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RESUMO
MONDO, André L. Elaboração de proposta de documentos para estruturação um
sistema de gestão da qualidade em um laboratório de ensaios mecânicos do
DAMEC-PB. 2021. 121 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em
Engenharia Mecânica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco,
2021.
Atualmente, existe uma grande necessidade nos laboratórios das instituições de
ensino e pesquisa para que se aproximem do que será encontrado pelo aluno fora
do ambiente universitário, de forma a agilizar o desenvolvimento do aluno. Esse
sistema tão conhecido em empresas, pode ser aplicado também no ambiente
acadêmico, tornando mais confiáveis os resultados de pesquisas realizadas. Este
trabalho têm o objetivo de elaborar documentos para estruturação de um sistema
de gestão de qualidade (SQG) no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UTFPR
câmpus Pato Branco, utilizando prioritariamente a metodologia descrita pela
Norma ISO/IEC 17025:2017. Para assegurar a qualidade das informações
obtidas e formalizar os requisitos do sistema proposto, adotou-se a elaboração de
um Manual de Qualidade (MQ), em que nele conste o modelo de formulário para
registros de documentos e ensaios, os procedimentos operacionais dos
equipamentos e o modelo para registros de informações dos mesmos,
disponibilizados em tal ambiente. Foram estabelecidas as relações entre os itens
das normas, identificadas e analisadas as exigências adicionais e adaptações
necessárias no sistema de gestão. Recomenda-se neste momento, a inserção do
Manual no Laboratório de Ensino e Pesquisa, e posterior aprimoramento conforme
as necessidades observadas.
Palavras-chave: Gestão, Sistema de Qualidade, Manual da Qualidade,
Laboratório de Ensaios Mecânicos.

ABSTRACT
MONDO, André L. Preparation of documents for structuring a quality
management system in a testing laboratory. 2021. 121 p. Course Completion
Work (Bachelor of Mechanical Engineering) – Universidade Tecnológica Federal
do Paraná. Pato Branco, 2021.
Currently, there is a great need in the laboratories of teaching and research institutions
to get closer to what will be found by the student outside the university environment in
order to speed up the student's development. This system, so well-known in
companies, can also be applied in the academic environment, making the results of
researches more reliable. This work aims to prepare the documents for structuring a
quality management system (QMS) in the Mechanical Testing Laboratory of UTFPR
campus Pato Branco, using primarily the methodology described by ISO / IEC 17025:
2017. In order to ensure the quality of the information obtained and formalize the
requirements of the proposed system, it was adopted the elaboration of a Quality
Manual (MQ), in which it contains the model form for records of documents and tests,
the operational procedures of the equipment and the model for record their information,
made available on site. Relationships between the items of the standards were
established, the additional requirements and necessary adaptations in the
management system were identified and analyzed. At this time, it is recommended to
insert the Manual in the Teaching and Research Laboratory, and further improvement
according to the needs observed.
Keywords: Management, Quality System, Quality Manual, Mechanical Testing
Laboratory.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com Souza (2012), a implantação de um Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ), representa a obtenção de uma poderosa ferramenta capaz de criar
condições mais favoráveis para os diversos processos dentro de um laboratório. Além
destes ganhos, evidencia-se também a preocupação com a melhoria contínua dos
processos e serviços fornecidos, através da garantia de ter equipamentos com
manutenção e calibração em dia e de se tomar os cuidados necessários ao realizar
qualquer tipo de ensaio, seguindo as instruções recomendadas para cada processo.
Grochau (2011) aponta que as instituições de ensino e pesquisa, como por
exemplo as universidades, são agentes fundamentais na formação de recursos
humanos com competência técnica, científica e social e na realização de pesquisas,
base para inovações. Fazem parte também do contexto tecnológico do país com
atividades de extensão, através da realização de ensaios em seus laboratórios. Ter
os mesmos em um sistema para reger a qualidade dos ensaios traz mais confiança
nos resultados obtidos nas pesquisas realizadas dentro da instituição.
Entidade privada e sem fins lucrativos, a ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) é membro fundador da Organização Internacional de Normalização
- ISO, da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas - Copant e da Associação
Mercosul de Normalização - AMN. Desde a sua fundação, é também membro da
Comissão Eletrotécnica Internacional – IEC e é responsável pela elaboração das
Normas Brasileiras (ABNT NBR).
Segundo Souza (2012), o laboratório deve padronizar seus serviços para
que funcionem de acordo com especificações e garantam a qualidade no resultado
final, pois a imagem de um laboratório depende fortemente da qualidade contínua de
seus resultados, justificando assim a necessidade crescente da implementação de
sistemas de qualidade baseados nesta norma. Atualmente, a norma ABNT NBR
ISO/IEC 17025:2017 é a norma utilizada pelos laboratórios de todo país para
padronizar os documentos da qualidade e manter os registros de ensaios. Esta norma
apresenta tanto requisitos de gestão relacionados ao funcionamento do sistema de
gestão da qualidade e à administração do laboratório, quanto a requisitos técnicos,
relacionados ao método, calibração dos equipamentos, pessoal e operações
realizadas pelo laboratório.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Elaborar uma proposta de documentos para a estruturação e implantação
de um sistema de gestão da qualidade de acordo com a norma ABNT ISO NBR
17025:2017 para o laboratório de ensaios mecânicos H005 do DAMEC-PB.
1.2.2 Objetivos Específicos
Para atingir o objetivo principal os seguintes objetivos específicos devem
ser alcançados:
i.

elaborar Manual da Qualidade com base na norma ABNT NBR
ISO/IEC 17025:2017 no laboratório de ensaios mecânicos H005 do
DAMEC-PB;

ii.

propor um sistema de registro dos documentos técnicos e da
qualidade do laboratório de ensaios mecânicos H005 do DAMECPB.

iii.

propor um sistema de registro dos equipamentos, contendo as
informações de calibração e do plano de manutenção dos mesmos.

iv.

desenvolver

procedimentos

de

uso

dos

equipamentos

do

laboratório, que fiquem prontamente disponíveis ao usuário.
1.3 JUSTIFICATIVA
A implementação de um sistema de gestão da qualidade (SGQ) que atenda
aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 em laboratórios de
instituições de ensino e pesquisa é importante para que os mesmos assegurem a
produção de resultados confiáveis em seus ensaios. Isto qualifica os trabalhos de
pesquisa e desenvolvimento realizados nos laboratórios, além de formar recursos
humanos mais preparados para o mercado e permitir também que os laboratórios
tenham confiabilidade para gerar relatórios para clientes externos como forma de
arrecadar fundos para manutenção e melhoria do laboratório.
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A implantação de um SGQ em uma universidade, com recursos financeiros
e humanos limitados incita a busca pelo uso de ferramentas simples de serem
utilizadas, com baixo custo, porém eficientes em seu propósito de manter um processo
de melhoria contínua.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 QUALIDADE
Qualidade é um conceito conhecido e valorizado no ramo acadêmico,
mercadológico e gerencial. Sua definição e seus conceitos são abordados por
diferentes estudiosos e de diversas maneiras pela sociedade, pois a percepção de
qualidade dada pelas pessoas é diferente em relação a cada produto ou serviço, uma
vez que esta percepção é formada em função de suas expectativas, necessidades e
até mesmo de suas experiências (VERAS; 2009).
Para Pinto (2016), as mudanças nos padrões e na percepção sobre a
gestão da qualidade são evidentes na literatura e mesmo com a evolução de
estratégias e ferramentas para garanti-la, atender as expectativas dos clientes
continua sendo o escopo central a ser atingido por suas ações. De acordo com Hoyer
e Hoyer (2001), as definições de qualidade apresentadas se dividem em duas
categorias:
i.

a Qualidade como sendo uma simples questão de produção de produtos ou
de prestação de serviços, cujas características mensuráveis satisfazem um
conjunto de especificações já definidas;

ii.

a Qualidade, que independente de suas características mensuráveis, traz
produtos e serviços que satisfazem as expectativas dos clientes.

iii.

em resumo, a primeira categoria significa obtê-la através do atendimento às
especificações e a segunda categoria, através da satisfação dos clientes.

2.1.1 Gestão da Qualidade
A Gestão da Qualidade é um sistema interligado de princípios e
procedimentos com o objetivo de melhorar a qualidade de produtos e serviços das
organizações de modo a atender uma determinada demanda (DE PAULA, 2016). É
definida como um enfoque integrado para alcançar e manter uma saída de alta
qualidade, tendo por objetivo a melhoria contínua dos processos e a prevenção de
falhas em todos os níveis e funções da organização, de modo a atender ou exceder
as expectativas dos clientes (FLYNN; SCHROEDER e SAKAKIBARA,1994). Para
Feigenbaum (1994), em vista dos fatores envolvidos no gerenciamento da qualidade
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a fim de atender às exigências atuais de mercado, é essencial que as organizações
tenham um sistema de gestão definido e bem estruturado que identifique, documente,
coordene e mantenha todas as atividades-chave necessárias para garantir as ações
da qualidade ao longo de todas as operações.
2.2 ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017
A norma ISO 17025 é uma norma que regulamenta a acreditação de
laboratórios de ensaios e de calibração e auxilia no desenvolvimento do seu sistema
de gestão para qualidade, operações técnicas e administrativas. A estrutura e
organização da norma ISO 17025 reflete a preocupação com a qualidade, pois reúne
em apenas uma norma a competência técnica dos laboratórios (EN 45001) e os
requisitos para sistemas de gestão da qualidade (serie 9000).
A norma ISO 17025 tem por objetivo especificar os requisitos gerais para a
competência em realizar ensaios e/ou calibrações, incluindo amostragem, bem como
cobrir ensaios e calibrações realizados utilizando métodos normalizados, métodos
não-normalizados e métodos desenvolvidos pelo próprio laboratório (MAGALHÃES;
NORONHA, 2006). É uma norma aplicável a todas as organizações que realizam
ensaios e/ou calibração, incluindo laboratórios de primeira, segunda e terceira partes
e laboratórios onde o ensaio e/ou calibração são parte da inspeção e da certificação
do produto (ABNT, 2017). É também aplicável a todos os laboratórios
independentemente do número de pessoas ou da extensão do escopo das atividades
de ensaio e/ou calibração.
Laboratórios utilizam a ISO 17025 no desenvolvimento do seu sistema de
gestão para qualidade, operações técnicas e administrativas. A implantação de um
sistema da qualidade segundo a norma traz benefícios e muitas vantagens, melhora
a organização interna do laboratório, desde aspectos documentais, de execução de
serviços e definição de responsabilidades para cada uma dentro do laboratório, com
isso aumenta significativamente a produtividade da equipe do laboratório e faz
aumentar a confiabilidade metrológica dos resultados e a segurança do cliente pelo
laboratório, com isso o laboratório passa a ter maior competitividade, pois há uma
maior aceitação de seus relatórios e certificados emitidos (GROCHAU, 2011).
A implantação de um sistema da qualidade conforme a ISO 17025 pode ser
um dos caminhos para a redução da má qualidade e incertezas em resultados
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laboratoriais, mas é preciso implantar e implementar o sistema de gestão da qualidade
de forma séria, gerenciá-lo de forma adequada e fazê-lo funcionar, pois a qualidade
dos resultados das medições deve ser um elemento essencial e inseparável em
qualquer processo de calibração e ensaio.
2.3 RASTREABILIDADE
No trabalho de Ramesh (2001) a rastreabilidade é identificada como um
fator de qualidade, podendo ser usada como uma ferramenta para melhorar o sistema
de gestão da qualidade. A implantação de um sistema de rastreabilidade tem seus
custos justificados e compensados pelos resultados obtidos em termos de produção
de um produto com melhor qualidade e de melhores e mais eficientes processos de
desenvolvimento de produto e manutenção de sistemas.
Um sistema de gestão que tem requisitos de rastreabilidade definidos
garante o controle completo sobre a complexidade de informações e dados dentro de
uma operação. Ao ser projetado corretamente, os elementos rastreáveis servem como
base estável e efetiva para identificação de documentação, responsabilidades,
recursos, processos, produtos e serviços (LIMA, 2014). O sistema deve incluir a
documentação necessária para registrar todas as informações durante as etapas do
processo e com isso facilitar a investigação.
De acordo com Zago (2009), o modelo proposto para a realização do
registro dos ensaios realizados e de seus resultados pode ser visualizado na tabela a
seguir:
Tabela 1 – Modelo de registro de documentos

Fonte: Zago (2009).
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2.4 LABORATÓRIO DE ENSAIOS MECÂNICOS
O Laboratório H005 do DAMEC-PB realiza ensaios padronizados em
conformidade com Normas Técnicas para caracterização de propriedades mecânicas
e avaliação do seu comportamento em função de diferentes tipos de solicitações
mecânicas. É equipado para atender às necessidades de ensino e pesquisa e dos
projetos de extensão da instituição, sendo capacitado com diversos equipamentos,
como:
i.

máquina universal de ensaios para ensaios de tração e compressão;

ii.

durômetros para ensaio de dureza Rockwell e Brinell;

iii.

máquina para ensaio cíclico de fadiga;

iv.

policorte,

politrizes,

embutidora

e

microscópio

óptico

para

análises

metalográficas;
v.

equipamento para ensaio de impacto.

