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RESUMO 

 

A evolução do conceito qualidade ao longo dos anos tem gerado a busca pela padronização de 

serviços e produtos. No contexto dos laboratórios de ensaio e calibração, o resultado desse 

progresso culminou na elaboração de normas de qualidade e consequente implementação dos 

Sistemas de Gestão da Qualidade, na tentativa de garantir a qualidade do processo e maior 

confiabilidade do resultado. As normas elaboradas para este fim são a ABNT NBR ISO/IEC 

17025 e a BPL (Boas Práticas de Laboratório), as quais já são exigidas por órgãos do governo 

federal para laboratórios que prestam serviços para essas entidades. Com isso, o presente 

trabalho apresenta o processo de implementação dessas normas e discute a importância e 

viabilidade de acreditação de laboratórios de universidades, já que estas têm papel 

fundamental na formação do profissional que irá para o mercado de trabalho, além de ser 

responsável por boa parte da produção científica. Conclui-se, portanto, que é possível e 

importante apropriar-se de requisitos e princípios das referidas normas que auxiliarão na 

adequação da rotina dos laboratórios aos padrões internacionais. 

 

Palavras-chave: ISO/IEC 17025, BPL, qualidade, laboratórios, universidades 
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ABSTRACT 

 

The evolution of the concept of quality over the years has generated the search for the 

standardization of services and products. In the context of testing and calibration laboratories, 

the result of this progress culminated in the elaboration of quality standards and the 

consequent implementation of the Quality Management Systems, owing to guarantee the 

quality of the process and the greater reliability of the results. The standards created to this 

purpose are ABNT NBR ISO / IEC 17025 and GLP (Good Laboratory Practices), which are 

already required by federal government bodies for laboratories that provide services to these 

entities. Therefore, this present work presents the process of implementation of these 

standards and discusses the importance and feasibility of accreditation of laboratories of 

universities, since they have a fundamental role in the training of the professional that will go 

to the job market, besides being responsible for much of the scientific production. So, it is 

possible and important to appropriate the requirements and principles of these standards that 

will help in the adaptation of the international standards in the routine of the laboratories. 

 

Keywords: ISO/IEC 17025, GLP, quality, laboratories, universities 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a globalização, a consequente abertura do Brasil ao mercado externo e a 

mudança constante no perfil de consumo da sociedade, a população está cada vez mais 

consciente e exigente de seus direitos. Assim, os produtos e serviços de uma forma geral 

(saúde, alimentação, vestimenta, etc), devem corresponder às expectativas de qualidade dos 

consumidores, que estão exigindo rapidez, segurança e certeza de estarem adquirindo algo 

confiável. 

Nessa conjuntura, o conceito QUALIDADE protagoniza todo o contexto do sistema de 

gestão que se destaca atualmente em todo o mundo nas mais diversas áreas. A utilização dessa 

palavra remete ao conceito de confiança, seja de determinado produto, serviço e até mesmo 

dentro de laboratórios de pesquisa ou análises com relação à confiabilidade metrológica dos 

resultados obtidos.  (SILVA e SARAIVA, 2012) 

Essa medida de qualidade é feita a partir de uma comparação com o que seria um 

padrão preestabelecido, cujas características são parâmetros para a “medição da qualidade” e 

garantia da mesma. Surgem, então, os órgãos e normas como modo de alcançar esse objetivo 

de forma a evidenciar concretamente um determinado nível de qualidade padronizado. 

Sendo assim, para os laboratórios de ensaio e calibração foram desenvolvidas normas 

que definem o padrão do sistema de gestão do laboratório, bem como a parte técnica para 

assegurar que os resultados emitidos sejam, de fato, confiáveis e atendam à expectativa do 

cliente no âmbito nacional e internacional. São elas: a BPL – Boas Práticas de Laboratório e a 

ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e 

calibração, normas internacionais e que possuem requisitos com o objetivo de garantir a 

qualidade do resultado. 

A implementação destas normas requer um estudo detalhado do funcionamento do 

sistema do laboratório, além de análises de não-conformidades para a verificação do que será 

necessário para prosseguir com o processo de acreditação, junto ao órgão responsável por esse 

processo. 

No entanto, é um processo demorado e o investimento financeiro é alto para atender 

aos inúmeros requisitos exigidos, tanto em materiais, como em estrutura e treinamento de 
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colaboradores para que também estes estejam capacitados e alinhados à visão da empresa na 

busca pela qualidade. 

No caso dos laboratórios de pesquisa de universidades, além dos custos envolvidos, 

existem ainda outros obstáculos como a rotina diferenciada e a rotatividade de pessoas. 

