processo de certificação do sistema da 

qualidade, através das Normas NBR ISO 9001, 9002 ou 9003 e do processo de 

credenciamento de laboratórios de calibração e ensaio através da Norma ABNT ISO / DEC 

GUIA 25, serão tratados aqui de forma mais detalhada. 

Em geral, o processo de certificação ou de credenciamento é o primeiro passo que se 

dá dentro de uma organização em termos da qualidade. Por isso, estas definições e discussões 

básicas, denominadas fundamentos teóricos, inerentes à todo processo de implantação de um 

sistema da qualidade, se tornam necessárias para um maior entendimento de todos os capítulos 

seguintes, embora não seja intenção deste capítulo esgotar todos estes assuntos. 

2.1 CONCEITOS DA QUALIDADE 

Existem várias definições para qualidade, tais como: í , s 

• Qualidade é a satisfação dos clientes. 

• Qualidade significa conformidade com exigências especificadas. 

• Qualidade significa adequação ao uso. 

• Qualidade significa valor por dinheiro. 

• Qualidade significa zero defeito. 



• Qualidade significa garantia de confiança. 

• Qualidade é eficiência e produtividade. 

• Qualidade é um investimento para a lucratividade. 

• Qualidade significa entrega pontual. 

• Qualidade significa constância de propósito. 

• Qualidade significa a produção constante de produtos conformes. 

• Qualidade é atratividade de mercado. 

• Qualidade é um enfoque sistemático da excelência e etc. 

Esta variedade de definições para a Qualidade, é provocada pelo fato de que ela pode 

estar mais ligada a uma abordagem com relação ao produto, ao serviço ou a ambos. 3 Neste 

último caso este fato se dá quando a fabricação de um produto ocorre simultaneamente com a 

prestação do serviço ou quando o produto e serviço são intrínsecos. A Qualidade pode 

também estar mais ligada em atender às necessidades dos clientes, de forma reativa, ou em 

superar as suas expectativas, utilizando uma abordagem pró-ativa. 

Na tentativa de reunir todas estas variações de abordagens, a International Organisation 

for Standardization -ISO - NBR ISO 8402: 1994 define a qualidade como: "A totalidade de 

características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades 

explícitas e implícitas". Avaliando esta definição, observa-se o seguinte: 

- "A totalidade de características" - significa que as características mais importantes 

para um determinado cliente pode não ser as mais importantes para o outro. Estas 

características podem variar como, por exemplo: segurança, embalagem, prazo, aspecto, 

higiene, durabilidade, preço, paladar, confiabilidade e etc. 
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- "de uma entidade" - Entidade significa pela definição da própria NBR ISO 8402: 

1994 : "Todo elemento que pode ser considerado e descrito individualmente." A Norma 

conclui que entidade pode ser: uma atividade ou um processo, um produto, uma organização, 

um sistema, uma pessoa ou uma combinação de todos estes elementos. Isto significa que o 

termo "serviço" está implícito nesta definição. 

- "que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas ou 

implícitas" - Como já foi explicado anteriormente, esta parte da definição aborda a qualidade 

tanto do ponto de vista reativo, como pró-ativo da qualidade. Quer dizer: necessidades 

explícitas que são aquelas que o cliente espera em termos de qualidade ou do atendimento aos 

seus requisitos e, as implícitas que são aquelas que, embora o cliente não as esperasse do 

produto, uma vez percebido passa daí para frente à fazer parte de seus requisitos. Esta última 

abordagem que é uma abordagem pró-ativa, esta fortemente ligada ao fator competitivo e, por 

isso é muito utilizado pelas organizações a fim garantir e aumentar a sua participação no 

mercado. 

2.2 ABORDAGEM DA QUALIDADE DO PRODUTO X QUALIDADE DO 

SERVIÇO 

A NBR ISO 8402: 1994, dá as seguintes definições: Produto: "É o resultado de 

atividades ou processos" e Serviço: "Resultado gerado por atividades na interface fornecedor 

e cliente, e por atividades internas do fornecedor para atender as necessidades do cliente" 

Ocorre que eventualmente algumas pessoas que exercem atividades específicas na área 

de serviço, ao olharem uma Norma ISO, começam a perceber que somente o termo produto é 

7 



utilizado. E mais, que em alguns dos requisitos da Normas N B R ISO 9001 12 13 consta 

claramente somente o termo produto, como por exemplo: j 5 

Requisito # 4 . 7 - Controle do produto fornecido pelo cliente; 

Requisito # 4.8 - Identificação e rastreabilidade de produto; 

Requisito # 4 . 1 3 - Controle de produto não-conforme; 

As organizações envolvidas somente neste tipo de fornecimento de serviços intangíveis, 

são: bancos, lojas de departamentos, grandes varejistas, hotéis, restaurantes, táxis, linhas 

aéreas, clubes de lazer, meios de comunicação, saúde, educação etc . 3 Pode-se incluir também 

neste tipo, os laboratórios de ensaio. 

Para as Normas N B R ISO 9001 1 2 1 3, "produto é igual a serviço", ou seja, o termo 

produto é genericamente aplicável aos serviços e, embora os princípios básicos de gestão 

possam ser utilizados para ambos, existem alguns aspectos específicos de gestão. Por 

exemplo: 3 

• Serviços não são tangíveis nem mesmo quando envolvem produtos tangíveis; 

• Serviços são personalizados; 

• Serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo; 

• Serviços são perecíveis; não podem ser guardados ou estocados; 

• Serviços não podem ser mostrados antes da entrega e e t c . 3 

A grande diferença está realmente na forma de gerenciamento ou enfoque de produtos 

ou serviços. Para isso existe a Norma N B R ISO 9004-2: 93 "Gestão da qualidade elementos 

do sistema da qualidade - Parte 2 - Diretrizes para serviços" para auxiliar dentro desse 

processo. 

8 



Um serviço é caracterizado, fundamentalmente, pela sua interface, ou seja, pela 

interação do cliente e fornecedor. Nesta interface, o cliente está fisicamente presente, enquanto 

ocorre o processo de produção simultaneamente. Freqüentemente esta interface é mantida por 

um setor de "suporte" que realiza tanto a produção como o acompanhamento da prestação, 

exemplos: preparação de refeição, confecção de documentos, análises de laboratório e t c . 3 0 

Em qualquer transação realizada com o cliente, seja de um serviço ou produto 

manufaturado, será sempre encontrada a separação interface / suporte. Enquanto na fabricação 

de produtos existe uma importância maior do papel do suporte de fábrica, nos serviços o 

tratamento com o cliente realiza-se essencialmente na interface, verifica-se desta forma que a 

diferença entre gerenciar um produto ou uma prestação de serviço é apenas de grau, conforme 

ilustrado na figura 2.1: 1 2 ' 3 0 

SUPORTE INTERFACE 

V 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUTO MANUFATURADO 

FIGURA 2.1 Diferenças entre o gerenciamento de uma prestação de serviço e o 

gerenciamento de um produto manufaturado. 30 

9 



2.3 SISTEMAS DA QUALIDADE 

Sistema da qualidade, conforme definido pela NBR ISO 8402 (1993), "É a estrutura 

organizacional, procedimentos, responsabilidades, processos e recursos necessários para 

implementar a gestão da qualidade". 

Na realidade todas as organizações, grandes ou pequenas possuem uma forma de 

realizar o seu negócio. Em uma pequena empresa a maior probabilidade é que ela tenha um 

sistema eficaz, porém provavelmente não seja documentado. O que as Normas de sistema da 

qualidade identificam são todos os aspectos no qual o negócio possa funcionar de forma 

consistente, atendendo aos requisitos dos clientes. 1 3 

Os sistemas da qualidade são utilizados para avaliar como e porque as coisas são feitas, 

anotando como elas são feitas e registrando seus resultados. 1 3 

Os clientes estão à procura de confiança que pode ser oferecida por uma empresa que 

tenha um sistema da qualidade, que pode incluir: 1 3 

• Melhoria do desempenho, coordenação e produtividade; 

• Maior foco nos objetivos do negócio e nas expectativas dos clientes; 

• Alcance e manutenção da qualidade do produto para atender às necessidades dos clientes; 

• Gerenciamento confiável de que a qualidade pretendida está sendo alcançada e mantida; 

• Evidência aos clientes existentes e clientes potenciais da capacidade da organização; 

• Abertura de oportunidades de novos negócios ou para manter a participação no mercado. 

Para visualizar como funciona o sistema de gerenciamento da qualidade ou sistema da 

qualidade, é importante fazer uma correlação entre a pirâmide de hierarquia da documentação 

e a pirâmide do sistema de gerenciamento da qualidade, conforme mostra a figura 2.2: 
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FIGURA 2.2 Correlação das pirâmides de gerenciamento da qualidade e da hierarquia da 

documentação do sistema da qualidade. 

Nível 1: Onde está situada a mais alta direção da organização. Nele, são tomadas as decisões 

estratégicas, é realizado o planejamento, e se formula suas políticas para a qualidade conforme 

a cultura da organização se toma a decisão de criar o sistema de gerenciamento da qualidade. 

Para isso é utilizado o manual da qualidade que é a documentação de I o nível na hierarquia da 

documentação. 8 

Nível 2: No meio da organização encontra-se o nível de gerenciamento operacional. Esta é a 

parte da organização onde se implementam as políticas formuladas no nível 1 e, representa 

importante papel em um sistema da qualidade que é o de transformar estas políticas em 

diretrizes, por meio do desenvolvimento de procedimentos funcionais à serem seguidos por 

todos, os procedimentos de 2 o . nível. 8 

Cabe ressaltar que a implementação do sistema da qualidade, encontra algumas 

barreiras, devido ao fato dos gerentes de nível médio partirem do pressuposto que a delegação. 
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através dos procedimentos documentados, pode tirar o seu poder de gerência e até mesmo de 

ameaçar o seus empregos. 

Nível 3: Na base encontra-se o pessoal operacional, ou seja, o planejamento e as políticas, 

contidas em um manual da qualidade, foram desdobrados em procedimentos do sistema da 

qualidade ou procedimentos operacionais que foram desdobrados em instruções de trabalho. 

Neste nível existe uma preocupação maior com o controle da qualidade e as inspeções. 

Para a elaboração de um método de ensaio, o trâmite a ser seguido, pode não ser 

exatamente este, pois os ensaios hoje realizados já possuem metodologias definidas. No 

entanto, quando é verificado a necessidade de desenvolvimento de uma nova técnica, esta 

iniciativa parte em geral do próprio corpo técnico, embora deva ser formalizada junta a alta 

administração do laboratório para tal desenvolvimento. 

Interligação dos Níveis: A interligação dos três níveis do sistema de gerenciamento da 

qualidade é feita pelos registros da qualidade e pelos processos de auditoria da qualidade 

internas e externas. 8 

2.4 POLÍTICA DA QUALIDADE. 

A Norma ISO 8402: 1994, define a política da qualidade como: "Intenções e diretrizes 

globais de uma organização relativas à qualidade formalmente expressas pela Alta Administração." 

A política da Qualidade é importante, pois ela mostra aos funcionários que a alta direção 

está comprometida com a qualidade, ao mesmo tempo que atribui autoridade e responsabilidade. É 

fundamental que ela seja definida, documentada, compreendida por todos, implementada e mantida 

em todos os níveis da organização. O fato de uma organização possuir objetivos em documentos 

internos que não sejam do conhecimento de todos funcionários, não devem ser considerados como 
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política da qualidade. Na realidade os objetivos da qualidade devem ser utilizadas para definir e 

apoiar a política da qualidade.2 ,12 

A distinção entre política e objetivo nem sempre é bem certa, pois são guias amplos, que 

indicam o que é necessário fazer e até que nível se deve executar 2 Exemplos da diferença entre 

política e objetivo, são: 

Declaração da Política: "A empresa Crash and Burn Airlines tem o compromisso de oferecer a 

seus passageiros um ambiente confortável e livre de fumaça de cigarros em todos os vôos." 2 (pag. 

25) 

Objetivo: O objetivo desta política é pôr fim às reclamações de passageiros sobre sua exposição à 

fumaça de terceiros, durante o vôo. 

Pode ocorrer alguma redundância entre política da qualidade e a declaração de missão, que 

é a justificativa da existência de uma organização. A diferença é que a política qualidade é 

totalmente voltada para a satisfação do cliente.8 

As políticas da qualidade tem uma importância muito grande para a empresa. Embora 

haja variação nos detalhes, todas as políticas declaradas, tem a intenção de atender as 

necessidades dos clientes, geralmente no teor de necessidades específicas a serem atendidas. 1 4 

Elas estão, geralmente envolvidas com a competitividade, ou seja, com a intenção de igualar 

ou superar a qualidade dos produtos e/ou serviços dos concorrentes em termos de participação 

no mercado. 1 4 

2.5 CONTROLE DA QUALIDADE E GARANTIA DA QUALIDADE 

A NBR ISO 8402: 94, fornece as seguintes definições: Controle da Qualidade: 

"São técnicas e atividades operacionais usadas para atender os requisitos para a qualidade" e 
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Garantia da Qualidade: "Conjunto de atividades planejadas e sistemáticas, implementadas no 

sistema da qualidade e demonstradas como necessárias, para prover confiança adequada de 

que uma entidade atenderá os requisitos para a qualidade". 

A garantia da qualidade e o controle da qualidade "andam juntos". Quer dizer: é 

possível que se tenha o controle da qualidade sem que se tenha, necessariamente, a garantia da 

qualidade, embora a recíproca não seja verdadeira. 

Toda esta terminologia da qualidade precisa ser bem compreendida. Sabe-se por 

exemplo, que as Normas da série ISO 9000 e a ABNT ISO / IEC GUIA 25, são normas de 

garantia da qualidade a serem implantadas através de sistemas da qualidade. Na tentativa de 

facilitar o entendimento, a figura 2.3 mostra resumidamente, como funciona na prática a inter-

relação: Sistema da qualidade - Garantia da qualidade - Controle da qualidade. A partir de um 

exemplo de um sistema da qualidade para atendimento dos requisitos da Norma NBR ISO 

9001 será mostrado como os itens se relacionam. Certamente poderia ser utilizado com a 

mesma finalidade, os requisitos da Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25. 
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ITENS DO SISTEMA DA QUALIDADE REQUISITOS DA NBR ISO 9001 

1- Estrutura Organizacional 
2- Procedimentos. 
3- Responsabilidades. 
4- Processos. 
5- Recursos. 

ITENS DO SISTEMA DA QUALIDADE 
LIGADOS AOS REQUISITOS DA NORMA 

GARANTIA DA QUALIDADE 

CONTROLE DA QUALIDADE 

• Responsabilidade da Administração; 
• Sistema da Qualidade; 
• Análise Crítica de Contrato; 
• Controle de Projeto; 
• Controle de Documentos e de Dados; 
• Cont de Prod. Forn. p/ Cliente; 
• Identificação e Rastreabilidade do produto; 
• Situação de Inspeção e ensaios; 
• Controle de Produto Não-Conforme; 
• Ação Corretiva e Ação Preventiva; 
• Man., Arma/.., cm bal., presen, e entrega; 
- Controle de Registros da Qualidade; 
• Auditorias Internas da Qualidade; 
• Treinamento; 
• Serviços Associados; 

Aquisição; 
Controle de Processo; 

• Inspeção e Ensaios; 
• Cont de Equip. de Insp., Med. e Ensaios; 
• Técnicas Estatísticas. 

FIGURA 2.3 Relacionamento do sistema da qualidade, garantia da qualidade e controle da 

qualidade com os requisitos da Norma NBR ISO 9001. 

Sistema da qualidade: Para dar cobertura ao atendimento dos requisitos da Norma, é 

necessário a utilização de todos os itens do sistema da qualidade, a partir dos quais é 

implementada a gestão da qualidade. Esses itens são, de tal forma importantes que, sem eles, 

seria inviável a própria existência de uma organização 

Garantia da Qualidade: Embora este termo dê a impressão que a qualidade é garantida como 

uma certeza, não é esta a sua intenção. É sim, a garantia de que os requisitos definidos para a 

qualidade estão sendo verificados a ponto de fornecer a confiança adequada a uma entidade, 

seja ela um produto ou serviço. 
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Controle da Qualidade: A garantia da qualidade precisa do controle da qualidade, que na 

prática, são as ferramentas que fornecem a "confiança adequada", por meio de métodos 

estatísticos ou métodos comparativos. 

Na figura 2.3, é possível observar que uma parte da garantia da qualidade está ligada ao 

gerenciamento, e o controle da qualidade mais ligado ao processo de avaliação da qualidade. 

2.6 O PROCESSO DE NORMALIZAÇÃO 

Normalização, conforme definido pela ABNT ISO / IEC GUIA 2 (1993) é: "Atividade 

que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, disposições destinadas a 

utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem, em um dado 

contexto". 

O grande problema que tem ocorrido com relação à documentação da qualidade é que, 

independente de existir ou não uma ótima estrutura de documentação dentro de uma 

organização, a questão mais importante neste aspecto é a disciplina e organização do pessoal 

para seguir diretrizes e procedimentos. 3 4 

Na realidade, a principal mudança que deve haver é a mudança de comportamento das 

pessoas envolvidas na atividade de normalização, através da qual, conhecendo-se os problemas 

potenciais ou existentes, deseja-se estabelecer a obtenção resultados previsíveis, dentro de um 

grau ótimo de ordem. Esta situação é alcançada através da documentação de todos os 

processo dentro da organização. 

Os termos Normalização, Padronização ou Normatização podem ser utilizados com a 

mesma intenção, embora alguns prefiram um ao invés de outro. Independente da opção, o 
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importante é que exista um consenso, a fim de não criar ambigüidades com outras atividades 

dentro da organização. 3 4 

Observando as definições no "NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA", 3 7 tem-se. 

normatizar = Estabelecer normas para. 

normalizar = 1 Tornar normal; fazer voltar à normalidade; regularizar; 

2. Submeter a norma ou normas; padronizar; 

3. Retornar à ordem; e 

4. Voltar ao estado normal. 

Padronizar = submeter a padronização, sendo a padronização a redução dos objetos do 

mesmo gênero a um só tipo, unificado e simplificado, segundo um padrão ou modelo 

preestabelecido. 

No caso específico de um laboratório; o termo "padronização" pode ser confundido 

com técnicas específicas, cuja a finalidade é calibrar e validar um determinado método de 

ensaio. 

Pelas definições e pelo que já foi mencionado, neste trabalho será utilizado o termo 

"normalização". 

Já os documentos normativos, são documentos destinados à demonstrar a normalidade 

em todas as atividades da organização; tanto nos nível estratégico, como tático e operacional. 

Isto significa que eles podem estar documentados sob a forma de manual da qualidade, 

procedimentos do sistema da qualidade ou procedimentos operacionais, instruções de trabalho 

ou métodos de ensaio e registros da qualidade. 
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Para auxiliar a empresa no processo de normalização, ou seja, na orientação e preparo 

de procedimentos documentados do sistema da qualidade, sugere-se a utilização da ABNT 

ISO / IEC Diretiva - Parte 3: 1994 "Redação e apresentação de normas brasileiras". 

Cabe ressaltar que esta Diretiva, substituiu a antiga Norma NB-0 (1990): "Elaboração 

de normas técnicas", que tinha a mesma finalidade da Diretiva Parte 3, conhecida como: 

Norma para elaboração de normas. 
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CAPÍTULO 3 

APRESENTAÇÃO DAS NORMAS NBR ISO 9001, 9002 E ABNT ISO / IEC GUIA 25 

É fundamental entender sobre a série NBR ISO 9000, mais precisamente sobre a 

Norma de certificação NBR ISO 9002 quando se pensa em realizar o processo de 

credenciamento com base no sistema da qualidade ABNT ISO / IEC GUIA 25. Esta discussão 

é bastante pertinente e se justifica pelos seguintes motivos, alguns dos quais são normalmente 

observados: 

• a Norma NBR ISO 9002 é eventualmente utilizada para certificação de laboratórios de 

ensaio e calibração; 2 7 

• existem muitos equívocos entre certificação e credenciamento; 2 7 

• em geral, as pessoas preferem utilizar as Normas da série NBR ISO 9000 pelo fato de terem 

uma maior divulgação e, além de não entenderem o seu significado, a grande da maioria das 

pessoas têm o hábito de achar que a sua importância é muito maior, portanto é preferível 

utilizá-las ao invés da ABNT ISO / EEC GUIA 25. Inclusive, eventualmente ás confundem 

com qualidade total; 

• após começarem a ler e tentar entender a Norma, por exemplo a Norma NBR ISO 9002, 

têm-se a impressão de que ela é muito subjetiva, o que torna difícil a sua tradução para a 

realidade de laboratórios de ensaio ou calibração; 

• grande quantidade de material didático relacionado a NBR ISO 9000; por outro lado, uma 

carência muito grande deste material relacionado a ABNT ISO / IEC GUIA 25. 
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• falta de profissionais com conhecimento da Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25 para prestar 

assessoria nesta área, o que leva geralmente alguns laboratórios à procurar profissionais 

com conhecimento da série NBR ISO 9000; 

• muitas dúvidas com relação a escolha da Norma quando em uma grande organização, 

executam-se outras atividades além de ensaios ou calibrações; 

• em determinadas situações quando se chega a conclusão que se deve utilizar a Norma da 

série NBR ISO 9000, é gerado um outro problema - que Norma utilizar, NBR ISO 9001 

ou NBR ISO 9002 ? 

• As pessoas normalmente se decepcionam quando ouvem dizer que uma empresa certificada 

pela NBR ISO 9001, NBR ISO 9002 ou NBR ISO 9003 podem não possuir, 

necessariamente, qualidade em seus produtos ou serviços. Portanto, estariam começando a 

fazer um esforço em vão. 

Em seguida, são fornecidas algumas comparações entre as Normas NBR ISO 9002 e 

ABNT ISO / IEC GUIA 25 para laboratórios e, conseqüentemente as diferenças entre a 

certificação do sistema da qualidade e o credenciamento de laboratórios de ensaios. 

Sobre a série NBR ISO 9000, a seguir estão feitos resumidamente, alguns comentários 

sobre os requisitos da Norma mais completa de certificação; a Norma NBR ISO 9001 

"Sistemas da qualidade - Modelo para garantia da qualidade em projeto, desenvolvimento, 

produção, instalação e serviços associados". Para complementar, são também comentados os 

requisitos da Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25. 

No capítulo 7, "CONCLUSÕES E SUGESTÕES", será mostrado o significado de 

uma organização ser certificada pela NBR ISO 9001 ou NBR 9002. Também serão discutidas 

as dúvidas e as situações anteriormente mencionadas dentro do processo de escolha da 
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implantação de um sistema da qualidade mais adequado, ou seja, a aplicabilidade das Normas 

ABNT ISO / IEC GUIA 25 e NBR ISO 9002. 

E importante lembrar que os comentários destas Normas, não substituem a sua leitura. 

Além disso, no caso específico da ABNT ISO / IEC GUIA 25, é imprescindível que se utilize 

outras Normas complementares editadas pelo INMETRO, que são fundamentais para 

0 processo de credenciamento, como: 

1 - NORMA NI-DINQP-024 , Revisão 2: "Critérios Gerais para Credenciamento de 

Laboratórios de Calibração e de Ensaios". 

Esta Norma tem praticamente o mesmo conteúdo da ABNT ISO / IEC GUIA 25, ou 

seja, possui os mesmos requisitos, só que de uma forma mais objetiva, além de conter alguns 

critérios adicionais que o INMETRO utiliza para realizar a auditoria de credenciamento de 

laboratórios de ensaio e de calibração. 

2 - NORMA NI-DINQP-023 , Revisão 3: "Regulamento para o Credenciamento de 

laboratórios de Calibração e de Ensaio". 

Este Regulamento estabelece, principalmente, compromissos que os laboratórios que 

desejam integrar a Rede Brasileira de Calibração - RBC e a Rede Brasileira de Laboratórios de 

Ensaios - RBLE do INMETRO, devem assumir ao obter o credenciamento. 

3 - NORMA NI-DINQP-022 , Revisão 4: "procedimento para credenciamento de 

Laboratório de Ensaio". 
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Esta Norma estabelece o procedimento para a solicitação e concessão do 

credenciamento de laboratórios de ensaio pelo INMETRO. 

3.1 COMPARAÇÕES ENTRE AS NORMAS NBR ISO 9002 E ABNT ISO / IEC 

GUIA 25 PARA LABORATÓRIOS DE ENSAIOS 

Algumas pessoas têm em mente que ao implantar a Norma NBR ISO 9002 no 

laboratório, a certificação do sistema da qualidade irá assegurar a confiabilidade de seus 

resultados de ensaios e é com este propósito que, eventualmente, alguns laboratórios procuram 

a certificação. Na realidade, existem algumas diferenças entre credenciamento de laboratório 

utilizando a Norma de credenciamento para laboratórios ABNT ISO / IEC GUIA 25 e a 

Norma de certificação do sistema da qualidade NBR ISO 9002. O princípio fundamental da 

ISO GUIA 25 é assegurar a confiança dos resultados de ensaios, enquanto a NBR ISO 9002 

não garante a credibilidade técnica. 2 7 

As Normas têm diferentes finalidades, ou seja, as Normas da série ISO 9000 fornecem 

um sistema genérico de gerenciamento da qualidade para uma organização, independente do 

tipo de produto que ela oferece. Aliás, não teria como ser diferente, pois se ela fosse específica 

para algumas atividades, certamente haveria restrições quanto a sua aplicabilidade em outras 

atividades. 

