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Resumo - No presente trabalho apresentamos uma pequena resenha histórica da evolução da gestão 

da qualidade, uma breve referência aos requisitos dos Sistemas de Gestão da Qualidade sob a Nor-

ma ISO 9001:2000, e o desenvolvimento esquemático da aplicação de tal norma em uma empresa 

de avaliação de recursos renováveis, fundamentalmente dedicada à instalação, operação e manuten-

ção de redes de monitoramento ambiental. 

 

Abstract - This work shows a short historic review of the quality management evolution, a short 

reference about the requirements of Quality Management System under 9001:2000 ISO Standards, 

and a schematically development of the application of this standards in a renewable resources 

evaluating company, mainly hydric ones. 
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INTRODUÇÃO  

Os controles de qualidade e as inspeções existem há muito tempo.  

Existem figuras nas construções dos antigos egípcios onde se vêem, além dos trabalhadores, 

supervisores conferindo o trabalho realizado e medindo os resultados.  

Na Idade Média, baseando-se na honra, os grêmios controlavam a qualidade dos trabalhos ar-

tesanais. Cada artesão verificava se o produto realizado por ele estava de acordo com o padrão de 

qualidade, caso não estivesse era jogado fora.   

Com o advento da industrialização - em meados do século XIX- as fábricas precisaram de 

grande quantidade de funcionário, isto fez com que ingressassem à área de produção trabalhadores 

cada vez menos qualificados. O problema solucionou-se dividindo os trabalhos em pequenos pro-

cessos simples, aparecendo as primeiras cadeias de fabricação.   
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Isto criou a necessidade de supervisores com melhor formação, os quais não estavam envolvi-

dos diretamente na produção, entretanto assumiram a responsabilidade de controle desta área. O 

controle da qualidade incluiu a medição, a análise e testes de todos os produtos finais e sua compa-

ração com os requisitos  predeterminados. 

A necessidade de fabricação de armamento sofisticado, no menor tempo possível, durante a 

segunda guerra mundial, fez com que o controle final de todos os produtos fosse um instrumento 

insuficiente para o domínio da qualidade.  

O Ministério da Defesa dos EEUU desenvolveu as “Military Standards”, um conjunto de 

normas que -mediante o uso de técnicas estatísticas- permitiram reduzir notavelmente a tarefa de 

controle.  

Com a definição dos requisitos do produto, o planejamento da qualidade nos diferentes postos 

de trabalho, os testes intermediários e o controle das instalações quanto às tolerâncias, eliminou-se o 

exaustivo controle do produto. 

Mediante tarefas preventivas tentou-se reduzir a geração de problemas. Deu-se o passo desde 

o controle da qualidade até o asseguramento da qualidade.  

Após o final da segunda guerra mundial a qualidade volta a ser responsabilidade da Direção, 

aparecendo a gestão da qualidade. A orientação em direção aos processos aumenta e a contínua me-

lhoria da qualidade baseia-se na melhoria dos processos.  O cliente e seus requisitos são agora im-

portantíssimos para a definição do grau da qualidade. 

Sendo a Qualidade tarefa da Direção, significa que ela terá de tomá-la como um dos principais 

objetivos e deverá criar o marco de condições necessário para a consecução deste objetivo.   

Por outro lado, gestão da qualidade também significa que a mesma não só se comprova ou 

assegura de forma passiva, senão que se domina de ativa (se gestiona) através da aplicação de medi-

das que a fomentem, tais como o planejamento e a direção da qualidade, o domínio dos processos, a 

comprovação e a melhoria da qualidade. 

A norma ISO 9000 define a gestão da qualidade da seguinte forma: 

“GESTÃO DA QUALIDADE: Atividades coordenadas para dirigir e controlar 

uma organização no que se refere a qualidade.” 

“NOTA: A direção e controle, no que se refere a qualidade, geralmente inclui o 

estabelecimento da política da qualidade e os objetivos da qualidade, o planeja-

mento da qualidade, o controle da qualidade, o asseguramento da qualidade e a 

melhoria da qualidade.” 