Entretanto, apesar da dificuldade da acreditação junto ao órgão, é possível apropriar-se de 

requisitos dessas normas que estão diretamente ligados à qualidade do processo, como 

também entender que alguns laboratórios já apresentam esses requisitos implementados, mas 

não estão cientes de que estes fazem parte da garantia da qualidade do resultado de um 

experimento ou análise. (OLIVARES, 2015) 

Portanto, será discutido neste trabalho não simplesmente a implementação de uma 

norma de qualidade com todas as burocracias exigidas, mas principalmente a conscientização 

de como realizar as tarefas de um laboratório com qualidade, sendo este um laboratório de 

universidade ou não.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Breve histórico da qualidade 

O interesse pela qualidade tem início na pré-história, nos primórdios das civilizações, 

quando o homem já se preocupava com a qualidade dos alimentos que comia e, 

posteriormente, dos que produzia. Fabricava suas ferramentas escolhendo as matérias-primas 

mais adequadas para o tipo de utensílio a ser utilizado. (FERNANDES, 2011) 

Porém, a ideia de qualidade tem uma abrangência maior quando os artesãos começam 

a fabricar peças para comercializar, tais como roupas e sapatos. O artesão era quem dominava 

todo o processo de fabricação, desde a matéria-prima até a venda do produto, bem como a 

relação próxima do cliente, procurando atender ao máximo os pedidos realizados por quem 

estava comprando seu produto, pois o parâmetro da qualidade era ditado pelo cliente satisfeito 

que comunicava aos outros possíveis compradores. O produto final era o foco e, portanto, o 

processo produtivo não era enfatizado. (CARVALHO & PALADINI, 2005). 

Considerando a produção de automóveis como exemplo, no final do século XIX, o 

empreendimento Panhard e Lavassor (P&L) ainda trabalhava com artesãos na montagem de 

carros, sendo que cada um era responsável por produzir uma peça específica, e o produto 

ainda era feito de acordo com o pedido do cliente; logo os carros tinham tamanhos diferentes, 

o que foi chamado de susto dimensional. Não existiam dois carros iguais. Esse sistema de 

montagem de automóveis se estendeu até a Primeira Guerra Mundial. (CARVALHO & 

PALADINI, 2005). 

Durante a Primeira Guerra, o aumento da demanda de material bélico e, por 

conseguinte o aumento da produção, fez com que a falta de qualidade desses produtos 

aumentasse, o que refletia na falta de segurança. Sendo assim, o governo passou a exigir que 

seus fornecedores tivessem setores de inspeção desvinculados da produção de modo que o 

controle da qualidade fosse assegurado. Com isso, surgiram os inspetores que examinavam 

100 % da produção e separavam os produtos defeituosos, o que gerava custo alto para a 

empresa e aumentava o tempo de retenção do produto na fábrica após a produção. 

(FERNANDES, 2011)  

Já no início do século XX, surge a produção em massa que determina o fim da 

produção artesanal. Em 1913, Henry Ford, através do conceito da linha de montagem, que se 



18 

 

difundiu também em outros setores industriais, descobre que a fabricação de produtos de 

qualidade através de operações especializadas requereria forte controle e supervisão nas 

etapas intermediárias. Era, portanto, importante investir em áreas como a metrologia, sistemas 

de medidas e especificações a fim de garantir a intercambialidade das peças. . (FERNANDES, 

2011) 

No início da década de 20, os primeiros passos na direção do Controle Estatístico da 

Qualidade são dados com Walter Shewhart. Utilizando a estatística aplicada ao controle de 

qualidade, contempla o controle de todo o processo com mais precisão. Este controle 

possibilitou detectar futuras falhas no processo que ocasionariam defeitos nos produtos e 

contribuiu para o desenvolvimento de técnicas de amostragem que possibilitaram a inspeção 

por amostragem, reduzindo os custos das inspeções 100%.  (SALGADO, 2008) 

A Segunda Guerra Mundial consagra esse controle estatístico e, no pós-guerra, em 

1945, surge, nos Estados Unidos, a primeira associação de profissionais da área da qualidade, 

a Society of Quality Engineers. Logo em seguida, em 1946, foi criada a American Society of 

Quality Control (ASQC), atualmente a American Society of Quality (ASQ) com participação 

de Joseph M. Juran, como um dos membros fundadores. Em 1950, surge então a União de 

Cientistas e Engenheiros Japoneses – a JUSE (Japan Union of Scientists and Engineeres), que 

seria determinante na adoção e difusãodos princípios da qualidade pela indústria japonesa. 

(CARVALHO e PALADINI, 2005) 

Em meados da década de 50, Juran fica mundialmente conhecido após sua ida ao 

Japão, impressionando altos executivos com o conhecimento sobre gestão da qualidade, 

contribuindo para o desenvolvimento do modelo de qualidade do país, juntamente com W. 

Edwards Deming.(GURUS..., 2014) 

Deming era discípulo de W. Shewhart e aperfeiçoou o conceito em qualidade 

denominado ciclo PDCA (cujas iniciais, em inglês, significam plan, do, check e act, ou seja, 

planejar, executar, verificar e atuar corretivamente). Além disso,  enumerou 14 princípios da 

qualidade direcionados a gestores, pois com sua vasta experiência em implementação de 

técnicas da qualidade em empresas japonesas e americanas, entendeu que não era suficiente 

envolver somente os trabalhadores da linha de produção. Sendo assim, na década de 50 a 

preocupação com a qualidade chega ao gerenciamento da empresa. (GOMES, 2004) 
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No final da década de 50, Philip B. Crosby lança os elementos que criaram o programa 

“zero defeito”, enquanto que Armand Feigenbaum, propaga o conceito de “controle total da 

qualidade”, sugerindo que a responsabilidade da qualidade do produto é de toda a 

organização, inclusive da diretoria, e não somente do departamento de controle da qualidade. 