Já a ISO GUIA 25 é uma Norma que tem como propósito, oferecer requisitos mínimos, 

tanto à nível de gerenciamento do sistema da qualidade, como de requisitos técnicos 

necessários à obtenção de resultados confiáveis. 2 7 

Tem havido alguns equívocos sobre a idéia de que a aplicação da ISO 9002 seja 

suficiente para operação eficaz de laboratório, garantindo desta forma a validade de seus 
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resultados. Principalmente nos Estados Unidos, este problema tem aumentado quando o 

credenciamento por uma terceira parte é solicitado pelo laboratório. 2 7 Esta desinformação é 

devido, em parte, a um problema de semântica uma vez que o termo "certificado" dá a idéia de 

garantia do produto. Para resolver este problema os termos "certificação" e "credenciamento", 

estão definidos na Norma ABNT ISO / IEC GUIA 2 :1993, conforme mostrados a seguir: 

Certificação: "Modo pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de que um produto, 

processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados". 

Na definição de certificação, o ponto principal é "conformidade com os requisitos 

especificados". Na introdução da Norma NBR ISO 9002 está descrito a distinção entre 

requisitos do sistema da qualidade e requisitos técnicos do produto: "É enfatizado que os 

requisitos do sistema da qualidade especificados nesta Norma, na NBR ISO 9001 e na NBR 

ISO 9003 são complementares (e não alternativos) aos requisitos técnicos especificados (do 

produto). 

Outro problema que tem criado certa ambigüidade na certificação com as Normas ISO 

é que algumas empresas utilizam o termo "certificado ISO" em propagandas, ou por 

desconhecimento ou de forma propositada. Este termo é totalmente desaconselhado pela 

própria ISO 2 7 . Ao certificar-se, por exemplo pela Norma ISO 9002, uma empresa está "em 

conformidade com os requisitos da ISO 9002". Na verdade a ISO não tem a atribuição de 

certificar qualquer empresa e sim, na discussão, formulação e harmonização das Normas desta 

Série entre os países membros. 

Já no caso do credenciamento, os órgão credenciadores incentivam os laboratórios à 

utilizarem suas marcas ou logotipos nos relatórios de ensaios para mostrar aos clientes a 

credibilidade técnica do laboratório, e neste sentido se criar uma expectativa da obtenção 

resultados válidos. 
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Na comparação principal entre a Norma ISO GUIA 25 e a Norma ISO 9002, é como 

se a ISO GUIA 25 fosse uma Norma que possuísse requisitos técnicos específicos de produto 

e que de, forma complementar, possuísse também os requisitos de sistema da qualidade como 

os da Norma ISO 9002 . 2 7 

Credenciamento (de um laboratório): "Reconhecimento formal de que um laboratório é 

competente para realizar ensaios específicos ou tipos de ensaios específicos". 

Na definição de credenciamento os dois importantes termos são utilizados: 

"competente" e "ensaios específicos". Quer dizer, o credenciamento reconhece a competência 

técnica para realização de ensaios específicos. 

A Norma NBR ISO 9002, coloca como seu objetivo principal: "para uso quando a 

conformidade com requisitos especificados tiver que ser garantida pelo fornecedor durante a 

produção, instalação e serviços associados." 

Mais adiante, será possível observar que nos comentários aos requisitos da Norma 

NBR ISO 9001, assim como na introdução da Norma NBR 9002, que em nenhum momento é 

mencionado requisitos técnicos mandatórios que garantam a confiança de seus resultados, além 

do fato que as Normas da série ISO 9000 são genéricas sendo, portanto, difícil interpretar sua 

utilização para os vários tipos de atividades, não sendo diferente sua aplicação em laboratórios 

de ensaios. 

A ISO GUIA 25 exige um maior nível de gerenciamento dos equipamentos, requisitos 

de calibração, rastreabilidade a padrões nacionais ou internacionais, comparações 

interlaboratoriais, esquemas internos de controle da qualidade, utilização de materiais de 

referência, conduta ética para o pessoal de laboratório, medidas especificas para emissão de 

relatórios de ensaios e seus respectivos registros etc. 
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Uma outra diferença entre as duas Normas, é com relação as auditorias de terceira 

parte. Na auditoria de certificação, o auditor líder e o resto da equipe de auditores não 

precisam possuir, necessariamente, o conhecimento técnico para as atividades as quais serão 

por eles auditadas, ou seja, o que está sendo auditado é um sistema genérico da qualidade e 

não requisitos de competência técnica. Na auditoria de credenciamento os avaliadores irão 

auditar não somente o sistema da qualidade, mas também requisitos especificamente técnicos. 

Para esta finalidade, um dos avaliadores deverá possuir conhecimento técnico para realizar a 

avaliação de competência técnica. Sendo o produto final de um laboratório de ensaio, os 

resultados de seus ensaios, ao mesmo tempo que é avaliado a validade dos processos, todo 

pessoal também é avahado por meios destes resultados. Na certificação não existe conexão do 

pessoal envolvido com os resultados obtidos dos processos. A competência técnica dos 

gerentes e operadores dos processos não são parâmetros a serem utilizados pela equipe de 

avaliadores do sistema da qualidade. Por meio de políticas documentadas, descrição de cargos, 

procedimentos, instruções de trabalho, requisitos de treinamento, evidências objetivas de suas 

implementações que os certificadores do sistema da qualidade avaliam o componente pessoal 

de um sistema. 2 7 

Estas conclusões podem ser avaliadas pelos comentários dos itens de cada uma das 

duas Normas apresentadas nos itens 3.2 e 3.3, complementados com a leitura das próprias 

Normas. 

25 



3.2 COMENTÁRIOS SOBRE OS REQUISITOS DA NORMA NBR ISO 9001 

Requisito # 4.1 - Responsabilidade da administração 

Este requisito trata de definir e documentar as responsabilidades e autoridades para o 

sistema da qualidade, principalmente na inter-relação do pessoal que administra, executa e 

verifica as atividades que influem na qualidade. Demonstra também, o compromisso da mais 

alta administração da organização com a qualidade através da política da qualidade. A 

organização deverá assegurar que essa política seja compreendida, implementada e mantida em 

todos os níveis da organização. Este compromisso é também utilizado para fornecer uma visão 

geral do que significa a qualidade para a organização e para os clientes. 

Fornece recursos para o sistema da qualidade além de designar um representante da 

administração que independente de outras responsabilidades, passa a ter várias atribuições com 

relação à qualidade, com acesso direto à mais alta administração que é o gerente da 

qualidade. 4 ' 9 ' 1 3 

Requisito # .4.2 - Sistema da qualidade 

O fornecedor deve estabelecer documentar e manter um sistema da qualidade como um 

meio de assegurar a conformidade dos produtos às especificações. Para este propósito deverá 

preparar um manual da qualidade contendo todos os requisitos da Norma de certificação: ISO 

9001, ISO 9002 ou ISO 9003, descrevendo as políticas utilizadas para atender todos os 

requisitos de que trata uma destas Normas, fazendo referência à procedimentos quando 

apropriado. 
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O manual da qualidade descreve ou faz referência aos seguintes itens: 

• política da qualidade; 

• descrição atividades do negócio; 

• como funciona a documentação e onde as pessoas acham informações para executar as 

tarefas; 

• resumo dos procedimentos que documentam como cada requisito aplicável é realizado; 

• definição de todos os termos que têm significado único no negócio; 

• declarações de responsabilidade e autoridade. 

Caso haja alguma outra Norma que faça parte do sistema da qualidade, ela deverá estar 

referenciada no manual da qualidade, mais especificamente neste requisito. Por exemplo, 

métodos estatísticos específicos descritos por uma Norma Militar podem ser acrescidos ou 

referenciados nos procedimentos relativos à seção 4.20, Técnicas estatísticas 4 ' 1 3 

Requisito # 4.3 - Análise crítica de contrato 

Em resumo, este requisito significa a garantia do entendimento por parte do fornecedor 

daquilo que o cliente realmente deseja. Na realidade não se deve pensar que o contrato será 

sempre um documento, assinado pelas partes envolvidas incluindo todas as formalidades. 

Contratos, neste caso, podem variar desde um pedido por escrito à um acordo verbal ou até 

mesmo à um pedido por telefone. A análise crítica de contrato pode incluir também fatores 

adicionais como tempo de entrega e forma de pagamento. Para este propósito é sempre 

importante assegurar que todas as partes envolvidas no processo tenham acesso as 

informações tanto da análise critica inicial, ou seja, se o fornecedor entendeu e também se é 

possível atender os requisitos do cliente, assim como, das possíveis alterações dos contratos. 
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Requisito # 4.4 - Controle de projeto 

A ISO Série 9000 é orientada para o sistema, levando em conta que, se o processo 

utilizado para controlar o projeto for eficaz, o projeto será consistente. Isto aumenta a 

possibilidade de um projeto de qualidade. 

Este requisito é somente aplicável à NBR ISO 900LA ISO assegura que a finalidade 

deste requisito é prover controles ao projeto, sem que com isto restrinja a criatividade do 

projetista. 

Este requisito tem como finalidade, garantir que todos os projetos possuam controle 

adequado de maneira à garantir que todos os dados de entrada ao projeto, assim como, 

possíveis alterações sejam analisados criticamente por todas as áreas envolvidas, a fim de 

garantir que o produto seja desenvolvido e consistente conforme o projetado em acordo com 

os requisitos do cliente, quando for o caso. 

Este requisito, em determinadas situações, gera algumas dúvidas. 1 3 Isto se deve, ao fato 

de que nem todos os projetos e desenvolvimentos que uma empresa possua deva, 

necessariamente, requerer o controle que determina este requisito, como será comentado 

posteriormente no Capítulo 7. 
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Na figura 3.1, está descrito resumidamente como funciona as fases do controle de 

projeto: 

ANALISE CRITICA DE PROJETO 

NECESSIDADES 
DO CLIENTE 

ENTRADA DO 
PROJETO 

PROCESSO DE 
EXECUÇÃO 
DO PROJETO 

• : " *5. ; 

VERIFICAÇÃO * 

VALIDAÇÃO 

SAÍDA DO 
PROJETO 

PRODUTO 

FIGURA 3.1 Diagrama simplificado de relacionamento entre análise crítica de projeto, 

verificação e validação do projeto. 1 3 

Requisito # 4.5 - Controle de documentos e de dados 

Este requisito tem como finalidade assegurar que todos os documentos do sistema da 

qualidade sejam emitidos, alterados e controlados de acordo com critérios lógicos para evitar 

que documentos não-válidos e/ou obsoletos sejam utilizados de maneira não intencional pelo 

pessoal envolvido, além de assegurar que o documento certo esteja com a pessoa certa. 

A documentação pode estar em forma de cópia física, meios eletrônicos ou outros. 
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Requisito # 4.6 - Aquisição 

A intenção deste requisito é assegurar que quando o fornecedor esta comprando 

alguma coisa, ele está de fato comprando aquilo que realmente quer. Portanto, este requisito é 

aplicável para produtos adquiridos para incorporação ao produto final e para serviços que 

possam afetar a qualidade dos produtos. 4 ' 1 3 

Requisito # 4.7 - Controle de produto fornecido pelo cliente 

Este requisito é somente aplicável à situações em que o fornecedor recebe algum tipo 

de material, componente ou submontagem de seu cliente com a intenção de incorporação ao 

produto final. A organização deverá estabelecer e manter procedimentos para verificação, 

armazenamento e entrega deste material de forma que quaisquer problemas que ocorra, deverá 

ser registrado e comunicado ao cliente. 

Na maioria dos casos este requisito não é aplicável, pelo fato de que dificilmente, 

ocorre de um cliente fornecer um insumo ao seu fornecedor de maneira que ele o transforme 

em um produto final para então, devolver a esse cliente. 

Requisito # 4.8 - Identificação e rastreabilidade de produto 

O fornecedor deve manter procedimentos documentados como forma de identificar o 

produto de uma forma adequada durante as fases de produção, entrega e instalação. Isto 

significa fazer a rastreabilidade do produto, ou seja, de onde o produto veio e onde está agora. 
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Um exemplo muito comum na utilização deste processo, é o "recall" que no caso dos 

automóveis, através de um sistema eficaz de identificação e rastreabilidade, tornará a tarefa 

muito mais fácil. Na prática, os problemas ocorridos em uma determinada parte do automóvel, 

será rastreado aos lotes das matérias-primas, aos quais geraram a sua fabricação, facilitando a 

identificação de todos os automóveis potencialmente com problemas, além de facilitar o 

diagnóstico do problema a partir desses lotes. 

Existem situações onde e na abrangência em que a rastreabilidade é um requisito 

específico, o produto individual ou os lotes devem ter uma identificação exclusiva, que devem 

ser documentados e registrados. 

Um exemplo que se pode dar neste caso, é uma caldeira de pressão, onde todos os 

componentes utilizados na sua fabricação devem ser descritos, ou por regulamento ou pelo 

contrato firmado com o cliente. No término, o produto poderá ser rastreado aos certificados 

originais dos componentes nele utilizados. Neste caso os requisitos de identificação e 

rastreabilidade, devem ser notificados no pedido do cliente e devem ser levados em conta 

durante a análise crítica de contrato. 

Requisito # 4.9 - Controle de processo 

O fornecedor deve identificar e planejar os processos de produção e instalação de 

serviços associados que influem diretamente na qualidade e deve assegurar que estes processos 

sejam executados sob condições controladas. 

Isto significa que o fornecedor deve garantir o controle de todas as etapas 

anteriormente mencionadas de maneira que a qualidade do produto final não seja afetada. 
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Devem ser documentados por meio de procedimentos e instruções de trabalho somente 

nos casos em que, na sua ausência, a qualidade do produto seria afetada, ou seja, o controle 

das operações exigirá que o fornecedor assegure que os equipamentos são adequados para o 

seu propósito. Por exemplo: em uma padaria, os fornos devem ser capazes de produzir 

produtos os quais não venham a acarretar riscos à saúde. Neste caso, os procedimentos devem 

assegurar que a higiene está sendo mantida. 

Requisito # 4.10 - Inspeção e ensaios 

Este requisito de inspeção e ensaios é tanto aplicável à materiais, componentes e 

submontagens que entram na agregação do produto final, assim como, no próprio produto 

final. Partindo do princípio que se os materiais que são incorporados no produto final possuem 

a qualidade requerida, existe uma grande possibilidade de se obter um produto final também 

com qualidade e com um menor número necessário de inspeções no produto final. 

O fornecedor deve estabelecer um plano da qualidade ou procedimento para cada tipo 

de produto, detalhando como o sistema de inspeção e ensaio opera de acordo com este plano 

ou procedimento. 

Requisito # 4.11 - Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios 

O fornecedor deverá controlar todos os equipamentos, tanto os utilizados na inspeção 

como àqueles utilizados na produção. Embora neste último caso não tenha que ser 

rigorosamente incluído, não faz sentido deixá-lo de fora do controle. Complementando os 

instrumentos de medição convencional, os requisitos aplicam-se também aos programas de 
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testes (software) e outros equipamentos comparativos de testes, tais como calibres, gabaritos 

etc. 

Rigorosamente esta seção é somente aplicável em indústrias ou negócios onde o 

equipamento de medição ou ensaio é utilizado para checar se aquilo que está fornecendo 

atende aos requisitos dos clientes. Por exemplo, se um determinado método de inspeção for 

visual, isto significaria que este requisito não seria aplicável 

Requisito # 4.12 - Situação de inspeção e ensaios 

A situação de inspeção e ensaios é aplicada em materiais, submontagens ou 

componentes a serem agregados ao produto final ou nos próprios produtos finais. 

Este requisito tem como finalidade assegurar que somente produto aprovado pela 

inspeção e ensaios possa ser expedido, utilizado ou instalado. 

Neste requisito pode se ter as seguintes situações com relação ao produto: 

• aguardando inspeção; 

• inspecionado e aceito; 

• inspecionado, rejeitado e mantido até que a decisão seja tomada com relação a futura ação; 

• inspecionado e liberado sob concessão autorizada; 

• inspecionado e rejeitado. 

Os métodos para informação de tais situações, devem ser os mais adequados possíveis 

na organização e devem ser descritos de forma que todos saibam como funciona. 
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Requisito # 4.13 - Controle de produto não-conforme 

Este requisito é aplicável em materiais, submontagens ou componentes à serem 

agregados ao produto final ou nos próprios produtos finais. Todos os tipos de não-

conformidades devem ser descritos através de sistema de controle de produto não-conforme. 

Este requisito tem como finalidade assegurar que somente o produto aprovado pela 

inspeção e ensaios possa ser expedido, utilizado ou instalado. 

Requisito # 4.14 - Ação corretiva e ação preventiva 

O fornecedor deve estabelecer uma sistemática para assegurar que produtos não-

conformes sejam evitados de serem utilizados ou instalados. Portanto, todas as áreas afetadas 

pela não-conformidade de um produto devem ser prontamente comunicadas. 

As fontes internas mais comuns de ocorrências de não-conformidades são: o sistema da 

qualidade (4.2), controle de processo (4.9), e inspeção e ensaio (4.10). As fontes externas 

mais comuns são os problemas de reclamações dos clientes e reivindicação de garantia do 

produto. 

A ação corretiva envolve o encontro de uma causa particular de problema e, em fimção 

disso, é tomada uma ação para corrigi-lo e evitar a sua reincidência. 

A ação preventiva começa, quando se considera a análise de todas as incidências de 

não-conformidades, seja de fontes internas ou externas, e verifica-se a existência de alguma 

tendência de ocorrência. Onde esta análise mostra que problemas potenciais existem, a ação 

preventiva, então, envolve a execução de passos necessários para eliminar estas causas 

potenciais 
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Requisito # 4.15 - Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega. 

Este requisito é descrito na Norma da seguinte maneira: "O fornecedor deve 

estabelecer e manter procedimentos documentados para manuseio, armazenamento, 

embalagem, preservação e entrega do produto." 

Este requisito pode se aplicar, por exemplo, à um automóvel deixado em uma 

concessionária para que seja executado um serviço de assistência técnica. De uma maneira 

mais ampla, este requisito é aplicável à todos os produtos, incluindo materiais, componentes e 

submontagens. Os requisitos de armazenamento são aplicáveis à todos os locais onde os 

produtos são mantidos aguardando uso ou entrega. 

Os requisitos de entrega são relevantes somente quando a expedição ao destino é 

definida em contrato. 3 5 

Requisito # 4.16 - Controle de registros da qualidade 

Este requisito tem como finalidade identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, 

armazenar, manter e dispor os registros da qualidade. Os registros da qualidade são a 

evidências objetivas que demonstram o atendimento aos requisitos do sistema da qualidade. O 

seu principal objetivo é auxiliar na gerência eficaz do negócio. 

Existem alguns equívocos entre procedimentos e registros. Na realidade, os registros 

são resultados gerados a partir dos procedimentos. Por exemplo: Um procedimento para 

tratamento de reclamações de clientes gera, neste caso, registros de reclamações de clientes. 

Abaixo estão alguns exemplos de registros da qualidade: 

• arquivos de projeto, cálculos; 
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• pedidos dos cliente, análises críticas de contratos; 

• registros de reuniões (Ex.: análise crítica realizada pela gerência) 

• relatórios de auditorias internas; 

• registros de não-conformidades; 

• avaliação de fornecedores; 

• registros de controle de processos; 

• registros de treinamento e etc. 

Requisito # 4.17 - Auditorías internas da qualidade 

Este requisito, rigorosamente, é somente aplicável a todas as atividades compreendidas 

no sistema da qualidade. Embora as auditorias de processo e produto não sejam requeridas 

nesta seção, elas podem auxiliar os requisitos # 4.9 - controle de processo e o # 4.10 -

inspeção e ensaios. 

A sua finalidade é verificar se as atividades da qualidade obedecem às medidas 

planejadas para determinar a eficácia do sistema da qualidade. Assim, as auditorias internas da 

qualidade têm um papel fundamental na análise crítica do sistema da qualidade e, 

conseqüentemente, no processo de melhoria da qualidade 

Requisito # 4.18 - Treinamento 

Este requisito estabelece diretrizes para a identificação das necessidades de treinamento 

a todo o pessoal que realiza atividades que afetam a qualidade. Isto significa treinar, 

normalmente, todo o pessoal. 
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A intenção deste requisito é que seja regularmente analisada criticamente a experiência, 

qualificações e capacidades relacionadas às habilidades e qualificações necessárias para o bom 

andamento do negócio. 

A análise crítica realizada pela gerência, a ação corretiva e a auditoria interna da 

qualidade, são todas utilizadas para identificar áreas que podem indicar estar com treinamento 

deficiente. 

Abaixo estão alguns exemplos de simples introdução de treinamento para profissionais 

recém-contratado s: 

• a natureza do negócio; 

• regulamentos de segurança e saúde; 

• política da qualidade; 

• as atribuições do novo empregado e etc. 

Requisito # 4.19 - Serviços associados 

Este requisito fornece diretrizes para que quando os serviços associados forem um 

requisito especificado, após a venda de um produto, o fornecedor deve se comprometer com o 

produto vendido, assim como, durante o prazo de garantia do produto. 

Um exemplo que se pode dar neste caso, é o de um produtor de software que se 

compromete com o cliente de fornecer um "upgrade" após a venda do software. 

É importante lembrar que quando se presta serviços associados, no qual qualquer 

produto apresentou uma não-conformidade, esta deve alimentar o sistema de ação corretiva 

para que eventuais falhas, possam ser identificadas e registradas. 
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Embora serviços associados sejam mencionados no título da Norma, pode não ser 

aplicável. 

Requisito # 4.20 - Técnicas estatísticas 

Este requisito é descrito na Norma da seguinte maneira: "O fornecedor deve identificar 

a necessidade de técnicas estatísticas requeridas para estabelecimento, controle e verificação da 

capabilidade do processo e das características do produto". 

Pode existir a necessidade do uso de técnicas estatísticas para o controle de processo 

ou para confirmar se o produto final é satisfatório. 

Abaixo estão alguns exemplos de técnicas estatísticas que podem ser utilizadas: 

• gráfico de pareto; 

• gráficos de controle para monitorar a produção; 

• planos de amostragens; 

• análises de regressão; 

• análises do modo de falha. 

3.3 COMENTÁRIOS SOBRE OS REQUISITOS DA NORMA ABNT ISO / DEC 
GUIA 25 

Na apresentação dos requisitos a seguir, constará primeiramente o título do requisito 

descrito na Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25 e ao lado o título correspondente do requisito 

descrito na Norma NI-DINQP-024. 
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Requisito # 04 - Organização e gerenciamento ou Organização e administração. 

Organização: A Norma determina que o laboratório deve ser legalmente identificável e 

organizado a fim de que suas instalações possam operar de acordo com as suas orientações. 

Para atender este requisito, o laboratório deve possuir: 1 

Estrutura organizacional: O laboratório deve ser legalmente constituído, incluindo a 

propriedade e descrição do tipo de corporação; se pública ou privada ou ainda, se faz parte de 

uma organização maior. Isso deve ser demonstrado através de organogramas. 

Gerenciamento, pessoal de gerência: A alta administração do laboratório deve designar um 

gerente da qualidade para que este possa ter responsabilidades por todas as ações dentro do 

sistema da qualidade do laboratório, assim como pela sua implementação. É necessário 

também, um gerente técnico para que este possa ter responsabilidades por todas as atividades 

técnicas dentro do laboratório, passando a responder também pelas suas atividades técnicas 

perante o INMETRO. Ambos os gerentes, da qualidade e técnico, devem nomear seus 

substitutos. * ' 1 8 , 1 9 (ver Norma do INMETRO, NI-DINQP-023, item 2.6) 

Gerenciamento (geral): Devem ser fornecidas declarações de políticas para que haja um 

gerenciamento adequado do pessoal de laboratório, de maneira a qualidade seus serviços não 

seja afetada pelos seguintes fatores: ausência do pessoal-chave, indefinição da extensão e 

limitação das responsabilidades do pessoal, influências indevidas e falta de garantia dos direitos 

de propriedades e informações dos clientes.1 (ver Norma do INMETRO, NI-DINQP-023, item 

3.1- "Imparcialidade, Independência e integridade) 

• Procedimentos administrativos: São procedimentos que devem ser documentados e que 

devem: 1) lidar com as informações recebidas pelos clientes de forma que elas possam ser 

devidamente instruídas ao pessoal do laboratório, 2) alocar e programar os serviços de 
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ensaios, 3) controlar as amostras para o ensaio, 4) assegurar de que os ensaios atendam às 

especificações importantes, assim como, aos requisitos dos clientes, 5) assegurar a exata 

correlação das amostras, resultados e relatórios, 6) descrever a compilação e aprovação dos 

certificados e relatórios, 7) descrever o acondicionamento da amostra e confidencialidade 

dos resultados de ensaios e relatórios e etc. 8) tratamento de reclamações e anormalidades, 

9) subcontratação de ensaios. 1 

Requisito # 05 - Sistema da qualidade, auditoria a análise crítica. 