GESTÃO DA QUALIDADE – UMA ORDEM ORGANIZATIVA 
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Um Sistema de Gestão da Qualidade regula as responsabilidades e competências, determina 

como se executam as tarefas individuais, como se relacionam entre ela e define que meios devem 

ser utilizados (finaceiros, funcionários, equipamentos, instalações, etc).  

Em síntese: O Sistema de Gestão da Qualidade é o sistema de ordenamento de uma organiza-

ção posto por escrito.  

Ao detalhar estruturas e processos, e definir responsabilidades e competências, o Sistema de 

Gestão da Qualidade oferece a todos os funcionários uma visão da estrutura da organização,  facili-

tando a correta comunicação dentro dela.  

Existe maior transparência na organização, já que todos sabem quais são suas funções e res-

ponsabilidades, isto incentiva a participação.  

 

DOCUMENTAÇÃO  - ESTRUTURA 

A documentação do sistema não deve ser nem muito complexa nem muito resumida; deve 

conter em forma clara como se gestiona a qualidade na organização.  

A documentação do SGC pode ser classificada em três níveis, embora a norma não indique tal 

classificação:  

O primeiro nível de documentação está formado pelo Manual de Gestão da Qualidade que 

contém as especificações do sistema e se aplica a organização toda. 

O segundo nível de documentação está representado pelos processos, nos quais se descrevem 

as atividades que se desenvolvem (o que se faz?). 

O terceiro nível de documentação está formado pelos procedimentos e pelas instruções de 

trabalho, onde se detalha a maneira de realizar tarefas específicas (Como se faz?)  

 

REQUISITOS 

A norma contém cinco capítulos nos quais se fixam requisitos e se definem os registros míni-

mos. A seguir são citados tais capítulos e os assuntos que neles são tratados:   

•    Sistema de Gestão da Qualidade: Requisitos gerais, requisitos da documentação,   

controle de documentos e de registros. 

• Responsabilidade da Direção: Compromisso da direção, enfoque ao cliente, Políti-

ca e Objetivos da Qualidade, planejamento do sistema, responsabilidade e autorida-

de, representante da Direção, comunicação interna, revisão pela Direção. 

• Gestão dos Recursos: Provisão de recursos, recursos humanos, infraestrutura e am-

biente de trabalho. 

• Realização do Produto: Planejamento da realização do produto, determinação e re-

visão dos requisitos do cliente, comunicação com o cliente, desenho e desenvolvi-
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mento, compras, controle e validação dos processos da produção e prestação do ser-

viço, identificação e seguimento, propriedade do cliente, preservação do produto, 

controle dos dispositivos de acompanhamento e medição.  

• Medição, análise e melhoria: Satisfação do cliente, auditoria interna, acompanha-

mento e medição dos processos , acompanhamento e medição do produto, controle 

do produto não conforme, análise de dados, melhoria contínua, ações corretivas, a-

ções preventivas. 

 

APLICAÇÃO AOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

A grande dispersão geográfica da EVARSA –uma empresa proveniente da privatização de um 

serviço originalmente prestado pelo Estado- somado a diversidade de idiossincrasias e metodologias 

aplicadas, trouxe como consequência inevitável a implantação de um sistema de Gestão da Quali-

dade para satisfazer os requerimentos dos clientes, melhorando continuamente a qualidade do servi-

ço prestado com métodos homogêneos e com avaliações de desempenho através de indicadores 

possíveis de serem medidos objetivamente. 

 

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS  

A atividade conta com uma grande quantidade de normas técnicas que a emolduram, mas que 

permitem amplitude em sua aplicação, por isso é necessário definir um critério único de aplicação 

de acordo com os requisitos do cliente. A EVARSA leva em consideração as normas aplicáveis às 

medições hidrometeorológicas, à segurança e ao meio ambiente geradas pelos seguintes organis-

mos: 

• International Organization of Standardization (ISO) 

• Organização Meteorológica Mundial (OMM) 

• Serviço Meteorológico Nacional da República Argentina (SMN) 

 

International Organization of Standardization (ISO)  

(Organização Internacional de Estandardização) 

Os originais das normas técnicas ISO aplicáveis às atividades da EVARSA encontram-se a 

disposição dos  funcionários e estão escritas em inglês ou francês.  