2.4.1 Máquina Universal de Ensaios
A Máquina Universal de Ensaios é o equipamento utilizado para a
realização de ensaios de tração e compressão.
O ensaio de tração consiste na aplicação de carga de tração uniaxial
crescente em um corpo de prova especificado até a ruptura. Mede-se a variação no
comprimento como função da carga aplicada. Trata-se de ensaio amplamente
utilizado na indústria de componentes mecânicos devido à vantagem de fornecer
dados quantitativos das características mecânicas dos materiais (GARCIA, 2012).
Esse tipo de ensaio utiliza corpos-de-prova preparados segundo as normas
técnicas convencionais (no Brasil, a norma técnica utilizada para materiais metálicos
é a ASTM A370:2020, outras normas de ensaio de tração utilizadas são a ASTM
E8:2021 e a ABNT NBR ISO 6892:2018 (GARCIA, 2012, adaptado pelo autor).
O ensaio de compressão é conduzido de maneira semelhante à de um
ensaio de tração, exceto pelo fato de que a força é compressiva e o corpo de prova
se contrai ao longo da direção da tensão. Os ensaios de compressão são empregados
quando se deseja conhecer o comportamento de um material submetido a
deformações grandes e permanentes (isto é, deformações plásticas), como ocorre em
operações de fabricação, ou quando o material é frágil sob tração (CALLISTER, 2016).
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O ensaio para determinação da resistência à compressão axial segue as diretrizes da
ASTM E9:2019.
2.4.2 Durômetros
Os durômetros são os equipamentos responsáveis pela realização dos
ensaios de dureza Rockwell e Brinell.
O ensaio de dureza consiste na impressão de uma pequena marca feita na
superfície da peça pela aplicação de pressão com uma ponta de penetração. A medida
da dureza do material ou da dureza superficial é dada como função das características
da marca de impressão e da carga aplicada em cada tipo de ensaio de dureza
realizado. Esse ensaio é amplamente realizado na indústria de componentes
mecânicos, tratamentos superficiais, vidros e laminados devido à vantagem de
fornecer dados quantitativos das características de resistência à deformação
permanente das peças produzidas (GARCIA, 2012). A norma que especifica o método
para os ensaios de dureza Rockwell regular e dureza Rockwell superficial é a ABNT
NBR ISO 6508-1:2019. Para a dureza Brinell, a norma utilizada no Brasil é a ABNT
NBR NM ISO 6506-1/2:2010.
2.4.3 Máquina para Ensaio Cíclico de Fadiga
O ensaio de fadiga consiste na aplicação de carca cíclica em corpo-deprova apropriado e padronizado. O ensaio de fadiga é capaz de fornecer dados
quantitativos relativos às características de um material ou componente ao suportar,
por longos períodos, sem se romper, cargas repetitivas e/ou cíclicas. Os principais
resultados são o limite de resistência à fadiga e vida em fadiga (GARCIA, 2012). Entre
as normas utilizadas para realização do ensaio de fadiga, pode-se citar as elaboradas
pela ASTM (E1150, E466, E467 e E468)
2.4.4 Equipamentos para Análise Metalográfica
A metalografia microscópica (ou micrografia dos metais) estuda os
produtos metalúrgicos, com o auxílio do microscópio, visando a determinação de seus
constituintes e de sua textura. A importância deste exame decorre do fato de as
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propriedades mecânicas de um metal dependerem não só da sua composição química
como também da sua textura. Com efeito, um mesmo aço pode tornar-se mole, duro,
duríssimo, quebradiço, elástico, tenaz, etc., conforme a textura que apresentar e que
lhe pode ser dada por meio de trabalhos mecânicos ou tratamentos térmicos
adequados (COLPAERT, 1974).
As normas a serem utilizadas para análise metalográfica variam de acordo
com o material a ser analisado, mas pode-se citar a ISO 945-1:2017 para ferro fundido
e a NBR 15454:2007 para metalografia das ligas de ferro-carbono.
2.4.5 Equipamento para Ensaio de Impacto
O ensaio de impacto é um ensaio dinâmico empregado para a análise da
fratura frágil de materiais, O resultado é simplesmente representado por uma medida
de energia absorvida pelo corpo-de-prova, não fornecendo informações seguras sobre
o comportamento de toda uma estrutura em condições de serviço. A principal função
do ensaio de impacto consiste em determinar se um material apresenta ou não uma
transição dúctil-frágil com o decréscimo da temperatura e, caso apresente, em que
faixa de temperaturas ocorre o fenômeno (GARCIA, 2012). Entre as normas a serem
utilizadas para ensaios de impacto, está a ABNT NBR ISO 148-1:2013.
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3 METODOLOGIA
Com a finalidade de atingir o objetivo proposto, este trabalho está
estruturado em 5 etapas descritas a seguir;
i.

análise da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e dos critérios
exigidos para o Sistema de Gestão em um laboratório de ensino e
pesquisa;

ii.

levantamento de informações acerca dos regulamentos internos da
UTFPR e do termo de uso dos laboratórios do DAMEC-PB, bem
como do funcionamento dos equipamentos.

iii.

elaboração da proposta para o Manual da Qualidade do Laboratório
H005 como modelo para ser implantado pelo DAMEC-PB;

iv.

elaboração dos Procedimentos Administrativos, para Métodos
Gerais e Operacionais Padrão de Equipamento;

v.

elaboração dos formulários de apoio para cada procedimento criado;

A Figura 1 ilustra as etapas adotadas para a estruturação da proposta de
criação de documentos do sistema de gestão da qualidade.
Figura 1 – Etapas adotadas para estruturação da proposta de criação dos documentos.

Fonte – Autoria própria (2021).

A norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 define o que deve ser feito para
um sistema de gestão da qualidade, mas não indica como deve ser elaborado nenhum
tipo de documento necessário para implementação de um SGQ, portanto, deixa livre
o modo de atender aos requisitos citados pela própria, tanto na criação de um
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procedimento para registrar e viabilizar a rastreabilidade dos registros técnicos e da
qualidade quanto na criação de instruções de utilização dos equipamentos.
Para a elaboração desta proposta de documentos para estruturação de um
sistema de gestão da qualidade, foi utilizada a sugestão dada por OLIVARES (2019),
de que para laboratórios com foco em ensino e pesquisa, é suficiente uma adaptação
dos princípios e práticas de Sistemas da Qualidade. Desta forma, foi elaborado o
Manual da Qualidade (MQ) que além da política de utilização do laboratório contempla
o modelo de formulário para registro de documentos e ensaios realizados, modelo
para elaboração dos

procedimentos operacionais de equipamentos a serem

disponibilizados nos postos de trabalho e modelo de formulário para registro dos
equipamentos e informações de calibração e manutenção dos mesmos, além do local
de disponibilização dos documentos. Os formulários e procedimentos utilizados, foram
adaptados do manual da qualidade elaborado por DA SILVA (2013), para a Unidade
Operacional de Equivalência Farmacêutica da UNESP, disponível na internet.
Não estão previstos neste MQ os itens relacionados à contratos,
subcontratação de ensaios, aquisição de suprimentos, clientes, melhorias e auditorias
internas, os quais podem ser incluídos posteriormente em atualizações do MQ, com
melhor estruturação do sistema de gestão conforme haja necessidade.
A NBR ISO/IEC 17025:2017 não define o tempo de guarda dos documentos
e, segundo COUTINHO (2004), este deve ser estabelecido pelo próprio laboratório,
levando-se em consideração os seguintes aspectos:
i.

supervisões da CGCRE/Inmetro (para os laboratórios acreditados).

ii.

determinações legais.

iii.

reclamação de clientes.

iv.

necessidade de manter um histórico dos instrumentos, estudos de
tendência de equipamentos, necessidade de preservação do
conhecimento do laboratório, manutenção de registros que
permitam a repetição de ensaios ou calibrações e manter uma linha
de auditoria.

No presente trabalho, por se tratar de um laboratório de uma Universidade,
não focada em ensaios para clientes externos, somente para ensino e pesquisa, se
torna necessário somente o último item desta lista.
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Com relação aos equipamentos do laboratório, os itens que devem ser
incluídos segundo a NBR 17025 para documentação e registro dos equipamentos,
são:
i.

nome do item do equipamento e seu software.

ii.

nome do fabricante, identificação do modelo e número de série ou outra
identificação unívoca.

iii.

verificações de que o equipamento atende às especificações.

iv.

localização atual, onde apropriado.

v.

instruções do fabricante, se disponíveis, ou referência à sua localização.

vi.

datas, resultados e cópias de relatórios e certificados de todas as
calibrações, ajustes, critério de aceitação e a data da próxima
calibração.

vii.

plano de manutenção, onde apropriado, e manutenções realizadas até
o momento.

viii.

quaisquer danos, mau funcionamento, modificações ou reparos no
equipamento.
O modelo proposto, em modo de formulário, para a elaboração da

documentação dos equipamentos seguiu estes itens, salvo caso em que algum item
não seja aplicável para determinado equipamento.
A fim de facilitar a instrução de novos operadores, para cada equipamento,
deve-se existir documentos que ilustrem e descrevam as operações que devem ser
realizadas para a operação e manuseio correto de cada equipamento, colaborando
com a didática do ensino e também combatendo o risco de parada do equipamento
devido à má execução do procedimento.
Garantir que cada passo do procedimento de ensaio seja ilustrado por
imagens, torna possível que o responsável pela realização do mesmo tenha menos
dúvidas em relação ao processo, abrangendo desde a inicialização da máquina e o
procedimento de ensaio, ao desligamento da mesma, buscando facilitar a
compreensão de como o ensaio é realizado, reduzindo riscos de dano ao equipamento
e também contribuindo para que a qualidade do ensaio não seja afetada.
Os procedimentos operacionais padrão para utilização dos equipamentos
do Laboratório (POPE) foram elaborados levando em consideração as informações
obtidas no Termos de Uso do Laboratório e por meio de entrevistas realizadas de
forma remota, com gravação de vídeos, com a Professora Responsável pelo

20
Laboratório, Dra. Maria Nalu Verona, e com o atual Estagiário do Laboratório,
Jonathan Quadros Hoffmann, os quais possuem treinamento e conhecimento para
manuseio das máquinas presentes no Laboratório. Através de reuniões realizadas, os
mesmos explicaram os passos a serem cumpridos para a correta utilização de cada
equipamento, desde a ligação dos equipamentos na fonte de energia, ajustes iniciais
para os ensaios, equipamentos de segurança a serem utilizados, manuseio durante o
ensaio e como proceder ao finalizar o ensaio.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para iniciar a elaboração dos documentos para estruturação do processo
de implantação de um sistema de gestão da qualidade, com intuito de contribuir para
a melhoria dos serviços prestados pelo Laboratório, o qual não presta serviço para
clientes externos mas possui estrutura necessária para tal tarefa, e cumprir com os
objetivos deste trabalho, foi elaborado o Manual da Qualidade (Apêndice A), no qual
se descreve a política adotada na execução das tarefas, formalizando a estrutura do
sistema de gestão da qualidade proposto.
Como parte do Manual da Qualidade, foram criados procedimentos e
formulários a serem utilizados como modelos para procedimentos administrativos,
registros de documentação, registros de não conformidade, informações dos
equipamentos e procedimentos para manuseio dos mesmos.
Foram criados procedimentos administrativos como o de Controle de
Documentação (PAD001), o qual define os procedimentos para criação, emissão e
alteração de documentos pertencentes ao Sistema de Gestão e trabalha em conjunto
com os formulários de Criação de Documentos (FOR002) e Alteração de Documentos
(FOR001), o de Controle de Registros (PAD002), o qual define os requisitos para
armazenamento e preservação dos Registros Técnicos e da Qualidade em conjunto
com o Formulário de Registros da Qualidade (FOR003) e o Formulário de Registros
Técnicos (FOR004), o de Gestão de Recursos Humanos (PAD003), o qual foi criado
para gerenciar os assuntos relacionados aos colaboradores do Laboratório em
conjunto com os anexos Perfil de Cargos (PAD003/001) e Termos de Uso do
Laboratório (PAD003/002) e os formulários de Registro de Treinamentos (FOR007),
de Capacitação de Novos Colaboradores (FOR008) e de Planejamento de
Capacitação (FOR009) e o procedimento administrativo de Controle de NãoConformidades (PAD004), o qual em conjunto com os formulários de Abertura de
Relatório de Não-Conformidade (FOR005) e o Relatório de Não-Conformidade
(FOR006), estabelece o procedimento adotado quando da detecção de nãoconformidades no Laboratório. Esses documentos estão mostrados no Apêndice A e
as Figuras 2 e 3 apresentam exemplos de formulários utilizados para os
procedimentos administrativos.
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Figura 2 – Formulário de Criação de Documento (FOR002).

