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Resumo  

O objetivo desse trabalho é apresentar a aplicação da Norma NBR ISO/IEC 17025 nos seus 
parâmetros referentes aos requisitos da direção e requisitos técnicos num Laboratório de 
Ensaio e de Calibração. A NBR ISO/IEC 17025 estabelece os critérios para aqueles 
laboratórios que desejem demonstrar sua competência técnica, que possuem um sistema da 
qualidade efetivo e que são capazes de produzir resultados tecnicamente válidos, 
estabelecendo um padrão internacional e único para atestar a competência dos laboratórios 
para realizarem ensaios e/ou calibrações, incluindo amostragem.  O trabalho visa também 
conhecer os requisitos de uma acreditação (credenciamento) de Laboratórios realizados pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e da 
homologação feita pela Rede Metrológica de Minas Gerais (RMMG) aplicando-os no 
laboratório de metrologia dimensional da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). 
Palavras-chave: Qualidade; Acreditação; Metrologia. 

 
1. Introdução 

Com o aumento do uso de sistemas de qualidades, verificou-se a necessidade de padronizar 
serviços e credenciar instituições. No caso dos laboratórios que fazem parte de organizações 
maiores ou ofereçam serviços, deseja-se que possam operar em conformidade com a ISO 
9001: 2000, alcançando assim um padrão mundialmente aceito. Para o reconhecimento formal 
de Laboratórios, o INMETRO utiliza a NBR ISO/IEC 17025:2005, acreditando-os na Rede 
Brasileira de Calibração (RBC) e/ou na Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE). 

O objetivo da NBR ISO/IEC 17025:2005 é especificar os requisitos para que um laboratório 
possa demonstrar competência em realizar ensaios ou calibrações, incluindo amostragem. Ela 
cobre métodos normalizados, não normalizados e métodos desenvolvidos pelo próprio 
laboratório. 

Normalizar significa organizar uma atividade específica, através da criação e utilização de 
regras ou normas, que objetivem contribuir para o desenvolvimento econômico, social e 
cultural, considerando as exigências de segurança e o uso adequado de recursos. 

A acreditação (credenciamento), por sua vez, pode ser definido como o reconhecimento à 
capacidade do laboratório desenvolver tarefas específicas e segundo requisitos estabelecidos. 

De maneira simplificada: para um laboratório tornar-se acreditado (credenciado), ele deve 
submeter seu método de calibração, seus procedimentos internos e sua política da qualidade 
ao órgão do qual pretende buscar este reconhecimento. Deste modo, o laboratório pretendente 
submeterá a uma auditoria externa de suas dependências e do seu sistema de qualidade. 
Após receber o Credenciamento, ou a Homologação, o laboratório passará a atuar em nome 
do órgão credenciador, enquanto durar a validade deste acordo. 
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2. A norma NBR ISO/IEC 17025:2005 

A norma NBR ISO/IEC 17025 foi publicada no ano de 2005 em substituição ao ISO/IEC 
Guia 25 de 1993 e atualiza a versão NBR ISO/IEC 17025:2001, ela descreve o mecanismo 
para evidenciar a competência técnica dos laboratórios na realização de calibrações e de 
ensaios. A norma é estruturada em duas partes: os requisitos da direção e os requisitos 
técnicos.   

Esta norma deve ser utilizada por laboratórios no desenvolvimento dos seus sistemas de 
qualidade, administração e técnicas que regem suas operações. Com o auxilio dessa norma, 
clientes, autoridades regulamentadoras e organismos de acreditação/credenciamento podem 
realizar a inspeção e verificar a certificação do serviço oferecido pelo laboratório. 

Dentro do processo de acreditação, os requisitos de maior prioridade são definidos através de 
sua maior ou menor influência no resultado final de uma medição. Ou seja, aqueles fatores 
que estão ligados de uma forma mais especifica a este resultado devem ser tratados com 
prioridade. É dada maior importância aos fatores técnicos do que os de direção. 

