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Aguas Cordobesas SA.  

• Concessionária de Serviço de Agua Potável na Cidade de Córdoba- 
Argentina desde 1997. 

• Atende 1.500.000 habitantes. 

• Produção diária 480.000 m³/dia. Duas barragens para captação  
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Jefatura de Calidad de Producto 

Informes y Gestión de Análisis Laboratorio Central 

 Extracción 
 Química 
 Microbiología 

Responsable de 
Calidad 

Gerencia General 

Aguas Cordobesas                     Organograma Qualidade 



Implantação da Norma ISO 17025. Experiência Aguas Cordobesas 

• 23 profissionais 

• 3 laboratórios moveis 

• 365 dias/ano 

• Turnos rotativos 

• Assistência a diversas áreas da 
empresa 

• Plano de amostragem (definido 
pelo Concedente) 

 

• Escopo analítico completo dos 
parâmetros da Norma Estadual 

• Prestação de serviços analíticos 
para terceiros 

• Especialização nas analises de 
plâncton, toxinas e metabolitos 
gerados por Cianobactérias. 
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Controle da Qualidade  



Histórico do processo 

1997 Inicio da Concessão e das atividades analíticas. 

1998 Inauguração das instalações do Laboratório 

2004 AACC Certifica Norma ISO 9001 

2010 AACC Certifica Normas ISO 14001 e OHSAS 18001 

2013 Primeira auditoria del OAA 

2014 Credenciamento  segundo Norma ISO 17025 
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Primeiros passos 
 Determinação inicial para atender os requerimentos da 

Norma 17025 

 Pessoal capacitado 

 Elaboração de Documentos 

 Equipamento controlado  

 CQ analítico para todas as técnicas aplicada 

 Participação em Inter laboratórios 

 Construção do Laboratório  
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Definição do escopo de credenciamento 
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 Foram envolvidas as três áreas do Laboratório 

 Escolhemos inicialmente as técnicas com 
melhor performance analítica. 

 Apenas técnicas normatizadas (SM, EPA...) 

 

 

 

 



Parâmetros credenciados 
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Área Coleta de amostras 
 pH 
 Condutividade 
 Turbidez 

 
 
 
 

 

Área Química 
 Cloreto 
 Nitrato 
 Sulfato 
 Fluoreto 
 Arsênico 
 Cadmio 
 Cromo 
 Chumbo 

Área Microbiologia 
 Bactérias aeróbias 
 Coliformes totais MF 
 Escherichia coli MF 
 Coliformes totais NMP 
 Escherichia coli NMP 

 
 

 



Próximos Parâmetros a Credenciar 
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 Amônio 
 Nitrito 
 Fósforo total 
 Fósforo reativo solúvel 
 THM 
 Cobre 
 Zinco 
 Prata 
 

 Pseudomonas 
aeruginosa (MF) 

 Clorofila 
 Plancton 
 Cloro livre e total 
 

 
 



Requerimentos relativos à Gestão 
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                  4.1  Organização  
 4.2   Sistema de gestão 
 4.3   Controle de Documentos  
 4.4   Revisão dos pedidos, ofertas e contratos  
 4.5   Subcontratação de ensaios e de calibrações  
 4.6   Compras de serviços e consumíveis  
 4.7   Serviços ao cliente  
 4.8   Reclamações 
  



Requerimentos relativos à Gestão 
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 4.9    Controle de trabalhos de ensaio ou de calibrações não  
           conformes  
 4.10  Melhora  
 4.11  Ação corretiva 
 4.12  Ações preventivas  
                4.13  Controle dos registros  
 4.14  Auditoria interna  
 4.15  Revisões pela Direção 



Requerimentos Técnicos 
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5.1 Generalidades 
5.2 Pessoal 
5.3 Instalações e condições ambientais 
5.4 Métodos de Ensaios e Validação dos métodos 
5.5 Equipamentos 
5.6 Rastreabilidade das medições 
5.7 Amostragem 
5.8 Manuseio dos itens de Ensaio 
5.9 Asseguramento da Qualidade dos resultados de Ensaio 
5.10 Informe dos Resultados 



