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PRINCIPAIS 
MUDANÇAS 

DA ABNT NBR 
ISO/IEC 17025 
E A POLÍTICA 

DE TRANSIÇÃO 
PARA 

LABORATÓRIOS 
DE ENSAIO

A  
demanda por laboratórios que realizam serviços de 
ensaio e calibração acreditados aumentou significan-
temente nos últimos 10 anos e, por consequência, a 
necessidade de implantação e manutenção de Siste-
ma de Gestão da Qualidade com base na Norma AB-
NT ISO/IEC 17025. De acordo com o Sistema de Con-

sulta aos Escopos de Acreditação dos Laboratórios de Ensaio do 
Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial, o Brasil possui 395 laboratórios da área de ati-
vidade “Meio Ambiente” acreditados atualmente.

A acreditação é o reconhecimento formal por um organismo de 
acreditação, de que um organismo de Avaliação da Conformida-
de - OAC (laboratório, organismo de certificação ou organismo de 
inspeção) atende a requisitos previamente definidos e demons-
tra ser competente para realizar suas atividades com confiança.

No Brasil tal reconhecimento é realizado pelo Inmetro, por meio 
da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE), que é 
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o organismo de acreditação de or-
ganismos de avaliação da confor-
midade reconhecido pelo Governo 
Brasileiro e, portanto, dentro da es-
trutura organizacional do Inmetro, 
a unidade organizacional principal 
que tem total responsabilidade e au-
toridade sobre todos os aspectos re-
ferentes à acreditação, incluindo as 
decisões de acreditação.

A acreditação de laboratórios pe-
la CGCRE é realizada pela Divisão de 
Acreditação de Laboratórios (Dicla), 
que realiza as atividades relaciona-
das à concessão e manutenção da 
acreditação, de acordo com os re-
quisitos da norma ABNT NBR ISO/
IEC 17025, aplicável a laboratórios de 
calibração e de ensaio.

Após 13 anos sem passar por re-
visão, a nova versão da ABNT NBR 
ISO/IEC 17025 foi publicada pela ISO, 
em 30 de novembro de 2017, e o pra-
zo para adequação à nova versão es-
tabelecido pela CGCRE no documen-
to NIT-DICLA-076 é de três anos a 
partir da publicação, ou seja, 30 de 
novembro de 2020. A partir deste 
prazo, não haverá laboratório acre-
ditado pela CGCRE para a ABNT NBR 
ISO/IEC 17025:2005.

Algumas mudanças já começa-
ram a ser notadas e são objetos dos 
treinamentos e workshops sobre a 
nova versão. A ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2017 não está mais estrutu-
rada em apenas duas seções princi-
pais como na versão anterior, quan-
do se dividia em “Requisitos da Di-
reção” e “Requisitos Técnicos”. A 
nova versão adota uma abordagem 
por processo com ênfase na com-
petência técnica e se divide em cin-
co seções principais: “Requisitos 
gerais” (4), “Requisitos de estrutu-
ra (5), “Requisitos de recursos” (6), 
“Requisitos de processo” (7) e “Re-
quisitos do sistema de gestão” (8). O 
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sistema de gestão deve ser capaz de 
apoiar e demonstrar o atendimen-
to consistente aos requisitos des-
ta Norma e assegurar a qualidade 
dos resultados do laboratório (8.1.1). 

Conforme consta no DOQ-CG-
CRE-087, que traz as orientações 
gerais sobre os requisitos da ABNT 
NBR ISO/IEC 17025:2017, em vários 
casos os requisitos sobre políticas 
e procedimentos existentes na AB-
NT NBR ISO/IEC 17025:2005 foram 
eliminados. A Norma está com fo-
co mais voltado para o resultado da 
ação e menos para a forma como es-
se resultado é alcançado. Isso é con-
sequência da aplicação da mentali-
dade de risco de processo, o que le-
vou a ter maior flexibilidade, com re-
quisitos baseados no desempenho. 
Cabe ao laboratório demonstrar co-
mo atende ao requisito e decidir se 
é ou não necessário documentar a 
maneira como realiza as suas ativi-
dades. Durante as auditorias inter-
nas ou as avaliações, deve-se veri-
ficar se o requisito é atendido pelo 
laboratório e o seu pessoal de for-
ma harmônica, independentemente 
de existir ou não um documento que 
descreva a atividade. A Norma utiliza 
os termos “política”, “procedimento” 
e “instrução” no singular e no plural. 
Não há nenhuma diferença nesses 
casos. O laboratório pode ter um ou 
mais documentos, conforme lhe pa-
recer mais conveniente. Não há ne-
nhuma exigência de que o documen-
to tenha a denominação que consta 
no requisito da Norma, ou seja, caso 
a Norma requeira um procedimen-
to ou uma política, não é necessá-
rio denominar o documento “PRO-
CEDIMENTO” ou “POLÍTICA”. O labo-
ratório pode utilizar a denominação 
que considerar mais conveniente pa-
ra seus documentos, desde que de-
monstre como o requisito é atendido.
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Técnica em Química pela Escola 

SENAI Mario Amato, pós-
graduada em Gestão Ambiental 

pelo COPPE-UFRJ e possui 
mais de 18 anos de experiência 

em Gestão da Qualidade e 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas. 