3. Sistema da qualidade num laboratór io de metrologia 

Num mercado competitivo, as instituições devem apresentar diferenciais para sobreviverem 
ou alcançar crescimento e conquistar um número maior de clientes. Atender determinadas 
especificações constadas em normas ou publicações referentes à qualidade pode ser um destes 
diferenciais. Quando fala-se do setor metrológico atender a qualidade não é um requisito dito 
como importante, mas sim indispensável! 

Implantar um sistema de qualidade num laboratório de metrologia exige esforço de todo o 
pessoal envolvido, uma vez que alguns procedimentos a serem desenvolvidos podem 
demandar um considerável tempo. As mudanças que serão feitas exigem muito mais que a 
simples adequação de equipamentos ou a aquisição de novos bens, é de extrema importância 
que haja mudança de comportamento de todo o quadro de funcionários do laboratório, estes 
devem ter a consciência que a qualidade final do processo de medição será alcançada se em 
todas as etapas possuírem responsabilidades e objetivos bem definidos que conseqüentemente 
levarão à qualidade.  

O treinamento é um importante fator a ser considerado pelo laboratório, assim deve ser feito 
com que os funcionários façam cursos de forma periódica, sendo atualizados e envolvidos 
com as constantes inovações do setor metrológico. É importante que as funções de cada um 
esteja definida de maneira clara e concisa; constando responsabilidades e atribuições 
corretamente distribuídas. Modernidade e qualidade não estão necessariamente associadas, 
um sistema de gestão modernizado será de utilidade desde que corretamente utilizada pelo 
pessoal envolvido no processo de medição, caso contrário pode ser mais uma barreira 
burocrática dentro do sistema  

Com a NBR ISO/IEC 17025, um laboratório deve padronizar seus serviços para que 
funcionem de acordo com especificações e que garantam a qualidade no resultado final. Desta 
forma, os laboratórios terão capacidade de concorrer uns com os outros e  aquele que 
apresentar diferenciais terá vantagens sobre os demais, podendo assim conquistar um mercado 
cada vez maior e  exigente. 

Um laboratório para produzir resultados válidos, deve ter pessoal competente para 
desenvolver as atividades exigidas pelos clientes. O diferencial pode estar no fato de se buscar 
superar as expectativas dos clientes, obtendo resultados com menores incertezas de medição 
que o de outros laboratórios e se possível com um menor tempo de execução dos serviços. 
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Para garantir que o processo de medição seja dotado de qualidade, esta deve ser tratada sob 
três esferas: o sistema de qualidade, a política de qualidade e o manual de qualidade (Fig. 1), 
cada um deste desenvolvidos de acordo com as especificações da NBR/ISO IEC 17025. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Dimensões da qualidade  

 
 O Sistema de Qualidade do Laboratório (SQ) deve ser: 

− Apropriado - deve estar conivente com a realidade da organização, respeitando sua 
tradição, seu tamanho e suas necessidades; 

− Documentado - esta documentação deve estar a disposição de todos aqueles envolvidos no 
trabalho do laboratório para a consultarem sempre que necessário, os funcionários devem 
ter a capacidade de entendê-la, avaliá-la e implementá-la quando preciso for; 

− Mantido de forma a desenvolver e cumprir os termos do Manual de Qualidade - MQ, 
documento este que considerado como um dos pilares da qualidade de um laboratório. 

Segundo Ferreira (2003), o Manual de Qualidade pode ser definido como o documento que 
descreve o sistema de gestão da qualidade do laboratório. Através do Manual de Qualidade 
deve ser implantado o Sistema de Qualidade do Laboratório. O Manual de qualidade do 
laboratório deve: 

− Descrever de forma sólida e eficaz o Sistema de Qualidade efetivamente implantado; 
− Comunicar as políticas, os procedimentos e os requisitos da qualidade da organização; 
− Ser a base documentada para posterior uso em auditorias do Sistema de Qualidade - SQ ou 

treinamento do pessoal para o SQ; 
− Garantir a integridade do SQ, caso ocorra possíveis mudanças no mesmo; 
− Contribuir para melhorar ou aperfeiçoar o controle e as práticas laboratorial. 

No Manual de Qualidade devem estar contidos as políticas e objetivos do Sistema de 
Qualidade, a estrutura da documentação, os procedimentos complementares, as atribuições 
referentes ao gerente de qualidade e técnico, a estrutura organizacional e gerencial do 
laboratório.  