Fonte: Autoria própria (2021).
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Figura 3 – Formulário de Abertura de Não-Conformidade

Fonte: Autoria própria (2021).

Para atender ao objetivo de controle de informações dos equipamentos do
Laboratório, foi criado o Programa de Calibração e Verificação de Equipamentos,
Aparelhos e Instrumentos (PMG001), o qual em conjunto com os formulários de
Informações de Equipamentos ou Softwares (FOR010), Listas de Controle de
Materiais de Consumo (FOR011), Lista de Controle de Instrumentos e Ferramental
(FOR012) e Lista de Controle de Peças Sobressalentes (FOR013), apresenta um
modelo de como devem ser dispostas as informações dos equipamentos do
Laboratório. Estes documentos estão no Apêndice A e a Figura 4 é o exemplo de um
dos formulários utilizados para auxiliar o PMG001.
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Figura 4 – Formulário para registro de Informações de Equipamento ou Softwares (FOR010).

Fonte: Autoria própria (2021).

A criação dos Procedimentos Operacionais Padrão de Equipamento
(POPE) está diretamente relacionada com o objetivo de desenvolver materiais que
descrevem os procedimentos a serem realizados para utilização dos equipamentos
do Laboratório que fiquem prontamente disponíveis ao utilizador. O Laboratório
atualmente possui 10 equipamentos que necessitam procedimentos diferentes de
utilização, no presente trabalho foram elaborados 6 POPE, como por exemplo o
POPE002 mostrado nas Figuras 5 e 6, contabilizando, desta forma a elaboração de
procedimentos de 60% do total de equipamentos do laboratório.
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Figura 5 – POPE002 – Máquina Universal de Ensaios

Fonte: Autoria própria (2021).
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Figura 6 – POPE002 – Máquina Universal de Ensaios

Fonte: Autoria própria (2021).

Os documentos elaborados para a estruturação inicial do Sistema de
Gestão da Qualidade foram adaptados conforme a necessidade atual, por se tratar de
um Laboratório de Ensino e Pesquisa, o qual possui estrutura suficiente, mas não
presta atendimento à clientes externos, com isso, o foco fica em aproximar o aluno de
um ambiente real de trabalho e garantir confiabilidade nos resultados das pesquisas
e trabalhos acadêmicos realizados. Estes documentos devem passar por aprovação
após análise crítica do Chefe do DAMEC-PB e do Professor Responsável pelo
Laboratório, e com a aprovação, pode-se também ser aberto um processo no SEI do
DAMEC-PB com todas as informações separadas - manuais e procedimentos, para
que sejam disponibilizados para todos os professores e técnicos administrativos do
DAMEC-PB e possam ser disponibilizados também para os estagiários do
Laboratório.
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5 CONCLUSÕES
O presente trabalho foi elaborado com a intenção de contribuir para o meio
acadêmico com a elaboração de documentos, procedimentos e formulários para a
estruturação de um modelo de Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) no Laboratório
de Ensaios Mecânicos H005 da UTFPR-PB, auxiliando com a melhoria na
organização do Laboratório e maior controle das atividades realizadas.
O objetivo geral deste trabalho, que corresponde à criação de documentos
para estruturar inicialmente um Sistema de Gestão de Qualidade foi atendido com a
elaboração do Manual da Qualidade (MQ) para o laboratório, o qual contém
procedimentos para o controle, criação e alteração de documentos, modelo para
registro e variáveis de controle dos equipamentos, procedimento em relação a não
conformidades encontradas no laboratório, análise de funções e responsabilidades
internas e procedimentos de uso dos equipamentos.
Como sugestão para futuros trabalhos, pode-se citar criação dos demais
documentos relacionados aos itens da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017,
visando a acreditação do laboratório e imersão completa em um SGQ, a inclusão dos
demais laboratórios do departamento neste sistema proposto, fazendo as adaptações
necessárias.
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APÊNDICE A - (MANUAL DA QUALIDADE)
O Apêndice A apresenta o Manual da Qualidade e os procedimentos e
formulários elaborados para o Laboratório de Ensaios Mecânicos H005 do DAMECPB, com o objetivo de estruturar um Sistema de Gestão da Qualidade para o
Laboratório.
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PREFÁCIO
Os laboratórios constituem-se em órgãos de ensino, pesquisa e extensão
dos cursos do DAMEC-PB e tem como função e objetivo o desenvolvimento e a
aplicação das diretrizes estabelecidas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, bem
como nas atribuições baseadas no Regimento Geral da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná - UTFPR.
Os laboratórios oferecem espaço e equipamentos para atividades de
ensino, pesquisa e extensão, que visem especificamente:
I. Dar o suporte às atividades dos cursos atendidos pelo DAMEC-PB,
II. Promover o conhecimento e aprofundamento do aprendizado
pertinente às áreas do conhecimento relacionadas a disciplinas
ministradas nos cursos atendidos pelo DAMEC-PB por meio de:
i.

Utilização do laboratório pelos discentes para o cumprimento de
carga horária de atividades práticas (AP) nos termos deste
regulamento;

ii.

Utilização do laboratório pelos discentes para cumprimento de de
atividades de iniciação científica (IC), estágio supervisionado, ou
desenvolvimentos de projetos especiais de interesse dos cursos
do DAMEC-PB;

III. Desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
extensão individuais ou coletivos pelos docentes, discentes e técnicos
da UTFPR
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1 OBJETIVO
Este manual tem o objetivo de estabelecer as diretrizes para implantação
do Sistema de Gestão da Qualidade no Laboratório de Ensaios Mecânicos H005 da
UTFPR- PB, instituindo as atribuições e responsabilidades relacionadas às atividades
desempenhadas pela organização, bem como a interação entre as áreas.
2 REFERÊNCIAS NORMATIVAS
Os documentos referenciados a seguir foram utilizados como bases para a
criação deste Manual. Convém que sejam observados todos os seus aspectos durante
a aplicação deste documento.
•

ABNT ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para competência de
laboratórios de ensaios e calibração. Dezembro de 2017.

•

ABNT NBR ISO 9000: Sistemas de gestão da qualidade –
Fundamentos e vocabulário. Setembro de 2015.

•

ABNT NBR ISO 9001: Sistemas de gestão da qualidade –
Requisitos. Setembro de 2015.

•

GLP/OECD: Series on Principles of Good Laboratory Practices and
Compliance Monitoring n. º 01. Paris, 1998.

•

PAD001 – Controle de Documentação

•

PAD002 – Controle de Registro

•

PAD003 – Gestão de Recursos humanos

•

PAD003/001 – Anexo de procedimento: Perfil de cargos

•

PAD003/002 – Anexo de procedimento: Termos de uso do
Laboratório

•

PAD004 – Não-conformidades

•

PMG001 - Programa de calibração e verificação de equipamentos,
aparelhos e instrumentos
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3 TERMOS E DEFINIÇÕES
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
BPL – Boas Práticas de Laboratório.
FOR – Formulário
GLP – Good Laboratory Practices
IEC - International Electrotechnical Commission
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
ISO – International Standardization Organization
NBR – Norma Brasileira
OECD – Organization for Economic Co-operation and Development
PAD – Procedimento administrativo
POPE – Procedimento padrão de Equipamento
PPG – Procedimento padrão Geral

4 REQUISITOS DA DIREÇÃO
4.1 ORGANIZAÇÃO

4.1.1 Constituição Jurídica
O Laboratório de Ensaios Mecânicos H005 situa-se no Departamento de
Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, localizada na Avenida do
Conhecimento – Km 01 - Fraron, CEP 85503-390 em Pato Branco, Paraná.
Telefone: 046 3220 2582
e-mail: damec-pb@utfpr.edu.br
CNPJ: 75.101.873/0004-32
4.1.2 Finalidade
O Laboratório realiza ensaios mecânicos e análise microestrutural em
metais padronizados em conformidade com Normas Técnicas para caracterização de
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microestruturas e propriedades mecânicas e avaliação do seu comportamento em
função de diferentes tipos de solicitações mecânicas. É equipado para atender às
necessidades de ensino e pesquisa e dos projetos de extensão da instituição
4.1.3 Diretrizes Gerais
O laboratório responsabiliza-se pela condução de ensaios mecânicos em
consonância com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e demais referências
normativas específicas de cada ensaio e compromete-se com o cumprimento dos
requisitos legais pertinentes.
4.1.4 Responsabilidades
As responsabilidades de seus colaboradores estão descritas conforme o
anexo do procedimento – “Perfil de Cargos” – PAD003/001. As necessidades de
treinamento

e

habilidades

dos

colaboradores

são

identificadas

conforme

Procedimento administrativo “Gestão de recursos humanos” - PAD003.
4.2 SISTEMA DE GESTÃO
4.2.1 Comprometimento
Esta organização compromete-se com o estabelecimento, implementação
e manutenção de um Sistema de Gestão apropriado às atividades que realiza. Desse
modo, suas políticas, sistemas, programas, procedimentos e instruções serão
devidamente documentados, com o objetivo de assegurar a qualidade dos ensaios
conduzido
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4.2.2 Política da Qualidade
O Laboratório de Ensaios Mecânicos H005 do DAMEC-PB busca a
melhoria contínua e aprimoramento por meio de um sistema de gestão da qualidade
imparcial e eficaz, que tenha foco nos usuários e partes interessadas, atenda aos
requisitos de normas pertinentes valorizando a capacitação e o comprometimento de
seus técnicos, estagiários e usuários bem como a adequação de métodos e
equipamentos. O sistema de gestão da qualidade do Laboratório H005 fornece
diretrizes para o cumprimento dos requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR
ISO/IEC 17025:2017, de modo a assegurar a excelência na prestação de serviços de
ensaios mecânicos, a imparcialidade nos diferentes processos internos e externos ao
laboratório, a operação consistente na busca do aumento do desempenho e na
confiança dos seus usuários garantindo por meio de ensaios de proficiência,
calibrações dos equipamentos e constante aperfeiçoamento de seu corpo técnico a
qualidade dos ensaios realizados.
4.2.2.1 Requisitos e objetivos
Requisitos mínimos devem ser abrangidos pela Política da Qualidade da
organização, a saber:
I.

Adequação da política de qualidade aos objetivos da organização e
melhoria contínua em seus processos;

II.

Comprometimento pela adoção de boas práticas profissionais dos
usuários, pelo atendimento aos requisitos regulamentares, visando
à melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade;

III.