Documentação 

 Instrutivos redigidos desde o inicio das atividades 

 Mudança do formato quando a empresa certifica 
9001 

 Atualmente nosso sistema de Documentação é 
informático na Intranet 

 Rastreabilidade dos documentos       Responsável 
pela documentação 
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Documentação 

 Instrutivo que define Formato, conteúdo e edição 
de documentos 

 Pirâmide documental 
 Política  e Manual  

 Normas e procedimentos 

 Instrutivos 

 Registros e Anexos 
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Documentação 
Exemplo de alguns documentos técnicos   

 Utilização de equipamentos e realização de ensaios  

 Validação de métodos  

 Verificação de material volumétrico 

 Controle de qualidade analítico 

 Coleta de amostras 

 Cadeia de Custódia 
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Controle de Registros 

• Completar os registros de forma legível e armazenar de forma segura 

• Proteger e salvaguardar registros eletrônicos, evitando perdas ou 
alterações de dados. 

• Conservar os registros das observações originais, dados dos controles, 
verificações, calibrações realizadas por fornecedores externos, pessoal e 
de cada relatório de ensaio 

• Registrar observações, dados e cálculos no momento de gerá-los. 

• Quando acontecem erros nos registros, devem ser substituídos pelo dado 
correto, porém mantendo visível o valor desconsiderado. 

 

 
LOGOTIPO 
EMPRESA 



Trabalho Não Conforme 

    Não conformidade (NC) : não atendimento de um requisito  

 Identificar NC no Sistema de gestão e na operação técnica: 

 Reclamações de clientes 

 Controle de qualidade 

 Observação ou supervisão do pessoal 

 Controle dos relatórios de ensaios 

 Auditorias internas ou externas 

 Registar a NC, analisar as  possíveis causas , ações tomadas 

 Avaliar a eficácia das ações e encerrar a NC 
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Ações corretivas e preventivas 

Ações corretivas  

ação tomada para eliminar a causa ou causas de uma NC 
detectada  

Ações preventivas 

Ação tomada para eliminar a causa ou causas de uma NC 
potencial detectada ou outra situação potencial não desejada. 
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Pessoal  

 Assegurar competência técnica do pessoal 

 Prover supervisão adequada 

 O pessoal que realiza tarefas específicas deve estar adequadamente 
qualificado em base a: 

• Formação 

• Capacitação 

• Experiência apropriada 

• Aptidão demonstrada                                  
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Pessoal  

 Gerencia de RRHH 

Definição de cargos 

Fichas de posto 

Avaliação de desempenho  

Registro de capacitações 

CV do pessoal 
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Pessoal  

• Capacitações  
 Plano anual junto com RRHH  

 Registros de assistência 

 Eficácia das capacitações 

• Autorizações técnicas 
 Instrutivo onde definimos como se outorga autorização 

dos analistas para realizar um ensaio 
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Pessoal  
Autorizações técnicas podem ser por meio 

 Exame do conhecimento dos instrutivos, ensaios e dos 
equipamentos. 

 Acompanhar a realização dos ensaios. 

 Amostras cegas 

 Participação nos ensaios Inter laboratórios 

 Formação, experiência e capacitação 

 Registro individual por técnica detalhando como foi feita a 
autorização do analista 
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Instalações 

 Assegurar que não invalidem os resultados nem comprometam a 
qualidade dos mesmos (Fontes de energia, iluminação, temperatura, 
vibração, humidade, etc.) 

 Documentar requisitos 

 Monitorar, controlar e registrar 

 Prevenir contaminação cruzada 

 Controlar o acesso 

 Assegurar a ordem e limpeza. 
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Equipamento 

• Dispor de todos os equipamentos necessários para coleta, preparo 
analise e processamento dos dados. 

• Estabelecer programas de calibração. 

• Calibrar ou verificar os equipamentos antes do uso. 

• Dispor de instruções de uso e manutenção. 