Armand formula, então, o sistema de Controle da Qualidade Total (TQC- Total Quality 

Control) que, posteriormente, influenciaria diretamente na série ISO 9000, proposta pela 

International Organization of Standardization (ISO), a qual será discutida em maiores 

detalhes na Seção 2.2 desta monografia. (CARVALHO & PALADINI, 2005)  

Sendo assim, o conceito de qualidade foi se transformando com o passar dos anos sob 

influência das tendências e a percepção das necessidades nas diferentes áreas ao longo do 

tempo. Com isso, David Garvin resume essa tranformação classificando a evolução do 

conceito da qualidade em quatro eras: (i) da inspeção, (ii) do controle estatístico do processo, 

(iii) da garantia da qualidade e (iv)  da gestão da qualidade total, que são apresentadas no 

quadro abaixo juntamente com suas características principais.  (MARTINS e NETO, 1998) 
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 Tabela 1: Eras da qualidade 

Identificação 

das 

características 

Eras da qualidade 

Inspeção 

Controle 

estatístico do 

processo 

Garantia da 

qualidade 

Gestão da 

qualidade total 

Ênfase Uniformidade 

do produto 

Uniformidade do 

produto com 

menos inspeção 

Toda a cadeia de 

produção, desde o 

projeto até o 

mercado, e a 

contribuição de todos 

os grupos funcionais 

As necessidades 

do mercado e do 

consumidor 

Métodos Instrumentos 

de medição 

Instrumentos e 

técnicas 

estatísticas 

Programas e sistemas 

Planejamento 

estratégico, 

estabelecimento 

de objetivos e 

mobilização da 

organização 

Responsável 

pela qualidade 

 Departamento 

de inspeção 

Departamentos de 

produção e 

engenharia 

Todos os 

departamentos, 

embora a alta 

gerência só se 

envolva 

perifericamente 

Todos na empresa 

em conjunto com 

a alta gerência 

exercendo forte 

liderança 

Objetivos “Inspecionar” 

a qualidade 

“Controlar” a 

qualidade 

“Construir” a 

qualidade 

“Gerenciar’ a 

qualidade 

Fonte: Adaptado de MARTINS e NETO, 1998. 

 

Logo, a última era apontada por Garvin é a era da Gestão da Qualidade Total, que tem 

ênfase nas necessidades do mercado e do consumidor, utilizando-se de planejamentos 

estratégicos que envolvem toda a empresa, inclusive a alta administração, com o objetivo de 

gerenciar a qualidade, que se inicia na década de 50. (MARTINS e NETO, 1998) 

Um pouco antes, em 1947, é fundada a International Organization of Standardization 

(ISO), que será discutido no próximo item. 
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2.2 International Organization of Standardization (ISO) 

 

2.2.1 Origem e primeira norma ISO de Qualidade 

 

Com a evolução do conceito de qualidade e a necessidade de padronização 

internacional de serviços e produtos, nasce, da união da ISA (International Federation of the 

National Standardizing Associations) e da UNSCC (United Nations Standards Coordenating 

Committee), a Internacional Organization of Standardization – ISO, criada em 23 de 

fevereiro de 1947.  (EICHER, KUEN, et al., 1997) 

O ponto de partida para a fundação da ISO foi uma conferência que aconteceu no 

Instituto de Engenheiros Civis, em Londres, em outubro de 1946, contando com 65 

participantes que representavam 26 países (Figura 1).  

 

Figura 1: Fundadores da ISO em Londres, 1946. 

Fonte: EICHER, KUEN, et al., 1997 

 

O termo ISO não é a acrossemia para o nome da organização, mas, tem origem da 

palavra grega “isos” e significa “igual”. A ISO é uma organização não governamental 

internacional independente, que através dos seus membros, reúne especialistas para 

compartilhar conhecimentos e desenvolver, voluntariamente, normas internacionais que 

apoiem a inovação e forneçam soluções para os desafios globais. Atualmente, a sede da ISO 

está situada em Genebra, na Suíça. É a maior organização em desenvolvimento de normas, 

publicando mais de 21.000 normas nas mais diversas áreas, como a industrial, tecnológica, 
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saúde, agricultura e segurança alimentar, contando com membros de 162 países, e 135 

colaboradores de tempo integral. (ISO, 2017) 

Em abril do mesmo ano da fundação da ISO, foi publicada uma lista em que se 

recomendava 67 comitês técnicos, que eram formados por especialistas com foco em assuntos 

específicos, que começaram a produzir e publicar pela primeira vez no início dos anos 50, as 

chamadas “Recomendações”. As Recomendações ISO tinham, portanto, apenas a intenção de 

influenciar normas nacionais existentes; e ainda não eram normas internacionais 

independentes.  (THIAGO, 2011) 