A fim de facilitar a compreensão por parte de todos os integrantes da empresa, procedeu-se a 

realizar uma tradução interna das normas ao espanhol, a qual  foi distribuída em todos os escritórios 

da empresa. 

A tradução citada foi realizada por tradutores públicos matriculados, e seu conteúdo foi avali-

zado por altos funcionários da EVARSA. 
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No Anexo A indicam-se as normas ISO aplicáveis às medições hidrometeorológicas utiliza-

das. 

 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) 

As  normas aplicadas deste organismo são : 

Número Descrição 
168 Guia de práticas hidrológicas – Volume I – Quinta Edição - 1994. 
49 Manual de Instruções de hidrometria – San José de Costa Rica – 1969 

 

Serviço Meteorológico Nacional da República Argentina (SMN) 

As normas aplicadas  deste organismo são: 

Instrução Número Descrição 
1 Pluviometria. 1984 
2 Termometria. 1984 
3 Anemometria. 1985 
5 Evaporimetria. 1985 

 

 

MAPA DE PROCESSOS 
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Figura 1 
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O mapa exposto na Figura 1 mostra três tipos de processos: 

• De Realização: Que abrangem os processos através dos quais se desenvolve o servi-

ço.  

• De Condução: Que garantem a longo prazo a razão de ser e o objetivo da organiza-

ção. 

• De Apoio: Que são necessários para o manutenção dos processos de condução e 

realização.  

Cada um dos blocos projetados na Figura 1 indica os processos relevantes da EVARSA. 

Analisou-se detalhadamente cada um deles estudando a entrada, saída, recursos necessários, 

técnicas e métodos utilizados, os processos de suporte e as medições que permitem determinar o 

desempenho do processo mediante indicadores. 

Na Figura 2 pode-se apreciar um exemplo do que foi citado acima , relacionado com o proces-

so de Operação e  Manutenção de Redes. 

RECURSOS

Funcionário
Equipamentos

Insumos
Antecedentes Técnicos

MEDIÇÕES

Cumprimento do Prazo
Informação Faltante
Erros de Medição

ENTRADAS

Planejamento de Tarefas

TÉCNICAS E MÉTODOS

Medição de:
Vazões Líquidas

Alturas Hidrométricas
Parâmetros Meteorológicos

Catação de neve
Material em Suspensão

Material de fundo
Análise de Laboratório

PROCESSO

Operação y Manutenção
de Redes

SAÍDAS

Medição e Informação
para Carga

PROCESSOS DE SUPORTE

Administração
Manutenção-Compras

Calibração de Equipamentos
Manutenção e Controle Máquinas e

Equipamentos
Carga e Controle Equipamentoss de

Comissão
Manutenção Equipamentos de Medição

Conservação Meios Transporte
Controles de Laboratório

 

Figura 2 
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Pode-se apreciar que a síntese em um só processo de todas e de cada uma das medições hi-

drometeorológicas simplifica o modelo conceitual, evitando a repetição  de definição  de tarefas 

comuns. 

 

PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES DE TRABALHO  

Como foi mencionado anteriormente, em cada um dos processos de medição existem proce-

dimentos que são comuns, como por exemplo o de calibração e/ou contraste de equipamento, manu-

tenção de veículos, etc. 

A definição de tarefas modulares básicas permite acoplá-las formando os diferentes processos 

que cobrem a ampla gama possível da atividade. Somente é necessário validar e classificar a tarefa 

modular para utilizá-la em outros processos cujos elementos de entrada e saída sejam similares. 