• Identificar cada equipamento e seu suporte informático (se tiver). 
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Equipamento 
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Equipamento 
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Equipamento 
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Equipamento 
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Equipamento 
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Equipamento 
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Equipamento 
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Equipamento 

 Instrutivo de Gestão de Equipamentos 
 Responsabilidades 

 Identificação, etiquetas 

 Registros associados: 

 Ficha de vida 

 Inventario y Plano de calibração 
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Equipamento 
 • Calibrações e Verificações 

Externas 

 Calibração de Balanças e Pesos 

 Calibração de Termómetros 

 Calibração de Sonda Padrão. 

 Calibração e Verificação de 
Autoclaves 

 Perfis Térmicos de Estufas  Banhos 
de incubação 

• Calibrações e Verificações 

Internas 

 Verificação de Balanças 

 Calibrações Analíticas 

 Performance de Equipamentos 

 Controles Térmicos 

 Verificação de Autoclaves 

 Ajustes de equipamentos de 
Campo 
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Asseguramento da qualidade dos resultados 
 Brancos 

 Duplicados 

 Cartas de controle de Estandar externo 

 Recuperação de agregados conhecidos 

 Cartas de duplicados  

 Participação nos Inter laboratórios 
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Asseguramento da qualidade dos resultados 

Evaluación de estándar externo 
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 ARSÉNICO - Estándar externo: 10 µg/l -  



Asseguramento da qualidade dos resultados 
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Asseguramento da qualidade dos resultados 

Carta de rango 
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BACTERIAS HETERÓTROFAS AEROBIAS - AGUA POTABILIZADA CON AGREGADO DE 

AGUA CRUDA 
MISMO ANALISTA 

Log(D1-D2) 



Validação dos métodos de ensaio 

1. Definição dos parâmetros a validar segundo a técnica. Sendo 
técnicas normatizadas apenas verificam-se alguns parâmetros 
 Limite de detecção (LD) y quantificação (LC) 

 Linearidade e faixa de trabalho 

 Viés 

 Precisão 

 Estimação da Incerteza 
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Validação dos métodos de ensaio 

2. Estabelecemos o plano de validação 
 Que tipo de amostras, branco ou estándares a serem 

analisados por dia e qual período 

 Quantos analistas processarão as amostras 

 Qual equipamento (se tiver mais de um do mesmo tipo) 

3. Avaliamos os dados obtidos 
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Validação dos métodos de ensaio 
4. Realizamos os relatórios de validação  indicando  

Nome do analito validado  

Data 

Analistas autorizados 

Equipamentos utilizados indicando estado de calibração y/o 
verificação 

Amostras analisadas; material de vidro volumétrico; materiais de 
referencia certificados 

Parâmetros validados: LD-LC; Precisão; Sesgo; Linearidade, Incerteza 

Resultados obtidos 

Conclusão da validação 
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Relatórios e Documentos de Ensaio 

 Nome e endereço do  laboratório lugar de execução dos ensaios 

 Identificação única do documento 

 Numeração de todas as páginas e identificação do fim 

 Nome e endereço do cliente 

 Identificação do método utilizado 

 Data de coleta e recepção das amostras. 

 Data de emissão do relatório. 

 Nome, função e assinatura da pessoa que autoriza o relatório 

 Declaração que os resultados  estão apenas relacionados com o item ensaiado 
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Conclusões  

Confiabilidade dos Resultados 

Valor agregado ao serviço para terceiros 

Revisão permanente das técnicas 

Melhora contínua 

Diminuição de erros 

Motivação do pessoal 

Imagem da empresa 
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         OBRIGADA! 

Estela Murad 
Supervisor de Laboratorio Central  
Jefatura de Calidad / Gerencia General 
Tel: +549 351 477-7384 
Av. La Voz del Interior 5507 – X5008 HJY – Córdoba – Argentina  
www.aguascordobesas.com.ar - emurad@aguascordobesas.com.ar 

http://www.aguascordobesas.com.ar/
mailto:emurad@aguascordobesas.com.ar