Comunicação de todo o pessoal envolvido com as atividades de
ensaios, direta ou indiretamente, dos propósitos e objetivos da
organização com relação à Qualidade para que sigam diariamente
as políticas e procedimentos nos seus trabalhos.
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4.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS
4.3.1 Generalidades
O Laboratório compromete-se a garantir que toda documentação de seu
sistema de Gestão seja comunicada, compreendida, disponibilizada e implementada
por pessoal apropriado.
Serão mantidos e estabelecidos procedimentos para controlar todos os
documentos pertencentes ao Sistema de Gestão.
Os requisitos e procedimentos para controle de documentação estão
descritos

detalhadamente

no

“Procedimento

Administrativo

Controle

de

Documentação” - PAD001.
4.3.2 Aprovação e Emissão de Documentos
Todos os documentos que fazem parte do Sistema de Qualidade do
Laboratório H005 serão submetidos à análise crítica antes de serem emitidos.
Documentos criados deverão ser encaminhados ao Professor Responsável pelo
Laboratório juntamente com o Formulário de Criação de documentos (FOR002). Após
análise e aprovação do formulário, o Professor encaminhará os documentos ao
Técnico do laboratório a fim de que sejam emitidos e disponibilizados.
A distribuição dos documentos internos será controlada através do “Índice
Mestre de Documentos Internos”. O Índice Mestre conterá a descrição do documento,
o número da revisão vigente, a data de efetivação do documento, data de validade e
setores de distribuição.
4.3.3 Alterações em Documentos
Os documentos alterados serão encaminhados ao Técnico do Laboratório
juntamente com o Formulário de alteração de documento (FOR001). Os formulários
deverão conter as justificativas para alteração do documento e serão submetidos à
análise e aprovação pelo Professor Responsável, o qual deverá manter a via original
em arquivo por pelo menos três revisões do documento.
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Após a disponibilização de um documento revisado, o Técnico deverá
certificar-se da remoção do documento obsoleto dos locais de uso e entregá-lo ao
Professor Responsável para que seja arquivado.
4.4 RECLAMAÇÕES
O Laboratório mantém políticas e procedimentos definidos para o registro
de reclamações, bem como para as investigações e ações corretivas decorrentes do
processo
Após o recebimento da reclamação, esta será encaminhada ao técnico do
Laboratório que avaliará se houve ou não a não conformidade. No caso de não
conformidade detectada, esta será avaliada de acordo com o estabelecido no
Procedimento PAD005 – “Não-conformidades”.
4.5 CONTROLE DE TRABALHO DE ENSAIO NÃO-CONFORME
A identificação de trabalho não-conforme pode ocorrer em vários pontos do
sistema de gestão, que vão desde o gerenciamento até as operações técnicas.
Qualquer colaborador do Laboratório deverá estar apto a identificar e registrar
qualquer não conformidade detectada, qualquer que seja a sua natureza, mediante
preenchimento do Formulário de abertura de Relatório de não-conformidade
(FOR009).
O Formulário será encaminhado ao Professor Responsável e, após análise
crítica do mesmo, encaminhará ao Técnico do laboratório para que este efetue o
preenchimento do Relatório de não-conformidade (FOR010). Após preenchido, o
formulário FOR010 retornará ao Professor Responsável para avaliação.
4.6 CONTROLE DE REGISTROS
Todos os Registros Técnicos e de Qualidade serão armazenados e
preservados, por tempo determinado, de modo a oferecer evidências da conformidade
aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente e a norma ABNT NBR ISO/IEC
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17025:2017. Os registros serão mantidos legíveis, prontamente identificáveis e
recuperáveis, conforme estabelecido no “Procedimento administrativo Controle de
Registros” – PAD002.
5 REQUISITOS TÉCNICOS
5.1 GENERALIDADES
Há uma série de variáveis que influenciam na qualidade e confiabilidade
dos resultados dos ensaios realizados pelo laboratório. Podemos citar, entre outros,
fatores relacionados à equipe, ao ambiente, às acomodações, aos métodos de ensaio
empregados, aos equipamentos utilizados, ao manuseio dos itens, ao processo de
amostragem etc. Visando reduzir ao máximo a influência dos parâmetros geradores
de incerteza de medição, o Laboratório de Ensaios Mecânicos estabelece e padroniza
os requisitos técnicos a serem cumpridos pela organização.
5.2 PESSOAL
A direção do Laboratório de Ensaios Mecânicos assegura a competência
de todos os colaboradores envolvidos com as atividades de ensaio, operação de
equipamentos, avaliação de resultados, elaboração de relatórios de ensaio e demais
atividades relevantes desempenhadas nesta unidade. As diretrizes para as ações de
capacitação e promoção de cargos estão descritas no “Procedimento administrativo –
Gestão de recursos humanos” – PAD010.
5.3 ACOMODAÇÕES
O Laboratório de Ensaios Mecânicos H005 compromete-se a monitorar as
condições de temperatura e umidade do laboratório, de modo a garantir condições
apropriadas para a condução dos ensaios e assegurar que o ambiente no qual os
ensaios são realizados não afetarão de maneira adversa a precisão requerida dos
ensaios. Nos casos em que houver indícios de que as condições ambientais possam
afetar os resultados ensaio, as atividades deverão ser prontamente interrompidas até
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que a situação se normalize.
O acesso e o uso das áreas do laboratório serão realizados somente por
pessoal autorizado e relacionado às atividades deste laboratório, de modo a garantir
a confidencialidade e segurança das informações.
5.4 MÉTODOS DE ENSAIO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS
5.4.1 Requisitos
O Laboratório de Ensaios Mecânicos H005 compromete-se a empregar
métodos

e

procedimentos

apropriados

para

todos

ensaios

e

atividades

desempenhadas, incluindo os métodos de amostragem, manuseio, transporte,
armazenagem, preparação das amostras, estimativa das incertezas de medição e as
técnicas estatísticas para análise dos dados de ensaio.
5.4.2 Seleção de métodos
O laboratório compromete-se a empregar utilizar métodos de ensaio que
sejam apropriados aos ensaios que realiza.
Preferencialmente, serão empregados métodos descritos em compêndios
oficiais, assegurando-se a utilização da última edição. Nos casos em que o laboratório
utilize métodos próprios de ensaio, estes serão criteriosamente analisados quanto a
sua adequação pela gerência e deverão ser validados.
5.4.3 Validação de métodos
A Norma ABNT/NBR ISO/IEC 17025:2017 estabelece que “o laboratório
deve validar os métodos não normalizados, métodos desenvolvidos pelo próprio
laboratório, métodos normalizados usados fora dos escopos para os quais foram
concebidas, ampliações e modificações de métodos normalizados, com o objetivo de
confirmar que os métodos são apropriados para o uso pretendido”. O laboratório se
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compromete a registrar todos os resultados obtidos durante o processo de validação,
bem como o procedimento adotado para tal.
5.5 EQUIPAMENTOS
Todos os equipamentos utilizados para a execução das análises serão
calibrados antes de serem postos em serviço e verificados antes de sua utilização,
conforme estabelecido no Procedimento Padrão Geral “Programa de calibração e
verificação de equipamentos, aparelhos e instrumentos” – PPG001.
As instruções de operações e manutenção dos equipamentos (POPE),
bem como os manuais fornecidos pelo fabricante, estarão prontamente disponíveis
para consulta em seus locais de uso.
Serão mantidos registros com informações de cada equipamento e
software empregados nos ensaios, que possam influenciar na validade dos
resultados. Os registros serão realizados mediante preenchimento do formulário de
informações de equipamento ou softwares - FOR010.
5.6 RASTREABILIDADE DA MEDIÇÃO
Os serviços contratados de calibração deverão assegurar rastreabilidade
de medição. Desse modo, os certificados de calibração dos padrões de referência e
do laboratório deverão fornecer os resultados da medição, incluindo a incerteza de
medição, devendo ser emitidos por organizações confiáveis. As organizações
credenciadas para execução de calibrações, bem como a periodicidade das mesmas,
os requisitos de verificação, monitoramento e manutenção estão descritos no
Procedimento Padrão Geral “Programa de calibração e verificação de equipamentos,
aparelhos e instrumentos” – PPG001.
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5.6 GARANTIA DA QUALIDADE DE RESULTADOS DE ENSAIO
O Laboratório de Ensaios Mecânicos compromete-se a monitorar a
validade dos ensaios realizados através da adoção dos seguintes controles, quando
aplicável:
a) emprego de materiais de referência certificados;
b) participação em ensaios de proficiência ou programas interlaboratoriais;
c) ensaios replicados;
d) repetição de ensaios;
e) correlação de resultados;
f) adição de padrão as amostras;
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Introdução

Estabelecer e manter procedimentos que controlem a aprovação, distribuição,
atualização e o arquivamento dos documentos que fazem parte do Sistema de
Qualidade figura entre os requisitos estabelecidos pela norma ABNT/NBR 17025 para
habilitação de Laboratórios.
2.

Objetivo

Este Documento tem como finalidade estabelecer os critérios e procedimentos de
aprovação, distribuição e revisão de toda a documentação pertinente ao Laboratório
de Ensaios Mecânicos H005, de modo a garantir o controle sobre os documentos do
Sistema de Gestão da Qualidade.
3.

Aplicação

Aplica-se a todos os setores do Laboratório de Ensaios Mecânicos e a todos os
envolvidos com a criação, revisão, arquivamento e manuseio dos documentos.
4.

Documentos Relacionados

Manual da Qualidade - MQ
FOR001 - Formulário de alteração de documentos
FOR002 – Formulário de criação de documentos
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Descrição/ Metodologia

5.1. Formatação de Documentos
Os documentos do Laboratório de Ensaios Mecânicos deverão obedecer às
seguintes regras de formatação:
•

Fonte: Arial

•

Tamanho: 12

•

Margem Superior e Esquerda: 3,0cm

•

Margem Inferior e Direita: 2,0cm

•

Espaçamento entre linhas: 1,5cm

•

Cabeçalho

Todo documento oficial deverá conter cabeçalho que contemple o símbolo da
UTFPR, o título do procedimento, com numeração única e inconfundível, as datas de
efetivação e vencimento do documento, paginação (com número da página e
número total de páginas do documento) e o número da revisão relacionada. O modelo
de cabeçalho a ser adotado está ilustrado na Figura a seguir.

Figura 1. Modelo de cabeçalho adotado em documentos Oficiais
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Rodapé

O rodapé de todas as páginas de documento oficias, deverá conter a descrição a
seguir, em Fonte

Arial,

tamanho

10,

em

itálico:

“Este Documento é confidencial e possui disponibilização controlada. É terminantemente proibido uso
de suas informações ou cópia do seu conteúdo sem expressa autorização.”

Caberá ao Professor Responsável, no momento da aprovação da criação do
documento, assegurar a adequação quanto à formatação do mesmo e quanto aos
documentos normativos de referência, de modo a manter a integridade da
documentação interna.
•

Número de Documento

Cada documento receberá uma numeração única e inconfundível, de modo a facilitar
a rastreabilidade no processo de documentação e evitar o uso inadvertido do mesmo.
A numeração dos documentos seguirá o padrão PXX000 em que “P” designa
“Procedimento”, “XX” o prefixo que indica a origem/aplicação do documento e “000”
um número sequencial (para cada prefixo). Sendo assim, os prefixos podem pertencer
às seguintes famílias:
PAD – Procedimento Administrativo
POPE – Procedimento Operacional Padrão de Equipamentos
PPG – Procedimento Operacional Padrão para Métodos Gerais
•

Capa

A primeira página de todo documento oficial deverá conter cabeçalho e rodapé,
conforme descrito anteriormente, título do documento em Fonte Arial, tamanho 22,
negrito, localizado na região central da página. Além disso, deverá conter uma tabela
de controle de alterações em documentos, a qual descreverá, para as três últimas
revisões do documento, a relação dos responsáveis pela solicitação e execução da
revisão e o número do Formulário A/C relacionado.
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Conteúdo

Os Procedimentos Operacionais Padrão, com exceção dos documentos da
família dos Procedimentos para Equipamentos, deverão conter, no mínimo,
os seguintes itens:
a) Introdução
b) Objetivo
c) Documentos Relacionados
d) Descrição/Metodologia
e) Responsabilidades
f) Requerimento de treinamento
g) Observações
h) Anexos
i) Referências Bibliográficas

5.2. Elaboração, Revisão e Aprovação de Documentos
Os documentos serão elaborados com o auxílio das pessoas que administram,
desempenham e verificam atividades que influenciem na qualidade dos serviços
oferecidos

pelo

Laboratório.