Estas tarefas básicas foram definidas nos Processos Operacionais e Instruções de trabalho que 

se mostram no Anexo B que, como se pode apreciar, abrange a maioria das tarefas possíveis e nas 

que é possível acrescentar novas, se os requisitos do cliente o indicarem.  

Combinando tais tarefas de maneira adequada consegue-se a definição homogênea de cada um 

dos processos.  

 

DESENHO DE PROCESSOS 

Tal como se disse anteriormente, o desenho de um processo  se obtém mediante a combinação 

de uma série de procedimentos e instruções de trabalho.  

Para exemplificar, será mostrado como se projeta a tarefa de Medição com Equipamento 

ADCP (Sem amostragem de sólidos): 

Na planilha de projeto mostrada no Anexo C, vão-se indicando para cada um dos grandes gru-

pos Documentação, Funcionário, Transporte, Equipamentos de Medição, Logística, Instalações e 

Medições, os documentos que se utilizam, os formulários que se utilizam para gerar registros e a 

responsabilidade e o detalhe do equipamento usado. 

Ao estar confirmada a bondade de cada um dos procedimentos básicos utilizados por prévias 

validações e qualificações em condições similares, tem-se a certeza da bondade do processo proje-

tado executando-a uma vez e obtendo o resultado pretendido. 

A seguir, na Figura 3 mostra-se um diagrama de fluxo do processo projetado , com indicação 

das entradas / saídas de cada procedimento modular e dos registros que geram cada um. 
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Figura 3 
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CONCLUSÕES  

Como resultado da aplicação do Sistema de Gestão da Qualidade, pode-se citar, entre outras, 

as seguintes vantagens: 

a) Desde o ponto de vista empresarial: 

• Tomada de decisões sobre bases objetivas. 

• Diminuição de custos devido ao prévio planejamento  

• Maior assunção de responsabilidades. 

• As pessoas agem de acordo com as funções.  

 

b) Desde o ponto de vista operacional: 

• Maior ordenamento nas tarefas com eliminação de tarefas redundantes. 

• Melhor organização, evitando soluções improvisadas ante a falta de algum ele-

mento e/ou  falta de controle de um equipamento. 

• Traçado da obtenção, carga e validação do dado. 

• Identificação de pontos fracos e estabelecimento de soluções acordes. 
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ANEXO A: LISTA DE NORMAS HIDROMETEOROLÓGICAS ISO  

Número Descrição 
ISO  748:1997 Medição de vazões em leitos abertos - Método área-velocidade
ISO  772:1996 Determinações Hidrométricas - Vocabulários e símbolos 

ISO 1070:1992/Amd 1:1997 Medição de vazões em leitos abertos - Método Area-pendente 

ISO 1088:1995 
Medição de vazões em canais abertos - Métodos de área - ve-
locidade. Coleta e processamento de datos para a determinação 
de erros nas medições. 

ISO 1100-1:1996 Medição de vazões en canais abertos --Parte 1: Instalação e 
operação de uma estação de medição 

ISO 1100-2:1998/Cor 1: 2000 Medição de vazões em canais abertos --Parte 2: Determinação 
da relação  altura-vazão 

ISO 2425:1999 Medição de vazões em canais abertos com efeito de maré 

ISO 2537:1988 Medição de vazões em canais abertos - Velocímetros com e-
lementos rotativos 

ISO 3454:1983 Medição de vazões em canais abertos - Medição de profundi-
dade direta mediante sondagens e equipamentos suspendidos 

ISO 3455:1976 Medição de vazões em canais abertos – Calibração de velocí-
metros com elementos rotativos em canais abertos retilíneos 

ISO 3716:1977 Medição de vazões em canais abertos - Requerimentos e carac-
terísticas  de amostradores de sedimentos em suspensão 

ISO 4363:1993 Medição de vazões em canais abertos - Métodos de medição de 
sedimentos em suspensão 

ISO 4364:1997/Cor 1:2000 Medição de vazões em canais abertos – Extração de amostras 
de material de leito 