Sistema da qualidade: 

Objetivos e estrutura do sistema da qualidade: O laboratório deve implantar e manter um 

sistema da qualidade interno adequado ao tipo, abrangência e volume das atividades de ensaio 

que realiza. Para esta finalidade, deve atender aos seguintes itens abaixo: 1 9 

Manual da qualidade: O gerenciamento deve garantir que as políticas documentadas, os 

objetivos e compromissos de acordo com as premissas de boa prática de laboratório sejam 

documentados no manual da qualidade, comunicados a todo pessoal do laboratório e por estes 

compreendidos e implementados. O manual da qualidade deve ser mantido e atualizado sob a 

responsabilidade do gerente da qualidade. 1 9 

• Gestão da qualidade: A alta administração deve designar um responsável pela gestão da 

qualidade no laboratório e eventuais substitutos com acesso direto à ela e ao gerente 

técnico. Pode ocorrer que o gerente da qualidade seja, também o gerente técnico ou seu 

substituto. 1 8 

O laboratório deve fornecer ao INMETRO a relação de nomes e assinaturas designados 

pelo gerente técnico, como competentes para assinar relatórios e certificados com 

responsabilidade técnica pelos seus conteúdos. 1 8 
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• Documentação: Os elementos do sistema devem estar documentados e a documentação 

da qualidade deve estar disponível para uso do pessoal do Laboratório. 

Auditoria e análise crítica: 

Finalidade: o laboratório deve realizar auditorias de suas atividades em intervalos adequados, 

para verificar se suas operações continuam a atender às exigências do sistema da qualidade, as 

quais devem ser realizadas por pessoal treinado e qualificado, e sempre que possível, 

independente da atividade à ser auditada. 

• Responsabilidade: O gerente da qualidade é o responsável por assegurar que todas as 

áreas de atividades do laboratório e responsabilidades cobertas pela ABNT ISO / IEC 

GUIA 25 e o manual da qualidade são periodicamente auditadas em nome da gerência do 

laboratório. 2 4 

• Planejamento e documentação: As auditorias devem ser planejadas e estabelecidas para 

que os objetivos do gerenciamento sejam atendidas em todos os aspectos, também que todo 

o pessoal em todos os níveis estejam cumprindo com suas atribuições e por fim, para 

assegurar que os procedimentos detalhados no sistema da qualidade estejam sendo 

cumpridos. 

O sistema da qualidade adotado para satisfazer este Guia deve ser analisado 

criticamente, pelo menos uma vez por ano pela gerência a fim de garantir sua contínua 

adequação e eficácia, também para introduzir as mudanças ou melhorias necessárias. 

• Implementação: sempre que, por meio de auditorias, houver dúvidas com relação a 

correção ou validade dos resultados de ensaios fornecidos aos clientes, após o laboratório 

realizar imediata ação corretiva; estes devem ser comunicados ao cliente imediatamente por 
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escrito, a fim de que evitar qualquer prejuízo que possa ter afetado os serviços dos 

clientes. 1 9 

Todas as constatações da auditoria e análise crítica e quaisquer ações corretivas delas 

provenientes, devem ser documentadas, de modo que, ações necessárias sejam tomadas em um 

prazo definido. 

Além das verificações realizadas no sistema da qualidade do laboratório, ou seja, 

auditoria e análise crítica, o laboratório deverá realizar, também, as seguintes verificações 

(controle da qualidade): 

a) Sistemas de controle interno da qualidade usando, tanto quanto possível, técnicas 

estatísticas: 

Através de programas de controle interno da qualidade, os laboratórios podem fornecer 

evidências de que estão produzindo resultados confiáveis ou não. No entanto, se existem 

desvios dentro do sistema, ele não será necessariamente detectado por meios de procedimentos 

de controle interno da qualidade. Desta maneira, os laboratórios irão sistematicamente 

encontrar resultados incorretos e portanto; é necessário adotar procedimentos que permitam a 

comparação do desempenho do laboratório com outros laboratórios realizando tipos similares 

de ensaios. Estes sistemas de controle externo da qualidade estão relacionadas às atividades a 

seguir: 

b) Participação em ensaios de proficiência ou outras comparações interlaboratoriais: 

Conforme definido pela ABNT ISO / EEC GUIA 2: 1993; Ensaio de proficiência (de 

um laboratório) é a "Determinação do desempenho de um laboratório, na realização de 

ensaios, por avaliação através comparação interlaboratorial de ensaios" e Comparação 
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Interlaboratorial de Ensaios é a "Organização, realização e avaliação de ensaios de produtos 

ou materiais idênticos ou similares, em pelo menos dois laboratórios, sob condições 

predeterminadas". 

Para maiores detalhes, ver a Norma ABNT ISO / IEC GUIA 43: "Desenvolvimento e 

operação de ensaios de proficiência de laboratório" 

A partir das definições acima, entende-se que a diferença básica entre as duas 

definições é mínima. Inclusive, chega a ser até redundante, pois o ensaio de proficiência de 

um laboratório, a princípio, é a avaliação final do desempenho da comparação 

interlaboratorial de ensaios, só que levando em consideração apenas um laboratório. 

Inclusive, a versão de 1996 da ISO / EEC GUIDE 43 teve o seu titulo alterado, para: "Ensaio 

de proficiência de comparações interlaboratoriais" 

A participação em programas de comparação interlaboratorial, também chamado de 

programa de intercomparações de ensaios, tem a grande vantagem de oferecer a possibilidade 

de ser verificado pelo laboratório o acompanhamento de sua precisão por meio de ensaios em 

replicatas, assim como, da sua exatidão. Em alguns programas de intercomparações de ensaios 

pode não se conhecer o "valor verdadeiro", ou seja, os constituintes à serem ensaiados estão 

em concentrações desconhecidas. Então, o valor de referência será um valor de consenso, 

eliminando os laboratórios que obtiveram resultados discrepantes em relação aos demais 

através de testes estatísticos específicos. Em outra situação, pode se conhecer o "valor 

verdadeiro", ou seja, os constituintes à serem ensaiados são artificialmente adicionados em 

concentrações conhecidas; então o valor de referência será um "valor verdadeiro", aos quais 

serão atribuídos valores de referência e uma incerteza associada. Nesta incerteza será levada 

em conta a dificuldade especifica do método de ensaio, os níveis de concentração dos 
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constituintes, interferências, complexidades das matrizes das amostras analisadas, capacidades 

de medições dos equipamento e etc. 

Finalidades da participação em programas interlaboratoriais: 

• Determinar o desempenho dos laboratórios individualmente para ensaios específicos e 

monitorar a continuidade de seus desempenhos; 

• Identificar problemas nos laboratórios que possam estar relacionados à, por exemplo, 

desempenho individual do pessoal, indicando a necessidade de treinamento. Também pode 

indicar problemas relacionados a calibração dos instrumentos e e t c ; 

• Estabelecer a eficácia e comparabilidade de novos ensaios e da mesma forma, monitorar os 

métodos já estabelecidos; 

• Fornecer confiança adicional do laboratório ao cliente; 

• Indicar diferenças interlaboratoriais; 

• Determinar as características do desempenho de um método; 

• Determinação dos valores à materiais de referência e avaliar a sua adequabilidade para uso 

em um ensaio especifico. 3 6 

• Atender à eventual solicitação do INMETRO (ver NORMA NI-DINQP-023, Revisão 3, 

item 2.8) 

c) Uso regular de materiais de referência certificados (MRC) e/ou controle interno 

da qualidade, usando materiais de referência secundários: 

Material de referência certificado (MRC) é definido pela ABNT ISO / IEC GUIA 

25: 1993, como: "Material de referência cujo valor ou valores de propriedades são certificados 
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de acordo com um procedimento tecnicamente válido, acompanhado ou rastreável por um 

certificado ou outra documentação, emitido por um organismo de certificação", e Material de 

referência, como: "Material ou substância da qual uma ou mais propriedades são 

suficientemente bem estabelecidas para a calibração de um aparelho, para a avaliação de um 

método de medição ou para atribuição de valores aos materiais." 

Existem os materiais de referência internos (MRI) que são aqueles desenvolvidos por 

um laboratório para o seu próprio uso interno. Os materiais de referência externos (MRE) são 

aqueles providos por alguém que não seja o usuário final. Um material de referência certificado 

(MRC) é um material de referência cujo certificado é emitido por uma organização 

tecnicamente competente para t a l . 2 5 

O material de referência certificado apresenta muitas vantagens, como por exemplo: é o 

melhor processo pelo qual se pode validar um método de ensaio, ou seja, de provar que um 

método de ensaio é confiável definindo sua exatidão e a precisão com bastante segurança. 

Também, pode ser utilizado para corrigir desvios em situações nas quais determinados 

métodos de ensaios possam apresentar resultados incorretos, por exemplo verificados por meio 

de programas interlaboratoriais. Em geral, os MRC podem ser utilizados em qualquer processo 

com relação à uma tomada de decisão envolvendo processos de medidas. 2 5 

A desvantagem do material de referência certificado é que, além de possuir um custo 

muito elevado, também existe uma grande dificuldade de serem encontrados de maneira que 

possam abranger todos os métodos de ensaio, assim como, todas as matrizes de amostras que 

os laboratórios executam em suas atividades regulares. Já os materiais de referência internos, 

também chamados de amostras de controle, fazem parte do controle interno da qualidade. 

Embora não possuam valores certificados por instituições tecnicamente competentes, ou seja, a 
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exatidão do processo de medida não pode ser verificada com grande confiança, eles têm a 

vantagem de não envolverem custos elevados. Podem geralmente abranger todos os métodos 

de ensaios, assim como, as matrizes das amostras utilizadas nas atividades regulares dos 

laboratórios. 

A sua utilização se dá da seguinte maneira: Grande quantidade de um material que 

tenha estabilidade pode ser devidamente preparado e homogeneizado de tal forma que, ao 

longo do tempo, o laboratório realizasse ensaios em períodos predeterminados. Após cerca de 

20 (vinte) resultados de ensaios, eles podem ser utilizados para construir um gráfico de 

controle estabelecendo os níveis de advertência e os limites de controle, assegurando portanto 

que ao realizar ensaios de rotina, juntamente com o MRI ou amostras de controle, possa ser 

acompanhando o estado de controle estatístico analítico do método de ensaio. Isto quer dizer 

que este tipo de material pode ser utilizado para avaliar a continuidade da precisão do método 

de ensaio, assim como possíveis interferências . 

d) Reensaios de amostras retidas: 

Este item tem a seguinte finalidade: as amostras que após terem sido ensaiadas e os 

resultados entregues aos clientes, as amostras fiquem retidas por um tempo predeterminado, de 

maneira que caso sejam verificados desvios próximos ao período da análise desta amostra, a 

amostra retida possa ser reensaiada e, uma vez verificado erro nos resultados fornecidos ao 

cliente, ele possa ser prontamente comunicado do fato. 

e) Ensaios de replicatas 

Este item tem a intenção, mais uma vez, de verificar a continuidade da precisão do 

método do ensaio, ou seja, à partir de uma série de amostras é tomada, por exemplo duas 

porções homogêneas de uma mesma amostra que pode ser analisada juntamente com as outras, 
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construindo um gráfico de controle para estes resultados, atribuído a este estudo a precisão ou 

imprecisão do método. O resumo deste requisito pode ser ilustrado como mostra a figura 3.2: 

SISTEMA DA QUALIDADE 
DO LABORATÓRIO 

AUDITORIA DA 
QUALIDADE 

INPUTS DA ANALISE 
CRÍTICA DA QUALIDADE 

DO LABORATÓRIO 

• Estrutura Organizacional. 
• Procedimentos. 
• Responsabilidades. 
• Processos. 
• Recursos. 

• Atendimento aos objetivas da 
Gerência do Laboratório. 

• Cumprimento das responsabilidades 
peio pessoal em todos os níveis. 

• Cumprimento dos procedimentos 
do sistema da qualidade. 

^ 1 

• CORREÇÃO DOS DESVIOS 
• MELHORIA DAQUALIDADE 

Constatações das auditorias 
internas da qualidade 
Constatações de avaliações externas 
Resultados de programas de C.Q. 
Resultados de ensaios de proficiência 

• Resultados de ensaios de Materiais 
padrão de referência. 

• Resultados de ensaios de amostras replica tas 
Comentários ou reclamações do cliente 

- Mudanças de politicas 
- Mudanças operacionais 

FIGURA 3.2 Representação do esquema do requisito "Sistema da Qualidade, auditoria e 

análise crítica". 

Requisito # 06 - Pessoal ou Recursos humanos. 

• Qualificações acadêmicas e profissionais: o laboratório deve ter técnicos suficientes que 

tenham a combinação adequada de qualificação acadêmica e/ou profissional, treinamento, 

experiência e habilidades especificas as suas funções. 
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• Registros: para cada cargo da organização deve existir a descrição e especificação 

formalizada da qualificação, treinamento e experiência necessárias ao desenvolvimento da 

atividade. Esta documentação deve estar atualizada e disponível. 

• Autorização do pessoal: para certos tipos de ensaios, o INMETRO reserva-se ao direito 

de conceder o credenciamento, mediante exigências complementares, tal como a 

certificação de pessoal. 1 8 

• Admissão e reciclagem: o laboratório deve dispor de política e procedimentos 

documentados para garantir que os técnicos tenham e mantenham a qualificação profissional 

e habilidades técnicas de modo a assegurar a reciclagem do pessoal. 

• Programas de treinamento e procedimentos: é aceitável o uso de técnicos em processo 

de treinamento, desde que supervisionados e, que a proporção destes para os já qualificados 

seja tal que a qualidade dos serviços não seja afetada. 

Requisito # 07 - Acomodação e ambiente ou Condições ambientais e instalações. 

Este requisito visa garantir que o laboratório realize suas atividades, evitando 

interferências negativas nas condições internas e externas, necessárias para que a qualidade dos 

serviços não seja afetada. Estas condições devem ser descritas, registradas, organizadas, além 

do controle acesso do pessoal e outras partes aos laboratórios e etc. 

Requisito # 08 - Equipamentos e materiais de referência. 

Este requisito tem a finalidade de assegurar que: 

• o laboratório deve estar adequadamente equipado para a execução correta dos ensaios; 
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• em princípio devem ser utilizados equipamentos próprios mas, caso contrário, deve fornecer 

evidência objetiva do arrendamento ou contrato, bem como atendimento aos critérios 

normais; 

• estejam corretamente identificados; 

• os equipamentos devem sofrer manutenção adequada para evitar deterioração dos mesmos, 

por meio de procedimentos próprios; 

• equipamentos que apresentarem problemas, sejam retirados de serviço; 

• os equipamentos retornados ao funcionamento normal, devem ser confirmados através de 

sistemática apropriada, a existência de conseqüências deste defeito em ensaios anteriores; 

• para cada equipamento, sejam mantidos registros apropriados; 

• sempre que possível, estejam com etiquetas indicando a data da última e da próxima 

calibração. 

• estejam corretamente identificados; 

• o laboratório deve somente permitir que seus equipamentos sejam operados por pessoal 

treinado no seu manuseio. 

• para cada material de referência, sejam mantidos registros apropriados. 

Requisito # 09 - Rastreabilidade da medição e Calibração ou Rastreabilidade das 
Medidas. 

Todos os equipamentos do laboratório devem ser calibrados antes de serem colocados 

em uso. Para este propósito o laboratório deve estabelecer um programa de calibração e 

verificação de todos os seus equipamentos para garantir que as medições feitas sejam 

rastreáveis a padrões nacionais ou internacionais. 
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Os materiais de referência, quando possível, devem ser rastreáveis a padrões nacionais 

ou internacionais, ou a materiais de referência certificados, nacionais ou internacionais. 

Requisito # 10 - Calibração e métodos de ensaio ou Métodos de calibração e de ensaios. 

Métodos e procedimentos: 

O laboratório deve ter instruções documentadas sobre o uso e operação de 

equipamentos, o tratamento da amostra para análise, métodos de ensaios, Normas etc, quando 

ausência de tais instruções possa prejudicar a eficácia dos ensaios. Estes documentos devem 

ser mantidos atualizados e prontamente disponíveis ao pessoal do laboratório. O laboratório 

deve também usar métodos e procedimentos que, quando aplicáveis, devem conter a 

determinação da incerteza da medição. 

Sempre que for necessário empregar métodos não estabelecidos como norma, devem 

ser sujeitos a acordos com o cliente, devidamente documentados e validados, e disponíveis 

para o cliente e outros usuários dos relatórios pertinentes. 

Requisito # 11 - Manuseio de itens de aferição e ensaio ou Manuseio dos equipamentos / 

amostras para calibração / ensaio. 

O laboratório deve ter um sistema documentado de modo que a amostra fornecida pelo 

cliente para ensaio possa ser identificada a qualquer tempo, sem nenhum equivoco com relação 

a sua identidade. Este sistema deve permitir a rastreabilidade, desde a entrada da amostra até 

emissão do certificado ou relatório. Além disso, este sistema deve cobrir a amostra com 
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relação a sua armazenagem, contaminação ou quaisquer outros fatores de danos que possam 

alterar os seus resultados. Todas estas condições devem ser mantidas por meio de registros. 

Requisito # 12 - Registros ou Registros da qualidade. 

O laboratório deve manter um sistema de registro adequado às suas características 

particulares e de acordo com disposições legais em vigor. Para este propósito, o laboratório 

deve manter registradas, por um período mínimo de 5 anos, todas as observações originais, 

cálculos e dados, cópia dos relatórios ou certificados de análise emitidos. Estas informações 

devem ser tais que permitam a repetição satisfatória do ensaio. 1 8 

Requisito # 13 - Certificados e relatórios ou Certificados de calibração e relatórios de 
ensaios. 

As Normas de credenciamento descrevem informações mínimas que os certificados e 

relatórios emitidos pelo laboratório de ensaio devem conter de maneira que não haja dúvidas 

quanto a sua clareza. Estes certificados ou relatórios devem ser apresentados, visando a 

facilidade de entendimento por parte do leitor com relação aos dados neles contidos. Também, 

devem também apresentar sistemáticas para: 

• correções ou acréscimo após sua emissão; 

• comunicar ao cliente, o mais rápido possível e por escrito, quando forem verificados 

problemas nos equipamentos que possam gerar dúvida quanto ao resultados emitidos; 

• ter muito bem indicados os certificados ou relatórios que contenham resultados emitidos 

por laboratórios subcontratados; 
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• garantir confidencialidade ao cliente quando este fizer solicitação de ensaios por telefone, 

telex ou outros meios eletrônicos. 

Embora a Norma NI-DINQP-024, revisão 2, utilize o termo "certificado" para fins de 

resultados emitidos por laboratório de calibração, e o termo "relatório" para fins de resultados 

emitidos por laboratório de ensaio, ambos os termos "certificado e relatório" podem ser 

utilizados como resultados emitidos pelo laboratório de ensaio. 

Requisito # 14 - Subcontratação de calibração e ensaio ou Subcontratação. 

O laboratório ao subcontratar serviços de ensaios, deve assegurar que o subcontratado 

satisfaça aos requisitos da Norma. O laboratório contratado deve assegurar e ser capaz de 

mostrar que é competente para desempenhar tais atividades e que atende aos mesmos critérios 

do laboratório contratado. A intenção da subcontratação de uma parte do trabalho, deve ser 

informada por escrito ao cliente. Todas as informações relacionadas ao subcontratado devem 

ser mantidas registradas. 

Requisito # 15 - Serviços de apoio e fornecimentos externos ou Suprimento. 

Este requisito é equivalente ao requisito "aquisição" da série ISO 9000 de certificação, 

ou seja, o laboratório deverá ter procedimentos a aquisição de bens (materiais, equipamento, 

insumos e etc.) que possa afetar a qualidade dos serviços, prestados. Também deve manter 

cadastro de todos os fornecedores avaliados que prestem serviços de apoio, como manutenção 

e assistência técnica, assim como dos fornecedores de bens. 
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Requisito # 16 - Reclamações ou Tratamento de Reclamações 

O laboratório deve ter procedimentos para resolução de reclamações recebidas dos 

clientes e os respectivos registros destas reclamações, assim como das ações tomadas. No 

procedimento deve haver previsão para quando uma reclamação gerar dúvidas quanto ao 

sistema da qualidade do laboratório, as atividades envolvidas sejam imediatamente auditadas 

conforme o requisito "sistema da qualidade, auditoria e análise crítica". 

Na Norma NI-DINQP-024, do INMETRO, existe um requisito adicional, que trata da 

confidencialidade nos serviços de ensaios que é o requisito # 5 - o elemento 

"Confidencialidade". Neste requisito, a Norma determina que : 

O laboratório deve assegurar a natureza confidencial dos serviços executados de 

maneira que todos os documentos devem ser guardados em caráter confidencial, a menos que 

determinado por lei de outra forma. O laboratório também deve assegurar, por meio de 

procedimentos documentados, medidas de proteção aos direitos de propriedade e as 

informações confidenciais. Nestes procedimentos documentados devem conter itens contra a 

divulgação de resultados para partes não autorizadas. 

Deve haver também controle de acesso do laboratório aos visitantes, para que não haja 

conflito com as regras de confidencialidade e segurança. 
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CAPÍTULO 4 

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE 

4.1 ASPECTOS GERAIS DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE 

Pela própria definição de sistema da qualidade, estão envolvidos os termos: estrutura 

organizacional, procedimentos, processos, responsabilidades e recursos. No Capítulo 2, na 

discussão sobre sistemas da qualidade foi mencionado, entre outras coisas, a importância de 

sua consistência e, conseqüentemente, a importância de sua documentação. 

Assim, a documentação é necessária para: 7 

• comunicar claramente as decisões tomadas; 

• fornecer as informações necessárias; 

• informar como e o que precisa ser feito; 

• demonstrar que o sistema da qualidade está implantado. 

Na realidade todo o sistema da qualidade funciona em função da documentação, desde 

a implementação, no atendimento dos requisitos da Norma, em sua manutenção e em suas 

ações de melhorias. O importante é que o sistema da qualidade esteja documentado de forma 

que possa cumprir os requisitos, pois quando se tem em mente que a filosofia é documentar o 

que se faz e fazer o que se documenta, pode dar a impressão de ser muito fácil a ponto de 
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parecer que e sistema esteja completamente documentado, e aí são verificadas falhas na 

auditoria de certificação por falta de um ou mais elementos exigidos na Norma 2 ' 7 ' 8 

Resumidamente, a filosofia da ISO 9000 é baseada no seguinte fato: "diga o que faz, 

faça o que diz que faz e prove o que faz" . A fim de que os funcionários, clientes e auditores, 

através da auditoria de primeira, segunda e terceira partes possam comprovar a eficácia do 

sistema da qualidade é fundamental que ele esteja adequadamente documentado. 1 2 

4.2 MANUAL DA QUALIDADE 

Conforme definido pela NBR ISO 8402: 1994: "Documento que declara a política da 

qualidade e descreve o sistema da qualidade de uma organização". 

É também denominado documento de I o Nível. Inclusive, no requisito 4.2; "sistema da 

qualidade" da Norma NBR ISO 9001, 9002 9003 e no requisito 5; "sistema da qualidade, 

auditoria e análise crítica" da Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25, é citado o Manual da 

Qualidade como um instrumento fundamental, nele devem estar contidos todos os requisitos 

destas normas, para seu cumprimento através de políticas ou diretrizes em função da 

qualidade, ora exigida pelo próprio requisito, ora desejável pelo laboratório / organização 

como intenção de melhoria contínua do sistema da qualidade definido. 

Na primeira parte do manual da qualidade consta a política da qualidade. É uma 

introdução importante para demonstrar todas as demais seções do sistema da qualidade, 

demonstrando como se pretende atender os requisitos das Normas de certificação da série ISO 

9000 ou da ISO GUIA 25. O manual da qualidade é também chamado de manual de política da 

qualidade. É importante que qualquer pessoa que leia um manual de política da qualidade 

tenha uma visão geral da organização, e como suas funções são controladas e gerenciadas. 8 
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Através das políticas da qualidade é realizada a comunicação com o pessoal interno e o público 

externo em geral. Essas declarações de políticas são formuladas no mais alto nível hierárquico 

da organização, para demonstrar o grau de importância do gerenciamento da qualidade à todos 

os níveis abaixo. 8 

O manual da qualidade por ser um documento estratégico que descreve políticas da 

qualidade de uma organização, ele pode ser fornecido ao cliente quando solicitado por este 

como um instrumento de marketing. A sua importância é também fundamental nos processos 

de auditorias internas e externas, que serão discutidas no capítulo 5. 