A Política de Qualidade do laboratório deve ser desenvolvida tendo como base fatores como: 

− Orientação voltada pelo mercado de forma a atender o mercado; 
− Uso de uma linguagem fácil, tendo como base palavras chaves; 
− Objetivos e metas passíveis de serem atingidos; 
− Coerência com os objetivos, normas e diretrizes da organização. 

Batista (2003), distribui os requisitos mínimos para acreditação de laboratorios segundo a 
norma NBR ISO/IEC 17025 em 3 etapas, a figura 2 descreve como cada uma destas etapas se 
relaciona com os requisitos e os principais aspectos abordados por cada um deles.  

Sistema da qualidade 
(SQ) 

Manual da Qualidade 
(MQ) 

Política da Qualidade 
(PQ) 

Qualidade 
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Organização  
Sistema da Qualidade 
Controle de documentos 
Aquisição de serviços e suprimentos 
Controle de não-conformidades 
Ações preventivas 
Ações corretivas 
Controle de registros 
Acomodações e condições ambientais  

 
 

Pessoal 
Método de ensaio e validação de 
métodos 
Equipamentos 
Rastreabilidade de serviços 
Manutenção de itens de calibração e 
ensaio 
Apresentação de resultados 

 
 

Análise crítica dos pedidos, contratos          
e propostas 
Atendimento aos clientes 
Reclamações 
Garantia da qualidade de resultados de 
ensaio 
Auditoria interna 
Análise crítica pela gerência 

Fig. 2 – Requisitos mínimos para a acreditação de laboratórios segundo a NBR ISO/IEC 17025 

 
4. Pr incipais dificuldades em implantar  NBR ISO/IEC 17025:2005 

Marques (2006) consultou alguns laboratórios acreditados pelo INMETRO a respeito das 
principais dificuldades enfrentadas pelos laboratórios em relação aos organismos 
credenciadores durante o processo de acreditação, os principais problemas descritos pelos 
laboratórios em relação aos organismos credenciadores são apresentados na figura 3: 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Fig.3: Problemas, segundo os laboratórios, dos organismos credenciadores para implantar NBR ISO/IEC 17025 

Carvalho (2003) levantou as principais dificuldades e problemas enfrentados pelos 
laboratórios nas principais etapas ao pedido de acreditação de seu sistema de gestão da 
qualidade conforme a NBR ISO/IEC 17025, tais dificuldades são descritas na tabela 1: 

INMETRO 
Alto custo 

Tempo de acreditação 
 (grande tempo de envio de 

resposta) 

Agenda para visita de 
avaliadores 

 

Interpretações pessoais de 
cada auditor em relação a 

Norma 

Requisitos mínimos 
 para a acreditação 

 de laboratór ios 
 segundo a 

 NBR ISO/IEC 17025 

ETAPA 1 (9 requisitos) 
Requisitos de 

organização básica- 
Planejamento das ações 

 
 

ETAPA 2  (6 requisitos) 
Requisitos técnicos- 
Execução das ações 

conforme o planejado 

ETAPA 3 (6 requisitos) 
Requisitos de gestão- 

Comprovação que as ações foram 
executadas conforme o planejado 
- Relacionamento com o cliente 
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Solicitação de 

credenciamento 
Análise da 

documentação 
Auditor ia de mediação Visita inicial 

Falta de certificados de 
calibração de padrões 
de referência que 
atendam as políticas de 
rastreabilidades 
estabelecidas pelo 
INMETRO 

 

Manual da qualidade 
em desacordo com 
a NBR ISO/IEC 
17025:2005 

 

Falta de certificados de 
calibração de padrões de 
referência que atendam 
as políticas de 
rastreabilidades 
estabelecidas pelo 
INMETRO 

Não dominam a 
metodologia de 
cálculo da incerteza 
de medição 

 

Falta de planilhas de 
cálculos que 
comprovam as 
melhores capacidades 
de medição para cada 
serviço solicitado 

Planilhas de incertezas 
inadequadas 

 