Todos

os

documentos

gerados/revisados

serão encaminhados ao Professor Responsável acompanhado do formulário de
Criação (FOR 002) ou de Alteração de documento (FOR 001), de acordo com a
necessidade. Os formulários deverão conter as justificativas para criação/alteração
do documento para análise e aprovação pelo Professor Responsável e a relação dos
setores que receberão as cópias do documento. O Professor Responsável deverá
manter a via original em arquivo por pelo menos três revisões.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco
Procedimento: Controle de Documentação
Data Efetivação:
Documento N˚: PAD001
Data Vencimento:
Revisão: 00

53

5.3. Emissão, Distribuição e Controle de Documentos
Após aprovação pelo Professor Responsável, caberá ao Técnico do Laboratório a
responsabilidade por emitir os documentos recém-criados ou revisados, organizar a
documentação recebida e controlar sua distribuição e atualização, quando necessário.
Após a disponibilização de um documento revisado, o Técnico do Laboratório deverá
certificar-se da remoção do documento obsoleto dos locais de uso e entregá-lo ao
Professor Responsável.
Os

documentos

pertencentes

à

família

dos

Procedimentos

deverão

ser

disponibilizados em seus locais de uso, sendo os demais documentos (famílias)
arquivados de modo facilmente identificável nos locais designados.
A distribuição dos documentos internos será controlada através do “Índice Mestre de
Documentos Internos”. O Índice Mestre conterá a descrição do documento, o número
da revisão vigente, a data de efetivação do documento, data de validade e setores de
distribuição.
Quando da necessidade de reter documentos obsoletos por motivos legais ou
preservação de conhecimento, estes deverão ser devidamente identificados com o
carimbo “Documento obsoleto” em sua primeira página, seguida da assinatura do
Professor Responsável constando ciência no procedimento. Os documentos externos
obsoletos serão mantidos pelo menos por dois anos e depois descartados. Os
documentos internos serão mantidos por três revisões, além de toda documentação
pertinente aos ensaios realizados deverá ser mantida em arquivo por, pelo menos, 3
anos.
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Alterações em Documentos e Formulários

No mínimo anualmente, a os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade serão
analisados criticamente pelas funções responsáveis pelas aprovações para que
sejam realizadas eventuais revisões e, assim, assegurar a contínua adequação e
conformidade com requisitos aplicáveis. Nota: Revisões em documentos não geram
necessariamente revisões em seus respectivos anexos e vice-versa.
6.

Responsabilidades

Caberá ao Professor Responsável a aprovação e dos formulários de criação/
alteração de documentos oficiais, emissão dos mesmos e atualização do índice
mestre. O Professor Responsável deverá manter as vias originais em arquivo por
pelo menos três revisões.

7.

Requerimento de Treinamento

Este documento requer auto treinamento de todos os colaboradores
envolvidos com os processos de documentação do Laboratório de Ensaios
Mecânicos.
8.

Observações

Obs 1: não são permitidas alterações manuscritas em documentos oficiais,
fazendo-se necessária a revisão do documento para acrescentar as
alterações pertinentes.
Obs 2: As regras não se aplicam para os POPEs, pois estes são
elaborados com a intenção de auxiliar quem está operando o equipamento.
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Anexos

Não se aplica.
10.

Referências Bibliográficas

ABNT/NBR ISO/IEC 17025, Requisitos gerais para competência de laboratórios de
ensaio e calibração. Dezembro de 2017.
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Introdução

Estabelecer e manter procedimentos para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar,
armazenar, manter e dispor os registros técnicos e da qualidade de forma segura e com
confidencialidade figura entre os requisitos estabelecidos pelas normas ABNT/NBR 17025
para habilitação de Laboratórios Analíticos.
2.

Objetivo

Este Documento tem a finalidade de estabelecer os critérios e procedimentos para
manutenção dos registros técnicos e da qualidade, de modo seguro e com
confidencialidade.
3.

Aplicação

Aplica-se a todos os envolvidos com o arquivamento, manutenção e disposição de
registros técnicos e da qualidade.
4.

Documentos Relacionados

MANUAL DA QUALIDADE - MQ
PAD001 – Procedimento administrativo: controle de documentação
FOR003 – Formulário de Registros da Qualidade
FOR004 – Formulário de Registros Técnicos
5.

Descrição/ Metodologia
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Boas Práticas de Documentação

Todos os registros efetuados em documentos oficiais deverão enquadrar-se nas
disposições estabelecidas através deste documento.
5.1.1. Legibilidade
Os encarregados pela execução das atividades serão responsáveis por assegurar a
legibilidade de seus registros. Devem ser evitadas rasuras e os textos deverão ser
redigidos de forma clara, a fim de evitar dificuldades de leitura ou interpretação.
5.1.2. Erros de Registro
Os erros de escrita em documentos oficiais sempre devem ser evitados, de modo a
garantir o estabelecido no item 5.1.1. Nos casos em que houver erros de escrita
durante o registro das atividades, a palavra escrita errada deverá ser riscada, e a
palavra escrita corretamente deverá ser colocada a frente ou ao lado, seguida pela
assinatura do responsável pela correção e data, de modo a evitar a perda ou alteração
dos dados originais.
Nota: O uso de corretivos para texto fica permanentemente proibido em documentos
oficiais.
5.1.3. Invalidação de campos
Quando houver a necessidade de invalidar campos durante o preenchimento de
documentos oficiais, isto será realizado através da escrita “Não se aplica” ou da
sigla “NA” nos espaços em questão.
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Para invalidação de linhas não preenchidas, o colaborador traçará uma linha
diagonal, de modo a contemplar todas as linhas em branco. A linha será traçada de
cima para baixo, da esquerda para a direita, seguida da assinatura ou rubrica do
responsável pela invalidação das linhas e a data.
5.1.4. Manutenção dos Registros
De modo a assegurar a manutenção, o armazenamento e a preservação dos
registros técnicos e de qualidade, todos os documentos contendo registros serão
armazenados por tempo determinado e controlados através do formulário FOR003
(Formulário de Registros Técnicos) e do formulário FOR004 (Formulário de Registros
Técnicos).
Registros Técnicos resultam do acúmulo de informações e dados gerados durante
a condução das análises ou dos procedimentos de calibração, os quais indicam se
as especificações da qualidade foram alcançadas no processo. Os Registros da
Qualidade incluem relatórios de auditorias internas, análises críticas pela direção,
registros de ações corretivas e preventivas, entre outros documentos.
5.1.5. Armazenamento
Os campos de “Armazenamento” nos formulários FOR003 e FOR004 deverão ser
preenchidos com a descrição do local de armazenamento dos registros. Os Registros
Técnicos e da Qualidade serão armazenados e preservados de modo que possam ser
prontamente localizados, em instalações que forneçam condições ambientais
adequadas para prevenir danos, deterioração ou perda decorrente das condições
ambientais.
O Professor Responsável será responsável por assegurar a coleta dos registros da
qualidade e por determinar os locais específicos para o armazenamento, e a descrição
dos mesmos deverá ser inserida nos Formulários FOR 003 e FOR 004.
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5.1.6. Tempo de Retenção
O período de retenção dos Registros Técnicos e da Qualidade será determinado pelo
Professor Responsável e constará na descrição do documento nos Formulários FOR
003 e FOR 004. Quando houver necessidade de manter os documentos por tempo
indefinido, o campo “tempo de retenção” descrito nos formulários supracitados deverá
ser preenchido com a escrita “arquivo permanente”.
5.1.7. Proteção
Caberá

ao

Professor

Responsável

a

responsabilidade

pela

manutenção,

arquivamento e controle de acesso para manuseio dos Registros Técnicos e da
Qualidade.
5.1.8. Recuperação de Arquivos
Todos os Registros serão arquivados em locais designados pelo Professor
Responsável, e descritos nos formulários FOR 003 e FOR 004, organizados de modo
a permitir a recuperação imediata dos dados.
5.1.9. Descarte de Registros
Após transcorrido o período de retenção dos registros, estes deverão ser descartados.
Havendo cuidados especiais para o descarte, estes são descritos nos formulários
citados, indicando o responsável pelo descarte.
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5.1.10. Indexação
No campo “Indexação” presente nos formulários FOR 003 e FOR 004 deverá ser
indicada a forma de indexação dos registros, como por exemplo: data, ordem
sequencial crescente, ordem alfabética etc.

6.

Responsabilidades

Caberá ao Professor responsável pelo Laboratório a responsabilidade pela
manutenção, arquivamento e controle de acesso para manuseio dos Registros
Técnicos e da Qualidade.
7.

Requerimento de Treinamento

Este documento requer auto treinamento de todos os colaboradores do Laboratório.
8.

Observações

Não se aplica.
9.

Anexos

Não se aplica.

10.

Referências Bibliográficas

ABNT/NBR ISO/IEC 17025, Requisitos gerais para competência de laboratórios de
ensaio

e

calibração.

Dezembro

de

2017.
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PAD 003 –
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
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Introdução

Estabelecer metas referentes à formação, treinamento e habilidades da equipe do
laboratório é de fundamental importância para que se atinjam os objetivos da
qualidade de uma Organização. Isso implica na seleção de recursos humanos
capacitados, que conduzirão as atividades designadas de forma padronizada,
contribuindo para a redução de variabilidade nos resultados laboratoriais.

2.

Objetivo

Este procedimento tem a finalidade de assegurar que as competências necessárias
aos colaboradores deste Laboratório sejam determinadas e providas, bem como
atividades de capacitação que garantam que os mesmos se conscientizem da
pertinência das atividades desempenhadas e sua relação com o alcance dos objetivos
da qualidade.

3.

Aplicação

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Laboratório de
Ensaios Mecânicos H005.

4.

Documentos Relacionados

MANUAL DA QUALIDADE - MQ
PAD003/001 – Anexo de procedimento: perfil de cargos
PAD003/002 – Anexo de procedimento: Termos de uso do Laboratório
FOR007 – Formulário de registro de treinamentos
FOR008 – Formulário de capacitação de novos colaboradores
FOR009 – Formulário de planejamento de capacitação
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Descrição/ Metodologia

5.1. Capacitação de novos colaboradores
Sempre que houver a contratação de novos colaboradores ou estagiários, o
Professor Responsável será responsável por realizar o levantamento das
necessidades de capacitação, através da emissão do Formulário – Capacitação de
Novos Colaboradores (FOR008) em um prazo de até 90 dias após o início do
trabalho.
No FOR008, serão descritos no campo “capacitações requeridas” os documentos
para os quais o colaborador receberá treinamento. Os profissionais terão sua
qualificação designada com base na educação, experiência, habilidades e
treinamentos requeridos pela função, descritos no Perfil de Cargos, anexo a este
documento.
O conjunto de treinamentos padrão, realizado quando da admissão do novo
colaborador, seja para pessoal administrativo ou de análise, constará de:
•

Sistema de Gestão da Qualidade e Política e Objetivos da Qualidade
(descritos no Manual da Qualidade - MQ);

Após receber os treinamentos iniciais, o Professor Responsável designará um
colaborador com competência para instruir o novo colaborador em atividades
técnicas específicas, o qual irá acompanhá-lo durante todo o período de experiência.
Todos os treinamentos efetuados deverão ser registrados no formulário de
registro de treinamentos (FOR007).
Ao final do processo, o Técnico do Laboratório realizará uma avaliação da eficácia das
ações de treinamento, tomando por base o desempenho do colaborador na execução
de suas atividades e o grau de instrução demonstrado pelo colaborador.
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5.2. Programa de capacitação
Até o final do segundo semestre de cada ano, o Técnico do Laboratório realizará um
levantamento dos treinamentos requeridos para todos os colaboradores do
Laboratório. Os treinamentos poderão ser individuais ou em grupo, ministrados na
própria unidade ou em outros locais, conforme avaliação de necessidade. O registro
desse levantamento será realizado no Formulário – Planejamento de Capacitação
(FOR009), o qual deverá conter todas as informações pertinentes a realização da
capacitação, incluindo os recursos necessários para sua execução.
As capacitações deverão ser programadas para ocorrer durante o ano, sendo o
Professor Responsável responsável por acompanhar a realização do programa, reprogramando as capacitações que não possam ser realizadas, para assim garantir a
adequação dos colaboradores no exercício de suas atribuições.

6.

Responsabilidades

Caberá ao Técnico do Laboratório realizar o levantamento das necessidades de
capacitação, tanto de novos colaboradores como da equipe já formada e coordenar o
processo de capacitação.
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O Chefe do DAMEC-PB será responsável por autorizar a liberação de eventuais
recursos necessários ao programa de capacitação e o Professor Responsável
acompanhará as ações do programa no transcorrer do ano.

7.

Requerimento de Treinamento

Este documento requer auto-treinamento dos colaboradores do Laboratório de
Ensaios Mecânicos.

8.

Observações

Não se aplica.

9.

Anexos

PAD003/001 – Perfil de Cargos
PAD003/002 – Termos de Uso do Laboratório

10.

