ISO/IEC17025:2005 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e
Calibração
A ISO/IEC17025:2005 é uma norma de sistema de gestão da qualidade (SGQ) de laboratórios
de ensaios e de calibração, emitida conjuntamente pela ISO (International Organization for
Standardization) e pela IEC (International Electrotechnical Comission), que inclui os requisitos
para demonstração de que o laboratório é também competente e capaz de produzir
resultados tecnicamente válidos. Desta forma, um laboratório acreditado ISO/IEC17025:2005
pode afirmar que possui um SGQ implementado equivalente ao de um laboratório certificado
ISO9001:2008, mas um laboratório certificado ISO9001:2008 não pode afirmar que é
tecnicamente competente apenas com base nesta certificação, pois a ISO9001:2008 não
contém os requisitos técnicos contidos na ISO/IEC17025:2005.
Os termos “certificação” e “acreditação” são definidos na norma ABNT NBR ISO 17000:2005,
que define “acreditação” como “atestação realizada por terceira parte relativa a um
Organismo de Avaliação de Conformidade exprimindo demonstração formal de sua
competência para realizar tarefas específicas de avaliação de conformidade”. Ou seja, um
organismo acreditado pode emitir certificados (de pessoas, produtos, sistemas de gestão etc.).
Um laboratório de ensaios acreditado ISO/IEC17025:2005 poderá emitir certificados de
conformidade de produtos ou amostras (relatórios de ensaio) contra normas ou métodos para
os quais este laboratório foi acreditado, com a garantia de que estes resultados são confiáveis.
Do mesmo modo, um laboratório de calibração acreditado ISO/IEC17025:2005 poderá emitir
certificados de conformidade (certificados de calibração) relativos a instrumentos de medição,
realizados mediante certas normas ou procedimentos para os quais este foi acreditado, nos
quais se poderá confiar.
O Decreto 6275 de 28/11/2007 atribui unicamente ao Inmetro (por meio do CGCRE –
Coordenação Geral de Credenciamento) em todo o Brasil o poder de realizar acreditações. No
entanto, o Inmetro tem delegado a Redes Metrológicas Estaduais como a RMMG (Rede
Metrológica de Minas Gerais) e REMESP (Rede Metrológica de São Paulo) o poder de realizar
procedimento semelhante, denominado homologação ou reconhecimento. Isto ocorre
basicamente por falta de infraestrutura do Inmetro para lidar com toda a demanda gerada no
Brasil. Entidades como a ANFAVEA também se organizaram para reconhecer laboratórios que
sejam competentes com base na ISO/IEC17025 (ver sítio do IQA – Instituto de Qualidade
Automotiva – www.iqa.org.br) .
Diversas legislações vêm impondo a obrigatoriedade legal da acreditação de laboratórios, por
exemplo, a Portaria MS 2914 de 12/12/11 que obriga a que laboratórios de análise de
potabilidade de água que tenham esta acreditação. Outra é a SMA 37 de 30/8/2006 que
obriga que os laboratórios que emitam laudos ambientais à CETESB sejam acreditados
ISO/IEC17025. Ainda, existem requisitos de clientes que obrigam os fornecedores a se
utilizarem de laboratórios acreditados ISO/IEC17025, como a norma ISO/TS16949.
A norma ISO/IEC17025:2005 está basicamente dividida em 2 partes: a parte 4 (itens 4.1 a 4.15)
referem-se basicamente ao SGQ, e a parte 5 (itens 5.1 a 5.10) contém basicamente os
requisitos técnicos. Estes requisitos técnicos estão organizados de maneira que lembra os 6 Ms
(Mão-de-obra - Pessoal, Métodos – de ensaio/calibração, Meio-ambiente – acomodações e
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condições ambientais, Máquinas – equipamentos, Matéria-Prima – Amostragem, Medição –
rastreabilidade metrológica, e também Manuseio de itens de ensaio e calibração e requisitos
para os relatórios).
Os laboratórios que fazem parte da RBC (Rede Brasileira de Calibração) e RBLE (Rede Brasileira
de Laboratórios de Ensaio) são todos acreditados ISO/IEC17025 pelo Inmetro (ver sítio do
Inmetro www.inmetro.gov.br).
Reconhece-se um certificado emitido por um organismo acreditado pela marca de acreditação
aposta na primeira página dos certificados (o “a” de acreditado). Esta marca terá uma
numeração (CAL 0000 – indicando ser laboratório de calibração; CRL 0000 – indicando ser
laboratório de ensaio independente ou CRF 0000 – indicando ser laboratório de ensaio de
fábrica). Por meio deste número, acessando o sítio do Inmetro é possível verificar se o
laboratório é mesmo acreditado e qual seu escopo de serviços.
O Inmetro é signatário de acordos de reconhecimento mútuo (MRA), por exemplo com o ILAC
(International Laboratory Acreditation Cooperation – ver www.ilac.org) de maneira que
certificados emitidos por organismos acreditados em outros países são reconhecidos no Brasil
e vice-versa.
Sugestões para auditorias:
a) Verificar se o relatório, mesmo tendo sido emitido por um laboratório acreditado, se
possui o selo de acreditação do Inmetro. Por razões de custo, o cliente do laboratório
pode ter solicitado que o ensaio/calibração fosse realizado por método não
acreditado, mesmo sendo o laboratório capaz de realizar o ensaio/calibração por
método para o qual este possui acreditação.
b) Verificar se a acreditação do laboratório estava válida na época do ensaio/calibração.
c) Verificar se o método utilizado para ensaio ou calibração é o requerido, mesmo sendo
o laboratório acreditado.
d) Verificar se a incerteza de medição é coerente com os requisitos, mesmo tendo o
ensaio ou calibração sido realizado por laboratório acreditado.
e) Verificar se o resultado do ensaio/calibração foi analisado e se os resultados atendem
aos critérios de aceitação estabelecidos, e em caso negativo que medidas foram
tomadas.
f) No caso de se avaliar um Sistema de Gestão onde o cliente ou a legislação impõem o
uso de laboratórios acreditados, se o SGQ deste cliente prevê este requisito na
contratação dos laboratórios.
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