Atualmente participa da implementação e 
manutenção de sistemas de gestão baseados 

na NBR ISO/IEC 17025 e ABNT ISO 9001 em 
diversas empresas de consultoria e laboratórios 

ambientais e atua no Comitê Técnico de 
programas de ensaio de proficiência em matrizes 

ambientais. Diretora Técnica na Soldí Ambiental

tário do acordo de reconhecimento 
mútuo do IAF (International Accre-
ditation Forum). A Opção B somen-
te será aceita se o escopo da certi-
ficação do sistema de gestão incluir 
as atividades de laboratório, confor-
me definição 3.6 da ABNT NBR ISO/
IEC 17025:2017. Isso deverá ser com-
provado pelo laboratório por meio da 
apresentação de evidência da cer-
tificação de seu sistema de gestão 
da qualidade, de acordo com a AB-
NT NBR ISO 9001:2015, onde cons-
te que o escopo do sistema de ges-
tão certificado inclui as atividades de 
laboratório. 

A mudança da 17025 causou um 
impacto inicial aos laboratórios, con-
sultores e avaliadores, principal-
mente pela necessidade da implan-
tação e treinamento na ferramen-
ta de análise de risco de processo e 
conhecimento mais profundo da ISO 
9001:2015, no entanto, a nova estru-
tura apresenta requisitos mais cla-
ros, mais bem estruturados, objeti-
vos e explicativos que, embora exi-
girá mudanças culturais, facilitará 
a implantação e implementação do 
Sistema de Gestão e é, sem dúvida, 
uma evolução na ISO/IEC 17025. ■

Fontes: Inmetro:  
http://inmetro.gov.br/credenciamento/index.asp
DOQ-CGCRE-087 – REV00 -  Orientações gerais 

sobre os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. 
NIT-DICLA-076 – REV00 - Política de Transição para 

Adoção da Norma ISO/IEC 17025:2017.

Amostragem
Outra mudança que tem chamado 

atenção é em relação à amostragem. 
Atualmente a política da CGCRE per-
mite acreditar o laboratório para re-
alizar amostragem apenas nos ca-
sos em que o próprio laboratório que 
a realiza também efetua algum en-
saio subsequente, sejam estes en-
saios realizados no local da amos-
tragem ou nas instalações perma-
nentes. A norma ABNT NBR ISO/IEC 
17025:2017 permite uma abordagem 
mais flexível com respeito à amos-
tragem e à realização de ensaios nas 
amostras obtidas. A CGCRE estabe-
leceu um projeto para analisar ca-
sos em que um laboratório poderia 
ser acreditado para realizar amos-
tragem, mesmo que não realizas-
se ensaios nestas amostras, no en-
tanto, até a conclusão deste proje-
to, a política da CGCRE permanecerá 
inalterada e a amostragem somen-
te será acreditada caso o laborató-
rio que realiza a amostragem tam-
bém realize ensaios nas amostras 
que obtiver. Ainda no que tange à 
amostragem, na avaliação da incer-
teza de medição dos ensaios, devem 
ser consideradas “todas as contri-
buições que sejam significativas, in-
cluindo aquelas oriundas da amos-
tragem”. Isso se aplica quando o re-
sultado do ensaio relatado e a sua 
incerteza de medição se aplicarem à 
população da qual a amostra foi ob-
tida. Para o caso em que o labora-
tório não é responsável pela amos-
tragem, este deve indicar no relató-
rio que os resultados se aplicam à 
amostra conforme recebida. Alerta-
-se ainda que o requisito é sobre a 
“contribuição da amostragem” para 
a incerteza de medição do ensaio ou 
da calibração subsequente, ou seja, 
não há requisito para “avaliação da 
incerteza da amostragem”. 

No que tange à estrutura, assim 
como todas as demais normas do 
ISO CASCO (série ISO 17000), a AB-
NT NBR ISO/IEC 17025:2017 dá ao la-
boratório duas opções de requisitos 
a serem seguidos para o seu siste-
ma de gestão:  
m Opção A, pela qual o laboratório 

deve atender aos requisitos de-
talhados de 8.2 a 8.9; 
m Opção B, pela qual o laborató-
rio deve seguir os requisitos da 
ABNT NBR ISO 9001.

A “Opção A” relaciona os requisi-
tos mínimos para a implementação 
de um sistema de gestão em um la-
boratório. Os laboratórios que cum-
prirem as seções 4 a 7 da ABNT NBR 
ISO / IEC 17025 e que implementem 
a opção A da seção 8, consequen-
temente, também operam, de modo 
geral, de acordo com os princípios 
da ABNT NBR ISO 9001.”

A “Opção B” permite que os la-
boratórios estabeleçam e mante-
nham um sistema de gestão de acor-
do com os requisitos da ABNT NBR 
ISO 9001, de uma maneira que apoie 
e demonstre o atendimento consis-
tente das seções 4 a 7 da ABNT NBR 
ISO/IEC 17025. A conformidade do 
sistema de gestão operado pelo la-
boratório com os requisitos da AB-
NT NBR ISO 9001 por si só não de-
monstra a competência do labora-
tório para produzir dados e resulta-
dos tecnicamente válidos. Isso é ob-
tido por meio da conformidade com 
as seções 4 a 7. A CGCRE aceita que 
o laboratório utilize a Opção B, ca-
so o sistema de gestão do labora-
tório seja certificado de acordo com 
a ABNT NBR ISO 9001:2015, por um 
organismo de certificação de siste-
mas de gestão da qualidade, acredi-
tado pela própria CGCRE ou por ou-
tro organismo de acreditação signa-
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