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1. POLÍTICA DA QUALIDADE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E CONTROLE DE EFLUENTES 
 
Realizar amostragem e ensaios laboratoriais em matrizes de água bruta e residuária, seguindo 

referências normalizadas (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ou similares 

aplicáveis) visando atingir as necessidades e expectativas dos clientes através do comprometimento com 

as boas práticas profissionais, executadas por pessoal competente, atuando com imparcialidade, 

confidencialidade e operação consistente em todos os seus processos, seguindo os requisitos da norma 

ISO/IEC 17025: 2017. 

 
2. OBJETIVOS DA QUALIDADE  
 
• Imparcialidade: Assumir compromisso com a imparcialidade e confidencialidade nos processos e 

serviços prestados, observando e minimizando os riscos que afetem este compromisso. 
 

• Vanguarda Tecnológica: Promover parcerias na busca de soluções inovadoras nos processos 

tecnológicos e operacionais, com certificações e acreditações que agreguem valor ao processo. 
 

• Atendimento dos requisitos aplicáveis: cumprimento dos requisitos legais inerentes ao negócio da 

Empresa e das informações documentadas vigentes, assegurando aplicação consistente ao processo. 
 

• Avanço e crescimento: comprometimento com a melhoria contínua dos processos através do sistema 

de gestão da qualidade e do monitoramento contínuo de seu desempenho frente aos clientes (metas de 

indicador de desempenho) e à outros Laboratórios, quando disponível e apropriado. 
 

• Engajamento: Fortalecer a comunicação, o treinamento e o engajamento dos empregados envolvidos 

com os ensaios do escopo da Acreditação, garantindo que conheçam a documentação, procedimentos 

necessários, seus deveres e responsabilidades para realização das atividades.  

 
3. REFERÊNCIAS 
 
• ABNT NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade; 
• ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração; 
• SAN.P.IN.PR 01 – Informação Documentada (Documentos Internos); 
• SAN.P.IN.PR 02 – Controle da Informação Documentada Retida (Registros). 
 
4. ANEXOS 

ANEXO I - HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES 

DATA REV. PÁG. DESCRIÇÃO NOME/SETOR 
29/04/2019 01 1 Revisão dos objetivos – item 2 Adriana e Wilma - TTE 
03/11/2020 02 Todas Totalidade do Documento Wilma Perez - TTE 
03/05/2022 03 Todas Totalidade do Documento Wilma Perez / TTE 

 


