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             Em uma parceria com Tecpar, laboratórios da 
Sanepar são reconhecidos pela qualidade

 Uma parceria 
entre o Instituto de Tec-
nologia do Paraná (Te-
cpar) e a Sanepar re-
sultou na conquista da 
acreditação de quatro 
grandes laboratórios de 
análises de água e esgo-
to da companhia. As uni-
dades estão localizadas 
em Curitiba, Londrina, 
Maringá e Cascavel.
 A acreditação é 
o reconhecimento ofi-
cial junto à Coordenação 
Geral de Acreditação do 
Inmetro (CGRE) de que 
os laboratórios estão 
operando com sistema 
de gestão de qualidade 
documentado e tecni-
camente competente, 
de acordo com a norma 
NBR-ISO 17.025:2017.
 O diretor-presi-
dente do Tecpar, Jorge 

Callado, destaca que o 
instituto colocou a ex-
pertise de seu corpo 
técnico à disposição da 
Sanepar, compartilhan-
do sua longa experiência 
como instituição acredi-
tada junto a CGCRE em 
diversos serviços de ca-
libração e ensaios.
 “Ao longo do 
tempo o Tecpar mo-
dernizou e aperfeiçoou 
seus laboratórios, a fim 
de desenvolver soluções 
tecnológicas dentro dos 
mais rígidos controles 
de qualidade. É esse 
mesmo padrão de exce-
lência que construímos 
nessa parceria e que 
hoje encontramos nos 
quatro laboratórios da 
Sanepar que receberam 
a acreditação”, afirma.
 Segundo a ge-

rente do Centro de Tec-
nologia em Saúde e Meio 
Ambiente do Tecpar, Da-
niele Adão, o êxito no 
processo de acreditação 
dos laboratórios é resul-
tado de ações integra-
das envolvendo equipes 
de diversos setores do 
instituto.
 “O Tecpar orien-
tou a Sanepar durante 
todo o processo de acre-
ditação, da preparação 
até o encaminhamento 
de documentos. Tam-
bém prestamos a asses-
soria necessária para 
corrigir não conformida-
des apontadas nos rela-
tórios, até a acreditação 
ser concedida”, diz Da-
niele.  

ETAPAS
 A primeira etapa 
foi a avaliação in loco da 

atual situação do Siste-
ma de Gestão de cada 
um dos laboratórios e 
diagnóstico. Em segui-
da, foram realizadas 
capacitações com em-
pregados da Sanepar, 
auditorias internas e or-
ganização de análises 
nos quatro laboratórios. 
A equipe técnica tam-
bém prestou consultoria 
a distância, esclarecen-
do dúvidas por telefone 
e e-mail.
 O gerente do 
Centro de Medições e 
Validação do Tecpar, 
João Pimpão, conta 
que a unidade fez a ca-
libração de centenas de 
equipamentos utilizados 
nos quatro laboratórios 
de análises químicas e 
microbiológicas de água 
e esgoto, além de par-

ticipar e contribuir em 
todas as etapas do pro-
cesso de acreditação.
 “O êxito alcan-
çado neste grande de-
safio junto a uma em-
presa com o porte da 
Sanepar abre um novo 
leque de prestação de 
serviços para o institu-
to. Ao se congregar es-
forços e conhecimentos 
de equipes de diversas 
áreas e competências, é 
possível alcançar novos 
horizontes para prestar 
novos serviços de exce-
lência”, afirma Pimpão. 
ASSESSORIA TÉCNI-

CA
 O Tecpar pas-
sou a compartilhar sua 
ampla experiência ofe-
recendo consultoria téc-
nica e treinamentos para 
acreditação de labora-

tórios de ensaios e de 
calibração. O objetivo é 
orientar a implantação 
da norma ISO 17025 
em estabelecimentos 
que pretendem obter e 
ou manter a acreditação 
junto à CGCRE.
 Neste serviço 
estão previstas as se-
guintes etapas: diagnós-
tico, plano de treinamen-
to, consultoria, auditoria 
interna, verificação da 
eficácia, preparo de do-
cumentos. Também po-
derá ser desenvolvida 
uma lista de serviços de 
acordo com a necessi-
dade do laboratório.

EXCELÊNCIA
 Além dos quatro 
grandes laboratórios de 
avaliação de conformi-
dades de água, esgoto, 
lodo de esgoto, produtos 

químicos e equipamen-
tos analíticos no Esta-
do (Curitiba, Maringá, 
Londrina e Cascavel), 
a Sanepar mantém 180 
laboratórios descentrali-
zados de água e 20 la-
boratórios regionais de 
esgoto.
 Todos são re-
ferência no setor de 
saneamento do Brasil. 
Bem estruturados, com 
equipamentos moder-
nos, pessoal capacitado 
e seguindo requisitos 
de qualidade, como os 
da NBR ISO 9001:2015, 
eles garantem mais 
confiabilidade nos re-
sultados de milhares de 
análises de amostras co-
letadas todos os meses 
nas 346 cidades atendi-
das pela Sanepar.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