Em geral, um manual da qualidade contém: 

• título, extensão e campo de aplicação; 

• índice; 

• páginas introdutórias sobre a referente organização e o seu manual; 

• a política da qualidade e os objetivos da organização; 

• uma descrição da estrutura organizacional, responsabilidades e autoridades; 

• uma descrição dos elementos do sistema da qualidade e todas as referências dos 

procedimentos do sistema da qualidade documentados; 

• uma seção de definições, se apropriado; 

• um guia para o manual da qualidade, se apropriado; 

• um apêndice para dados auxiliares, se apropriado. 2 9 

Na figura 4.1, está resumido o conteúdo de um manual da qualidade: 
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Estrutura 
Organizacional 

Estruturado 
Sistema da qualidade 

MANUAL DA QUALIDADE 

Declaração de uma política 
da qualidade assinada pela 

alta-administração 

NBR ISO 9001/213 OU 
ABNT ISO/IEC GUIA 25 

Requisito das Normas: 

FIGURA 4.1 Esquema do conteúdo de um manual da qualidade 

4.3 PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE 

Conforme definido pela NBR ISO 8402: 1994: Procedimento é a "Forma especificada 

de executar uma atividade". 

Os procedimentos do sistema da qualidade documentados ou procedimentos 

operacionais, também denominados documentos de 2° nível, devem formar a documentação 

básica utilizada para o planejamento e gerenciamento das atividades que têm impacto na 

qualidade. Eles devem cobrir, em geral, todos os requisitos da Norma da família NBR ISO 

9000, demonstrando o que cada área faz de forma genérica, ligados a outros procedimentos e / 

ou instruções de trabalho. Eles devem descrever o grau de detalhes necessários para controlar 

às atividades relacionadas, ou seja, as responsabilidades, autoridades e inter-relações do 

pessoal que gerencia, realiza, verifica ou analisa criticamente as atividades que afetam a 

qualidade. 8 ' 2 9 
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Não se deve fazer procedimentos muito detalhados, pois sua finalidade é fazer com que 

pessoas diferentes façam as coisas de forma coerente. Caso eles contenham muitas informações 

sem agregar valor, serviriam apenas para aumentar o volume de papel, pois eles não substituem 

a experiência, o bom senso ou o treinamento. 8 

Em princípio, cada requisito deverá referenciar um procedimento, embora possam 

haver algumas situações em que algum requisito necessite de mais de um procedimento, por 

outro lado, pode ocorrer que um requisito possa conter diretrizes suficientemente no manual 

da qualidade, tal que seja dispensável a necessidade de um procedimento. Tudo isto vai 

depender do grau de complexidade, variedade e abrangência das atividades dentro do sistema 

da qualidade. 

Em geral, os procedimentos do sistema da qualidade possuem o seguinte conteúdo: 

• Cabeçalho 

0 empresa e logotipo se apropriado; 
0 título do procedimento; 
0 número do procedimento; 
0 função responsável pela liberação; 
0 campo de aprovação; 
0 Revisão e data do procedimento; 
0 Numeração de páginas; 

• Título do documento 

• Campo de aplicação 
0 porque faz; 
0 o que faz; 
0 função envolvida; 

• Responsabilidades 

0 função organização responsável pela implementação do conteúdo do documento; 
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• Descrição (método para alcançar o requisito da Norma) 

0 como faz; 

0 descrever as etapas dos detalhes à serem executados; 

• Documentos de referência 

0 mencionar os documentos utilizados no procedimento, se apropriado; 

• Registros 

0 identificar registros gerados à partir da utilizar da utilização do documento; 
0 indicar local e tempo de retenção, se apropriado. 

• Fluxograma (Não é obrigatório, porém fornece um boa visão geral do procedimento) 

4.4 INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

Estes procedimentos, também denominados documentos de 3 o nível, fornecem detalhes 

de como realizar uma tarefa. Eles devem também relacionar as ferramentas / métodos 

utilizados e a forma de registrar os resultados. 

Esses documentos podem ter diferentes nomes nos diversos setores de uma 

organização: 1 2 

• operação: manual de operação, procedimento padrão de operação; 

• laboratório: métodos de análise; 

• manutenção: plano de lubrificação, plano de inspeção e e tc ; 

• suprimentos: manual de suprimentos; 

• comercial: cadastro de clientes, reclamações de clientes; 

Na documentação das instruções de trabalho é necessário que se observe os seguintes pontos: 
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Complexidade: As operações complexas envolvendo equipamentos sofisticados e situações 

que envolvam grandes quantidades de informações devem conter instruções claras para que 

possam ser utilizados adequadamente.7 

Treinamento: As instruções de trabalho são bastante utilizadas no treinamento de novos 

funcionários, especialmente no treinamento prático. O objetivo do material é aumentar a 

capacidade do funcionário e mudar seu comportamento no sentido do processo de 

normalização.7 

Consistência: Em geral ocorre que cada funcionário tem a sua forma própria de executar as 

atividades, uns mais eficientes que outros. Daí a necessidade da normalização dessas instruções 

de forma a se obter os melhores resultados. 

4.5 REGISTROS DA QUALIDADE 

Conforme definido pela NBR ISO 8402: 1994: "Documento que fornece evidência 

objetiva de atividades realizadas ou resultados obtidos". 

São documentos contendo os registros de forma sistemática as informações, obtidas a 

partir dos procedimentos documentados, que o sistema da qualidade está implementado de 

forma eficaz e que, conseqüentemente a qualidade especificada está sendo obtida. 7 Isto © 

significa que através de todos os registros obtidos, evidencia-se a conformidade em todo o 

sistema da qualidade. 

Em geral, existem alguns equívocos entre registros da qualidade e procedimentos da 

qualidade. A figura 4.2 mostra as diferenças entre eles:4 
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Procedimentos ^ - v . Registros da 
Documentados / \ Qualidade 

• Procedimento de inspeção • Relatório de inspeção 

• Procedimento de aferição • Relatório de aferição 

• Método de ensaio • Relatório / Certificado de ensaio 

• Procedimento de calibração • Dados de calibração 

FIGURA 4.2 Diferenças entre procedimentos documentados e registros da qualidade 

Conforme está mostrado na figura 4.2, por meio dos procedimentos, são tomadas 

ações. Os resultados destas ações geram os respectivos registros da qualidade, ou seja, os 

registro da qualidade são os resultados obtidos por todo o sistema da qualidade. Os registros 

gerados podem apresentar bons resultados ou resultados não-conformes, determinando a 

necessidade de uma ação corretiva. Pelo menos uma vez ao ano uma organização deve realizar 

uma análise crítica, ou seja, verificar os erros e os acertos, a partir dos registros da qualidade, 

para então observar as correções ou as oportunidades de melhorias da qualidade a serem 

implementadas no sistema da qualidade. Os registros funcionam como uma espécie de 

"bússola" que serve para orientar o caminho da qualidade dentro das organizações. 

É importante determinar o tempo de retenção do registros da qualidade; este período 

pode ser, por motivos que a experiência tenha mostrado, mais adequado ou por determinação 

de uma Norma ou regulamento. No caso de laboratórios de calibração e ensaios, o 

INMETRO, através da Norma NI-DINQP-024, Revisão 2, determina que o período mínimo de 

retenção dos registros seja de 5 (cinco) anos. 
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Formulários: 

Os formulários, em sua grande maioria, são utilizados como registros da qualidade, 

comprovando o que determina o manual da qualidade, os procedimentos do sistema da 

qualidade ou procedimentos operacionais ou instruções de trabalho. 7 

4.6 CONTROLE DE DOCUMENTOS: 

O controle da documentação são requisitos mandatórios das Normas da série ISO de 

certificação e da ABNT ISO / IEC GUIA 25. Este controle é fundamental e já foi comentado 

na capítulo 3 deste trabalho. Para este fim, deve-se criar uma sistemática abrangendo os 

seguintes itens: 

Elaboração: 

Neste item já deverá ter sido definido uma padronização e um lay-out de todo o 

procedimento. Devem ser previstas toda a itemização, como data de emissão, título do 

documento e etc. 

Em princípio, o pessoal que detém o Know-How da atividade é o que participa da 

elaboração. Algumas vezes, ocorre que este pessoal, eventualmente pode não ter a habilidade 

de escrever ou até mesmo de não saber ler ou escrever. Nestes casos é importante que alguém 

que tenha esta habilidade, façam reuniões necessárias para ouvir as experiência destes 

funcionários para, então, documentar a atividade. 
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Em princípio, o pessoal que participa da elaboração, não participa da revisão pelo fato 

de que os problemas passariam desapercebidos por estes. 

Emissão: Na emissão de um documento , em geral, é mencionada a área ou setor responsável 

pela emissão ou todos os trâmites envolvidos na emissão dos documentos envolvidos no 

sistema. 

Aprovação: Dentro da sistemática de aprovação da documentos, o responsável pela 

aprovação é, em geral, uma pessoa que tenha autoridade e conhecimento reconhecidos por 

todo o pessoal envolvido em sua utilização. 

Distribuição: A sistemática de distribuição dos documentos tem a função de fazer com que as 

pessoas que executam as atividades tenham acesso para a sua utilização além de garantir que 

seja um documento atual e válido. 

E recomendável que a documentação seja centralizada para garantir que o controle seja 

eficaz e que tenham também a atribuição de guardar cópias de documentos originais e de 

gerarem as cópias para distribuição.1 2 

No caso do manual da qualidade, o qual eventualmente pode ser fornecido à clientes 

como instrumento de "marketing", é importante que seja mencionado em sua capa o termo 

"COPIA NÃO CONTROLADA" , pois é praticamente inviável controlar todas as cópias 

externas. Caso contrário o laboratório / organização deve ter sempre o compromisso de 

atualizar todas as cópias fornecidas à seus clientes, assim como, de receber as cópias obsoletas. 

Revisão: A função da revisão dentro da sistemática de documentação é importante durante o 

processo inicial de elaboração da documentação a fim de verificar a possibilidade da existência 

de erros de quaisquer natureza . Da mesma forma, em um processo de análise crítica do 
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sistema da qualidade, no qual se verifique a necessidade de revisar determinados 

procedimentos. 

Obsoletagem: A função da obsoletagem é evitar que documentos ultrapassados ou não-

válidos sejam utilizados, gerando resultados errôneos. Também é importante que seja 

arquivada sempre uma cópia original anterior para futuras consultas. 1 2 

Na figura 4.4, está descrito o fluxo geral de documentos do sistema da qualidade: 

Elaboração 

C 
i 

Revisão 

GA Aprovação I 

I Reprodução \ 

Distribuição 

Local para 
Guarda 

I 
Utilização e 
Disposição 

FIGURA 4.4 Representação do fluxo geral de controle de documentos do sistema da 

qualidade 

64 



4.7 HIERARQUIA DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE 

Na figura abaixo, está mostrado a pirâmide hierárquica da documentação do sistema da 

qualidade: 

Documentação 
de lo. nível 

Documentação 
de 2o. nível 

Documentação 
de 3o. nível 

Documentação 
de 4o. nivel 

FIGURA 4.4 Hierarquia da documentação padrão de um sistema da qualidade 

Conforme está ilustrado na figura anterior, pode-se observar que os registros da 

qualidade são documentos que estão no 4 o nível na hierarquia da documentação. Cabe ressaltar 

que esta é somente uma forma didática de apresentação, pois os registros da qualidade podem 

ser gerados à partir de procedimentos do sistema da qualidade, também chamados de 

procedimentos operacionais, que são documentos de 2 o nível, como também podem ser 

gerados a partir de Instruções de trabalho ou métodos de ensaios, que são documentos de 3 o 

nível. 
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No capítulo 6, ao ser apresentado o Manual da Qualidade, no qual a DIAMB em início 

do processo de credenciamento, descreve suas políticas e faz referência aos procedimentos 

documentados a serem seguidos, com atribuições de autoridades e responsabilidades, gerando 

deste modo, os respectivos registros da qualidade; também referenciados no Manual da 

Qualidade. Por isso, se torna mais fácil o entendimento da documentação do Sistema da 

Qualidade na prática. 
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CAPÍTULO 5 

AUDITORIA DA QUALIDADE E ANÁLISE CRÍTICA 

Este trabalho não visa esgotar o assunto, mas fornecer uma noção das 

finalidades e dos tipos de auditorias da qualidade e como elas podem ser eficazes, se utilizadas 

como instrumento para corrigir os problemas ocorridos, assim como, na análise crítica do 

sistema da qualidade levando à sua melhoria contínua. 

5.1 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA AUDITORIA DA QUALIDADE 

As Normas da série NBR ISO 9000 possuem as seguintes Normas para fins de 

auditoria da qualidade: 

NBR ISO 10011-1 / 1993 - "Diretrizes para auditoria de sistema da qualidade - Parte 1: 

Auditoria". 

NBR ISO 10011-2 / 1993 - "Diretrizes para auditoria de sistema da qualidade - Parte 2: 

Critérios para qualificação de auditores do sistema da qualidade". 

NBR ISO 10011-3 / 1993 - "Diretrizes para auditoria de sistema da qualidade - Parte 3: 

Gestão de programas de auditoria". 

Conforme definido pela NBR ISO 8402: 1994, Auditoria da qualidade: é "Exame 

sistemático e independente, para determinar se as atividades da qualidade e seus resultados 
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estão de acordo com as disposições planejadas, se estas foram implementadas com eficácia e 

são adequadas à consecução dos objetivos". 

Auditor (da qualidade): "Pessoa qualificada para efetuar auditorias da qualidade." 

Cliente: "Pessoa ou organização que solicita a auditoria." 

Auditado: "Organização que está sendo auditada." 

A Norma continua em suas Notas: 

"A auditoria da qualidade se aplica essencialmente, mas não está limitada, a um sistema 

da qualidade, ou aos elementos deste, a processos, a produtos, ou a serviços. Tais auditorias 

são chamadas, freqüentemente, de auditoria do sistema da qualidade, auditoria da 

qualidade do processo, auditoria da qualidade do produto, auditoria da qualidade do 

serviço. 

As auditorias de sistema visam verificar a eficácia e o atendimento dos requisitos do 

sistema da qualidade. Elas podem ser realizadas em todo o sistema (total) ou em alguns 

elementos do sistema (parcial). 

As auditorias de processos, são verificações do sistema da qualidade aplicado à um 

processo particular. Neste caso, todos os requisitos do processo são controlados contra 

padrões específicos de desempenho estabelecidos para o processo. 

As auditorias de produto, são verificações do sistema da qualidade aplicado a um 

produto em particular. Neste caso, são verificados todos os requisitos do produto e os 

elementos do sistema da qualidade a ele relacionados contra padrões e especificações do 

produto. 
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A Norma também menciona que as auditorias da qualidade devem ser realizadas por 

pessoal independente das atividades a serem auditadas, além do fato de que tais auditorias não 

devem ser confundidas com atividades de supervisão ou inspeção. 

Especificamente para laboratório, a Norma ABNT ISO / IEC GUIA 2: 1993: define 

Avaliação de laboratório: "Verificação de um laboratório de ensaio quanto à sua 

conformidade com os critérios para credenciamento específicos". Em laboratório o termo 

"avaliação" as vezes é preferido ao invés do termo "auditoria da qualidade", devido as 

características próprias do credenciamento de laboratório. 

E fundamental para que a auditoria da qualidade seja eficaz, ela deve ser totalmente 

desvinculada de compromisso com qualquer parte relacionada à auditoria e também de 

qualquer processo punitivo que possa surgir através da evidência de quaisquer não-

conformidades. Caso contrário, estas possíveis constatações podem ser manipuladas, 

impedindo uma análise crítica adequada e impedindo desta maneira, as correções e as 

melhorias do sistema da qualidade. 

De acordo com a NBR ISO 10011-1: 1993, a auditoria da qualidade, tem pelo menos 

um dos objetivos abaixo: 

• "Determinar a conformidade ou não-conformidade dos elementos do sistema da qualidade; 

• determinar a eficácia do sistema da qualidade implementado no atendimento aos objetivos 

da qualidade especificados; 

• prover ao auditado uma oportunidade para melhorar o sistema da qualidade; 

• atender aos requisitos regulamentares; 

• permitir o cadastramento da organização auditada em um registro. 
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5.2 AUDITORIAS DE PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA PARTES E 

ANÁLISE CRÍTICA 

Existem três tipos de auditorias da qualidade, conforme descritas a seguir: 

Auditoria de Primeira Parte: 

Também conhecidas como auditorias internas, são auditorias efetuadas em nível 

interno, normalmente realizadas por pessoas pertencentes à organização ou por outras em seu 

nome, devidamente treinadas para tal atividade. 

Conforme já foi citada, pela própria definição de Garantia da Qualidade: "Conjunto 

de atividades planejadas e sistemáticas, implementadas no sistema da qualidade e demonstradas 

como necessárias, para prover confiança adequada de que uma entidade atenderá os requisitos 

para a qualidade". Pode se observar que a auditoria da qualidade é um instrumento 

fundamental para dar subsídios à garantia da qualidade, pois elas verificam se as atividades 

planejadas e sistemáticas, implementadas no sistema da qualidade fornecem a confiança 

adequada de que uma entidade atenderá os requisitos para a qualidade. 

É importante mencionar que as auditorias da qualidade para laboratório podem, 

também ter dois tipos de abordagens: 

• Auditoria horizontal: A auditoria horizontal é a auditoria convencional. Neste caso, a 

auditoria da qualidade verifica os requisitos do sistema da qualidade, assim como os 

técnicos. 

• Auditoria vertical: Este tipo de auditoria no caso de um laboratório de ensaio, consta da 

seguinte maneira: escolhe-se uma amostra aleatoriamente e, em função desta amostra 
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escolhida verifica-se cada operação associada a essa amostra, incluindo: registro da 

amostra, pessoal envolvido no ensaio, equipamento utilizado, métodos de ensaio, 

procedimentos utilizados, requisitos de controle da qualidade, condições ambientais durante 

o ensaio, registro dos resultados, relatório, acondicionamento da amostra e descarte. Todos 

estes itens devem ser verificados. 

Auditoria de Segunda Parte: 

Também conhecidas como auditorias externas, são auditorias efetuadas por um cliente 

da empresa, podendo ser conduzidas pelo próprio cliente ou por pessoas por ele designadas 

para a constatação de itens contratuais. Apresenta a vantagem de proporcionar uma relação de 

confiança entre as partes. 

A auditoria de segunda parte não é comum nos laboratórios de ensaio. O que 

normalmente pode ocorrer, é a visita do próprio cliente ou de pessoas por ele indicados nas 

instalações do laboratório para conhecer como as atividades de ensaios são realizadas pelo 

laboratório. 

Auditoria de Terceira Parte: 

Também conhecidas como auditorias externas, são auditorias efetuadas por organismos 

independentes, para a obtenção da certificação, no caso das Normas da série ISO 9000 e do 

credenciamento, no caso da ISO GUIA 25, visando proporcionar aos clientes atuais, potenciais 

e futuros a confiança na empresa / laboratório e em seu sistema da qualidade / resultados de 

ensaios. 

Embora o processo de certificação do sistema da qualidade ou do credenciamento 

possam ter algumas variações, a seqüência básica é a seguinte: 
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1. escolha do organismo de certificação ou credenciamento; 

2. revisão do documento; 

Nesta etapa que é também chamada de auditoria de adequação, somente são verificados o 

manual da qualidade e os procedimentos de 2°. nível, ou seja, se todas as políticas, objetivos 

e os requisitos da Normas estão bem descritos e referenciando devidamente esses 

procedimentos. Enquanto a auditoria de adequação não estiver em ordem não será passada 

para etapa seguinte. 

3. avaliação; 

Neste etapa que é também chamada de auditoria de conformidade, os auditores já estarão 

na organização a ser auditada agora para verificar se tudo aquilo que foi mencionado no 

manual da qualidade e nos procedimentos são realmente executados, por meio dos registros 

da qualidade. Basicamente farão perguntas, verificarão e observarão todas as informações 

prestadas durante a auditoria. 

No caso de laboratórios não basta provar que faz o que consta no manual da qualidade e 

nos procedimentos. É necessário também por exemplo, que os métodos de ensaios possam 

produzir resultados válidos, além de comprovar a competência técnica do pessoal. 

4. relatório e recomendações; 

Durante a auditoria os auditores farão algumas observações sobre: 

• Não-conformidades graves; 

• Não-conformidades leves ou pouco importantes; 

• Observações. 

As não-conformidades graves ocorrem quando parte da Norma não foi implementada 

ou parte do sistema não foi documentado. Pode também ocorrer que parte do sistema de 
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gerenciamento da qualidade necessite de controles tais que sua ausência foram as 

conseqüências dessas não-conformidades. 

As não-conformidades leves ou pouco importantes por exemplo, poderiam ser a 

descoberta de alguns documentos que não estejam devidamente documentados. 

As observações são praticamente iguais às não-conformidades pouco importantes, ou 

seja, o processo de avaliação não pára por causa delas. 8 

Nos caso das não-conformidades pouco importantes ou das observações, em geral, o 

certificado ou credenciamento é concedido sob condição de que estes problemas sejam 

sanados dentro de prazos preestabelecidos. 

S. reunião de encerramento. 

No final do processo de auditoria, a equipe auditora fará uma reunião de encerramento para 

relatar sobre todo o processo e para: 

• comentar sobre o que encontraram; 

• fornecer prazos para as ações corretivas oriundas das não-conformidades pouco 

importantes ou das observações; 

• dizer qual será a recomendação deles para a certificação ou credenciamento 

As auditorias internas da qualidade são as mais importantes uma vez que proporcionam 

a visão dos pontos do sistema da qualidade que não estão funcionando bem, necessitando de 

ações corretivas ou preventivas, assim como, daqueles que podem ser melhorados. As 

auditorias internas da qualidade devem estar contidas no manual da qualidade, contendo suas 

diretrizes para o planejamento, condução e a divulgação e acompanhamento das ações 

corretivas. Devido à sua importância, são requisitos das três Normas ISO de certificação e da 

ISO GUIA 25. 
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NOTA: Ao solicitar o KIT de credenciamento ao INMETRO, o laboratorio receberá entre 

outros materiais, um "checklisf para que o laboratorio possa utilizar a fim verificar o 

cumprimento de todos requisitos da Norma NI-DINQP-024, antes que seja solicitado a 

auditoria de credenciamento. 

Todas as auditorias devem ser realizadas por pessoal com perfil psicológico adequado e 

muito bem treinado e independente das atividades a serem auditadas, visto que os problemas 

são mais facilmente visualizados. Um outro ponto é que os problemas pessoais não devem 

interferir no processo de auditoria, além do fato de que o pessoal deve estar ciente que os seus 

empregos não estão em jogo. 1 2 O papel do auditor deve ser bem compreendido para que as 

pessoas cujas as atividades estão sendo auditadas, não sintam que tem alguém se intrometendo 

em seu trabalho. Estas situações devem ser muito bem definidas para que os resultados sejam 

os melhores possíveis. 

Conforme definido pelaNBR ISO 8402: 1994, a Análise crítica pela administração é 

a "Avaliação formal, pela Alta Administração, do estado de adequação do sistema da 

qualidade, em relação à política da qualidade e seus objetivos". 

As não-conformidades uma vez observadas, devem ter um prazo determinado para 

sofrer ações corretivas, ou seja, não se deve começar uma nova auditoria sem que os 

resultados da auditoria anterior tenham sido devidamente resolvidas, caso contrário sempre 

ficariam não-conformidades em aberto para auditorias seguintes. O processo de auditoria visa 

levantar evidências objetivas ou fatos, a fim de avaliar o desempenho dos requisitos 

relacionados ao sistema da qualidade contra padrões preestabelecidos. Um vez obtidos estes 

resultados a alta administração realiza a análise crítica do sistema, juntamente com a política da 
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qualidade da organização. Todas as auditorias devem gerar a análise crítica, embora a análise 

crítica possa ser gerada não somente por resultados de auditorias, mas por relatórios de não-

conformidades de produtos ou processos. No entanto, não é da competência do auditor 

sugerir ações corretivas, pois este tem somente a responsabilidade de relatar as constatações 

da auditoria para serem analisadas criticamente. 

Com relação as Normas NBR ISO 9001 e 9002, as auditorias internas são aplicáveis à 

todas as atividades do sistema da qualidade. As auditorias de processo e de produto não são 

exigidas, embora seja importante para auxiliar nos requisitos # 9 "controle de processo" e # 10 

"Inspeção e ensaios" 4 Para laboratórios de ensaio, as auditorias são realizadas tanto no 

sistema da qualidade quanto nos processos. 
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CAPÍTULO 6 

METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

CREDENCIAMENTO PELA ISO / IEC GUIA 25 

Devido à evolução das discussões ocorridas no DEPRA, ao longo do tempo, percebeu-

se que havia a necessidade de um maior acompanhamento das atividades analíticas. 

Conseqüentemente, de possuir uma maior confiança nos resultados de análises da DIAMB, 

devido à grande importância de suas atribuições. A partir desta percepção, tentou-se obter a 

Norma mais adequada às suas atividades e, as lições aprendidas pela DIAMB que hoje 

reconhece a Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25 e por conseguinte o credenciamento, como a 

sua real necessidade. 

O estudo de caso da DIAMB, no cumprimento dos critérios do INMETRO para o seu 

credenciamento, descrevendo as políticas da qualidade para suas atividades por meio de 

referência a procedimentos documentados e registros para obtenção desses objetivos. Disso 

tudo, resultou o Manual da Qualidade, descrito no APÊNDICE A. 