Referências Bibliográficas

ABNT/NBR ISO/IEC 17025, Requisitos gerais para competência de laboratórios de
ensaio e calibração. Dezembro de 2017.
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ANEXO DE PROCEDIMENTO PERFIL DE CARGOS

Revisão

00

Controle de Alterações
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Identificação do cargo
Título: Chefia do DAMEC-PB
Responsabilidades
I – Apresentar as diretrizes a serem desenvolvidas em relação aos laboratórios no período de
sua gestão;
II - Gerir os recursos financeiros destinados aos laboratórios do DAMEC-PB mediante
aprovação do Conselho Departamental do DAMEC-PB;
III – Designar os Professores Responsáveis pelos Laboratórios do DAMEC-PB, e solicitar as
respectivas portarias para a DIRGE-PB.
IV – Ratificar os processos de seleção de monitores e estagiários para os laboratórios do
DAMEC-PB.
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Identificação do cargo
Título: Professor Responsável pelo Laboratório
Responsabilidades
I - Zelar pelo patrimônio físico pertencente ao seu laboratório;
II - Manter atualizado as orientações de utilização de equipamentos, normas de segurança e
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) requeridos no laboratório;
III- Autorizar as atividades de ensino e pesquisa e extensão desenvolvidas no seu respectivo
laboratório e controlar o acesso de usuários das atividades.
IV - Encaminhar a solicitação de material para a execução de aulas práticas desenvolvidas no
seu respectivo laboratório para o técnico ou chefe do departamento;
V - Promover a seleção de monitores e estagiários por meio de editais públicos;
VI - Capacitar os monitores e/ou estagiários do laboratório em relação às atividades executas
pelos mesmos;
VII– Capacitar, com registro, os usuários que desenvolverão atividades de pesquisa e extensão
no seu respectivo laboratório;
VIII - Encaminhar manutenção de equipamentos e instalações físicas sempre quando
necessário, para manter os equipamentos e o seu laboratório em condições adequadas de uso;
IX - Manter estoque de itens de reposição como correias, retentores, e peças de desgastes
frequentes, além de óleos lubrificantes, refrigerantes e anticorrosivos para manutenção dos
equipamentos em perfeito funcionamento.
X - Informar ao técnico de laboratório qualquer anormalidade ou situação especial;
XI - Emitir ou compor a comissão que emitirá o atestado técnico de novos equipamentos e/ou
instrumentos de acordo com o respectivo edital de compra e normas da UTFPR.
XII - Orientar, quanto ao encaminhamento e acondicionamento, de acordo com normas
técnicas, sobre a destinação final para os resíduos produzidos durante a utilização do
laboratório, não permitindo a liberação de substâncias agressivas ao ambiente para locais
inadequados;
XIII - Manter atualizado o estoque e enviar mensalmente o mapa de estoque de produtos
controlados pela Polícia Federal ou o Exército para a Comissão de Controle.
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Identificação do cargo
Título: Técnico de Laboratório
Responsabilidades
I - Promover os agendamentos dos horários para aulas práticas, atividades de pesquisa e
extensão que utilizem os laboratórios do DAMEC-PB;
II - Controlar o acesso de usuários de atividades de pesquisa, extensão, projetos especiais e
atividades extraclasse desenvolvidas nos laboratórios do DAMEC-PB;
III - Liberar o acesso de usuários de atividades de pesquisa, extensão, projetos especiais e
atividades extraclasse somente com a devida autorização e declaração de competência
técnica e prática de uso (PAD 003/002), devidamente assinada pelo professor responsável
pela atividade, responsável pelo laboratório ou chefe de departamento;
IV - Gerenciar e fiscalizar o andamento dos trabalhos da Sala de Apoio;
V - Utilizar o EPI de acordo com as instruções do laboratório e zelar para que os demais
usuários também o façam;
VI - Relatar ao Professor Responsável pelo Laboratório todos os acidentes ou incidentes
ocorridos em laboratório;
VII - Relatar ao Responsável pela Chefia do DAMEC-PB todas as necessidades do laboratório
para o bom funcionamento;
VIII - Comunicar ao professor responsável sobre o estoque de materiais e peças de reposição
dos equipamentos para manter o funcionamento do Laboratório;
IX - Determinar as causas de risco potencial e as precauções de segurança apropriadas antes
de começar a utilizar novos equipamentos;
X - Assegurar-se que todos os agentes que ofereçam algum risco estejam devidamente
indicados no ambiente;
XI- Orientar, quanto ao encaminhamento e acondicionamento, de acordo com normas técnicas,
sobre a destinação final para os resíduos produzidos durante a utilização do laboratório, não
permitindo a liberação de substâncias agressivas ao ambiente para locais inadequados;
XII- Instruir os profissionais da área de limpeza dos laboratórios para evitar acidentes ou
danificar os equipamentos.
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Identificação do cargo
Título: Docente ministrante de aula prática
Responsabilidades
I - Manter o material e espaço físico do laboratório devidamente organizado ao final da aula;
II - Seguir todas as normas e práticas de segurança;
III - Utilizar o EPI de acordo com as instruções do laboratório e zelar para que os demais
usuários também o façam;
IV - Relatar ao professor responsável pelo laboratório e/ou ao Técnico de Laboratório do
DAMEC-PB todos os incidentes ou acidentes ocorridos no laboratório.
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Identificação do cargo
Título: Monitor ou Estagiário de Laboratório
Responsabilidades
I – Cumprir as atividades designadas pelo Professor Responsável do Laboratório e/ou pelo
Técnico de Laboratório do DAMEC-PB;
II - Manter o material e espaço físico do laboratório devidamente organizado;
III - Seguir todas as normas e práticas de segurança;
IV - Utilizar o EPI de acordo com as instruções do laboratório e zelar para que os demais
usuários também o façam;
V - Relatar ao professor responsável pelo laboratório e/ou ao Técnico de Laboratório do DAMECPB todos os incidentes ou acidentes ocorridos no laboratório.
VI - Controlar o acesso de usuários de atividades de pesquisa, extensão, projetos especiais e
atividades extraclasses desenvolvidas nos laboratórios do DAMEC-PB;
VII - Liberar o acesso de usuários de atividades de pesquisa, extensão, projetos especiais e
atividades extraclasse somente com a devida autorização e declaração de competência técnica
e prática de uso, devidamente assinada pelo professor responsável pela atividade, responsável
pelo laboratório e chefe de departamento;
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ANEXO DE PROCEDIMENTO TERMOS DE USO DO LABORATÓRIO

Revisão

00

Controle de Alterações
Responsável pela Solicitação
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DECLARAÇÃO

Eu

, acadêmico regular do curso de
, sob o Registro Acadêmico n°

declaro

Estar autorizado ao uso do Laboratório e ciente dos procedimentos de utilização e segurança na
realização das atividades utilizando- se dos equipamentos disponíveis no laboratório de ensaios
mecânicos do DAMEC-PB destinado ao ensino, pesquisa, extensão e às equipes que realizam
atividades de extensão denominadas de projetos especiais. Estou ciente que a utilização é
restrita aos alunos que já tenham cursado e sido aprovados na disciplina referente aos
equipamentos do laboratório e/ou tenha recebido treinamento prévio por curso de capacitação
para utilização dos mesmos, o que incluí a correta utilização dos mesmos e sua prevenção aos
riscos inerentes à utilização e que não permitirei o uso por terceiros que não tenham a
capacitação e autorização prévia do DAMEC-PB, sob pena de responder interna e externamente
à instituição por eventuais danos materiais ou humanos causados pelo uso incorreto ou não
autorizado.

Pato Branco,

Nome do Acadêmico

Responsável pelo Projeto

de

,.
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PAD 004 NÃO-CONFORMIDADES

Revisão

00
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Introdução

O laboratório deve adotar procedimentos relacionados a qualquer aspecto de seu
trabalho de ensaio, ou os resultados desse trabalho, que não estejam de acordo com
os padrões estabelecidos pelo mesmo. A identificação de trabalho não-conforme pode
ocorrer em vários pontos do sistema de gestão, que vão desde o gerenciamento até
as operações técnicas.

2.

Objetivo

Este Documento tem a finalidade de estabelecer as políticas e procedimentos
adotados quando da detecção de não-conformidades, de modo a garantir que os
ensaios sejam conduzidos em conformidade com os procedimentos adotados pela
organização.

3.

Aplicação

Aplica-se a todos os colaboradores do Laboratório de Ensaios Mecânicos.

4.

Documentos Relacionados

MANUAL DA QUALIDADE - MQ
FOR005 - Formulário de abertura de relatório de não-conformidade
FOR006 – Relatório de não-conformidade
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Descrição/ Metodologia

5.1. Registro da não-conformidade
É responsabilidade de todos os colaboradores do Laboratório identificar e registrar
qualquer não conformidade detectada, seja esta oriunda da mão-de-obra utilizada, da
metodologia adotada, dos instrumentos, de auto- inspeções, do monitoramento do
processo ou, ainda, resultado de auditorias internas e externas.
O registro da não-conformidade será realizado pelo responsável pela detecção da
mesma e será efetuado no Formulário de abertura de Relatório de não-conformidade
(FOR005). O Formulário será encaminhado ao Técnico do Laboratório que será o
responsável pela investigação da não- conformidade, correção e disposição do
produto não-conforme, mediante preenchimento do Relatório de não-conformidade
(FOR006).
Depois de preenchido, o formulário FOR006, o documento será arquivado. Quando a
avaliação indicar que o trabalho não-conforme pode repetir-se ou que há dúvidas em
quanto à conformidade das operações conduzidas no laboratório em relação às
especificações adotadas, os procedimentos para corrigir o problema serão adotados.
Quando for necessário aguardar a(s) disposição(ões) para o produto nãoconforme, este será segregado pelo responsável por sua identificação e receberá
deste uma etiqueta contendo a inscrição de “Identificação de Produto nãoconforme” e o número de identificação recebido no FOR006.
6.

Responsabilidades

Caberá a qualquer colaborador do Laboratório identificar e registrar qualquer não
conformidade detectada no FOR005.
Caberá ao Professor Responsável a responsabilidade por analisar o FOR005 e
designar colaborador responsável pela investigação da não-conformidade, correção e
disposição do produto não-conforme, através do preenchimento do Relatório de
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não-conformidade (FOR006). Após assinatura final do FOR006, o Técnico do
Laboratório será responsável por adotar procedimentos de ação corretiva quando a
avaliação do caso indicar que o trabalho não-conforme pode repetir-se ou que há
dúvidas em quanto à conformidade das operações conduzidas no laboratório em
relaçãos especificações adotadas.

7.

Requerimento de Treinamento

Este documento requer auto-treinamento de todos os colaboradores envolvidos com
os procedimentos de identificação, registro e análise crítica de trabalhos nãoconformes.

8.

Observações

Não se aplica.

9.

Anexos

Não se aplica.

10. Referências Bibliográficas
ABNT/NBR ISO/IEC 17025, Requisitos gerais para competência de laboratórios de
ensaio e calibração. Dezembro de 2017.

79

FORMULÁRIOS FOR
Laboratório de Ensaios Mecânicos H005 – DAMEC-PB
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N°:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO
DESCRIÇÃO
Nome do Documento:
N˚ do Documento:
Descrição das alterações:

Justificativas:

Setores de Distribuição do Documento:
[

] Administrativo

[

] Laboratório

[

]Outro

Responsável pela Alteração:
Aprovação Professor Responsável:

Revisão

00

Controle de Alterações
Responsável pela Solicitação Responsável pela Execução

Data :
Data :

/

/

/

/

N˚ Formulário A/C

Este Documento é confidencial e possui disponibilização controlada. É terminantemente proibido uso de suas
informações ou cópia do seu conteúdo sem expressa autorização do Laboratório.
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N°:

FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE DOCUMENTO
DESCRIÇÃO
Nome do Documento:
N° do Documento:
Descrição do Documento:

Justificativa para Criação:

Setores de Distribuição do Documento:
[

] Administrativo

[

] Laboratório

[

]Outro

Responsável pela Criação:
Aprovação Professor Responsável:
Revisão

00

Controle de Alterações
Responsável pela Solicitação Responsável pela Execução

Data :
Data :

/

/

/

/

N˚ Formulário A/C

Este Documento é confidencial e possui disponibilização controlada. É terminantemente proibido uso de suas
informações ou cópia do seu conteúdo sem expressa autorização do Laboratório.
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Revisão: 00

Data Efetivação:
Data Vencimento:

DATA:

/

/

Identificação

Revisão

00

FORMULÁRIO DE REGISTROS DA QUALIDADE
Armazenamento

Indexação

Tempo de Retenção
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N°:

Responsável pelo
Arquivamento

Controle de Alterações
Responsável pela Solicitação
Responsável pela Execução

Descarte

N˚ Formulário A/C

Este Documento é confidencial e possui disponibilização controlada. É terminantemente proibido uso de suas informações ou cópia do seu conteúdo sem expressa autorização do
Laboratório.
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FORMULÁRIO DE REGISTROS TÉCNICOS
Armazenamento

