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1. OBJETIVO 

Descrever a forma como devem ser controlados os equipamentos de monitoramento e medição, para a 
correta utilização dos equipamentos em medições e obtenção de resultados confiáveis. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 NBR ISO 9001:2008 e PBQP-H SiAC Nível A; 

 Manuais de uso e manutenção dos equipamentos (quando existir); 

 PO. 02 – Aquisição; 

 Quadro de equipamentos de monitoramento e medição – QEMM. 
 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1  - Supervisor de Obras / RD 

 Controlar a calibração dos padrões da empresa; 

 Contratar laboratórios ou instituições especializadas em calibração de equipamentos; 

 Analisar os resultados da calibração dos padrões. 

3.2  - Supervisor de Obras 

 Analisar os resultados da calibração dos padrões. 

3.3  - Engenheiro, Mestre da Obra, Estagiário, Técnico Edificações e Almoxarife 

 Fazer periodicamente a verificação dos equipamentos em obra; 

 Acompanhar o estado dos equipamentos de medição; 

 Controlar a verificação dos equipamentos em obra. 
 

4. PROCEDIMENTOS 

4.1 - Calibração e manutenção de padrões na empresa 

4.1.1 -  O Supervisor de Obras ou RD deve manter sob seus cuidados equipamentos padrões 
calibrados em laboratório externo pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração ou não. 

4.1.2 - Sempre que o equipamento for enviado para calibração em um laboratório externo, deve-se 
exigir que no certificado de calibração constem os seguintes dados: 

 Identificação do(s) padrão (ões) utilizado(s) na calibração; 

 Cadeia de rastreabilidade desse(s) padrão (ões) utilizado(s); 

 Identificação da Rede Brasileira de Calibração (caso seja da rede); 

 Validação (carimbo e assinatura do profissional responsável, data, etc.). 

4.1.3 - O certificado deve ser analisado pelo Supervisor de Obras, e caso o equipamento tenha 
atendido aos critérios estabelecidos no Quadro de Equipamentos de Monitoramento e 
Medição, pode-se aceitá-lo como padrão. 

4.1.4 - Aceito o padrão, o RD, deve cadastrá-lo na planilha de controle de equipamento de 
monitoramento e medição (FORM. 22). 

 

4.2 - Controle dos equipamentos na obra 

4.2.1 - Os equipamentos devem ser adequados às medições necessárias. Cada equipamento utilizado 
em campo para monitoramento e medição está relacionado ao tipo de medição no QEMM. 
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4.2.2 - Nas obras, o Engenheiro, Mestre, Estagiário, Técnico Edificações ou Almoxarife deverão 
verificar, periodicamente, o estado dos equipamentos do pessoal de produção para identificar 
possíveis desvios em relação aos equipamentos padrões segundo o QEMM. 

  

4.2.3 - O Engenheiro da Obra e/ou Mestre de Obra deve efetuar uma verificação nos equipamentos 
disponibilizados para Monitoramento e medição, segundo o Quadro de Equipamentos de 
Monitoramento e Medição - QEMM, antes de liberá-lo para uso no campo. Essa verificação 
também pode ser realizada pelo Estagiário ou Almoxarife. Após as verificações e caso o 
equipamento tenha atendido às tolerâncias estabelecidas no quadro, o Engenheiro da Obra 
ou Estagiário deve cadastrá-lo na Planilha de controle de equipamento de monitoramento e 
medição (FORM. 22), anotando os seguintes dados: 

 

 Equipamento / Código: Descrição do equipamento e Código ou número; 

 Responsável pelo equipamento: Nome do usuário ou proprietário; 

 Responsável pela verificação: Colaborador que realizou a verificação; 

 Liberado para uso: Informar aprovação ou não; 

 Datas de verificações: Data da verificação, data da próxima verificação segundo o 
QEMM e situação atual do equipamento. 

4.2.4 - Após cadastrar o equipamento na planilha, deve-se colar uma etiqueta de identificação no 
equipamento para liberá-lo para uso. Essa etiqueta deve conter um número ou código de 
identificação do equipamento.  

4.2.5 - Quando da contratação dos serviços de empreiteiros, seus equipamentos, devem ser 
recolhidos para uma verificação conforme descrito no Quadro de Equipamentos de 
Monitoramento e Medição. Demais equipamentos que necessitem de calibração em 
laboratório, devem estar previamente calibrados por conta do prestador de serviço. 

 

4.3 - Equipamento não conforme 

4.3.1 - Quando o equipamento demonstrar sinais de não conformidade na obra, mesmo estando 
dentro do prazo de verificação estipulado para o mesmo, encaminhá-lo ao Engenheiro da 
Obra / Mestre de Obra. 

4.3.2 - As não conformidades podem ser do tipo: equipamentos com escala apagada ou danificada, 
equipamentos amassados, dobrados ou com qualquer outro problema que seja visível e que 
esteja afetando a medição. 

4.3.3 - Neste caso, o Engenheiro da Obra, em conjunto com o Mestre da Obra, Técnico Edificações, 
Estagiário ou Almoxarife, deve identificar quais as conseqüências das medições efetuadas 
com o equipamento não conforme, para maiores providências. 

4.3.4 - Em caso de quebra irreparável, descartar o equipamento e providenciar um substituto 
devidamente verificado. 

4.3.5 - Caso equipamentos estejam não conformes, o Engenheiro da Obra, Técnico Edificações ou 
Mestre de Obra deverão identificá-los por meio de uma etiqueta ou fita com a indicação de 
“EQUIPAMENTO IMPRÓPRIO PARA USO”. 

 

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 

 FORM. 22 – Planilha de controle de equipamento de monitoramento e medição. 
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