Em meados dos anos sessenta, surgiu a necessidade de normas internacionais para 

atender às empresas multinacionais. Atendendo a essa busca do mercado, a ISO começa a 

publicar, em 1971, os resultados dos trabalhos técnicos como Normas Internacionais e não 

mais Recomendações.  (EICHER, KUEN, et al., 1997) 

As exigências dos diferentes mercados vinham aumentando e, além disso, com o 

surgimento dos sistemas nacionais de garantia aos consumidores, a ISO começa a se 

preocupar com os obstáculos que dificultavam o crescimento do comércio internacional. 

(THIAGO, 2011) 

Sendo assim, após alguns anos participando de seminários na área de testes e controle 

de qualidade, a ISO inicia seu próprio programa em 1978 sob a iniciativa de Spickernell, 

Diretor Geral do British Standards Institution.  (EICHER, KUEN, et al., 1997) 

Após discussões sobre como se daria esse momento, originou-se o TC 176, um Comitê 

Técnico que inicia o processo de elaboração de normas para harmonização dos requisitos dos 

sistemas da qualidade.  (EICHER, KUEN, et al., 1997) 

Em 1987, como resultado deste comitê, foram aprovadas cinco normas da série       

ISO 9000, as quais estão listadas abaixo: 

 ISO 9000-1 e ISO 9000-2: normas para a seleção das demais normas da série, 

contendo também aspectos conceituais relativos à qualidade.  

 ISO 9001: incluía requisitos de sistema da qualidade desde o projeto do produto até a 

assistência técnica; 

 ISO 9002: aplicável quando o projeto do produto não era elaborado pelo fornecedor; 
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 ISO 9003: aplicável quando o fornecedor tinha apenas que demonstrar sua capacidade 

na realização da inspeção e dos ensaios dos produtos acabados. 

Todas estas normas foram complementadas pela ISO 9004 em 1994, que trouxe no seu 

texto as orientações necessárias sobre sistemas de gestão da qualidade, tornando esta série de 

normas a mais conhecida mundialmente. (FERNANDES, 2011) 

 

2.2.2 A ISO no Brasil 

 

A ISO é uma rede de organizações nacionais de normalização e há apenas um membro 

por país. No caso do Brasil, a organização responsável por representar o país perante a ISO é 

a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

Na ABNT, o comitê técnico equivalente ao TC-176 é o Comitê Brasileiro da 

Qualidade (CB-25). Com a finalidade de contribuir para a elaboração das Normas ISO 9000, 

o CB-25 envia representantes brasileiros para participarem dos três subcomitês do TC-176. 

Dessa maneira, o CB-25 não se restringe simplesmente a traduzir as normas, mas participa 

ativamente de sua concepção e elaboração, levando em conta as necessidades e dificuldades 

dos países em desenvolvimento, que não têm o inglês como língua oficial. (FERNANDES, 

2011) 

Ligado à ABNT está o INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia, que possui um organismo de acreditação, a Cgcre – Coordenação Geral de 

Acreditação do Inmetro, que é reconhecido pelo governo brasileiro, e tem total 

responsabilidade e autoridade referentes à acreditação. O INMETRO é, portanto, o organismo 

responsável pela acreditação no Brasil. (INMETRO, 2017)  
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2.3  Normas da qualidade para laboratórios – ABNT NBR ISO/ IEC 17025 e BPL 

 

No contexto da implementação de sistemas de controle da qualidade e padronização de 

produtos e serviços, os laboratórios também foram contemplados em 1978, quando foi 

publicada a ISO/IEC Guia 25 (revisada posteriormente em 1993), contendo requisitos 

técnicos específicos para laboratórios de ensaio. A Europa utilizava uma Norma Européia 

(EN), baseada na ISO/IEC Guia 25, que era a EN 45001. Entretanto, ambas as normas ainda 

eram incompletas e não apresentavam muito detalhamento. (SANTOS e MAINIER, 2010)  

Com isso, a ISO organizou, em 1995, um processo de revisão do Guia 25 por meio do 

Working Group 10 (WG10) da ISO/CASCO (Comitte on Conformity Assessment). Foi então 

que, em 2000, a ISO/IEC 17025 foi publicada internacionalmente, substituindo e cancelando 

o Guia 25 e a EN 45001. (BICHO e VALLE, 2001).  

Logo em seguida, em 2001, o Brasil publica pela ABNT a NBR ISO/IEC 17025, que 

cancelou também a NBR ISO/IEC Guia 25 traduzida em 1993. (SATO, 2010)  

Atualmente, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 ainda é a norma vigente que cancela e 

substitui a publicada em 2001 e orienta os laboratórios, internacionalmente, quanto ao seu 

Sistema de Gestão da Qualidade. 