6.1 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

CREDENCIAMENTO 

• Compromissos da alta administração e do pessoal 
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A chefia da DIAMB está comprometida com a implementação do Sistema da 

Qualidade baseado na ABNT ISO / EEC GUIA 25. Inclusive, já participou de muitas 

discussões a este respeito sendo que a aprovação do Manual da Qualidade, é fruto da sua 

participação e sinal do reconhecimento da necessidade do credenciamento. 

Já o pessoal do laboratório, precisa ter um maior conhecimento do significado da 

Norma a ser implementada, pois é impossível conseguir o envolvimento e comprometimento 

das pessoas quando não conhecem exatamente o que se espera delas, assim como, dos 

resultados de seus trabalhos a serem executados neste sentido. Este trabalho inclusive, tem a 

intenção de fornecer uma orientação neste sentido. 

Para dar início ao processo de implementação, será realizada uma reunião mostrando o 

significado da Norma e do credenciamento, o cronograma para implementação, assim como, a 

formação dos grupos de trabalho e suas respectivas responsabilidades. 

• Responsabilidades do coordenador da implementação 

O coordenador terá a responsabilidade de orientar o pessoal, tanto individualmente 

como, nos grupos de trabalho. Este, também terá a responsabilidade de realizar reuniões 

periódicas para avaliar o andamento do processo em função das responsabilidades passadas 

aos grupos de trabalho. 

É importante que as atribuições do coordenador de implementação, sejam formalmente 

passadas pela Chefia da DIAMB, a fim de que as suas responsabilidades sejam reconhecidas e 

aceitas pelo pessoal durante todo o processo. 

77 



• Avaliação da situação atual 

Com a conclusão do Manual da Qualidade, fica mais fácil o entendimento de seus 

requisitos, políticas e orientações. Além de ser observado pelo pessoal que são diretrizes 

assinadas pelo Chefe da DIAMB, e que, portanto, é uma meta do Laboratório que deve ser 

cumprida. O processo de implementação do credenciamento não deve ser encarado como algo 

imposto, mas sim, como um instrumento que pode fornecer ao pessoal o orgulho de realizar 

suas tarefas bem desempenhadas. Deve ser visto também como um grande perspectiva dentro 

da CNEN em termos de qualidade efetivamente praticada, reconhecida e que, tendo bons 

resultados, tenderá a ser seguido por outros setores. 

A DIAMB definirá todas as suas atividades, inicialmente, através da construção de 

fluxogramas. Os fluxogramas são ferramentas que, embora simples; são muito eficazes pois 

elas fornecem uma visão geral de todas as atividades que são posteriormente desdobradas em 

outras atividades a nível de tarefa. É interessante quando as atividades são descritas em um 

fluxograma, em geral, três contribuições ocorrem: a primeira é que muitas das vezes as pessoas 

começam a verificar que determinadas atividades poderiam ser realizadas de uma outra 

maneira, diferente das que são efetivamente realizadas, ou até mesmo, etapas que são 

realizadas desnecessariamente e que por isso não agregam valor. A segunda é que a partir daí, 

é analisado se para cada "caixa" do fluxograma, ou seja, se para cada processo do fluxograma 

se requer um procedimento documentado ou se um determinado procedimento documentado 

deve englobar mais do que um processo. O terceiro é que, para as pessoas que não tenham a 

facilidade de documentar as suas atividades, se reunam em geral com o coordenador que, a 

partir da construção do fluxograma pode orientar na elaboração dos procedimentos. 

E importante que as pessoas que executam as atividades, devam sempre participar das 

respectivas elaborações dos procedimentos. Primeiro porque elas têm, em princípio, o melhor 
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conhecimento da atividade a ser documentada. Segundo, porque elas se sentem co-

participantes e conseqüentemente, se sentem responsáveis pela implementação do Sistema da 

Qualidade, pela sua continuidade e melhoria. Esta, inclusive é uma maneira para que não haja 

resistência do pessoal, não somente no processo de credenciamento, mas como em qualquer 

outro Programa da Qualidade. 

Através do próprio "checklist" de auditoria, utilizado pelo INMETRO, que contém os 

requisitos da Norma NI-DINQP-024, será utilizado para verificar o que já existe em termos de 

procedimentos e métodos de ensaio já documentados e que serão analisados, a fim de 

aproveitar o que já existe e modificar o que for necessário. Então, será dado o ponto de partida 

em função de todo este levantamento. 

• Formação de grupos de trabalho 

Os grupos de trabalho serão formados pela divisão em quatro setores: Radiometría, 

Radioquímica, Preparação de Amostras e o Setor de Apoio Técnico-administrativo, sendo que 

os supervisores destes setores serão os respectivos coordenadores dos grupos. No caso do 

Setor de Apoio Técnico-administrativo, o próprio Chefe da DIAMB será o coordenador. Os 

coordenadores ficarão responsáveis pela documentação dos procedimentos à serem adotados 

pelos seus respectivos setores em função de suas atividades específicas. Tais atividades serão 

facilmente reconhecidas pelas suas indicações na própria leitura do Manual da Qualidade. 

Quando ocorrer que as atividades afetem dois ou mais grupos, tais discussões se darão em 

conjunto com os grupos diretamente afetados por estas atividades. 
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• Manual da qualidade 

Embora o M.Q. esteja concluído, na prática quando os procedimentos documentados 

começarem a ser elaborados, existe normalmente a necessidade de rever o M.Q. e, 

posteriormente novos ajustes terão que ser feitos. Então, na realidade este M.Q. deve ser 

considerado somente como versão inicial. 

Um outro detalhe importante com relação ao M.Q. é que, na implementação do 

Sistema da Qualidade é aconselhado que seja elaborado o M.Q. o mais simples possível, 

obviamente cumprindo todos os requisitos mandatórios que a Norma determina. Após a 

primeira análise crítica do Sistema da Qualidade, quando o pessoal já adquiriu uma maior 

experiência, pode se pensar na possibilidade de adicionar novas diretrizes com base na 

melhoria contínua da qualidade das atividades do Laboratório e com os recursos adicionais 

previstos. 

• Elaboração dos procedimentos do Sistema da Qualidade, das Instruções de Trabalho 

e do Métodos de Ensaios 

Inicialmente serão elaboradas o que se chama de "norma das normas", ou seja, será 

dado um formato especial para cada documento específico, de modo que estes contenham os 

itens necessários às descrições completas das atividades executadas. Assim, estas atividades 

poderão ser bem desempenhadas conforme os procedimentos documentado, pois os itens são 

diferentes para procedimentos administrativos, métodos de ensaios, auditoria da qualidade, etc. 
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• Elaboração dos Registros da Qualidade 

Os registros da qualidade, são os resultados das atividades do Sistema da Qualidade, 

desdobrados em procedimentos documentados e que, devem ser retidos por no mínimo 5 

(cinco) anos. E importante que eles sejam, sempre que possível, atrelados aos procedimentos 

que lhes deram origem, de maneira que tais registros reunam todas as informações necessárias 

às suas finalidades dentro de um formato, o mais condensado possível para evitar um volume 

grande de papel. Caso contrário, fica inviável reunir muitas informações, em muitos papéis, por 

muito tempo. Isto dificulta bastante o gerenciamento do Sistema da Qualidade. 

• Auditoria da qualidade 

Treinamento em auditoria da qualidade é de grande importância, pois é a maneira pela 

qual o Sistema da Qualidade é constantemente monitorado e as oportunidades de melhoria vão 

surgindo. Outra coisa importante na auditoria é que ela funciona como uma espécie de 

reciclagem, onde os auditores e os auditados estão em contato constantes com todos os 

requisitos da Norma de credenciamento. Atenção deve ser dada nas escolha dos auditores, em 

função de suas as características pessoais e também, que os auditores sejam independentes das 

áreas auditadas. 

• Prioridades na implementação 

a) Recursos Humanos: 

De acordo com as avaliações das análises de intercomparações verificadas nos registros 

do Laboratório, observa-se que o pessoal técnico da DIAMB, tem apresentado um bom 

desempenho analítico neste últimos anos. No entanto, o investimento em Recursos Humanos é 
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uma das prioridades para que o pessoal possa se sentir motivado a procurar sempre a melhoria 

contínua da qualidade de suas atividades. Neste sentido, será feito um projeto junto ao RHAE 

- Programa de Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico, a fim 

de que esta carência possa ser suprida. Isto porque, sendo a DIAMB pertencente à um órgão 

Público, existe uma dificuldade muito grande de se conseguir recursos para treinar todo o 

pessoal, uma vez que não possui gerência sobre sua arrecadação de verbas. 

b) Controle da Qualidade: 

Grande prioridade também será dado no controle da qualidade, pois já foi comentado 

no capítulo 3, sobre os esquemas internos e externos do controle da qualidade, porém existem 

algumas definições que precisam ser feitas, como: 

a) a relação do número de amostras de controle da qualidade por amostras analisadas; 

b) o levantamento da viabilidade dos custos; 

c) o estabelecimento dos controles dos equipamento, em função de suas características 

específicas; 

d) os testes estatísticos mais adequados às avaliações; 

e) tomar as incertezas para as análises já realizadas das várias matrizes e estabelecer faixas 

aceitáveis; 

f) o tempo necessário para realização dos testes dos equipamentos em função do seu tempo de 

utilização na rotina; 

g) definir se as condições ambientais, as quais os equipamentos estão operando são boas; 

h) analisar criticamente as calibrações dos equipamentos; 

i) definir o preparo das amostras de controle ou amostra de referência secundária; 

j) estabelecer o procedimento para as "amostras em branco". 
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6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS NA TENTATIVA INICIAL DA 

IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DA CREDENCIAMENTO 

Este trabalho tinha como intenção inicial a completa implementação do processo de 

credenciamento, de maneira que toda a documentação já estivesse concluída e, 

conseqüentemente, todo o sistema da qualidade e garantia da qualidade definidos e adequados 

às atividades desempenhadas pela DIAMB. Ficaria pendente, somente a auditoria de 

credenciamento pelo INMETRO. No entanto, devido aos motivos citados a seguir, este 

trabalho passou a ter uma outra proposta, diferente da original. Tais situações, são discutidas 

neste trabalho e suas soluções foram frutos da experiência passada na tentativa inicial da 

implantação do processo de credenciamento: 

Para que se possa dar uma descrição do surgimento da necessidade do credenciamento, 

é necessário que antes, seja narrado um histórico da qualidade dentro da DIAMB. 

• Histórico da qualidade na DIAMB: 

Há aproximadamente 20 anos; a Divisão responsável pela análises de radionuclídeos em 

amostras ambientais, pertencente ao Departamento de Proteção Radiológica Ambiental -

DEPRA, hoje denominada DIAMB, sempre participou mesmo que de maneira informal, de 

programas de intercomparação com alguns órgãos internacionais. Além disso, quando 

disponíveis, utilizava materiais de referência certificados para validar técnicas radioanalíticas e 

também, para corrigir eventuais desvios de seus desempenhos. Assim, estas eram as 

verificações da qualidade existentes naquele momento. 

Em 1988 o DEPRA passou por uma restruturação, e entre outras mudanças percebeu a 

necessidade de intensificar a participação da DIAMB nos programas de intercomparação. A 
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partir daí foi criado o "grupo de controle de qualidade", responsável pela gerência desses 

programas. Foi criada também, a figura dos supervisores de laboratório para melhor 

gerenciamento dessas atividades. Neste sentido, de acordo com o Programa de 

Intercomparação, a DIAMB a cada trimestre passou a poder avaliar a sua performance 

radioanalítica, de maneira que quando eram observados desvios dos resultados de análise 

obtidos, o grupo de controle de qualidade discutia os eventuais problemas com os supervisores 

de laboratório até que eles fossem resolvidos. 

• A ISO 9000: 

Em 1995, já na fase de planejamento deste trabalho, pensava-se que a Norma NBR ISO 

9001 fosse a Norma mais adequada para o laboratório pelo fato de que a DIAMB tinha como 

uma de suas atividades, o desenvolvimento de técnicas radioanalíticas. Também, pelo fato de 

que o DEPRA por meio de sua outra Divisão, a Divisão de Radioecologia - DIREC, trabalha 

com muitos PROJETOS na área ambiental. Mais tarde, chegou-se a conclusão de que a Norma 

mais adequada para ser implantada no DEPRA seria a ISO 9002 e não a ISO 9001 conforme 

se pensava, pois os projetos desenvolvidos não requeriam o controle que determina o requisito 

#4.4 "Controle de projeto" dessa Norma. 

• A ISO GUIA 25 

Após a realização de algumas pesquisas, chegou-se a conclusão que somente a Norma 

ABNT ISO / IEC GUIA 25 poderia atender aos objetivos da DIAMB. No entanto, havia o 

problema de que a outra Divisão, a DIREC não poderia se enquadrar na ISO GUIA 25, pois 

suas atividades são tipicamente gerenciais, e não de laboratório. Então, na tentativa de poder 

abranger as duas Divisões (DIAMB e DIREC), seria inicialmente elaborado um Manual da 
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Qualidade que reunisse os requisitos da ISO 9001 e, adicionalmente os requisitos da ISO 

GUIA 25. Posteriormente, chegou-se a conclusão que não era adequado descrever em um 

Manual da Qualidade duas Normas diferentes, o que dificultaria a gerência das atividades 

específicas, assim como, as auditorias de credenciamento e certificação. 

Após serem verificadas as diferenças existentes entre as Normas de certificação e de 

credenciamento, ainda era necessário pesquisar para planejar as fases da implementação, pois 

já havia um interesse muito grande pela Superintendência do Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria - IRD na sua certificação. Embora a reunião inicial para a implementação da ABNT 

ISO / IEC GUIA 25 na DIAMB tenha sido realizada, ainda haviam algumas dúvidas com a 

política da implantação da NBR ISO 9000 em todo o Instituto e a questão particular da 

DIAMB. 

Hoje o DEPRA, tem um Comitê da Qualidade que, reconhece as diferenças entre as 

Normas de credenciamento e de certificação. Neste sentido, o DEPRA acaba de preparar o 

Manual da Qualidade contendo os requisitos da Norma NBR ISO 9002. Onde couber os 

requisitos específicos de laboratório da DIAMB, eles farão referência, ou aos requisitos do 

Manual da Qualidade baseado na ISO GUIA 25, ou aos seus procedimentos documentados e 

registros específicos. 

6.3 CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DA NI-DINQP-024 NO MANUAL DA 

QUALIDADE - ESTUDO DE CASO DA DIAMB 

O DEPRA hoje, atua como uma Unidade de um Instituto de referência na área de 

radioproteção. As políticas da qualidade e o atendimento aos critérios do INMETRO com o 

objetivo do credenciamento da DIAMB descritos no seu Manual da Qualidade, mostrado no 

85 



Apêndice "A", são, sem dúvida, um passo importante para o início de um melhor 

acompanhamento de suas atividades analíticas e, conseqüentemente, da melhoria da qualidade 

dessas atividades. 

6.4 PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

CREDENCIAMENTO 

1- REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE GRUPO 

Neste momento, o coordenador de implementação fará uma reunião de planejamento 

com os coordenadores dos respectivos Setores e que, terá a seguinte pauta: 

a) Explicar o planejamento de todas as fases da implementação; 

b) Levantar o momento oportuno para início do processo de implementação; 

c) Fornecer aos coordenadores, os procedimentos iniciais e a serem documentados; 

d) Levantar o tempo necessário para a documentação dos procedimentos e métodos de ensaios 

e definir os responsáveis; 

e) Definir a extensão do controle da Qualidade; 

f) Definir os itens das Normas para elaborar os procedimentos; 

g) Levantar os procedimentos, instruções e métodos de ensaio já documentados, e t c : 
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2- REUNIÃO DE ABERTURA DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

Nesta reunião, serão apresentados os requisitos da Norma de credenciamento e o seu 

significado. Posteriormente, serão formalizadas as responsabilidades que os coordenadores de 

Setores já definiram previamente em discussão com o pessoal do Laboratório; os responsáveis 

pela elaboração dos procedimentos e o tempo necessário para o término e um cronograma das 

atividades a serem desenvolvidas. Os testes de controle da qualidade serão realizados em 

paralelo com a documentação dos Procedimentos do Sistema da Qualidade, Instruções 

Técnicas e Métodos de Ensaios. 

3- O CONTROLE DA QUALIDADE 

Estes testes estarão sob a responsabilidade dos Coordenadores de Setores e, no 

momento em que os testes de controle da qualidade forem estabelecidos, eles deverão ser 

registrados para que todos os pontos positivos, assim como, os negativos possam ser 

identificados e viabilizados. Não tem sentido escrever um procedimento aparentemente 

perfeito, sem que ele seja viável. 

4- REUNIÕES PERIÓDICAS 

As reuniões periódicas, em um primeiro momento, servirão apenas para a avaliação do 

andamento da documentação dos procedimentos, Instruções e Métodos de ensaios. A DIAMB 

conduzirá um processo de validação das técnicas analíticas através de amostras de 

intercomparação e amostras de referência quando apropriado. Para este propósito, 
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mensalmente serão realizadas reuniões mensais até que haja uma definição completa da 

abrangência destes controles. 

5- AUDITORIA 

Após a definição da etapa anterior, será realizada uma auditoria interna da qualidade 

para verificar a eficácia do Sistema da Qualidade da DIAMB. Os problemas verificados terão 

um prazo definido para suas soluções. Posteriormente será realizada uma nova auditoria até 

que não exista nenhuma não conformidade. 

6- SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA DE CREDENCIAMENTO: 

Não sendo encontradas quaisquer indicações de não-conformidades, a DIAMB 

solicitará a auditoria de credenciamento pelo INMETRO. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

No Capitulo 3 foram mencionados alguns equívocos que normalmente ocorrem quando 

existe a intenção por parte da organização de implantar um sistema da qualidade eficaz no 

laboratório e que, são agravados em função de alguns motivos já também citados. Por isso, 

este Capítulo tem como objetivo discutir estas situações em busca de uma decisão acertada, 

quanto a escolha da Norma mais adequada para o laboratório, além de detalhes adicionais. 

7.1 O QUE REPRESENTAM AS NORMAS DE CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA 
DA QUALIDADE DA SÉRIE ISO 9000. 

Pelo resumo dos comentários dos 20 requisitos descritos no Capítulo 3 sobre a Norma 

NBR ISO 9001, como leitura complementar à própria Norma; pode-se concluir que ela: 

• Fornece orientação para boas práticas gerenciais durante todos os estágios do produto, ou 

seja, desde o projeto até o serviço pós-venda. Em nenhum momento a Norma afirma que é 

infalível. Pelo fato da possibilidade de ocorrer não-conformidades ela descreve através, de 

ações corretivas, disposições a serem implementadas no sistema da qualidade capaz de 

evitar a reincidência. Afinal, a reincidência de problemas nos produtos e serviços é comum, 

numa simples observação do cotidiano. Isto se deve à ingerência de problemas verificados 
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na inspeção, ensaios e reclamações de clientes, conseqüentemente gerando a perda do 

mercado. 

Em nenhum momento define em que ramos de atividades ela pode ser utilizada, logo ela 

pode ser vista de uma forma subjetiva, pois esta percepção se dá devido à sua grande 

abrangência, inclusive podendo ser utilizada em laboratórios 

É inconcebível pensar que alguma empresa pensaria em implantá-la para não ter qualidade 

em seus produtos ou serviços. Aliás, no manual da qualidade da empresa certificada, por 

exemplo pela NBR ISO 9001, todas as ações ou diretrizes para cumprir todos os seus 

requisitos descritos anteriormente são documentadas. A filosofia de auditoria de certificação 

é baseada no fato de que se uma empresa diz o que faz, então ela deve provar que 

efetivamente faz. Das duas uma: ou a organização deveria dizer no seu manual da qualidade 

que é política da qualidade "não ter qualidade" em seus produtos ou serviços e aí neste caso 

seria visível a todos os seus clientes. Em outra situação, se esta organização registrasse em 

seu manual da qualidade que é política da qualidade obter qualidade em seus produtos ou 

serviços, mas que efetivamente não fosse comprovada pelo seu sistema da qualidade, 

através do processo de auditoria de certificação, seriam verificadas enormes não-

conformidades que sequer a auditoria, passaria pela avaliação da documentação; que é a 

auditoria de adequação. Os auditores nem pensariam em começar o processo de certificação 

de conformidade que funciona dentro da organização candidata à certificação. Portanto, 

não tem sentido alguém pensar que uma empresa ao implantar as Normas de certificação da 

série NBR ISO 9000, estaria dentro destas duas situações. Eventualmente, podem existir 

empresas que pensem na implantação pelo simples fato de que esta é uma condição "Sine 

qua non", simplesmente por ser um requisito do cliente ou por uma questão de modismo. 

Uma coisa é certa, esta empresa estará fadada ao insucesso. 
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• Ser certificado pela ISO, ou melhor, ter o sistema da qualidade em conformidade com os 

requisitos de uma das Normas ISO, significa que a organização realiza negócios em classe 

mundial. Isto também significa, entre outras coisas, a possibilidade de ter seus produtos 

competindo no exterior, derrubando barreiras impostas ao comércio. A certificação deve 

também ser considerada como um marco de início à qualidade total, conforme mostra a 

figura abaixo: 

FIGURA 7.1 ISO 9000, passaporte para a qualidade total. 1 1 

• As Normas da série ISO 9000 não são normas de controle da qualidade, nem normas 

orientadas para o produto. Esta Norma é baseada na idéia de que se o processo utilizado 

para produzir um produto ou serviço for desenvolvido propriamente, o produto ou serviço 

será consistente e a sua qualidade poderá ser melhorada. 3 
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• O fato de projetos e desenvolvimento de produtos ou serviços fazerem parte das atividades 

de uma organização não significa que o requisito # 4.4 "controle de projeto" seja aplicável. 

Se os projetos e desenvolvimentos são de tamanha complexidade e variedade que requeiram 

o controle de projeto. Daí a escolha da NBR ISO 9001 ao invés da NBR ISO 9002. 

7.2 O QUE REPRESENTA A NORMA ABNT ISO / IEC GUIA 25. 

Tanto a Norma ABNT / IEC ISO GUIA 25, quanto as Normas da Série ISO de 

certificação, cobrem o sistema da qualidade, como foi descrito. No entanto, a ISO GUIA 25 

cobre adicionalmente, em seus requisitos técnicos específicos, a obtenção de resultados 

confiáveis, assegurando a necessidade da competência técnica; de fundamental importância 

para a obtenção do credenciamento. Verifica-se também, que mesmo com todos os cuidados 

que os requisitos proporcionam, a possibilidade de erros também não está descartada. A 

Norma proporciona ao cliente, a certeza de que, uma vez que o laboratório tenha emitido 

qualquer resultado incorreto, ele deverá tomar ações corretivas e informá-lo imediatamente 

dos problemas ocorridos, emitindo novos certificados ou relatórios dos respectivos ensaios. 

Quando se tem como objetivo a implantação da Norma NBR ISO 9002 no laboratório, 

algumas dúvidas existirão, inclusive sobre a tradução para as atividades de laboratório. A série 

ISO de certificação foi criada com a intenção de que elas pudessem ser implantadas em 

quaisquer ramos de atividades, empresas grandes ou pequenas. Se fossem específicas para 

laboratórios de ensaio e de calibração em algum momento, também seriam excludentes para 

outras atividades. Também não poderiam assegurar a competência técnica, pois seria inviável 

definir requisitos que pudessem fornecer confiabilidade dos resultados de suas várias 

atividades, além de terem a necessidade de manter auditores com conhecimentos específicos de 
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todas atividades existentes. Não é isso que se pretende na certificação, visto que o produto 

final tem que estar em conformidade com os requisitos da Norma escolhida que, são também 

os do cliente. Desta forma, o resultados das atividades da empresa certificada será avaliada 

pelo cliente: seja através de uma auditoria de 2 a parte ou através da verificação do produto 

quando do seu consumo. Se o produto não possuir, e mantiver, as características que o cliente 

quer, ele simplesmente procurará outra empresa que possa oferecer aquilo que ele deseja. Os 

resultados de ensaios, muitas vezes não podem ser verificados pelo cliente, visto que não são 

tangíveis sob a sua ótica, como por exemplo: um cliente potencialmente com diabete ao 

procurar um laboratório para fazer um exame de glicose no sangue, recebe um resultado 

incorreto. Este erro talvez pudesse ser verificado e corrigido em outro exame. Só que, é 

inerente ao ser humano somente repetir um exame deste tipo caso o resultado esteja fora dos 

padrões normais. Em caso contrário, quais seriam as conseqüências ? E mais, a Norma 

menciona em sua introdução: "Este guia é específico para laboratórios de calibração e de 

ensaios". Então porque utilizar uma outra Norma ? 

Uma outra dúvida que ocorre, em geral, é com relação a implantação e aplicação da 

Norma ABNT ISO / IEC GUIA em uma organização que realiza outras atividades, além de 

ensaio ou calibração. 

A Norma menciona em uma de suas NOTAS: "Nos casos em que o laboratório faz 

parte de uma organização que realiza outras atividades além de calibração e ensaio, o termo 

"laboratório", refere-se apenas às partes que estão envolvidas no processo de calibração e 

ensaio". 