ISO 4365:1985 
Vazão líquida em canais abertos - Sedimentos em rios e canais 
- Determinação de concentração, distribuição de tamanho de 
de partículas e densidade relativa 

ISO 4366:1979 Medição de profundidade mediante ecosonda 

ISO 4373:1995 Medição de vazões em canais abertos - Dispositivos de medi-
ção de nível de água 

ISO 4375:2000 Determinações Hidrométricas – Medidores  por  cabo suspen-
dido 

ISO 6416:1992 Medição de vazões em canais abertos - Medição de vazões por 
métodos acústicos (ultra-sônicos) 

ISO 6419-1:1984 Sistemas de transmissão datos hidrométricos -- Parte 1: Geral 

ISO 6419-2:1992 Sistemas de transmissão de dados hidrométricos -- Parte 2: 
Especificações  

ISO 6420:1984 Medição de vazões em canais abertos - Posicionamento de 
embarcações para medição 

ISO 8333:1985 Medição de vazões em canais abertos - Vertedouros de crista 
larga em V 

ISO 8368:1999 
Determinações Hidrométricas -- Medição de vazões usando 
estruturas medidoras -- Lineamentos gerais para seleção de 
estruturas 

ISO 9195:1992 Medição de vazões em canais abertos – Amostragem e análise 
de amostras de cascalhos de leito 

ISO 9825:1994 Medição de vazões em canais abertos - Medições de campo da 
vazão em grandes rios e cheias 

ISO 9826:1992 Medição de vazões em canais abertos - Vertedouros Parshall e 
SANIIRI 
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Número Descrição 

ISO/TR  7178:1983 Medição de vazões em canais abertos -- Método área-
velocidade – Pesquisa do erro total 

ISO/TR  8363:1997 Medição de vazões em canais abertos - Lineamentos gerais 
para seleção de métodos 

ISO/TR  9123:1986 Medição de vazões em canais abertos – Relações de descarga 
altura-pendente 

ISO/TR  9210:1992 Medição de vazões em canais abertos - Medição em rios me-
androsos e leitos com margens instáveis. 

ISO/TR  9212:1992 Medição de vazões em canais abertos - Métodos de medição de 
vazões da carga de fundo 

ISO/TR  9823:1990 Medição de vazões em canais abertos - Método área-
velocidade usando um restringido número de verticais 

ISO/TR  9824-1:1990 Medição de fluxo com superfície livre em condutos fechados  -
- Parte 1: Geral 

ISO/TR  9824-2:1990 Medição de fluxo com superfície livre em condutos fechados  
 -- Parte 2: Equipamento 

ISO/TR 11328:1994 Medição de vazões em canais abertos - Equipamento para me-
dição de vazões com gelo 
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ANEXO B – PROCESSOS OPERACIONAIS E INSTRUÇÕES DE TRABALHO  

Proc. 
Operacio-

nal 

Título/Conteúdo Principal ou 
Instrução de Trabalho – Título/Conteúdo Principal 

1. PROJETO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE MEDIÇÃO 
PO-1.01 Projeto, instalação e manutenção de estações de medição 

 IT-1.01-1 Projeto de estações de medição 
 IT-1.01-2 Instalação de estações de medição 
 IT-1.01-3 Manutenção de estações de medição 

PO-1.02 Projeto, instalação e manutenção de estações limnigráficas 
 IT-1.02-1 Projeto de estações limnimétricas ou  limnigráficas 
 IT-1.02-2 Instalação de estações limnimétricas ou  limnigráficas 
 IT-1.02-3 Manutenção de estações limnimétricas ou  limnigráficas 

PO-1.03 Projeto, instalação e manutenção de estações meteorológicas 
 IT-1.03-1 Projeto de estações meteorológicas 
 IT-1.03-2 Instalação de estações meteorológicas 
 IT-1.03-3 Manutenção de estações meteorológicas 