Além da ISO/IEC 17025, tem-se a BPL – Boas Práticas de Laboratório. Os Princípios 

de Boas Práticas de Laboratório, a nível internacional, foram anunciados pela primeira vez em 

1981 pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), como 

resultado do trabalho de um grupo de peritos de vários países, na área de controle de produtos 

químicos. (PAULA, 2012) 

No Brasil, no ano de 1989, foi aprovada a Lei 7.802, a qual estabelece que o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) possuiria competência 

para avaliar o Potencial de Periculosidade Ambiental de Agrotóxicos e afins, tomando por 

base estudos toxicológicos, ecotoxicológicos e físico-químicos, para que produtos pudessem 

ser registrados e comercializados no país. (IBAMA, 2017) 

Dentro desse contexto, em 1994, é aprovada a Portaria IBAMA nº 139 (revogada pela 

Portaria IBAMA 84/96) exigindo que os estudos necessários deveriam ser realizados por 
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laboratórios competentes, acreditados pelo INMETRO, segundo os princípios das Boas 

Práticas de Laboratório. (INMETRO, 2017) 

Foi então que o INMETRO instituiu uma comissão técnica para discutir, elaborar e 

publicar documentos-guia para a adoção das BPL no Brasil e, em 1995, publica o documento 

Princípios das Boas Práticas de Laboratório, tendo como referência o documento OCDE. 

(IBAMA, 2017) 

Atualmente, a Cgcre também responde como autoridade brasileira responsável pelo 

monitoramento de conformidades aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório.  

 

2.4 Importância das normas da qualidade no contexto das universidades 

brasileiras / Acreditação de laboratórios universitários 

 

No contexto do avanço no conceito da qualidade, e por conseguinte, a elaboração de 

normas internacionais que apresentam um padrão de exigência global, estão as universidades. 

São elas que formam os profissionais que trabalharão diretamente com esse padrão de 

qualidade exigido, sendo a ponte do aluno egresso com o mercado de trabalho. 

No caso da formação dos profissionais de Química, por exemplo, as grades 

curriculares dos cursos ainda apresentam alguma deficiência de disciplinas que contemplem 

conteúdos relacionados à gestão da qualidade e metrologia, por exemplo. Dentre as 10 

melhores universidades no Rio de Janeiro que oferecem graduação em Química, segundo o 

Ranking Universitário na Folha de São Paulo em 2016, somente o Instituto Federal do Rio de 

Janeiro apresenta uma discplina obrigatória no último período com o título de gestão da 

qualidade. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017) 

Entretanto, estudar sobre o Sistema de Gestão em Laboratórios é de extrema 

importância, pois apesar de a implementação de um sistema de gestão não ser obrigatório para 

os laboratórios em geral, já é um pré-requisito exigido por órgãos do governo federal como o 

IBAMA e a ANVISA, contratar somente laboratórios acreditados pelo INMETRO para 

prestar serviços. Este fato aponta para a tendência do mercado com relação à adoção de 

sistemas de gestão pelos laboratórios.  (OLIVARES, COSTA e QUEIROZ, 2011) 
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Zucco ressalta que as instituições de ensino e aprendizagem no Brasil têm formado 

bons químicos, no que tange ao conhecimento de química, porém estes estão saindo das 

universidades despreparados e com defasagens nos conhecimentos complementares 

necessários para sua atuação. (ZUCCO, 2007) 

Com isso, começar a inserir o conceito da qualidade e de sistemas de gestão na rotina 

de laboratórios de pesquisa das universidades de maneira consciente, contribuirá em muito 

para a formação do aluno, atendendo melhor a demanda do mercado de trabalho. 
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3 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Discutir a viabilidade e a importância da implementação (parcialmente ou não) de 

normas da qualidade em laboratórios de pesquisa nas universidades brasileiras. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Descrever o processo de acreditação de laboratório nas normas da qualidade ABNT NBR 

ISO/IEC 17025 e BPL em laboratórios de ensaio; 

- Fazer a comparação entre as duas normas (ABNT NBR ISO/IEC 17025 e BPL) e pontuar os 

itens que coincidem; 

- Discutir a viabilidade de se realizar acreditação de um laboratório de pesquisa nas 

universidades brasileiras; 

- Pontuar requisitos das normas de acreditação de laboratório que podem auxiliar nos projetos 

de pesquisa e melhorar a qualidade de seus resultados levando-se em consideração a rotina do 

laboratório universitário; 

- Sugerir procedimentos e formulários que auxiliem a gestão dos laboratórios. 

 

3.3  Justificativa 

 

Segundo Olivares, “a confiabilidade nos resultados analíticos é um dever de qualquer 

laboratório (pesquisa ou rotina), pois os efeitos destes resultados podem ser devastadores.” 