Esta é realmente uma limitação que esta Norma possui, pois a alta administração pode 

desejar implantar a qualidade em toda a empresa, reconhece a necessidade do credenciamento 

de seus laboratórios, porém fica preocupada com o resto da empresa. Se escolhe uma das 
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Normas da série ISO de certificação do sistema da qualidade, é gerado uma grande 

preocupação quanto a abordagem da duas normas no manual da qualidade. 

A nova versão da ABNT ISO / IEC GUIA 25, através do DRAFT - ISO / IEC GUIDE 

25, de Outubro de 1996, verifica esta limitação da Norma e menciona em sua NOTA: 

"Laboratórios que atendem aos requisitos deste guia, atendem aos requisitos da ISO 9001 ou 

ISO 9002 para a extensão dos serviços de ensaio e/ou calibração cobertos pelo seu sistema da 

gerenciamento da qualidade." Segundo esta versão preliminar, a norma estará dividida em 

duas partes: uma seção especificando o sistema de gerenciamento da qualidade e a outra 

especificando requisitos técnicos, como mostrado a seguir: 

1 - Geral 

2.1 -Extensão; 
2.2 - Referências; 
2.3 - Definições; 

2 - Requisitos do Sistema de Gerenciamento 

2.1 - Sistema de gestão da qualidade; 
2.2 - Organização e gerenciamento; 
2.3 - Controle de documentos e informações; 
2.4 - Solicitação, proposta e análise crítica de 

contrato; 
2.5 - Obtenção de serviços e fornecimentos; 
2.6- - Subcontratação de ensaios e calibração; 
2.7- - Serviço à clientes e a realimentacão de 

suas informações 
2.8 - Controle de trabalho não-conforme 
2.9 - Ação corretiva 
2.10 - Ação preventiva 
2.11 -Registros 
2.12 - Auditorias internas 
2.13 - Análise crítica da administração 

FIGURA 7.2 Versão preliminar dos requisitos propostos para a nova versão da Norma 

Internacional ISO / EEC GUIDE 25. 

3 - Requisitos técnicos 

3.1 - Pessoal; 
3.2 - Acomodação e condições ambientais; 
3.3 - Métodos de ensaio e calibração; 
3.4 - Equipamento; 
3.5 - Rastreabilidade de medição; 
3.6 - Amostragem; 
3.7 - Tratamento de itens de ensaios e 

calibrações 
3.8 - Segurança da qualidade dos resultados 

de ensaio e calibração 
3.9 - Informação dos resultados 
3.10 - Registros 
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De acordo com a nova estrutura da Norma, laboratórios que fazem parte de uma 

organização maior que tenha outras atividades, além de ensaio e calibração poderia ser coberto 

em um único manual da qualidade cobrindo todos os requisitos de certificação e 

credenciamento, embora o versão preliminar da norma não mencione que esta seja a sua 

intenção. 

No momento a sugestão é que neste caso a organização deve preparar um manual da 

qualidade contendo os requisitos de uma das Normas ISO de certificação, por exemplo a NBR 

ISO 9002 para a parte da organização que não está relacionada ao laboratório. E, 

separadamente para o laboratório, seja elaborado um manual da qualidade para o 

credenciamento de acordo com os requisitos da ABNT ISO GUIA 25. Visto que o laboratório 

está contido na organização, sempre que no manual da qualidade da ISO 9002 tiver que 

mencionar as atividades do laboratório, deverá referenciar o manual da qualidade do 

laboratório ou os seus procedimentos. Inclusive os métodos de ensaios. Desta forma haverá as 

seguintes vantagens: 

• Maior facilidade de gerenciar, tanto as atividades do restante da organização, como as do 

laboratório; 

• Evitar a redundância de informações nas documentações, que poderiam acarretar em erros, 

quando fossem atualizadas documentações das atividades de parte da organização e não 

fossem atualizadas as do laboratório; 

• Facilitação das próprias auditorias de certificação e de credenciamento, com relação a 

avaliação da documentação pertinente. 
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É importante enfatizar que este trabalho não tem qualquer intenção de desaconselhar a 

utilização das Normas da série ISO 9000 de certificação do sistema da qualidade. Pelo 

contrário, elas têm todos os méritos que já foram, inclusive citados anteriormente. A intenção 

deste trabalho é encorajar os laboratórios de calibração e, principalmente os de ensaios a 

utilizarem o credenciamento, enfatizando a necessidade da competência técnica para a 

obtenção de resultados confiáveis que em geral, são necessários à tomada de decisões, como 

por exemplo: 2 3 

• proteção ambiental; 

• segurança e qualidade de produtos de consumo; 

• investigações forenses; 

• diagnóstico correto para tratamento de doenças; 

• determinação de pesticidas na agricultura e etc. 
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REVISÃO: 
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CAPITULO: TÍTULO: 

1 POLÍTICA DA QUALIDADE 

1.1 DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DA QUALIDADE 

1.1.1 Produzir resultados de análises de radionuclídeos em amostras ambientais e outros insumos 
com qualidade aos clientes internos e externos, atendendo às suas necessidades. 

1.1.2 A Divisão de Análises Ambientais se compromete a fornecer resultados de análises de 
radionuclídeos em amostras ambientais e outros insumos, com qualidade aos seus clientes internos 
e externos de acordo com os requisitos desta Norma. 

1.1.3 E responsabilidade de todo o pessoal da DIAMB se familiarizar com todo o conteúdo deste 
Manual da Qualidade e sempre atender as políticas e procedimentos à ele associados. 

1.1.4 O Chefe do Laboratório - DIAMB, também qualificado como Gerente Técnico, atribui 
responsabilidade e autoridade aos Supervisores dos Setores de Radiometría, Radioquímica e 
Preparação de Amostras para serem os responsáveis pela implementação da política da qualidade 
no Laboratório, em seus respectivos Setores. 

1.1.5 O Gerente da Qualidade tem total responsabilidade pelo controle da qualidade e pela 
orientação e monitoração de todos os aspectos da qualidade no Laboratório. 

1.2 CREDENCIAMENTO E ORGANISMOS DE APROVAÇÃO 

1.2.1 Este item é pertinente para que, quando da obtenção do Credenciamento pelo 
INMETRO, todos os ensaios credenciados possam estar aqui relacionados, assim como, o © 
número do Registro. Caso houvesse qualquer outro reconhecimento formal das atividades 
realizadas pela DIAMB, também deveria estar descrito nesta seção. 
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2 SISTEMA DA QUALIDADE 

2.1 OBJETIVOS E ESTRUTURA DO SISTEMA DA QUALIDADE 

2.1.1 Para garantir a implementação do Sistema da Qualidade e o cumprimento da Política da 
Qualidade; a Divisão de Análises Ambientais (DIAMB) se compromete a manter o pessoal treinado 
e qualificado na execução das atividades que afetam a qualidade de seus serviços, assim como, 
manter todos os equipamentos e instrumentos com a exatidão e precisão adequada às análises de 
radionuclídeos que executa. Para este propósito; somente os procedimentos validados são utilizados 
em análises de rotina de modo que a Qualidade das análises não seja afetada. 

2.1.2 A DIAMB busca também a melhoria contínua da Qualidade de suas análises através do 
desenvolvimento de novas técnicas que permitam, não somente melhorar a confiabilidade e 
sensibilidade, mas também a reduzir o tempo utilizado para obtenção de seus resultados, para 
situações as quais a tomada de decisão se faz mais urgente. 

2.1.3 O processo de aquisição de material é sempre avaliado pelo pessoal técnico competente da 
DIAMB e, calibrando-os quando pertinente. 

2.1.4 Da mesma forma, todas as condições físicas e ambientais do laboratório são adequadas ao 
nível exigido por esta Norma de modo garantir a Qualidade e confidencialidade dos serviços de 
análises oferecidos aos clientes. 

2.1.5 O Sistema da Qualidade da DIAMB está fundamentado e descrito em cada seção deste 
Manual em conformidade com Norma ABNT ISO / IEC GUIA 25, observado o cumprimento dos 
critérios para credenciamento dos laboratórios da DIAMB pelo INMETRO baseado na Norma NI-
DINQP-024. 

2.1.6 O Manual da Qualidade da DIAMB, é apresentado em cada seção de acordo com a 
estrutura da Norma Ml6 - Documento para orientação e preparo do Manual da Qualidade, 
elaborado pelo NAMAS - The National Measurement Accreditation Service - Reino Unido, 1992. 
O NAMAS é o serviço unificado de credenciamento do Reino Unido para laboratórios de 
calibração e ensaio. Foi formado pela união das Organizações British Calibration Service (BCS) e o 
National Laboratory Accreditation Scheme (NATLAS). A Norma M16 do NAMAS, é baseada na 
Norma MIO "Norma de credenciamento do NAMAS", que contém os requisitos da Norma 
Internacional ISO / IEC GUDDE 25, além de critérios adicionais específicos utilizados pelo 
NAMAS para credenciamento dos Laboratórios no Reino Unido. No entanto, este M.Q. contém 
em sua seções, somente os critérios em comum com àqueles contidos na Norma NI-DINQP-024. 
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2.1.7 Siglas utilizadas neste Manual da Qualidade: 

CDTN - Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear 
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear 
DAL - Diretoria de Apoio Logístico 
DEFISME - Departamento de Física Médica 
DEPRA - Departamento de Proteção Radiológica Ambiental 
DPD - Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento 
DRS - Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear 
DEMIN - Departamento de Monitoração Individual 
DERIN - Departamento de Segurança Radiológica na Indústria 
DIAMB - Divisão de Análises Ambientais 
DIREC - Divisão de Radioecologia 
GENAL - Gerência de Apoio Logístico 
GETAC - Gerência de Treinamento e Apoio Científico 
IEN - Instituto de Engenharia Nuclear 
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
IRD - Instituto de Radioproteção e Dosimetria 
LNMRI - Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 
M.Q. - Manual da qualidade 
RBLE - Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios 
SAER - Serviço de Apoio à Emergências Radiológicas 
SLC - Superintendência de Licenciamento e Controle 
S.Q. - Sistema da Qualidade 

2.1.8 Documentos de Referência utilizados neste Manual da Qualidade: 

ABNT ISO / IEC GUIA 25: 1993 - "Requisitos gerais para a capacitação de laboratórios de 
calibração e de ensaios" 

ABNT ISO / IEC GUIA 2: 1993 - 'Termos gerais e suas definições relativas à normalização e 
atividades correlatas" 

ABNT ISO / IEC GUTA 43: 1993 - "Desenvolvimento e operação de ensaios de proficiência de 

laboratórios" 

NBR ISO 8402:1994 - "Gestão da qualidade e garantia da qualidade - Terminologia" 
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NBR ISO 10012-1: 1993 - "Requisitos de garantia da qualidade para equipamento de medição" -
Parte 1: "Sistema de comprovação metrológica para equipamento de medição" 

NE-3.01 CNEN: 1988 - Diretrizes básicas de radioproteção. 

INMETRO: 1995 - "Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia" 

NI-DINQP-024 - INMETRO - "Critérios Gerais para Credenciamento de Laboratórios de 
Calibração e de Ensaio". Revisão 2,1994 
M16, Norma - "The Quality Manual: Guidance for Preparation" - NAMAS - National 
Measurement Accreditation Service - 5a. Edição - Reino Unido, 1992. 

NI-DINQP-023, Revisão 4, 1994: "Regulamento para o Credenciamento de laboratórios de 
Calibração e de Ensaio". 

M51, Norma -"Quality Audit and Quality System Review in Calibration and Testing 
Laboratories" - NAMAS -National Measurement Accreditation Service - la. Edição - Reino 
Unido, 1991. 

NBR ISO 9002:1994 - "Sistemas da Qualidade - Modelo para garantia da qualidade em produção, 
instalação e serviços associados" 

2.1.8 Terminologia utilizada neste Manual da Qualidade: 

Ação corretiva: Ação implementada para eliminar as causas de uma não conformidade, de um 
defeito ou de outra situação indesejável, a fim de prevenir sua repetição. (NBR ISO 8402: 1994) 

Ação preventiva: Ação implementada para eliminar as causas de uma possível não-conformidade, 
defeito ou outra situação indesejável, a fim de prevenir sua ocorrência. (NBR ISO 8402: 1994) 

Acidente: Desvio inesperado e significativo das condições normais de operação de uma instalação, 
que possa resultar em danos à propriedade e ao meio ambiente ou em exposições de trabalhadores e 
de indivíduos do público acima dos limites primários de dose equivalente estabelecidos pela CNEN. 
(NE-3.01 CNEN: 1988, Diretrizes básicas de radioproteção) 

Aferição: Conjunto de operações que estabelece, em condições específicas, a correspondência 
entre os valores indicados por um instrumento de medição ou por um sistema de medição ou por 
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valores representados por uma medida materializada, e os valores conhecidos correspondentes de 
uma grandeza medida. (ABNT ISO / JEC GUIA 25: 1993) 
Análise crítica: Atividade de verificação de um documento normativo a fim de decidir sobre sua 
confirmação, alteração ou cancelamento. (ABNT ISO / IEC GUIA 2: 1993) 

Análise crítica pela administração: Avaliação formal, pela Alta Administração, do estado e da 
adequação do sistema da qualidade, em relação à política da qualidade e seus objetivos. (NBR ISO 
8402: 1994) 

Análise crítica de contrato: Atividades sistemáticas executadas pelo fornecedor, antes da 
assinatura do contrato, para garantir que os requisitos para a qualidade estão adequadamente 
definidos, sem ambigüidade e documentados, e que eles podem ser atendidos pelo fornecedor. 
(NBR ISO 8402: 1994) 

Auditoria da qualidade: Exame sistemático e independente, para determinar se as atividades da 
qualidade e seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas, se estas foram 
implementadas com eficácia e se são adequadas à consecução dos objetivos. (NBR ISO 8402: 
1994) 

Certificação: Modo pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de que um produto, processo 
ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. (ABNT ISO / IEC GUIA 2: 
1993) 

Contaminação: Presença indesejável de materiais radioativos em pessoas, materiais, meios ou 
locais. (NE-3.01 CNEN: 1988) 

Cliente: Destinatário de um produto provido pelo fornecedor. (NBR ISO 8402: 1994) 

Conformidade: Atendimento à requisitos especificados. (NBR ISO 8402: 1994) 

Comparação Interlaboratorial, Ensaio de: Organização ,.realização e avaliação de ensaios de 
produtos ou materiais idênticos ou similares, em pelo menos dois laboratórios diferentes, sob 
condições predeterminadas. (ABNT ISO / IEC GUIA 43: 1993) 

NOTA: Por uma questão de cultura interna da DIAMB, ao invés do termo "comparação 
interlaboratorial" é normalmente utilizado o termo "análise de intercomparação". 
Credenciamento: Modo pelo qual um organismo autorizado dá reconhecimento formal de que um 
organismo ou pessoa é competente para desenvolver tarefas específicas. (ABNT ISO / IEC GUIA 
2: 1993) 
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Controle da qualidade: Técnicas e atividades operacionais usadas para atender os requisitos 
para a qualidade. (NBRISO 8402: 1994) 

Ensaio: Operação técnica que consiste na determinação de uma ou mais características ou 
desempenho de um produto, material equipamento, organismo, fenômeno físico, processo ou 
serviço, de acordo com um procedimento especificado. (ABNT ISO / IEC GUIA 25: 1993) 

NOTA Por uma questão de cultura interna da DIAMB, ao invés do termo ensaio é normalmente 
utilizado o termo análise. 

Ensaio de proficiência: Determinação do desempenho da calibração ou de ensaio de um 
laboratório por meio de comparações interlaboratoriais. (ABNT ISO / IEC GUIA 25: 1993) 

Entidade; Item : Todo elemento que pode ser considerado e descrito individualmente: um 
processo, um produto, uma organização ou uma combinação destes elementos. (NBR ISO 8402: 
1994) 

Especificação: Documento que define requisitos. (NBR ISO 8402: 1994) 

Estrutura organizacional: Responsabilidades, vinculações hierárquicas e relacionamentos, 
configurados segundo um modelo, através do qual uma organização executa suas funções. (NBR 
ISO 8402: 1994) 

Evidência objetiva: Informações cuja veracidade pode ser comprovada com base em fatos obtidos 
através de observação, medição, ensaio ou outros meios. (NBR ISO 8402: 1994) 

Exatidão da medição: Proximidade entre o resultado de uma medição e o valor real 
(convencional) do mensurando. (NBRISO 10012-1: 1993) 

Garantia da Qualidade: Conjunto de atividades planejadas e sistemáticas, implementadas no 
sistema da qualidade e demonstradas como necessárias, para prover confiança adequada de uma 
entidade atenderá os requisitos para a qualidade. (NBR ISO 8402: 1994) 

Gestão da qualidade: Todas as atividades da função gerencial que determinam a política da 
qualidade, os objetivos e as responsabilidade. (NBR ISO 8402: 1994) 

Inspeção: Atividades tais como: medição, exame, ensaio, verificação com calibres ou padrões, de 
uma ou mais características de uma entidade, e a comparação dos resultados com os requisitos 
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especificados, a fim de determinar se a conformidade para cada dessas características é obtida. 
(NBR ISO 8402: 1994) 

Laboratorio: Organismo que calibra e/ou ensaia. (ABNT ISO / IEC GUIA 25: 1993) 

Manual da qualidade: Documento que declara a política da qualidade e descreve o sistema da 
qualidade de uma organização. (NBR ISO 8402: 1994) 

Material de referencia: Material ou substancia da qual uma ou mais propriedades são 
suficientemente bem estabelecidas para a calibração de um aparelho, para a avaliação de um 
método de medição ou para atribuição de valores aos materiais. (ABNT ISO / IEC GUIA 25: 
1993) 

Material de referência certificado (MRC): Material de referência cujo valor ou valores de 
propriedade são certificados de acordo com um procedimento tecnicamente válido, acompanhado 
ou rastreável por um certificado ou outra documentação, emitido por organismo de certificação. 
(ABNT ISO / IEC GUIA 25: 1993) 

Método de ensaio: Procedimento técnico especificado para realizar um ensaio. (ABNT ISO / IEC 
GUIA 25: 1993) 

Não-conformidade: Não atendimento de um requisito especificado. (NBR ISO 8402: 1994) 

Norma: Documento, estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, que 
fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características para atividades ou seus <g 
resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação de um dado contexto. (ABNT ISO 
/IEC GUIA2: 1993) 

Organização: Companhia, corporação, firma, empresa ou instituição, ou parte destas, pública ou 
privada, sociedade anônima, limitada ou com outra forma estatutária que tem funções e estrutura 
administrativa próprias. (NBR ISO 8402: 1994) 

Política da qualidade: Intenções e diretrizes globais de uma organização relativas à qualidade 
formalmente expressas pela Alta Administração. (NBR ISO 8402: 1994) 

Procedimento: Forma especificada de executar uma atividade. (NBR ISO 8402: 1994) 

Processo: Conjunto de recursos e atividades interrelacionados que transformam insumos (entradas) 
em produtos (saídas). (NBR ISO 8402: 1994) 
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Produto: Resultado de atividades ou processos. (NBRISO 8402: 1994) 

Qualidade: A totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de 
satisfazer as necessidades explícitas e implícitas. (NBR ISO 8402: 1994) 

Rastreabilidade (1): Capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da localização de 
uma entidade, por meio de identificações registradas. (NBR ISO 8402: 1994) 

Rastreabilidade (2): Propriedade de um resultado de medição pela qual este pode ser relacionado 
a padrões adequados, internacionais ou nacionais, através de uma cadeia contínua de comparações. 
(ABNT ISO / IEC GUIA 25: 1993) 

Registro: Documento que fornece evidências objetivas de atividades realizadas ou resultados 
obtidos. (NBR ISO 8402: 1994) 

Repetitividade (de resultados de medições): Grau de concordância entre os resultados de 
medições sucessivas de um mesmo mensurando efetuadas sob as mesmas condições de medição. 
(INMETRO: 1995) 

NOTA: 1) Estas condições são denominadas condições de repetitividade. 2) As condições de 
repetitividade incluem: - mesmo procedimento de medição; - mesmo observador; - mesmo 
instrumento de medição, utilizados nas mesmas condições; - mesmo local; repetição em um curto 
período de tempo. 3) Repetitividade pode ser expressa, quantitativamente, em função das 
características da dispersão dos resultados. 

Reprodutibilidade (dos resultados de medição): Grau de concordância entre os resultados das 
medições de um mesmo mensurando, efetuadas sob condições variadas de medição. (INMETRO: 
1995) 

NOTA: 1) Para que uma expressão da reprodutibilidade seja válida, é necessário que sejam 
especificadas as condições alteradas. 2) Estas condições alteradas podem incluir: - princípio de 
medição; - método de medição; - observador, - instrumento de medição; - padrão de referência; -
local; - condições de utilização; - tempo. 3) Reprodutibilidade pode ser expressa, quantitativamente, 
em função das características da dispersão dos resultados. 4) Os resultados aqui mencionados 
referem-se, usualmente, a resultados corrigidos. 

Requisito: Disposição que expressa critérios a serem atendidos. (ABNT ISO / IEC GUIA 2: 
1993) 
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Sensibilidade: Variação da resposta de um instrumento de medição dividida pela correspondente 
variação do estímulo. (ENMETRO: 1995) 

Serviço: Resultado gerado por atividades na interface fornecedor e cliente, e por atividades 
internas do fornecedor para atender às necessidades do cliente. (NBR ISO 8402: 1994) 

Sistema da qualidade: Estrutura organizacional, procedimentos, responsabilidades, processos e 
recursos necessários para implementar a gestão da qualidade.. (ABNT ISO / IEC GUIA 25: 1993) 

Terceira parte: Pessoa ou organismo reconhecido como independente das partes envolvidas, no 
que se refere a um dado assunto. (ABNT ISO / IEC GUIA 2: 1993) 

NOTA: As partes envolvidas representam geralmente os interesses do fornecedor (primeira parte) e 
do comprador (segunda parte). 

2.2 MANUAL DA QUALIDADE 

2.2.1 O Chefe da DIAMB é o responsável pela autorização do Manual da Qualidade e o gerente 
da qualidade é o responsável pela sua compilação, atualização e distribuição entre os setores, assim 
como, pelo seu controle. 

2.2.2 A extensão da distribuição e controle das cópias do Manual da Qualidade se procede da 

seguinte maneira: 

© 

Cópias Internas: as cópias internas do M.Q. estão disponíveis em número de 5 (cinco) e 
distribuídas internamente para os setores da DIAMB, conforme o número de cópias indicadas: 

Cópia # 1 - Chefia da DIAMB e Setor de Apoio Técnico e Administrativo; 
Cópia # 2 - Supervisão de Preparação de Amostras; 
Cópia # 3 - Supervisão de Radiometría; 
Cópia # 4 - Supervisão de Radioquímica; 
Cópia # 5 - Supervisão de Garantia da Qualidade. 

As cópias deste M.Q. encontradas nestes setores devem conter as revisões mais atualizadas 
e, em sua folha de rosto contem a indicação de "CÓPIA CONTROLADA". 

Cópias externas: As cópias externas serão fornecidas quando se tratar de uma solicitação de um 
cliente e que seja expressamente autorizado pelo Chefe da DIAMB ou por seus substitutos. No 
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entanto, essa cópia não será considerada controlada. Isto é, a cópia deste Manual da Qualidade em 
poder do cliente não será necessariamente a revisão mais atualizada e, em sua folha de rosto terá a 
indicação de "CÓPIA NÃO CONTROLADA". 

NOTA: Qualquer solicitação externa à DIAMB deste Manual da Qualidade e autorizado pelo 
Chefe da DIAMB ou hierarquias superiores, embora feita dentro da CNEN, será considerada 
"CÓPIA NÃO CONTROLADA" e recairá no caso das cópias externas. 

2.3 GESTÃO DA QUALIDADE 

2.3.1 O Gerente Técnico ou seu substituto têm responsabilidades por todas as operações 
técnicas dentro do laboratório e também, responde por essas atividades perante o INMETRO. 
E, o Gerente da Qualidade tem responsabilidades por todas as ações dentro do sistema da 
qualidade do laboratório, assim como, pela sua implementação. O Gerente da Qualidade tem 
responsabilidade de assegurar que os requisitos da Norma NI-DINQP-024, são atendidos nas 
operações diárias, além de ter acesso ao mais alto nível de Gerência ao qual tem as decisões sobre a 
política ou recursos do Laboratório. Neste caso, o chefe da DIAMB. 

NOTA: Todos os funcionários são responsáveis dentro dos limites de sua área de atuação, pela 
implementação do sistema da qualidade. 