PO-1.04 Projeto, instalação e manutenção de estações nivológicas 
 IT-1.04-1 Projeto de estações nivológicas 
 IT-1.04-2 Instalação de estações nivológicas 
 IT-1.04-3 Manutenção de estações nivológicas 

PO-1.05 Projeto, instalação e manutenção de sistemas de transmissão 
 IT-1.05-1 Projeto de sistemas de transmissão 
 IT-1.05-2 Instalação de sistemas de transmissão 
 IT-1.05-3 Manutenção de sistemas de transmissão 

PO-1.06 Monografias 

2. MEDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS 

PO-2.01 Carga e controle de equipamento de comissão 
PO-2.02 Manutenção de equipamento de medição hidrometeorológico transportável  

 IT-2.02-1 Manutenção sistemática de molinetes 
 IT-2.02.-2 Manutenção sistemática equipamentos ADCP/ADP 
 IT-2.02-3 Manutenção sistemática de ecosondas 
 IT-2.02-4 Manutenção sistemática de equipamentos ADV 
 IT-2.02-5 Manutenção periódica mensal de tornos de medição 
 IT-2.02-6 Manutenção periódica mensal de teodolitos e níveis 
 IT-2.02-7 Manutenção anual de equipamentos de medição de neve 

PO-2.03 Conservação de Meios de Transporte 
PO-2.04 Medição de Vazões Líquidas 

 IT-2.04-1 Medição de vazões líquidas por vau 
 IT-2.04-2 Medição de vazões líquidas desde pontes 
 IT-2.04-3 Medição de vazões líquidas por sistema de duplo torno 
 IT-2.04-4 Medição de vazões líquidas desde vagão 
 IT-2.04-5 Medição de vazões líquidas com maroma e bote 
 IT-2.04-6 Medição de vazões líquidas desde embarcação com apoio topográfico da margem  
 IT-2.04-7 Medição de vazões líquidas com equipamento ADCP/ADP 
 IT-2.04-8 Medição de vazões líquidas com equipamento ADV 
 IT-2.04-9 Medição de vazões líquidas com bóias 

PO-2.05 Medição de alturas hidrométricas 
 IT-2.05-1 Medição direta de alturas hidrométricas 
 IT-2.05-2 Medição automática de alturas hidrométricas 

PO-2.06 Medição de parâmetros meteorológicos 
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Proc. 
Operacio-

nal 

Título/Conteúdo Principal ou 
Instrução de Trabalho – Título/Conteúdo Principal 

 IT-2.06-1 Medições pluviométricas 
 IT-2.06-2 Medições termométricas 
 IT-2.06-3 Medições evaporimétricas 
 IT-2.06-4 Medições pluviográficas 
 IT-2.06-5 Medições termográficas e termohidrográficas 
 IT-2.06-6 Medições anemométricas 

PO-2.07 Catação de neve 
PO-2.08 Inspeção de observadores - Recopilação de informação 

 IT-2.08-1 Inspeção observadores hidrométricos - Recopilação de informação 
 IT-2.08-2 Inspeção de observadores pluviométricos - Recopilação de informação 
 IT-2.08-3 Inspeção de observadores meteorológicos - Recopilação de informação 

PO-2.09 Amostragem de material em suspensão  
 IT-2.09-1 Localizaçãodas verticais de amostragem de material em suspensão 
 IT-2.09-2 Amostragem de material em suspensão com captadores USDH 48 
 IT-2.09-3 Amostragem de material em suspensão com captadores USD 49 ou USD 77 

PO-2.10 Amostragem de material de fundo 
 IT-2.10-1 Amostragem de solos coesivos e areias 
 IT-2.10-2 Amostragem de cascalhos 

PO-2.11 Análise de laboratório  
 IT-2.11-1 Envio e recepção de amostras  
 IT-2.11-2 Determinação da concentração de material sólido em suspensão 
 IT-2.11-3 Análise granométrico de material de fundo 
 IT-2.11-4 Análise granométrico de material em suspensão 