Indexação

Tempo de Retenção

N°:
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Arquivamento
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N°:

FORMULÁRIO DE ABERTURA - RELATÓRIO DE NÃOCONFORMIDADE
ORIGEM/TIPO/NATUREZA DA NÃO-CONFORMIDADE
Origem:
[ ]Reclamação

[

]Auto-inspeção

[ ]Equipamento
[ ]Monitoramento do
processo

[ ]Metodologia
[ ]Embalagem

[ ]Auditoria
[ ]Amostra
[ ]Outra:

Tipo:
[

[

]Não-conformidade real

]Não-conformidade potencial

Natureza:
[

]Processo

[

]Produto

[

]Sistema

DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE

EVIDÊNCIA OBJETIVA DA NÃO-CONFORMIDADE

Emitido por:

Data:

/

/

Professor
Responsável:

Data:

/

/

Revisão

00
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N°:

RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE
ANÁLISE CRÍTICA DA NÃO-CONFORMIDADE
AVALIAÇÃO DAS CAUSAS:

ABRANGÊNCIA DA NÃO CONFORMIDADE:

IMPACTO DA NÃO-CONFORMIDADE:

[

] BAIXO [

]MODERADO [

]LEVE

DISPOSIÇÃO SOBRE O TRABALHO NÃO CONFORME
DISPOSIÇÃO: [
JUSTIFICATIVA:

]INTERRUPÇÃO DO TRABALHO[

] RETOMADA DO TRABALHO

CORREÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE
CORREÇÃO PROPOSTA:
Emitido por:

Data:

Professor Responsável:

Data:

CORREÇÃO REALIZADA:
Verificado por:

Data:

Professor Responsável:

Data:

Revisão

00
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N°:
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Data

Revisão
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Treinamento

Colaborador
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Autotreinamento
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N°:

FORMULÁRIO – CAPACITAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES
INFORMAÇÕES
SETOR:
COLABORADOR(ES):

CARGO:

CAPACITAÇÕES REQUERIDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
INSTRUÇÕES TÉCNICAS

INSTRUTOR DESIGNADO:

AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA
COMO VOCÊ AVALIA A EFICÁCIA DO TREINAMENTO EXECUTADO?
[

]PÉSSIMA [

]RUIM [

]MÉDIA [

OBS.:
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
PROFESSOR RESPONSÁVEL:

Revisão

00

]BOA [

]ÓTIMA
DATA:
DATA:
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N°:

FORMULÁRIO – PLANEJAMENTO DE CAPACITAÇÃO
INFORMAÇÕES - COLABORADORES
SETOR:
COLABORADOR(ES):

CARGO:

INFORMAÇÕES - CAPACITAÇÃO
Conteúdo do treinamento:
Número de horas previstas para o
evento: Local do evento:
PANORAMA
Tipo de Capacitação: [ ] Interna [

] Externa

Há profissional interno qualificado para executar a
capacitação? []SIM [

]NÃO

Há necessidade de contratar profissional externo
qualificado? [ ]SIM[

]NÃO

Há local disponível para realização do
evento? [ ]SIM

[

]NÃO

O local dispõe de infra-estrutura necessária (data-show, ambiente etc)?
[

]SIM

[

]NÃO
RECURSOS

Descrever os recursos requeridos e suas finalidades, por exemplo condições de hospedagem, transporte, alimentação etc.

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
PROFESSOR RESPONSÁVEL:

Revisão

00

DATA:
DATA:
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N°:

FORMULÁRIO – INFORMAÇÕES DE EQUIPAMENTO OU SOFTWARES
INFORMAÇÕES GERAIS
NOME DO EQUIPAMENTO/SOFTWARE:
FABRICANTE:

MODELO:

NÚMERO DE SÉRIE:
IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA:
HISTÓRICO
DATA DE RECEBIMENTO:
DATA INÍCIO DE UTILIZAÇÃO:
CONDIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO RECEBIDO:
[

] NOVO

[

] USADO

[

]RECONDICIONADO

[

]OUTRO:

REGISTRO DE DANOS E MAU-FUNCIONAMENTO
Descrição das ocorrências e datas
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PLANO DE MANUTENÇÃO
Descrever planos de manutenção, incluindo as já realizadas.

HISTÓRICO DE CALIBRAÇÕES
DATA

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:
PROFESSOR RESPONSÁVEL:

Revisão
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PRÓXIMA CALIBRAÇÃO

DATA:
DATA:
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LISTA DE CONTROLE DE MATERIAIS DE CONSUMO
Data
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Descrição do material
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Local de
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N°:

LISTA DE CONTROLE DE PEÇAS SOBRESSALENTES
Data

Revisão

00
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Local de
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PMG 001 –
PROGRAMA DE CALIBRAÇÃO E
VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
APARELHOS E INSTRUMENTOS

Revisão
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1.

Introdução

De acordo com os requisitos para habilitação de laboratórios de ensaios mecânicos
segundo a norma ABNT/NBR ISO/IEC 17025:2017, todos os equipamentos
empregados nos ensaios, sejam de propriedade do laboratório ou não, deverão ser
calibrados antes de serem postos em serviço de pesquisa ou externos e verificados
antes de cada utilização, através do estabelecimento de um programa para a
calibração e verificação de seus equipamentos de ensaio.

2.

Objetivo

Este procedimento tem a finalidade de assegurar que requisitos necessários ao bom
funcionamento dos equipamentos deste Laboratório sejam determinados e providos,
através do estabelecimento de um programa de calibração e verificação de
equipamentos.

3.

Aplicação

Este procedimento se aplica aos analistas e auxiliares de laboratório.

4.

Documentos Relacionados

Manual da Qualidade
FOR010 - Formulário Informações de Equipamentos ou Softwares
FOR011 - Lista de controle de materiais de consumo
FOR012 - Lista de controle de instrumentos e ferramental
FOR013 - Lista de controle de peças sobressalentes
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Descrição/ Metodologia

5.1. Programa de calibração e verificação
Todos os equipamentos de ensaio serão calibrados antes de serem postos
em serviço e verificados antes de sua utilização.
Os equipamentos serão operados somente por pessoal autorizado. As instruções
atualizadas sobre o uso e manutenção do equipamento, incluindo qualquer manual
pertinente fornecido pelo fabricante do equipamento, estarão disponíveis em seus
locais de uso.
Os equipamentos do Laboratório não deverão ser transportados para regiões fora das
dependências deste Laboratório. Em caso de necessidade extrema, o transporte
deverá ser autorizado pelo Chefe do DAMEC-PB, o qual se responsabilizará pelo
seguro manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção planejada dos
equipamentos de medição.
Os equipamentos que não se mostrarem aptos para uso, seja por sobrecarga, mau
uso, data de calibração expirada ou que através de verificação tenha mostrado defeito
ou fora dos limites, deverá ter sua inutilização assegurada através de etiqueta que
identifique o aparelho no estado de manutenção até que seja reparado. A etiqueta
deverá conter a data da última e da próxima calibração do equipamento.
Sempre que o equipamento sair do controle direto do laboratório, seu funcionamento
e calibração deverão ser verificados antes de ser colocado em serviço.
A tabela a seguir contém o modelo a ser preenchido com os requisitos mínimos de
calibração e verificação estabelecidos para este Laboratório.
Tabela 1. Calibração, verificação, monitoramento e manutenção dos equipamentos, aparelhos
e instrumentos do Laboratório.

Máquina Universal de Ensaios
Calibração

Inserir o que deve ser calibrado no
Equipamento

Inserir frequência
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Inserir o que deve ser verificado no
Equipamento

Inserir frequência de
verificação

Verificação

Manutenção

Inserir o que deve receber
manutenção no Equipamento

Inserir frequência de
manutenção

Durômetros

Verificação
Monitoramento
Manutenção
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6.

Rastreabilidade da Medição

Os serviços contatados de calibração dever assegurar a rastreabilidade de medição.
Desse modo, os certificados de calibração dos padrões de referência e do laboratório
deverão fornecer os resultados da medição, incluindo a incerteza de medição,
devendo ser emitidos pelas seguintes organizações:
a) Laboratórios integrantes do LNM (Laboratório Nacional de Metrologia); NIST
(National Institute of Standards ans technology), PTB (Physikalisch-Technische
Bundesanstalt), NPL(National Physical Laboratory) e OIML(International Organization
of Legal Metrology);
b) Laboratórios de calibração credenciados pelo INMETRO (Rede Brasileira de
Calibração - RBC)
c) Laboratórios integrantes de Institutos Nacionais de Metrologia de outros países,
nos seguintes casos:
- Quando a rastreabilidade for obtida diretamente de uma instituição que detenha o
padrão primário da grandeza associada;
- Quando a rastreabilidade puder ser validada pela evidência objetiva da participação
em comparações interlaboratoriais em que o padrão nacional do referido instituto de
metrologia foi declarado equivalente ao respectivo padrão nacional do Brasil;
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7.

Histórico do equipamento ou software

Deverá existir registro contendo o histórico de informações de todos os equipamentos
ou softwares pertencentes ao Laboratório, mediante preenchimento do Formulário
Informações de Equipamentos ou Softwares – FOR010, a ser realizado pelo Técnico
do Laboratório.

8.

Responsabilidades

Caberá ao Técnico do Laboratório realizar o levantamento das necessidades de
calibração e preencher e manter atualizados os registros dos Formulário de
Informações de Equipamentos ou Softwares – FOR010, Formulário Lista de controle
de materiais de consumo – FOR011, Formulário Lista de controle de instrumentos e
ferramental – FOR012 e o Formulário Lista de controle de peças sobressalentes –
FOR013. O Chefe do DAMEC-PB será responsável por autorizar a liberação de
eventuais recursos necessários ao programa e acompanhar as ações do mesmo no
transcorrer do ano.
Aos usuários dos equipamentos será a responsabilidade de, antes de cada uso,
verificar se a calibração dos equipamentos, aparelhos e instrumentos está vigente e
realizar a verificação dos mesmos, conforme necessidade. A limpeza dos
equipamentos será responsabilidade do usuário.
9.

Requerimento de Treinamento

Este documento requer auto treinamento de analistas e auxiliares de laboratório
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10.

Observações

Não se aplica

11.

Anexos

Não se aplica.

12.

Referências Bibliográficas

ABNT/NBR ISO/IEC 17025. Requisitos gerais para competência de laboratórios de
ensaio e calibração. Dezembro de 2017.
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MANUAL DE
EQUIPAMENTOS DE
APOIO
Procedimento Operacional Padrão de Equipamentos ‐ POPE
Laboratório de Ensaios Mecânicos
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1.

Objetivo: estabelecer critérios para a utilização dos Durômetros de Bancada
Digimess® Modelo 400.010 e Duromet no Laboratório de Ensaios Mecânicos

2.

Campo de Aplicação: Laboratório de Ensaios Mecânicos.

3.

Documento de referência:
▪
▪

4.

Manual do Durômetro de Bancada Digimess® Modelo 400.010.
Norma adequada para cada tipo de ensaio

Material necessário

- Aparelho Durômetro de Bancada Modelo 400.010 ou Durômetro de Bancada Duromet;
- Identadores;
- Pesos para determinar a carga;
- Lupa graduada para ensaio Brinell;
- Pano macio para limpeza;
5.

Operação

a)

Definir o tipo de ensaio:

- Deve-se definir se será realizado ensaio de Dureza Rockwell B, C ou Brinell;
- Definido o ensaio, verificar cargas a serem utilizadas conforme norma;
- Definido o ensaio, utilizar os durômetros conforme a preparação:
- Patrimônio 145742: Rockwell B;
- Patrimônio 145743: Rockwell C;
- Patrimônio 11323: Brinell
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b)

Preparação do Equipamento:

- Abrir a porta lateral (1), para verificar a carga e alterar caso necessário;
- Regular pré-carga na alavanca superior (2);
- Posicionar amostra na mesa do equipamento (3);
- Elevar a mesa lentamente girando a manivela (4) até que o ponteiro
menor do manômetro (5) coincida com o ponto vermelho;
- Acionar suavemente a alavanca lateral inferior para trás (6).
- Após estabilização do ponteiro maior do manômetro (5), retornar
alavanca lateral inferior suavemente (6).
- Fazer leitura do ponteiro maior no manômetro (5) no caso da Rockwell;
- Abaixar a mesa (3) e retirar amostra;
- Efetuar a leitura do diâmetro da marca do identador (calota) caso o ensaio seja de
dureza Brinell;
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ILUSTRAÇÕES

5

(1) Durômetro de Bancada
Digimess® Modelo 400.010
1- Porta lateral para alteração
das cargas;
2- Alavanca para regulagem de
pré-carga;

2

3- Mesa;
4- Manivela para

1

movimentação da mesa

3

5- Manômetro;
6- Alavanca lateral para
6

4

(1) Durômetro de Bancada Digimess®

aplicação de carga.
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1.