2.3.2 O chefe da DIAMB, também qualificado como Gerente Técnico, respondendo pelas 
atividades do laboratório, designa 3 (três) supervisores: 

a) Um supervisor do laboratório de radiometría, com responsabilidades pelas análises de amostras 
cujas medições são realizadas no laboratório de Instrumentação Nuclear através de análises 
diretas , assim como, a manutenção, controle e calibração dos instrumentos de medidas e pelos 
respectivos registros; 

b) Um supervisor do laboratório de radioquímica, com responsabilidades pelas análises de 
amostras, as quais envolvam separações radioquímicas, assim como, pelos respectivos registros; 

c) Um supervisor do laboratório de amostras, com responsabilidades pelo acondicionamento, 
preparo, montagem, distribuição, retenção, assim como, pelos respectivos registros das 
amostras. 
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Na ausência do Chefe da DIAMB e Gerente Técnico e do Gerente da Qualidade, serão 
designados seus substitutos com autoridade e responsabilidade para que as atividades de análises de 
amostras ambientais, assim como, o Sistema da Qualidade sejam mantidos. 

Os Instrumentos de medidas, exclusivamente utilizados pela Supervisão de Radioquímica, 
ficarão também, sob a responsabilidade do pessoal deste setor para fins de manutenção, controle e 
calibração, assim como, pelos respectivos registros. 

2.4 DOCUMENTAÇÃO 

2.4.1 A DIAMB segue procedimentos documentados estabelecidos para controlar todos os 
documentos que incluem: o M.Q., Procedimentos do Sistema da Qualidade e Instruções de 
Trabalho por meio de procedimentos específicos para controle, distribuição, alteração, atualização, 
recuperação, revisão e aprovação de toda a documentação relacionada aos serviços de análise do 
laboratório. Inclusive os de origem externa tais como normas e outros documentos do cliente. 

E de responsabilidade do Gerente da Qualidade, o controle e manutenção da 
documentação. 

Aprovação emissão de documentos: 

Os documentos são revisados e aprovados quanto à sua adequação por pessoal autorizado, 
antes de sua emissão. Será mantida uma lista-mestra contendo informações quanto a situação da Q 
revisão atual dos documentos que estará sempre disponível afim de evitar a utilização de 
procedimentos não-válidos e/ou obsoletos pelo laboratório. 

Este controle assegura que: 

• as emissões pertinentes de documentos apropriados estejam disponíveis em todos os locais onde 
são executadas as operações essenciais ao funcionamento efetivo do Sistema da Qualidade; 

• documentos não-válidos e/ou obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de 
emissão ou uso assegurando, desta forma, sua utilização não intencional. Somente uma cópia dos 
documentos obsoletos será mantida em arquivo, devidamente identificados, para efeito de 
rastreabilidade e análise crítica do Sistema da Qualidade; 
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• quaisquer documentos obsoletos retidos por motivos legais e/ou para preservação de 
conhecimento sejam adequadamente identificados. 

O sistema de identificação é padronizado para a conveniente substituição das páginas 
revisadas. A identificação inclui no topo de cada página as seguintes informações mínimas: 

• Título e número do capítulo, seção ou tipo de documento; 

• Número da revisão; 

• Data de emissão; 

• Número da página e o total de páginas do capítulo, seção ou tipo de documento. 

Alterações em documentos: 

As alterações em documentos são analisadas criticamente e aprovadas pelas mesmas 
funções que analisadas que realizaram análise crítica e aprovação originais, salvo prescrição em 
contrário, pelo chefe do laboratório, seu substituto ou estância superior. As funções designadas têm 
acesso às informações básicas pertinentes para subsidiar sua análise crítica e aprovação. Onde 
praticável, a natureza das alterações é identificada no documento. 

Documentos da Qualidade: 

Os Documentos da Qualidade apresentam as seguintes características em termos de nível, 
hierarquia, finalidade e controle: 

• INSTRUÇÕES TÉCNICAS: São procedimentos de" 3 o nível que detalham, COMO as 
atividades operacionais são realizadas, quando não se tratar de métodos de análises. 

• MÉTODOS DE ANÁLISES: São também procedimentos de 3 o nível, porém que detalham 
especificamente COMO os métodos de ensaios de radionuclídeos são executados. 
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• REGISTROS DA QUALIDADE: São considerados evidências objetivas, ou seja, os 
resultados das atividades da DIAMB que influem na Qualidade de seus serviços e que, demonstra 
esta Qualidade como efetivamente praticada. 

NÍVEL DOCUMENTAÇÃO HIERARQUIA FINALIDADE CONTROLE 

Operacional 
Instruções Técnicas 

Métodos de Análises 

3o. Nível Normativa Centralizado 

Comprovação Registros da 
Qualidade 

4o. Nível Comprovação Descentralizado 

Documentos do Sistema da Qualidade: 

A documentação do Sistema da Qualidade apresenta as seguintes características em termos 
de nível, finalidade e controle: 

MANUAL DA QUALIDADE: Documento de I o nível ou documento de nível estratégico que 
provê recursos para o Sistema da Qualidade e declara a Política da Qualidade da DIAMB, definindo @ 
O QUE a DIAMB faz para operar as atividades de laboratório de maneira eficaz, 
conseqüentemente, cumprindo os critérios da Norma NI-DINQP-024. 

• PROCEDIMENTOS DO SISTEMA DA QUALD3ADE: Documento de 2 o nível que 
fornece as diretrizes da Qualidade por meio de ações documentadas e das responsabilidades; 
QUEM executa a atividade, O QUE e COMO executa, QUANDO e ONDE são executados, de 
modo a garantir o cumprimento da Norma, em conformidade com os requisitos contidos neste 
Manual da Qualidade. 
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NÍVEL DOCUMENTAÇÃO HIERARQUIA FINALIDADE CONTROLE 

Estratégico 

Manual da Qualidade 1° Nível 

Normativo Centralizado 

Tático Procedimentos 
da Qualidade 

2 o Nível 

Normativo Centralizado 

2.4.2 É proibida a alteração da documentação do Laboratório, exceto sob condições 
especificadas pelo Chefe da DIAMB, pelo Gerente da Qualidade e, na ausência destes, seus 
respectivos substitutos. 

2.4.3 Deve haver aderência por todo pessoal para com as políticas e procedimentos existentes no 
Laboratório. Para este propósito, todo o pessoal do Laboratório tem acesso direto à toda 
documentação, incluindo este Manual da Qualidade, procedimentos de ensaios e a todas as Normas 
de especificações importantes. Exceto sob condições claramente especificadas pela Chefia. 

2.4.4 Quando excepcionalmente quaisquer das políticas, procedimentos ou Normas do 
Laboratório não puderem ser seguidas, a autorização para este propósito deve ser expressamente 
fornecida pela chefia do laboratório, seu substituto ou pelas hierarquias superiores. Sua justificativa 
dever ser devidamente registrada. 

NOTA: Os documentos emitidos pela DIAMB são apresentados somente na forma de cópia física. 
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3.1 ORGANIZAÇÃO 

3.1.1 A Divisão de Análises Ambientais - DIAMB é um laboratório de análises de 
radionuclídeos em amostras ambientais do Departamento de Proteção Radiológica Ambiental -
DEPRA. O DEPRA é um departamento pertencente ao Instituto de Radioproteção e Dosimetria -
IRD, da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, subordinado à Secretaria de Assuntos 
Estratégicos - SAE, situado na cidade do Rio de Janeiro. 

3.1.2 O DEPRA tem como atribuição principal a monitoração radiológica ambiental nas 
circunvizinhanças de instalações nucleares. Realiza pesquisas científicas nos campos de 
radioecologia e meio ambiente em geral. E por meio da DIAMB, desenvolve, implanta e otimiza 
métodos de análises de amostras ambientais e medidas de radiação no ambiente. 

3.1.3 Descrição da Área física das instalações da DIAMB: 

a) Escritório da Chefia da DIAMB; 
b) Escritório de apoio técnico-administrativo; 
c) Laboratório para análise de elementos estáveis; 
d) Laboratórios de radioquímica para análises de radionuclídeos de baixa atividade; 
e) Laboratório de instrumentação nuclear para análises de radionuclídeos de baixa atividade; 
f) Laboratório para desenvolvimento de técnicas radioanalíticas; 
g) Laboratório para preparação, estocagem e montagem da amostra para análise; 
h) Salas do Setor responsável pelo Setor de Garantia da Qualidade dos resultados das análises 

realizadas pela DIAMB; 
i) Outros escritórios para acomodação do pessoal. 

3.1.4 Resumo da finalidade da operação e extensão dos ensaios realizados pelo 
Laboratório: 

O Departamento de Proteção Radiológica Ambiental (DEPRA) por meio de suas duas 
Divisões: Divisão de Radioecologia (DIREC) e Divisão de Análises Ambientais (DIAMB), tem 
as seguintes atribuições: 

• monitoração radiológica ambiental nas circunvizinhanças de instalações nucleares; 

• atuação em situações de emergências radiológicas, nos casos em que houver contaminação 
para o meio ambiente; 
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• desenvolvimento de pesquisas na área de radioproteção e modelagem ambiental, atuando 
como uma Unidade de um Instituto de Referência na área de radioproteção; 

• investigação de problemas relacionados à eventual contaminação do meio ambiente com 
impacto na dose populacional; 

• otimização e implantação de técnicas analíticas para medição da radioatividade em amostras 
ambientais; 

• condução do Programa Nacional de Intercomparação de Resultados de Análises de 
Radionuclídeos em Amostras Ambientais em cooperação com o Laboratório Nacional de 
Metrologia das Radiações Ionizantes (LNMRI). 

Escopo deste Manual: 

Em todos as atividades mencionadas em que existe a participação efetiva do DEPRA, o 
objetivo é a saúde do público em geral, e a tomada de decisão é fundamentada pelos resultados 
dos laboratórios de análises de radionuclídeos da DIAMB, de maneira que o escopo deste 
Manual é somente tratar da Qualidade destas análises ou ensaios. 

3.1.5 Relação dos métodos de ensaios realizados pela DIAMB: 

1. ME-001 
2. ME-002 
3. ME-003 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

ME-004 
ME-005 
ME-006 
ME-007 
ME-008 
ME-009 

10. ME-010 
11 ME-011 
12. ME-012 
13 ME-013 
14. ME-014 

Determinação espectrofotométrica de tório com arsenazo Hl; 
Determinação espectrofotométrica de tório com arsenazo Hf; 
Método seqüencial para determinação de P b 2 1 0 (chumbo) e isótopos de Urânio, 
tório e rádio em amostras ambientais; 
Determinação radioquímica de 1 1 3 1 (Iodo); 
Determinação radioquímica de Sr 9 0 (Estrôncio); 
Determinação fluorimétrica de Urânio natural; 
Determinação de H 3 (Tritio); 
Determinação radioquímica de Ra 2 2 6 (Rádio); 
Determinação simultânea de Pb 2 1 0 (Chumbo) e isótopos de rádio em amostras 
ambientais; 
Determinação radioquímica de P o 2 1 0 (Polônio); 
Determinação de isótopos de plutónio; 
Determinação de Sr 8 9 e Sr 9 0; 
Determinação direta dos metais por espectrofotometria de absorção atômica; 
Determinação de potássio por fotometria de chama; 

121 



ird 
MANUAL DA QUALIDADE 

PARA LABORATÓRIO 

DATA DE 
EMISSÃO: 

EMITIDO 
POR: 

EDIÇÃO/ 
REVISÃO: 

N°DA 
FOLHA: 

DIAMB 15/07/97 SGQ 1/0 3 / 9 

CAPITULO: TITULO: 

3 ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

15. ME-015 Determinação de radionuclídeos por espectrometria gama; 
16. ME-016 Determinação de radionuclídeos por espectrometria alfa; 
17. ME-017 Determinação de radionuclídeos por alfa e beta total. 

3.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ORGANOGRAMAS 

3.2.1 Estrutura Organizacional da DIAMB - Divisão de Análises Ambientais 

Chefe de Divisão, 
.Gerente Técnico 

Setor de Apoio 
Técnico-Administrativo 

Supervisão de 
Preparação de Amostras 

Supervisão 
de Radiometría 

Supervisão 
de Radioquímica 

Gerente da 
Qualidade 

Supervisão de 
Garantia da Qualidade 

Pessoal Técnico Pessoal Técnico Pessoal Técnico Pessoal Técnico I 
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3.2.2 Estrutura Organizacional do DEPRA - Departamento de Proteção Radiológica 
Ambiental 

Chefe de Departamento 

DIAMB 

Setor de Apoio 
Técnico-Administrativo 

DIREC 

Apoio 
Administrativo 

Supervisão de Preparação 
de Amostras 

Supervisão de 
Radiometría 

Supervisão de 
Radioquímica 

Supervisão de Garantia 
da Qualidade 

Supervisão de Controle 
da Monitoração 

Supervisão 
de Modelagem 

Supervisão de 
Gestão Ambiental 

Supervisão de 
Processos Ambientais 
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3.2.3 - Estrutura Organizacional do IRD - Instituto de Radioprotecão e Dosimetria 
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3.2.1 - Estrutura Organizacional da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear 

Comissão 
Deliberativa 

DJtS 

S.L.C 

I.R.D 

DISTRITOS 

D.P.D D.A.L 

C.D.T.N 

I.E.N 

I.P.E.N 

S.R.H 

Superintedència I 
de Informática I 

Superintendência 
de Infra-Estrutura 

Angra dos 
Reis 

Goiânia Fortaleza Poços de Caldas Recife 

3.3 GERENCIAMENTO-PESSOALDE GERÊNCIA 

3.3.1 A descrição de cargos, qualificações, treinamento e experiência necessária para o Gerente 
Técnico, Gerente da Qualidade, outras funções Gerenciais e do pessoal técnico do laboratório estão 
descritos nos registros de treinamento e qualificações. 

3.3.2 O Gerente Técnico é responsável pelas operações globais da DIAMB a fim de assegurar 
que os critérios do INMETRO sejam atendidos. 

3.3.3 O Gerente da Qualidade tem responsabilidade de assegurar que os critérios da Norma NI-
DINQP-024 sejam atendidos nas operações diárias, tendo acesso ao mais alto nível da Gerência, o 
qual tem as decisões sobre a política e recursos do Laboratório e ao Gerente Técnico, neste caso, o 
próprio chefe da DIAMB. 
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3.3.4 Neste campo deverá conter a assinatura dos ocupantes dos cargos autorizado peio 
Laboratório e reconhecido pelo EVMETRO como competentes para assinar relatórios ou 
certificados de ensaios, e ter responsabilidade pelo seu conteúdo. 

3.4 GERENCIAMENTO - GERAL 

3.4.1 A DIAMB segue procedimentos documentados para o gerenciamento geral e descrição da 
previsão da designação de pessoal substituto para as funções de Gerência Técnica, Gerência da 
Qualidade e Supervisores de Setores, de maneira que na ausência destes, a qualidade de seus 
serviços não seja afetada. Para cumprir o mesmo objetivo, os técnicos devem ter experiência para 
desempenhar tantos métodos de ensaios, quantos sejam necessários para que, haja sempre um 
técnico substituto capacitado para desempenhar ensaios cobrindo eventuais ausências, 

3.4.2 Nos próprios registros de treinamento e qualificações deve constar a descrição das 
responsabilidades de todo o pessoal do Laboratório; 

3.4.3 A fim de garantir que o pessoal esteja livre de quaisquer pressões comerciais, financeiras ou 
de outra natureza que possam influenciar e/ou afetar suas decisões ou os resultados de seu trabalho; 
é política da DIAMB que nenhum funcionário possa ter qualquer interesse particular nos serviços 
de análises. O Chefe de Divisão, seu substituto ou, em situações especiais, hierarquias superiores, 
determina as prioridades das análises de forma que a Qualidade dos serviços do Laboratório não 
seja negativamente afetada; 

3.4.4 Todas as informações relativas ao cliente devem ser tratadas de maneira confidencial, a 
menos que determinado, por lei, de outra maneira. Da mesma forma o Laboratório segue 
procedimentos documentados para garantir a proteção aos direitos de propriedade e às informação 
confidenciais, e de outros aspectos de segurança do Laboratório. 

3.5 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

3.5.1 De modo a fornecer um gerenciamento eficaz das atividades administrativas, são 
documentados alguns procedimentos e formuladas as seguintes políticas: 

a) procedimentos documentados que tratam da passagem das informações passadas do cliente para 
o pessoal do Laboratório; 
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b) procedimentos documentados que tratam dos recursos e programação dos serviços de ensaios 
do Laboratório que garante, iclusive que a DIAMB analisa criticamente todos os novos 
trabalhos, antes de implementá-los, de maneira a garantir as condições e a existência de recursos 
necessários; 

c) procedimento documentado que trata do manuseio e controle das amostras para análise, o qual 
inclui condições para a garantia da correlação exata das amostras, resultados e relatórios ou 
certificados; 

d) A DIAMB segue formulário próprio para solicitação de análise, a fim de que sejam registradas 
as informações do cliente, assegurando desta maneira, o atendimento adequado dos serviços de 
ensaios com suas especificações e requisitos; 

e) Ao término das análises, os certificados e relatórios de análises são entregues aos clientes após 
aprovação pelo pessoal competente, sendo que uma cópia é entregue ao cliente e a outra é 
arquivada no Setor de Apoio Técnico-administrativo por, no mínimo, 5 (cinco) anos. 

f) Todos os relatórios e certificados de ensaios; serão conservados em confidencialidade ao cliente; 

g) procedimento documentado para tratamento de reclamações e não-conformidades. 

3.6 PESSOAL - QUALIFICAÇÕES E TREINAMENTO 

3.6.1 A DIAMB segue critérios gerais em seus registros de qualificações que determina o 
compromisso do pessoal e sua designação às respectivas atribuições. 

3.6.2 Estes registros também descrevem a descrição e especificação das qualificações acadêmicas 
e/ou profissionais, treinamento e experiência do pessoal técnico e de gerência. 

3.6.3 A DIAMB através do secretário do setor de Secretária e Apoio Técnico, mantém registros 
do pessoal de maneira à identificar as necessidades de qualificação acadêmica e/ou profissional, 
treinamento, experiência e habilidades específicas suficiente para executar suas funções, que será 
prontamente atualizada e disponível para avaliação da necessidade de reciclagem do pessoal. Nos 
casos em que, para certos tipos de ensaios, houver exigência do LNMETRO com relação à 
certificação de pessoal, este também passará a ser um requisito de controle; 
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3.6.4 Nos registros devem constar os ensaios que o pessoal está apto à realizar, assim como, os 
equipamentos que está apto à operar. 

3.6.5 E política da DIAMB que todo o pessoal recém contratado tenha escolaridade suficiente 
para executar suas atividades de rotina. O treinamento específico será realizado durante 3 (três) 
meses sob a responsabilidade de seu supervisor direto. Durante este período, este técnico não 
poderá realizar análises de rotinas, somente ensaios de amostras de intercomparações, amostra de 
referência certificada ou amostra já analisada. 

3.6.6 O chefe da DIAMB será o responsável pela implantação do programa de treinamento que 
estará sob a supervisão dos supervisores dos respectivos setores ou do próprio chefe da DIAMB 
quando apropriado. 

3.6.7 O pessoal do laboratório é continuamente avaliado pelo seu desempenho nas análises de 
intercomparação, pelos esquemas de controles internos da qualidade e em último caso, por 
amostras de referência certificados. Verificando que estão ocorrendo desvios reincidentes por 
motivos técnicos, este técnico será re-treinado em suas funções por meio de supervisionamento 
direto até que seja verificado o retorno à situação de controle. Outras necessidades de treinamento 
serão verificadas através de novas necessidades do laboratório. 

3.6.8 Os registros de treinamento arquivados, controlados e atualizados pelo Setor de apoio 
Técnico Administrativo, contém as seguintes informações: 

a) Nome; 
b) Cargo/Função; 
c) Qualificações Acadêmica e Profissional; 
d) Treinamento; 
e) Experiência Profissional; 
f) Ensaios que está apto à executar; 
g) Equipamentos que está apto a operar. 
h) Necessidades de treinamento. 
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4.1 FINALIDADE 

• Auditorías da Qualidade: 

são verificações periódicas realizadas no Laboratório para assegurar que as políticas e os 
procedimentos descritos no Manual da Qualidade estão sendo seguidos. Todas as atividades e 
responsabilidades cobertas pela Norma de Credenciamento do INMETRO, NI-DINQP-024 devem 
ser auditadas. 

• Análise Crítica do Sistema da Qualidade: 

E o exame do Sistema da Qualidade do Laboratório para assegurar que o Sistema atende a 
Norma dó INMETRO, NI-DINQP-024, continuamente. 

4.2 RESPONSABILIDADE 

4.2.1 É de responsabilidade do Gerente da Qualidade, assim como, dos Supervisores; o 
planejamento, organização e condução da auditorias da qualidade. Para este propósito, os auditores 
devem ser treinados e sempre, realizar a auditoria em áreas independentes das atividades que 
executa. 

4.2.2 E de responsabilidade do Gerente da qualidade verificar se todas as ações corretivas 
exigidas pela auditoria foram completadas, de maneira que não haja qualquer ação corretiva 
pendente para a próxima auditoria. 

4.2.3 O chefe da DIAMB e Gerente Técnico, o Gerente da Qualidade e os Supervisores; são 
responsáveis por organizar e conduzir a análise crítica do Sistema da Qualidade. 

4.2.4 O Gerente da Qualidade é o responsável por assegurar que as análises críticas são 
registradas, incluindo todas as ações requeridas. 

4.3 IMPLEMENTAÇÃO 

4.3.1 As análises críticas devem ser planejadas para estabelecer quais mudanças, caso haja, são 
necessárias para assegurar que planos da qualidade para o laboratório continuam a reunir as 
necessidades do laboratório e a manutenção do credenciamento perante e o INMETRO. O Sistema 
da Qualidade pode precisar de modificações devido a mudanças ocorridas ou as que sejam 
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esperadas na DIAMB, tais como: infra-estrutura, pessoal, equipamentos, instrumentos, 
procedimentos, políticas, atividades ou rotina de trabalho do laboratório. A necessidade de 
mudanças no Sistema da Qualidade pode ser também indicada quando os resultados de todas as 
auditorias internas e externas e visitas do INMETRO forem consideradas. 

43.2 O Sistema da Qualidade da DIAMB será analisado criticamente 1 (uma) vez por ano para 
garantir a continuidade de sua adequação aos critérios do INMETRO, aos requisitos dos clientes, 
porém, principalmente para levantar as suas necessidades de melhorias. 

4.3.3 Os Registros das auditorias internas, não-conformidades e ações corretivas são 
documentados. O Gerente da Qualidade é o responsável pelas ações tomadas relativas a este 
registro. Os registros gerados à partir da análise crítica do Sistema da Qualidade será guardado por, 
no mínimo, 5 (cinco) anos. 

4.3.4 Como uma das ferramentas para verificação do Sistema da Qualidade são realizadas de 
acordo com o procedimento documentado a metodologia para as auditorias que são realizadas no 
Sistema da Qualidade. A auditoria da qualidade é realizada semestralmente para a verificação da 
eficácia do Sistema da Qualidade por pessoal treinado e independente das atividades que executa. 

4.3.5 Para este propósito, A DIAMB mantém procedimentos documentados e seus respectivos 
registros. As auditorias da qualidade são realizadas semestralmente no Sistema da Qualidade. Não 
somente, os resultados de auditorias mas, sempre que forem observados resultados incorretos ou 
duvidosos obtidos à partir das verificações do controle da qualidade, estes problemas são sempre 
discutidos entre a Gerência da Qualidade, os supervisores, técnicos responsáveis pelas análises e 
pelo Gerente Técnico quando apropriado. Quando pertinente, devem ser tomadas ação corretivas, 
além de notificar o cliente do fato. 

43.6 Os supervisores são os responsáveis, no laboratório, pelo desenvolvimento, implementação, 
verificação e atualização do Sistema da Qualidade. Para este propósito, estes supervisores devem 
juntamente com o gerente da qualidade, resolver as questões relativas à qualidade. 

4.4 PLANEJAMENTO E DOCUMENTAÇÃO 

4.4.1 A DIAMB mantém documentados, os registros do planejamento, implementação e 
resultados das atividades referidas na seção 4.3. 

4.4.2 A DIAMB mantém os formulários utilizados pelo Laboratório para a auditoria da 
qualidade, análise crítica, monitoração de dados internos e atividades relacionadas. 
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4.4.3 Cópia dos programas do Laboratório para: auditoria interna da qualidade, análise crítica do 
Sistema da Qualidade e, quando apropriado, para auditorias da qualidade externas e avaliações. 

4.5 SISTEMAS DE CONTROLE DA QUALIDADE 

4.5.1 A DIAMB segue procedimentos documentados para a realização de esquemas de 
controle internos e externos da qualidade. Nestes procedimentos estão definidos a forma e 
periodicidade de utilização de tais esquemas, os quais estão descritos a seguir: 

a) Materiais de Referência Certificados e Padrões de Referência: 

A utilização dos materiais de referência certificados (MRC), são utilizados para que durante 
o desenvolvimento de um método de análise e após a verificação de sua precisão através de ensaios 
em matrizes simples; a verificação da exatidão e a incerteza associada possa ser avaliada (processo 
de validação). 

A sua utilização é também realizada quando através de análises de amostras de 
intercomparação, entre outros testes, seja verificado desvios reincidentes tais que se faça necessária 
a sua reutilização e posteriormente a avaliação dos possíveis problemas. Esta utilização fica 
limitada a sua disponibilidade com relação a abrangência de todos os radionuclídeos e do custo 
elevado. 