Falta de planilhas de 
cálculos que 
comprovam as melhores 
capacidades de medição 
para cada serviço 
solicitado 

Não dominam todas as 
variáveis inerentes 
ao processo de 
calibração que 
possam afetar os 
resultados da 
medição 

Falta de procedimentos de 
calibrações e de calculo 
de incerteza 

 

Procedimentos de 
calibrações e de 
cálculo de incerteza 
inadequados 

 

Falta de procedimentos de 
calibrações e de calculo 
de incerteza 

Estão mais preocupados 
com a matemática 
do cálculo de 
incerteza do que 
com o experimento 
que serve de base 

      para esses cálculos 

Tabela 1: Dificuldades dos laboratórios em implantar NBR ISO/IEC 17025:  

As principais causas das dificuldades e problemas enfrentadas pelos laboratórios são:  

− Falta de comprometimento da administração do laboratório; 
− Sistema de gestão da qualidade não qualificado; 
− Falta de um eficaz processo de melhorias; 
− Analise crítica do sistema da qualidade não eficaz; 
− Auditoria interna não eficaz; 
− Sistema burocrático com falhas em sua gestão. 

5. Vantagens da acreditação 

De acordo com Cassano (2005), as vantagens de se obter a acreditação para um laboratório 
permite vantagens para todos os envolvidos: desde o laboratório até os consumidores finais do 
sistema de medição. 

Para as organizações: 

− Disponibiliza valioso recurso por meio de um grupo de avaliadores de conformidade, 
independentes e tecnicamente competentes. 

− Fornece um processo de avaliação único, transparente e reproduzível com o qual se evita a 
utilização de recursos próprios, elimina-se o custo da avaliação e se reforça a coerência. 

− Reforça a confiança do público nos serviços prestados. 
− Fomenta os esquemas confiáveis de auto-regulação do próprio mercado, incrementando-se 

a competência e a inovação. 

Para os usuários: 

− Possibilita a tomada de decisões acertadas, diminuindo o risco com base em avaliações 
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incorretas, ou que é pior, ter seu produto rejeitado pelo comprador que não aceita 
avaliações não-credenciadas. 

−  Garante a aceitação internacional dos produtos sem a necessidade de repetições das 
avaliações realizadas. 

Para os avaliadores ou auditores: 

−  Em alguns setores, a acreditação é requisito imprescindível para execução das atividades. 
−  Para determinadas atividades, é um requisito de fato para poder vender os serviços de 

avaliação, como calibração, certificação, ISO 9001. 
−  É um marco diferencial no mercado, sendo garantia de integridade e competência, 

aumentando assim as oportunidades comerciais dos avaliadores. 
−  Proporciona ao avaliador a possibilidade de prestar um serviço reconhecido 

internacionalmente. 
−  Oferece garantias de sua competência e é um meio de conscientização sobre a necessidade 

de melhoria contínua.  

Para os consumidores finais: 

− Inspira confiança no provedor ao garantir que o produto tem sido avaliado por um 
organismo independente e competente. 

− Aumenta a liberdade de escolha e fomenta um mercado livre, porém confiável.  

6. Estudo de caso – Laboratór io de metrologia da UNIFEI  

A análise quanto à qualidade de um laboratório de metrologia pode ser feita sobre dois 
aspectos: o externo e o interno à instituição, alguns elementos além do acreditação são 
determinantes para que um laboratório possa se manter com determinado nível de 
competitividade em relação os demais: 

− Prazo, ou seja, rapidez na entrega; 
− Preço, valor compatível com o desejado pelos clientes; 
− Qualidade no atendimento, cuidado na recepção e no envio de sistema de medições. 

Com o intuito de se obter futuramente a acreditação do laboratório de metrologia dimensional 
da UNIFEI, foram elaborados diversos documentos e procedimentos conforme solicitados 
pela Norma NBR ISO/IEC 17025, tais documentos são listados a seguir. 

Documentos para os requisitos de direção: 

− Manual da Qualidade (contendo a política da qualidade e objetivos, referências aos 
procedimentos e atribuições e responsabilidades da gerência técnica e da qualidade) 

− Lista mestra ou procedimento equivalente que identifique o status da revisão atual e a 
distribuição dos documentos 

− Cadastro dos Subcontratados 
− Pesquisa de Satisfação dos clientes 
− Cronograma da realização das auditorias internas 
− Cronograma de realização da análise crítica. 