Objetivo: estabelecer critérios para a utilização da Máquina Universal de
Ensaios TIME High Technology® WDW Series para ensaio de tração.

2.

Campo de Aplicação: Laboratório de Ensaios Mecânicos.

3.

Documento de referência

4.

▪

Manual da Máquina Universal de Ensaios TIME High
Technology® WDW Series.

▪

Norma adequada ao ensaio.

Material necessário

- Máquina Universal de Ensaios TIME High Technology® WDW Series;
- Garras;
- Pano Macio;
5.

Operação

a)

Iniciar o Equipamento:

- Ligar a Máquina na energia com a tomada vermelha (1) e acionar o
disjuntor na parte traseira da Máquina (2);
- Ligar o computador (3) e inserir a senha (4);
- Pressionar OK na janela “Conexão com o sistema de Controle” (5)
- Verificar se a botoeira (6) está pressionada e liberá-la e pressionar o botão laranja (7);
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b)

Preparação do Equipamento para ensaio:

- Abrir o programa para ensaio sem ou com extensômetro (8);
- Na aba Amostra (9), inserir as informações do corpo de prova necessárias;
- Escolher taxa de aplicação de carga (10), conforme norma, pressionar o botão
Concluir e Sair (11) e em seguida o botão Ligar (12);
- Verificar se as garras que estão na máquina são as corretas para o tipo de corpo de
prova que será ensaiado;
- Abrir a garra superior (13), posicionar o corpo de prova na garra e apertar bem;
- Abrir a garra inferior (14) e, utilizando o botão de movimentação (14), posicionar o
corpo de prova e apertar bem;
- No computador, pressionar todos os botões para zerar a máquina (16), definir o
tipo de curva desejada clicando no botão (17), pressionar o botão Iniciar (18), o que
iniciará o ensaio e pressionar o botão de ajuste automático de zoom (19) para alterar
a escala da curva para melhor visualização;
- Ao final do ensaio, salvar o ensaio no pressionando o botão Salvar dados do
Ensaio (20) para ter acesso aos dados, o mesmo ficará salvo na pasta padrão
TestData, em ordem crescente de acordo com a data em formato .txt;
- Para salvar a curva gerada, pressione o botão Salvar curva como arquivo bmp (21),
salvar no destino correto:
- Selecionar a pasta Ensaios na área de trabalho e então salvar na pasta
correspondente à finalidade, por exemplo:
• ENSAIOS – ENSAIOS_2021_1 - GR_1 – nome_do_aluno
• TRATAMENTOS TÉRMICOS - ENSAIOS_2021_1 - GR_1 –
nome_do_aluno
• TCC - 2021_nome_do_aluno
• ESTAGIO - 2021_nome_do_aluno
• EXTERNO – ANO_NOME DO PROJETO_NOME DA PESSOA
• 2021_BAJA_NOME_DO_USUARIO
• 2021_ICTRATAMENTOS_NOME_DO_ALUNO
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c)

Desligar a máquina:

- Pressionar botão Desligar (22) no programa;
- Pressionar botoeira (6) na máquina;
- Desligar o disjuntor (2) na parte traseira da máquina e retirar da tomada (1).
- Realizar a limpeza do equipamento com pano macio.
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(1) Procedimentos para
iniciar o equipamento
1- Tomada;
2- Disjuntor;

4

1

3- Botão para ligar
computador;
4- Local para inserir senha;
5- Janela de Conexão com

3

2

o sistema de Controle;
6- Botoeira de emergência;
7- Botão para ligar;

6

8- Programa para ensaio.

5
7

14

8

(2) Preparação do Ensaio
9- Aba Amostra;
10- Seleção de velocidade de

(1) Procedimentos para iniciar o equipamento

deslocamento da mesa;
11- Botão Concluir e sair;
9

12- Botão Ligar;

10

18- Botão Iniciar
11

18

(2) Preparação do Ensaio

12

22

22- botão desligar.
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(3) Garras do Equipamento
13- Garra superior;
16

15- Garra Inferior.

(4) Botões de ajuste final

13

16- Botões para zerar a

17

posição do equipamento;
17- Botão para definir o tipo de

15

curva;
19- Botão para ajuste do zoom
do gráfico;
20- Botão para salvar dados do

(3) Garras do Equipamento

19

ensaio realizado;
21- Botão para salvar curva
gerada pelo ensaio.

20

21
(4) Botões de ajuste final
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1.

Objetivo: estabelecer critérios para a utilização da Cortadora Metalográfica COR40 AROTEC

2.

Campo de Aplicação: Laboratório de Ensaios Mecânicos.

3.

Documento de referência: Manual da Cortadora Metalográfica COR40.

4.

Material necessário

- Cortadora Metalográfica COR40;
- Disco de corte;
- Pincel;
- Óculos de segurança;
5.

Operação

a)

Preparar o Equipamento:

- Ligar a Máquina na energia com a tomada vermelha (1);
- Verificar se é o disco correto (2) de acordo com o material a ser cortado e chame
o responsável pelo Laboratório (professor responsável, técnico ou estagiário_, no
momento, se necessária a troca;
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b)

Procedimento para corte:

- Inserir e posicionar a amostra no equipamento (3), prender a amostra girando a
alavanca (4);
- Fechar a proteção da máquina (5);
- Acionar o botão Coolant (6) para liberar o fluido de resfriamento e regular a
quantidade de fluido pelo registro lateral (7), garantir que a área de corte esteja
sendo refrigerada;
- Pressionar o botão Cutter (8) para acionar a máquina;
- Aplicar pressão lentamente para baixo na alavanca (4) para iniciar o corte;
- Ao sentir que a pressão aliviar, desligar o Coolant (6) e o Cutter (8);
- Abrir a proteção (5) e verificar se o corte foi completo, se sim, retirar a amostra,
caso contrário, repita o procedimento;
- Ao final do corte, retirar da tomada e limpar a base da máquina (9);

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco
Procedimento Operacional Padrão de Equipamento: Cort. Met. COR40
Data Efetivação:
Documento N˚: POPE003
113
Data Vencimento:
Revisão: 00

ILUSTRAÇÕES

(1) Vista frontal Cortadora
Metalográfica COR40
1- Tomada;

4

4- Alavanca;

1

6- Botão Coolant ;
8-Botão Cutter.
6

8

(2) Vista lateral Cortadora
Metalográfica COR40
2- Disco de corte;
3- Base para posicionar a
(1) Vista frontal Cortadora Metalográfica COR40

amostra;
5- Proteções do equipamento;
7- Registro lateral para

5

regulagem de fluido;

5

9- Base interna do
2

7

equipamento .

3

9

(2) Vista lateral Cortadora Metalográfica COR40

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Pato Branco
Procedimento Operacional Padrão de Equipamento: Embutidora PRE-30 S
Data Efetivação:
Documento N˚: POPE004
114
Data Vencimento:
Revisão: 00

1.

Objetivo: estabelecer critérios para a utilização da Embutidora
Metalográfica PRE-30 S - AROTEC

2.

Campo de Aplicação: Laboratório de Ensaios Mecânicos.

3.

Documento de referência: Manual da Embutidora Metalográfica PRE-30 S.

4.

Material necessário

- Embutidora Metalográfica PRE-30 S;
- Pincel;
- Pano macio;
- Óculos de segurança;
- Resina para embutimento.
5.

Operação

a)

Preparar o Equipamento:

- Ligar a Máquina na energia com a tomada vermelha;
- Soltar a trava superior (1);
- Posicionar o corpo de prova na mesa (2);
- Abrir o registro de pressão (3) para que a mesa desça até aproximadamente uma
polegada e feche o registro;
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b)

Procedimento:

- Inserir, por cima da amostra na mesa (3), resina para embutir;
- Inserir o tampão (4) até ficar nivelado com a borda da trava e fechar a trava
superior (1);
- Acionar o botão On (5) para ligar o equipamento e ajustar o tempo no botão
temporizador (6);
- Movimentar a alavanca (7) para aumentar a pressão, manter entre 100 e 150
kgf/cm² no manômetro (8);
- Pouco antes de acabar o tempo escolhido, abrir a torneira (9) atrás do equipamento
para liberar água e abrir o registro (3) para liberar a pressão;
- Aguardar a luz do cooler (10) apagar e fechar a torneira (9);
- Abrir a trava (1) mas mantê-la posicionada no lugar para segurança, fechar registro
(3) e movimentar a alavanca (7) para a mesa (1) subir, retire a amostra;
- Ao retirar a amostra, desligar a máquina no botão (5), retirar da tomada e limpar a
região em contato com a resina;
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(1) Durômetro de Bancada
Mod. AT-298
3- Registro regulador de
pressão;
5- Botão On/Off;

8

6- Botaão temporizador;
7- Alavanca para
11

pressurizar;

10
5

8- Manômetro;

6
7

10- Luz Cooler;
11- Luz Heater.
(2) Parte superior
Embutidora Metalográfica
PRE-30 S

3

(1) Vista frontal Embutidora Metalográfica PRE-30 S.

1- Trava superior;
2- Mesa;
4- Tampão;

9

1

4
2

(2) Parte superior Embutidora Metalográfica PRE-30 S.

9- Torneira.
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1.

Objetivo: O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para a
utilização da Politriz Lixadeira Metalográfica PLF – Fortel.

2.

Campo de Aplicação: Laboratório de Ensaios Mecânicos.

3.

Documento de referência:
•
Manual da Politriz Lixadeira Metalográfica PLF;
•
Norma adequada ao ensaio.

4.

Material necessário

- Politriz Lixadeira Metalográfica PLF;
- Lixas;
- Feltro;
- Abrasivo para polimento;
- Pano de polimento adequado ao abrasivo escolhido;
- Óculos de segurança;
- Pano macio.
5.

Operação

a)

Preparar o Equipamento:

- Tirar a tampa (1) e o aro (2);
- Inserir a lixa ou feltro na base (3), cortados no tamanho correto;
- Inserir o aro (2);
- Ligar a máquina na energia com a tomada vermelha;
- Desativar botoeira (4) e abrir a torneira (5) atrás do equipamento;
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b)

Procedimento:

- Posicionar a mangueira (6) e regular a pressão da água na mangueira (7);
- Definir a velocidade e ligar no botão (8), sendo velocidade 1 para lixar e 2 para
polir;
- Ao finalizar o processo, acionar botoeira (5) e fechar torneira (6);
- Retirar o aro (2) e a lixa;
- Limpar e secar o equipamento e seus entornos;
- Inserir o aro (2) e a tampa (1).
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(1) Politriz Lixadeira
Metalográfica PLF fechada

6

5

1- Tampa;
4- Botoeira de emergência;

4

5- Torneira;

7
1

6- Mangueira;
7- Regulador de pressão da
água

(1) Politriz Lixadeira Metalográfica PLF fechada.

(2) Politriz Lixadeira
Metalográfica PLF aberta
2- Aro;
3- Base da máquina para

8

posicionar lixa/feltro;
8- Botão para ligar e

2

selecionar velocidades.

3

(2) Politriz Lixadeira Metalográfica PLF aberta.
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1.

Objetivo: estabelecer critérios para a utilização da Capela de Exaustão de
Gases – AmazonLab

2.

Campo de Aplicação: Laboratório de Ensaios Mecânicos.

3.

Documento de referência: Manual da Capela de Exaustão de Gases.

4.

Material necessário

- Capela de Exaustão de Gases;
- Pano macio;
- Luvas;
- Óculos de segurança.
5.

Operação

a)

Procedimento:

- Ligar a máquina na energia com a tomada vermelha;
- Ligar o exaustor (1) e a luz (2);
- Fechar a porta (3) para que fique somente espaço para os braços;
- Após manipular a amostra, fazer a limpeza do equipamento com o pano;
- Desligar exaustor (1) e a luz (2).
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(1) Capela de Exaustão de
Gases – AmazonLab
1- Botão para ligar o exaustor;
2- Botão para ligar a luz;
3- Porta da capela.

1
3

(1) Capela de Exaustão de Gases – AmazonLab

2