(OLIVARES, 2015)  
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Nos últimos anos, o aumento no número de pesquisadores foi considerável. Segundo 

estudo realizado em 2015 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (GCEE), a taxa de 

crescimento de títulos de mestres e doutores no Brasil foi de aproximadamente 50% entre os 

anos de 2009 e 2014. (MESTRES..., 2016) 

Isto é bom, porém preocupante. Começa-se a pensar em como o profissional é 

formado com relação à consciência da produção acadêmica de qualidade no que tange aos 

resultados por este obtido, e em como esses resultados são aceitos ou “vistos” pela sociedade 

que se alimenta deles. Através de publicações, dissertações e artigos, entre outros, esses dados 

ficam disponíveis para consulta que é utilizada como base e direção para outros trabalhos. 

(BARRETO, 2006)  

Partindo dessa premissa, entende-se que é necessária a preocupação e atenção com a 

qualidade dos resultados, o que implica diretamente na garantia da qualidade do processo 

gerador deste resultado, que envolve a competência dos analistas, bons fornecedores de 

produtos e serviços, as instalações adequadas ao tipo de serviço, ou de maneira geral, um 

sistema de administração ou gestão que garanta a confiabilidade do produto que no caso, é um 

resultado analítico. 

Os profissionais recém formados não possuem a noção de qualidade clara no que se 

diz respeito a normas da qualidade e funcionamento delas. Aprendem conceitos e até 

ferramentas diretamente ligadas ao aumento da confiabilidade e veracidade dos resultados 

mas não associam o conhecimento e a prática da rotina em um laboratório de pesquisa com o 

processo de obtenção de um resultado com qualidade pela pouca importância dada à formação 

complementar do profissional. (OLIVARES, QUEIROZ e LINHARES, 2011) 

Para o profissional de química, por exemplo, que está inserido em um contexto de 

áreas como medicamentos, tratamento de água, resíduos, análise de contaminantes em 

alimentos, entre outros, é importante que este possua conhecimento das normas da qualidade 

pois, nestas áreas, a aplicação do Sistema de Gestão da Qualidade é comum e muitas vezes 

obrigatória. (ZUCCO, 2007)  

Com isso, o conhecimento relacionado a Sistemas de Gestão da Qualidade no contexto 

da universidade se faz importante tanto para o aluno que está vivenciando um ambiente de 

pesquisa bem como para o aluno que irá conectar-se ao mercado de trabalho fora da 

universidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Panorama Geral 

 

Atualmente o Brasil conta com cerca de 1484 laboratórios acreditados e reconhecidos 

pelo INMETRO, segundo os catálogos da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), 

da Rede Brasileira de Calibração e da BPL. Os laboratórios estão divididos na Tabela 1 de 

acordo com o tipo de acreditação.  (INMETRO, 2017)  

Tabela 2: Quantidade de laboratórios acreditados pelo INMETRO no Brasil  

Norma Laboratórios 

de Ensaio (LE) 

Laboratórios 

de Calibração (LC) Laboratórios credenciados 

pelo INMETRO ISO 17025 1058 386 

BPL 40 - 

Total 1098 386 1484 

Laboratórios 

universitários 
36 (3%) 3 (0,8%) 39 

Fonte: Adaptado de INMETRO, 2017 

 

De acordo com a Tabela 2, dos 1484 laboratórios acreditados pelo INMETRO, apenas 

39 são de universidades, representando aproximadamente 3%. Uma das razões para isto é o 

custo de implementação de uma norma de qualidade e toda a estrutura que um Sistema de 

Gestão da Qualidade exige. (SACRAMENTO, 2015) 

Além disso, conforme mostra a Figura 2, um laboratório de universidade pode 

desempenhar funções relacionadas à pesquisa, ao ensino e à extensão, o que também dificulta 

a implementação de normas da qualidade. 
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Figura 2: Tríplice função de um laboratório universitário  

Fonte: Adaptada de FELIPPES, AGUIAR e DINIZ, 2011 

 

Assim, o processo é mais complicado para os laboratórios de universidades porque 

além da limitação de recursos e da diversidade de atividades dentro do laboratório (Figura 2), 

precisam conciliar as exigências da norma (como a política de confidencialidade a respeito 

das informações de resultados de um cliente), com o ensino e a pesquisa, de forma que os 

alunos também desfrutem do conhecimento referente às normas. (FELIPPES, AGUIAR, & 

DINIZ, 2011)  

Com isso, os laboratórios universitários que buscam participar da RBLE e da RBC 

geralmente fazem prestação de serviços com a finalidade de angariar fundos necessários para 

mantê-los dentro dos padrões que as normas exigem.
 

Para elucidar a complexidade deste tipo de procedimento, as Seções 4.2 e 4.3 

descrevem um resumo sobre o processo de acreditação na ABNT NBR ISO/IEC 17025 e de 

reconhecimento nas BPL. 

 

4.2 ABNT NBR ISO /IEC 17025 

 

4.2.1 Processo de Acreditação ISO/IEC 17025 no Brasil  

 

Segundo a norma ISO/IEC 17000:2005 (Avaliação da conformidade - Vocabulário e 

Princípios Gerais), acreditação é a “atestação realizada por terceira parte relativa a um 

organismo de avaliação da conformidade, exprimindo demonstração formal de sua 

competência para realizar tarefas específicas de avaliação da conformidade”. 