PO-2.12 Carga de informação hidrometeorológica 
PO-2.13 Validação e correção de dados 
PO-2-14 Cálculo de derrames 
PO-2.15 Manutenção e controle de máquinas e ferramentas 
PO-2.16 Contraste de Equipamentos de medição 

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

PO-3.01 Estudos de fontes e captação de águas 
PO-3.02 Prognósticos de escoamentos 
PO-3.03 Processos de erosão  
PO-3.04 Cálculo de cheias 
PO-3.05 Plano de ação durante emergências 

4. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PROPOSTAS  

PO-4.01 Elaboração de Estatísticas 
PO-4.02 Elaboração de Relatórios 
PO-4.03 Elaboração de Propostas 
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ITEM DOCUMENTOS do 
SISTEMA 

DOCUMENTOS 
OPERACIONAIS Que, quem, freqüência, equipamento DOCUMENTOS para CONTROLE 

REGISTROS Formulários 

D O C U M E N T A Ç Ã O 

Monografia da es-
tação 

 PO-1.06 Monografias de 
estações 

 FO-1.06-1 Monografia de estações 

F U N C I O N Á R I O 

Competência e 
conformação de 
equipamento 

PG-6.2 Recursos 
Humanos 

 Técnico (Responsável Comissão) 
Medidor (Timonel) 
Ajudante 

 

T R A N S P O R TE (para Transporte e/ou prestação do Serviço) 

Veículos Terrestres  PO-2.03 Conservação 
dos meios de transporte 

Responsável de Comissão FO-2.03-1 Revisão de Veículos 
FO-2.03-5 Abastecimento de Combustí-
vel Lubrificantes. 

Embarcações   PO-2.03 Conservação 
dos meios de transporte 

Responsável de Comissão FO-2.03-2 Revisão de Embarcações 

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO 

Equipamento ADCP PG-7.6 Equipamento 
de Medição e Contro-
le 

IT-2.02-2 Manutenção 
Sistemática de equipa-
mentos ADCP/ADP 

Responsável de Comissão FO-2.02-2-1 Manutenção Sistemática de 
equipamentos ADCP/ADP 

Nível PG-7.6 Equipamento 
de Medição e Contro-
le 

IT-2.02-6 Manutenção 
Periódica Mensal de 
Teodolitos e Níveis  

Responsável de Comissão 
Verificar  cumprimento. 

 

L O G ÍS T I C A 

Carga e Controle 
de Equipamento de 
Comissão  

 PO-2.01 Carga e Con-
trole de Equipamento de 
Comissão 

Responsável de Comissão 
ADCP com catamarán 
Barra de alumínio 
Notebook com adaptador USB-
COM 
Fonte de alimentação PC. 
CD com Software. 
Planilhas 
Rádio Módem com cabo de dados 
e de alimentação e bateria 
Conversor de tensão 12V-220V 
com cabo para acendedor. 
4 handy´s com pilhas. 
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ITEM DOCUMENTOS do 
SISTEMA 

DOCUMENTOS 
OPERACIONAIS Que, quem, freqüência, equipamento DOCUMENTOS para CONTROLE 

REGISTROS Formulários 

Kit de ferramentas ADCP 
Chave de fenda Phillips fina 
Corda 
GPS 
4 estacas  
Fita métrica 25m 
Nível, tripé e mira. 
Luvas  
Calculadora. 
16 pilhas médias alcalinas (reser-
va) 
8 pilhas pequenas AAA (reserva) 
Caixa de ferramentas e multímetro 

I N S T A L A Ç Õ E S  

Inspeção  PO-2.08 Inspeção A 
Estações – Recopilação 
de Informação 

Responsável da Comissão FO-2.08-1 Inspeção nas Estações e 
Recopilação de Informação 

MEDIÇÕES 

Medições e regis-
tros 

 IT-2.04-7 Medidor Líqui-
do com equipamentos 
ADCP/ADP 

Responsável da Comissão FO-2.04-7-1 Medidores líquidos com 
equipamento ADCP 

 