Documentos para os requisitos técnicos: 

− Perfil das funções requeridas 
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− Descrição das funções atuais 
− Documentar os requisitos técnicos para as acomodações e condições ambientais  
− Programas de calibração 
− Programa de calibração dos equipamentos 
− Programa para calibração dos padrões 
− Relatório e/ou Certificado de ensaio e/ou calibração. 

No caso do Laboratório de Metrologia Dimensional da UNIFEI, foram avaliados alguns 
requisitos técnicos e de direção da Norma NBR ISO/IEC 17025. Os requisitos técnicos, como 
condições ambientais, pessoal e avaliação de incerteza de medição foram atendidos. Nos 
requisitos de direção sugere que se tenha uma reorganização, de maneira que haja uma maior 
monitoração dos trabalhos, levando assim um diagnóstico completo do laboratório e propondo 
e viabilizando projeto de melhorias, e se necessário tomar ações corretiva ou preventiva.   

A ação corretiva deve ser executada com intuito de prevenir a repetição de uma ação 
indesejada nos processos de medição. Quando realizada devem ser levados em consideração 
fatores como a política de tratamento a esta ação e os procedimentos necessários para a 
execução da mesma. São procedimentos úteis na realização da ação corretiva: 

− Investigação da causa, procurando desvendar os princípios causadores do problema; 
− Avaliação da amplitude do problema; 
− Seleção e implementação da ação corretiva ideal ao problema. 

Se houver necessidade, realizar uma auditoria adicional, caso seja colocada em risco a política 
e a confiabilidade do laboratório. 

A ação preventiva deve ser feita para prevenir a ocorrência de problemas e riscos no 
laboratório, deve ser identificado a necessidade de implantar ou monitorar ações a fim de 
evitar a ocorrência. A sua freqüência deve ser ditada conforme o volume e pelas condições 
existentes no laboratório.  

O laboratório da UNIFEI está participando do programa interlaboratorial na Rede Metrológica 
de Minas Gerais - RMMG. No programa ocorre uma intercomparação entre laboratórios, onde 
são realizadas calibrações de determinados sistemas de medição, comparando os resultados 
encontrados e suas incertezas para avaliar a qualidade do laboratório desde o recebimento até 
a entrega dos sistemas de medição.  Tornou-se propício o desenvolvendo uma analise crítica 
quanto a participação do laboratório neste programa para que o laboratório possa receber a 
homologação da RMMG. 

Os principais problemas observados foram na: 

−  Recepção dos sistemas de medição - por se tratar de um laboratório de uma instituição de 
ensino, todo material enviado ao laboratório foi primeiro recebido por um órgão de 
recebimento de materiais e equipamentos da UNIFEI antes de ser encaminhado para o 
laboratório, isto pode acarretar num atraso na execução do serviço.  

− Disponibilidade de horário para a execução das calibrações - observou-se uma dificuldade 
em conciliar o ensino (o laboratório é usado para aulas práticas) com o serviço de 
calibração dos sistemas de medição. Para os serviços de calibração a temperatura 
ambiental é controlada e são usados outros sistemas de medições e padrões. 

7. Conclusões  
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Pelo estudo realizado, pode-se afirmar que desenvolver e implantar um sistema de qualidade 
não é possível sem o envolvimento e o comprometimento de todas as pessoas envolvidas no 
organismo em questão.  

Com um sistema de qualidade implantado e procedimentos bem definidos, o funcionamento 
do laboratório pode ser simplificado, de modo que o trabalho de medições e calibrações possa 
ser efetuado com maior organização, não comprometendo prazo estipulado e, em 
conseqüência, a credibilidade e a confiabilidade do laboratório.  
 
No caso de laboratórios de universidades, que atuam na prestação de serviços de calibração e 
ensaios, deve ocorrer um compromisso com clientes internos (alunos, outros laboratórios) e 
externos (empresas) para o atendimento de objetivos do ensino, pesquisa e extensão. 
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