Laboratório 

Universitário 

Ensino Pesquisa Extensão 
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A NBR ISO/IEC 17025 é aplicável a todas as organizações que realizam ensaios e/ou 

calibrações e ambos seguem o mesmo processo até a formalização da acreditação pelo 

INMETRO. 

Para dar início ao processo, o laboratório requerente deve solicitar, junto à Divisão de 

Acreditação de Laboratórios (DICLA), um login e uma senha de acesso ao “ORQUESTRA”, 

um sistema informacional que facilita e otimiza o processo, disponibilizando formulários, 

prazos e possibilitando o acompanhamento do processo. Em seguida é realizada uma análise 

crítica para averiguar se a Cgcre apresenta os recursos necessários para prosseguir com a 

avaliação. Em caso afirmativo, designa-se um Gestor de Acreditação (GA) que irá gerenciar e 

mediar a comunicação com o laboratório, deixando apenas as questões financeiras por parte 

da Seção de Apoio à Cgcre. (INMETRO, 2017)  

O laboratório requerente envia a documentação pedida e a equipe auditora formada 

para avaliar o laboratório faz a análise dos documentos e envia as não-conformidades 

assinaladas referentes à documentação. A etapa que segue é uma avaliação presencial que a 

equipe formada realiza nas instalações do laboratório para averiguar se o que foi enviado na 

documentação confere com a prática e, assim, atestar a competência técnica dos 

colaboradores referente ao escopo submetido. (INMETRO, 2017)  

Finalizada a avaliação inicial, é realizada uma reunião de análise crítica com a Alta 

Direção, a Gerência Técnica e o Gerente da Qualidade para que os resultados de toda a 

avaliação sejam expostos e ações corretivas sejam propostas, bem como prazos para que as 

não-conformidades sejam sanadas. O relatório desta reunião é enviado à Dicla com a 

recomendação positiva ou negativa, cabendo ao Coordenador da Cgcre analisar a 

recomendação. Em caso positivo, haverá a formalização da acreditação do laboratório 

requerente enviando a este um ofício, acompanhado do Certificado de Acreditação e do 

Escopo da Acreditação, emitidos pela Cgcre. (INMETRO,2017)  

As etapas descritas acima estão resumidas no fluxograma representado na Figura 3. 
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Figura 3: Etapas do processo de Acreditação ISO/IEC 17025 para um laboratório 

Fonte: Adaptado de INMETRO, 2017 

 

4.2.2 Estrutura organizacional - Requisitos da Direção e Requisitos Técnicos presentes 

na ISO/ IEC 17025 

 

A norma NBR ISO/IEC 17025 apresenta requisitos das áreas técnica e de gestão que 

auxiliam na garantia da qualidade dos serviços e da competência técnica. Isso é possível 

devido a ISO 17025 ser composta da junção de normas que contemplam estas áreas. Na 

Figura 4 tem-se um diagrama que ilustra a formação da norma ISO 17025. (FELIPPES, 

AGUIAR e DINIZ, 2011) 
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Figura 4: Formação da norma ISO/IEC 17025 

Fonte: Adaptada de FELIPPES, AGUIAR e DINIZ, 2011 

 

Logo, a ISO 17025 contém duas normas da série ISO 9000 e as normas ISO Guia 25 e 

EN 45001 já mencionadas anteriormente que, reunidas, contemplam os aspectos técnicos e de 

gestão necessários para a implementação de um sistema de gestão da qualidade em um 

laboratório.  

Estes aspectos são apresentados pelas Seções 4 (Requisitos da Direção) e 5 (Requisitos 

Técnicos) da norma (ISO/IEC 17025, 2005), cuja estrutura geral é : 

(i)    Objetivo – objetivos gerais e aplicações da norma; 

(ii)    Referências normativas – bibliografia; 

(iii) Termos e definições – nota sobre termos e definições; 

(iv)   Requisitos da direção – requisitos do sistema de gestão do laboratório que envolvem 

diretamente a administração e a alta direção; 

(v)   Requisitos técnicos – requisitos aplicáveis a área técnica. 

 

4.2.3 Requisitos da Direção 

 

Na norma ISO/IEC 17025, existe um  tópico denominado “requisitos da direção”, o 

qual é dividido em 15 subitens administrativos, que são listados na Tabela 3. Eles propõem 

um sistema geral de organização, de maneira que o laboratório comece a esboçar um sistema 

de gestão da qualidade eficaz. 

ISO Guia 25 

+ 

EN 45001 

ISO 9001 

+ 

ISO 9002 

Aspectos 
Técnicos 

Aspecto da 

Qualidade 

ISO 17025 
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Tabela 3: Subitens dos “requisitos da direção” contemplados na norma ISO/IEC 17025 

Itens da norma ISO/IEC 17025 Título 

4.1 Organização 

4.2 Sistema de gestão 

4.3 Controle de documentos 

4.4 Análise crítica de pedidos, propostas e contratos 

4.5 Subcontratação de ensaios e calibrações  

4.6 Aquisição de serviços e suprimentos 

4.7 Atendimento ao cliente 

4.8 Reclamações 

4.9 
Controle de trabalhos de ensaio e/ou calibração não-

conforme 

4.10 Melhoria 

4.11 Ação corretiva 

4.12 Ação preventiva 

4.13 Controle de registros 

4.14 Auditorias internas 

4.15 Análise crítica pela direção 

Fonte: ISO/IEC 17025, 2005. 