O MRC pode também ser utilizado para verificar o desempenho individual do pessoal do 
Laboratório. 

b) Programa de Comparação Interiaboratorial ou Programa de Intercomparação: 

A DIAMB participa de programas de comparações interlaboratoriais (programa de 
intercomparação) de resultados de análises de radionuclídeos em amostras ambientais e de 
efluentes, com os seguintes Órgãos Nacional e Internacional: 

• Programa Nacional de Intercomparação de Resultados de Análises de Radionuclídeos em 
Amostras Ambientais (PNI / IRD / CNEN) - Brasil; 

• International Atomic Energy Agency - IAEA, Seibersdorf, Áustria; 

• Environmental MeasurementsLaboraratory-EML/U.S.DOE, New York, E.U.A.; 

• World Health Organization / International Reference Center - WHO / IRC - Le Vesinet, França; 
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• Bundesant fur strahlenschutz - BfS, BGA / PTB - Berlim, Alemanha. 

NOTA: O procedimento documentado identifica os seus registros e resultados de ações tomadas. 

c) Reensaio de amostras retidas 

As amostras após analisadas ficarão retidas por, no mínimo, 1 (um) ano de maneira que 
caso sejam verificadas anormalidades próximas ao período da análise de determinadas 
amostras, tais amostras retidas possam ser reensaiadas e, uma vez verificado erros nos 
resultados de ensaios, estes possam ser prontamente corrigidos. 

d) Análise de amostras duplicatas 

Uma segunda alíquota de uma amostra que tenha aproximadamente a mesma massa ou 
volume da primeira alíquota e é analisada para o mesmo radionuclídeo. O laboratório realiza a 
análise em duplicata da amostra a fim de verificar a contínua precisão da análise. 

e) Ensaio do método em branco 

O método em branco consta uma amostra liquida que contém agua de-ionizada no mesmo 
volume utilizado para amostras líquidas, ou uma matriz de solo, sedimento, etc. Processados por 
todo o método de ensaio. O volume ou peso do branco deve ser aproximadamente igual da amostra 
processada. A análise em branco é realizada, a fim de que seja verificada possível contaminação, © 
seja na vidraria utilizada, nos reagentes e até mesmo nos detetores. 

f) Amostra de Controle: 

Os Materiais de refererência secundários ou amostras de controle são também utilizados 
para a verificação da continuidade da exatidão e precisão do desempenho analítico. 

g) Amostra Padrão de Referência: 

E uma amostra, cuja a concentração de sua atividade é conhecida pela Gerência de Garantia 
da Qualidade, porém desconhecida ao analista. Essas amostras são utilizadas para a verificação da 
exatidão e precisão da análise. 
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h) Uso de Técnicas Estatísticas 

A DIAMB utiliza técnicas estatísticas estabelecidas para a avaliação do desempenho dos 
instrumentos e dos controle internos e externos da qualidade realizadas. 
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5 EQUIPAMENTO 

5.1 EQUIPAMENTO DE ENSAIO 

5.1.1 A DIAMB utiliza equipamentos próprios de ensaios adequados às sua atividades de ensaio. 
Tais equipamentos são devidamente identificados. A DIAMB segue procedimentos documentados 
necessários às suas adequadas operações. 

5.2 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO 

5.2.1 Os procedimentos documentados definem a sistemática utilizada para todos os 
equipamentos de ensaios novos antes de serem colocados em serviço pelo laboratório. 

5.2.2 Os equipamentos sujeitos à calibração devem possuir uma identificação contendo a data da 
última e da próxima calibração. 

5.2.3 Todo equipamento deve receber manutenção adequada, para garantir proteção contra 
corrosão e outras causas de deterioração. A DIAMB segue procedimentos próprios documentados 
para a realização de manutenção periódica dos equipamentos. 

5.3 REGISTROS DOS EQUIPAMENTOS 

5.3.1 A DIAMB por meio de registros mantém identificação e inventário dos principais 
equipamentos utilizados nas análises de radionuclídeos. Cada equipamento possui registros 
contendo as seguintes informações: 

a) nome do equipamento; 
b) nome do fabricante; 
c) identificação do tipo, n° de série e identificação individual; 
d) datas de recebimento e colocação em serviço; 
e) localização atual no laboratório para os equipamentos portáteis e móveis, quando não em uso; 
f) condição em que se encontrava quando foi recebido (novo, usado ou recondicionado); 
g) identificação das instruções do fabricante; 
h) identificação dos procedimentos aplicáveis (operação, manutenção e calibração); 
i) datas da última e da próxima datas da última e da próxima calibração e seus resultados e 

observações; 
j) datas da última e da próxima manutenção preventiva, quando aplicável, seus resultados e 

observações; 
k) histórico dos danos, defeitos, modificações e reparos; 
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5 EQUIPAMENTO 

1) informação relativa a situação patrimonial do equipamento (próprio, de terceiros, leasing, 
empréstimo, etc). 

NOTA: A Manutenção destes registros é de responsabilidade da Supervisão de Radiometría ou da 
Supervisão de Radioquímica quando estiver no caso da "NOTA" do item 2.3.2. 

5.4 AUTORIZAÇÃO PARA USO 

5.4.1 A DIAMB mantém uma relação nominal dos usuários autorizados, assim como, todas as 
restrições no uso do equipamento. 

5.4.2 É somente permitido a utilização dos equipamentos por pessoal treinado. 

SJS CONTROLE 

5.5.1 Qualquer item do equipamento submetido à sobrecarga ou mau uso ou que apresentar 
resultados duvidosos e confirmados por verificação de testes de calibração, intercomparações e 
amostras de referência certificados ou outros, será imediatamente retirado de operação e avaliado o 
seu possível início de mau funcionamento afim de tomar providências quanto à resultados incorretos 
fornecidos à clientes. 

5.5.2 Os procedimentos documentados prevêem que, o equipamento somente será recolocado em 
operação após confirmado como apto através de verificações por meio de esquemas internos e/ou 
externos. Tal sistemática é documentada e o Laboratório deve verificar as conseqüências do mau 
funcionamento nos ensaios anteriores. 
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6 RASTREABILIDADE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO 

6.1 POLITICA 

6.1.1 Os equipamentos do Laboratório devem ser calibrados antes de serem colocados em uso. 

6.1.2 Quando o conceito de rastreabilidade não for aplicável, a DIAMB deve fornecer evidência 
da correlação entre os resultados de ensaios, como exemplo: a participação em programas de 
intercomparação 

6.1.3 Os materiais de referência, sempre que possível, devem ser rastreáveis a padrões nacionais 
ou internacionais, ou a materiais de referência certificados, nacionais ou internacionais. 

6.2 INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

6.2.1 Todas as calibrações dos equipamentos 
associadas aos seus resultados. 

da DIAMB, possuem incerteza das medições 

6.3 CALIBRAÇÃO 

6.3.1 Os padrões de referência utilizados para fins de calibração de equipamentos de 
instrumentação nuclear; são calibrados pelo LNMRL Laboratório de calibração do INMETRO. 

6.4 AUDITORIAS DE MEDIÇÃO E COMPARAÇÕES INTERLABORATORIAIS 

6.4.1 A DIAMB participa de programas de comparações interlaboratoriais de ensaios conforme 
mencionado no item 4.51 

6.5 PROGRAMA DE CALIBRAÇÃO E REGISTROS 

6.5.1 A DIAMB segue procedimentos documentados, os quais estabelecem um programa de 
calibração e verificação de todos os seus equipamentos, de modo a garantir que as medições feitas 
no Laboratório são rastreáveis à padrões nacionais ou internacionais. 

136 



A A 
ir d 

MANUAL DA QUALIDADE 
PARA LABORATÓRIO 

DATA DE 
EMISSÃO: 

EMITIDO 
POR: 

EDIIÇAO/ 
REVISÃO: 

N°DA 
FOLHA: 

DIAMB 15/07/97 SGQ 1/0 1 /2 

CAPITULO: TITULO: 

7 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS PARA ENSAIOS 

7.1 POLÍTICA E ABRANGÊNCIA 

7.1.1 Os métodos de análises utilizados pela DIAMB, descritos no item 3.1.5, são métodos que 
foram desenvolvidos pelo próprio laboratório. Para este objetivo a DIAMB segue procedimentos 
documentados para validação dos métodos de ensaios e dos procedimentos requeridos para 
manuseio e acondicionamento da amostra, preparação da amostra para análise e estimação da 
incerteza 

7.1.2 O pessoal deve, sempre que possível, utilizar métodos e procedimentos que estejam 
atualizados que tenham sido estabelecidos como Norma. 

7.1.3 Os métodos de ensaio e procedimentos que não estejam estabelecidos como Norma ou 
quando especificações da Norma precisarem de amplificação, tais métodos e procedimentos devem 
ser documentados para extensão necessária para assegurar a própria implementação e consistência 
da aplicação. 

7.1.4 A DIAMB segue procedimentos documentados disponíveis, para: 

a) o uso e operação de todos os equipamentos; 
b) estocagem e preparação das amostras de ensaios; 
c) métodos de ensaios; 
d) análises de dados de ensaios; 
e) cálculo da incerteza de medição. 

7.2 DISPONIBILIDADE 

7.2.1 Todas os Métodos e procedimentos, Normas de especificações, métodos internos e outras 
informações importantes, estarão sempre disponíveis ao pessoal do Laboratório. Exceto, quando 
houver prescrição em contrário pela Chefia da DIAMB. 

7.3 DOCUMENTAÇÃO DE MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

7.3.1 Sempre que os métodos de ensaios internos forem utilizados. Estes, deverão ser 
previamente validados antes de sua utilização na rotina. O Gerente da Qualidade somente poderá 
emitir os métodos de ensaios após a sua completa validação e aprovado pelo pessoal técnico 
envolvido neste processo. 
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7 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS PARA ENSAIOS 

7.3.2 A DIAMB segue procedimentos documentados para descrever sistemática para emissão, 
alteração, atualização, recuperação, análise crítica e aprovação dos métodos de ensaios e 
procedimentos, Normas de especificações e outras informações importantes. 

7.33 Estes procedimentos à serem seguidos, assegura que os requisitos dos clientes são 
completamente compreendidos antes do começo do trabalho e que, são confirmados por escrito. 

7.3.4 A DIAMB não possui quaisquer procedimentos validados para o método de coleta da 
amostra, visto que, tanto os clientes internos e externos, já fornecem as amostras após terem sidas 
coletadas por eles próprios. Portanto, a coleta não é de responsabilidade do Laboratório. 

7.4 INTEGRIDADE DOS DADOS 

7.4.1 Todos os dados de ensaios são armazenados e mantidos em segurança, de modo que suas 
integridades sejam mantidas, particularmente os dados mantidos armazenados em computador. 

7.4.2 Para atender ao mesmo objetivo, todos os cálculos e transferências de dados devem ser 
checados apropriadamente. 

7.5 INCERTEZA DOS RESULTADOS 

7.5.1 Todos os relatórios e certificados de ensaios emitidos ao cliente devem conter as incertezas 
associadas à seus respectivos resultados. 
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8 ACOMODAÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBIENTE 

8.1 ACOMODAÇÃO E CONDIÇÕES 

8.1.1 É intenção do Laboratório fornecer acomodação e condições para todo o pessoal, 
contribuindo para o próprio desempenho de suas respectivas atribuições. 

8.1.2 De acordo com o procedimentos documentados, são descritas todas as condições 
ambientais requeridas para cada situação especial de ensaios e para os equipamentos de medições, 
de forma não invalidar os resultados de ensaios. Para este propósito, sempre que necessário, serão 
instalados equipamentos de controle e registro para a manutenção dos parâmetro mantidos sob 
controle. 

8.1.3 Tais procedimentos são também descrevem os procedimentos para a monitoração de todas 
as condições mantidas controladas, as quais poderiam afetar o desempenho dos ensaios. 

8.2 REGISTROS 

8.2.1 A DIAMB mantém documentos contendo registros das condições ambientais mantidas 
controladas. 

8.3 ACESSO 

8.3.1 O acesso às dependências dos laboratórios da DIAMB por clientes ou visitantes, somente 
poderá ser realizado em companhia do pessoal do Laboratório e no horário normal de{ 

funcionamento de suas atividades, exceto sob condições claramente especificadas pela Chefia, seu 
substituto ou hierarquias superiores. Pode eventualmente ocorrer que, em situações especiais, haja 
restrições ao acesso do próprio pessoal do Laboratório em determinadas áreas, também em 
situações claramente especificadas conforme mencionado. Este controle de acesso tem a finalidade 
de evitar o conflito com as regras de confidencialidade e de segurança. 

8.3.2 Quando houver a necessidade de restrição de acesso do pessoal em determinadas áreas do 
Laboratório, a Chefia da DIAMB emitirá uma relação das pessoas autorizadas sob condições de 
permissão específicas. 

8.4 ORGANIZAÇÃO 

8.4.1 A DIAMB assegura que são tomadas medidas no sentido da manutenção e conservação e 
limpeza do Laboratório. 
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9 MANUSEIO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE 

9.1 RECEPÇÃO E MANUSEIO DAS AMOSTRAS 

9.1.1 A DIAMB segue procedimentos documentados para a recepção e manuseio das amostras, 
no qual estão definidos: 

a) recebimento, registro e manuseio das amostras de ensaios; 
b) transferência e retomada das amostras do Setor de preparo de amostras para os laboratórios de 

análises; 
c) transferência da amostras de calibração entre diferentes seções do Laboratório; 
d) amostragem, transporte, acondicionamento, associação e proteção das amostras apropriadas; 
e) procedimentos para evitar a sua contaminação e / ou deterioração. 

9.2 IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS 

9.2.1 As amostras ao serem recebidas pela DIAMB são identificadas em termos de: 

a) protocolo; 
b) nome do cliente; 
c) tipo de amostra; 
d) massa ou volume da amostra; 
e) radionuclídeos à serem analisados; 
f) o tempo de retenção da amostra definido pelas partes envolvidas, caso a amostra tenha que ser 

retida por mais de 1 (um) ano. 

9.3 CONDIÇÃO NO RECEBIMENTO 

93.1 A amostra recebida do cliente externo deve sempre constar os dados relativos a todos os 
passos necessários para a análise para que não haja qualquer dúvida. Estes registros devem conter 3 
(três ) vias para as seguintes finalidades: A la. via pertencente ao cliente é assinada pelo próprio e 
pelo responsável pelo recebimento, indicando o acordo de ambas as partes com os parâmetros para 
análise. A 2a. via é arquivada pela DIAMB por 5 (anos). A 3a. via é anexada a própria amostra para 
ser entregue a Sala de Amostras, de maneira que haja uma correta identificação da amostra aos seus 
registros. 

9.3.2 A amostra recebida do cliente interno deve conter os mesmos procedimentos. 
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9 MANUSEIO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE 

9.3.3 Cliente interno: 

A Divisão de Radioecologia - DIREC atua como cliente interno da DIAMB, nos casos 
em que as solicitações de análises de radionuclídeos são para: 

a) cumprimento de Programa de Fiscalização Ambiental; 
b) pesquisas na área de proteção radiológica e modelagem ambiental. 
c) solicitação através de outros setores da CNEN. 

9.3.4 Cliente externo: 

O DEPRA, através da DIAMB, também é responsável pela certificação da 
concentração de radionuclídeos em alimentos para consumo humano e outros insumos de 
acordo com os limites de radioatividade estabelecidos, tanto para exportação, como para 
importação. Neste caso, trata-se de clientes externos, em geral, empresas responsáveis por 
importação e exportação de alimentos e outros insumos. 

O DEPRA, através da DIAMB, realiza outros tipos de análises esporádicas de insumos 
de acordo com políticas estabelecidas pela CNEN e de acordo com suas necessidades. 

9.4 DISPOSIÇÃO 

9.4.1 Após a análise da amostra, ela ficará retida por no mínimo 1 (um) ano para que, qualquer 
eventual correção possa ser feita por meio de reanalises. Após este período, a amostra poderá ser( 

descartada a qualquer momento, exceto quando houver algum tipo de acordo com o cliente no 
sentido que a amostra, ou seja devolvida ou seja mantida por um tempo maior para qualquer tipo de 
verificação posterior, mantendo desta forma, a amostra em condições adequadas. 
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10 REGISTROS 

10.1 SISTEMA 

10.1.1 Os registros de ensaios contém informações suficientes tais que, os ensaios possam ser 
repetidos sob condições próximas do ensaio original, assim como, a identificação de todo o pessoal 
envolvido em todo o processo. 

10.1.2 A DIAMB estabelece em mantém procedimentos documentados para identificar, coletar, 
indexar, acessar, arquivar e armazenar, manter e dispor os registros da qualidade, de acordo com as 
suas características particulares e de acordo com as disposições legais em vigor. Os registros da 
qualidade são mantidos para demonstrar conformidade com os requisitos especificados e a efetiva 
operação do sistema da qualidade. 

10.2 REGISTRO DAS INFORMAÇÕES 

10.2.1 O registro dos dados originais das medições devem ser mantidos. Estes devem conter 
necessariamente as seguintes informações: 

a) nome da entidade responsável pelo Laboratório; 
b) nome do laboratório; 
c) número e data do recebimento do serviço (por exemplo: ordem de serviço, protocolo, etc); 
d) identificação da amostra; 
e) identificação do método de ensaio; 
f) dados originais obtidos (leituras); 
g) cálculos; 
h) data e assinatura do executor do trabalho. 

10.2.2 Todas as informações importantes, os vários tipos de observações e cálculos são mantidos 
registrados por meio de cadernos de anotações. Tais informações devem ser suficientes para que, 
quando a repetição de um ensaio for necessário, ele possa ser realizado. 

10.2.3 Os erros nos registros originais nunca dever ser apagados ou suprimidos. Devem ser 
alterados, riscando-se a anotação errada e colocando o dado correto ao lado. Estas alterações 
devem ser rubricadas e, se possível e necessário, anotadas as razões das alterações. 

10.2.4 Todos os registros impressos por computador ou calculadora, gráficos e outros devem ser 
datados, rubricados e anexados aos registros das medições. 
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10 REGISTROS 

10.2.5 A conversão dos resultados das medições para o Sistema Internacional (SI) deve ser 
realizada somente após a anotação ter sido feita na unidade na qual o instrumento foi aferido / 
calibrado. Para tais conversões necessárias, deverão ser utilizados os fatores de conversão 
constantes na publicação do INMETRO, "Sistema Internacional de unidades". 

10.3 PROTEÇÃO 

10.3.1 Todos os registros da qualidade são legíveis, armazenados e mantidos em segurança e em 
confidencialidade ao cliente e prontamente recuperáveis, em condições ambientais adequadas para 
prevenir danos, deterioração ou perda. 

10.4 RETENÇÃO 

10.4.1 O tempo de retenção desses registros, incluindo memórias de cálculo, registro de toda as 
observações originais e uma cópia do relatório ou certificado de ensaios e etc, é de 5 (cinco) anos e 
durante este período, estarão disponíveis para avaliação pelo cliente ou pelo seu representante. 

© 

143 



ird 
MANUAL DA QUALIDADE 

PARA LABORATÓRIO 

DATA DE 
EMISSÃO: 

EMITIDO 
POR: 

EDIIÇAO/ 
REVISÃO: 

N°DA 
FOLHA: 

DIAMB 15/07/97 SGQ 1 / 0 1 / 2 

CAPÍTULO: TITULO: 

11 RELATÓRIOS E CERTIFICADOS DE ENSAIOS 

11.1 POLÍTICA 

11.1.1 Os certificados e relatórios emitidos pelo Laboratório devem ser claros, de forma a 
não dar margem a dúvidas e conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) título do documento; 
b) nome e endereço do Laboratório; 
c) identificação exclusiva do certificado ou relatório (numeração seqüencial), e de cada página / n° 

total de páginas. 
d) identificação do cliente (nome e endereço); 
e) identificação da amostra analisada; 
f) características da amostra; 
g) data de recebimento da amostra e a data da realização do ensaio; 
h) método utilizado; 
i) quaisquer desvios, adições ou exclusões do método, e outras informações importantes; 
j) medições, exames e resultados derivados, auxiliados por tabelas, gráficos, desenhos e 

fotografias, quando apropriadas, bem como quaisquer falhas identificadas; 
k) incerteza de medição (quando apropriado); 
1) nome, assinatura e cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela emissão; 
m) data de emissão do certificado ou relatório de análise; 
n) declaração de que os resultados referem-se somente às amostras ensaiada, quando relevante; 
o) declaração de que o certificado / relatório não deve ser reproduzido parcialmente. 

11.1.2 A DIAMB possui formatos próprios para apresentação dos relatórios e certificados 
utilizados para emissão dos resultados de ensaio, visando a facilitar o entendimento pelo leitor. 
formato do relatório ou certificado é especifico para cada tipo de ensaio e os cabeçalhos são 
padronizados. 

11.2 AUTORIZAÇÃO 

11.2.1 Todos os relatórios e certificados devem ser verificados para, posteriormente serem 
assinados pelo pessoal competente. 

11.2.2 A DIAMB possui uma relação Nominal das pessoas competentes que possuem 
responsabilidade técnica e legal, reconhecidas pelo INMETRO para assinarem os certificados e 
relatórios de ensaios. 
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11 RELATÓRIOS E CERTIFICADOS DE ENSAIOS 

11.3 USO DO LOGOTIPO DO INMETRO 

11.3.1 O certificado e o relatório devem ostentar o logotipo da RBLE quando contiverem, 
exclusivamente, os resultados de ensaio credenciado. 

11.4 CERTIFICADOS / RELATÓRIOS SUPLEMENTARES 

11.4.1 Caso seja confirmado desvios nos resultados emitidos o Laboratório deve emitir novo 
relatório ou certificado, contendo as alterações necessárias. 

11.5 VALIDADE DOS CERTIFICADOS / RELATÓRIOS 

11.5.1 O Laboratório deve informar ao cliente, o mais rápido possível e por escrito, sobre 
quaisquer problemas que possam gerar dúvidas sobre os relatórios ou certificados de ensaios 
emitidos. 

11.6 TRANSMISSÃO DOS RESULTADOS 

11.6.1 A DIAMB segue procedimentos documentados para se assegurar de que o seu pessoal 
garanta a preservação da confidencialidade, quando os clientes solicitarem resultados de ensaios por 
telefone, Fax ou outros meios eletrônicos ou eletromagnéticos. 
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12 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES E NÃO-CONFORMIDADES 

12.1 POLÍTICA 

12.1.1 Todas as não-conformidades observadas pelo pessoal do Laboratório durante o trabalho 
diário ou resultados de auditorias e/ou reclamações recebidas de cliente ou de terceiros serão, 
sempre que possível, tratadas antes de chegar ao cliente. Caso isto ocorra, a DIAMB entrará em 
contato com o cliente para solucionar o problema ocorrido. 

12.1.2 A DIAMB segue procedimentos documentados para o tratamento de reclamações e não-
conformidades. 

12.2 PROCEDIMENTOS 

12.2.1 Sempre que a DIAMB receber reclamações dos clientes e de terceiros sobre suas atividades. 
Estas, devem ser comunicadas ao Chefe e Gerente Técnico da DIAMB ou seu substituto que, 
determinará, em função das áreas afetadas pela reclamação, os seus respectivos supervisores 
responsáveis e a sua imediata solução. 

123 REGISTROS 

123.1 A DIAMB mantém registros de todas as reclamações e não-conformidades detectadas, 
assim como, os seus respectivos tratamentos. 

12.4 AUDITORIAS 

12.4.1 Os procedimentos documentados mencionados no item 12.1.2 prevê que, quando uma 
reclamação gerar dúvidas quanto ao Sistema da Qualidade do Laboratório, as atividades envolvidas 
sejam imediatamente auditadas sob a responsabilidade do Gerente da Qualidade, conforme a seção 
4 (quatro), deste M.Q. 
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13 SUBCONTRATAÇÃO DE ENSAIOS 

13.1 Este requisito não é aplicável à este Manual da Qualidade, pois todos os ensaios são 
realizadas somente nas instalações da DIAMB. No entanto, a DIAMB mantém esta seção para 
esclarecimento aos clientes e ao órgão credenciador, o INMETRO. 
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14 SERVIÇOS DE APOIO E FORNECIMENTOS EXTERNOS 

14.1 POLÍTICA 

14.1.1 A DIAMB segue procedimentos documentados para suprimentos de bens materiais 
(insumos, equipamentos, padrões, etc) e serviços que possam influenciar na qualidade dos serviços 
prestados. Estes procedimentos incluem, no mínimo, os requisitos abaixo: 

a) ordens de compra (descrição e especificações); 
b) avaliação dos fornecedores; 
c) inspeção de recebimento; 
d) documentação (instruções de utilização e de manutenção e os certificados de calibração). 

14.2 REGISTROS 

14.2.1 A DIAMB possui cadastro de todos os fornecedores avaliados, através dos quais são 
obtidos os serviços de apoio (manutenção, assistência, etc) e dos materiais e produtos necessários à 
execução de seus serviços. 
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