 

Em geral, os tópicos estabelecem que o laboratório deve estar funcionando em 

instalações adequadas, de acordo com as atividades desenvolvidas, e que possa ser legalmente 

responsável. Além disso, este deve possuir pessoal da área técnica e gerencial definidos, 

assegurando que seus colaboradores estejam livres de pressões e influências, além de nomear 

um gerente da qualidade que garanta a implementação e o funcionamento do sistema de 

gestão da qualidade, descrevendo todos os tópicos em um Manual da Qualidade. (ISO/IEC 

17025, 2005) 

Os documentos do Sistema de Gestão devem ser claros e estar disponíveis de forma 

que todos estejam atualizados sobre o comprometimento da Alta Direção com relação a 

qualidade. 
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Os procedimentos e registros em geral devem ser organizados e gerenciados de 

maneira que as revisões e atualizações dos mesmos sejam controladas, para garantir que a 

revisão mais recente seja aquela que está sendo utilizada pelo colaborador, não prejudicando o 

correto andamento do laboratório.  (ISO/IEC 17025, 2005) 

Além disso, deve ser realizada análise crítica de pedidos, propostas e contratos de 

acordo com a capacidade do laboratório e o prazo pretendido, bem como analisar criticamente 

os fornecedores de maneira que eles atendam ao padrão requerido. 

A subcontratação de ensaios deve ser realizada cautelosamente, analisando-se o 

laboratório que será contratado de acordo com os requisitos da norma de maneira que seja 

atestada a competência do subcontratado. 

O cliente é parte importante para o Sistema de Gestão da Qualidade. Sendo assim, 

todas as reclamações devem ser devidamente consideradas e, caso haja algo que não esteja 

conforme com o processo, deve-se agir de forma a corrigir o problema. 

Para promover a melhoria contínua e a eficácia do seu sistema de gestão, o laboratório 

deve utilizar-se da política da qualidade, dos objetivos da qualidade, resultados de auditorias 

internas e externas, promovendo ações corretivas e preventivas, sempre sob a análise crítica 

da direção.  (ISO/IEC 17025, 2005) 

 

4.2.4 Requisitos Técnicos 

 

Nesta seção da norma, são estabelecidos os requisitos que estão diretamente 

envolvidos com a parte técnica e prática de um laboratório e que podem minimizar a ação de 

fatores que são determinantes para a correção e a confiabilidade das atividades realizadas. Os 

requisitos técnicos são subdivididos em 10 itens conforme a Tabela 4. 
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Tabela 4: Subitens dos “requisitos técnicos” contemplados na norma ISO/IEC 17025 

Itens da norma ISO/IEC 17025 Título 

5.1 Generalidades 

5.2 Pessoal 

5.3 Acomodações e condições ambientais 

5.4 Métodos de ensaio e calibração e validação de 

métodos 

5.5 Equipamentos 

5.6 Rastreabilidade de medição 

5.7 Amostragem 

5.8 Manuseio de itens de ensaio e calibração 

5.9 Garantia da qualidade de resultados de ensaio e 

calibração 

5.10 Apresentação de resultados 

Fonte: ISO/IEC 17025, 2005. 

 

Os fatores determinantes incluem a mão-de-obra, as acomodações e condições 

ambientais, equipamentos, rastreabilidade de medição, amostragem, manuseio de itens de 

ensaio e  calibração, bem como a escolha apropriada dos métodos e a validação destes. A 

diretoria deve ser responsável por assegurar que todos os colaboradores tenham seus cargos 

devidamente definidos e que sejam competentes tecnicamente a estes, sendo treinados 

conforme a necessidade e avaliados quanto à eficácia do treinamento realizado, tendo também 

registros de todos os passos desse processo. 

Além disso, deve-se realizar o registro e controle das condições ambientais que são 

relevantes para a atividade a ser desenvolvida. Os ambientes devem estar devidamente 

distribuídos de modo a minimizar contaminações e interferências, prezando-se pela limpeza e 

organização dos espaços do laboratório e pelo controle do acesso de pessoas a esses espaços. 

Com relação aos métodos utilizados, o laboratório deve ter procedimentos para todos 

os ensaios, incluindo amostragem, manuseio, transporte, armazenamento, preparo de amostras 

e estimativa da incerteza de medição. De preferência, estes métodos devem ser baseados em 

normas reconhecidas. No entanto, para o caso de métodos desenvolvidos pelo laboratório ou 
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adequação da metodologia presente na norma adotada, os métodos devem ser devidamente 

validados segundo procedimento definido, o qual deve ser baseado na combinação de técnicas 

sugeridas pela norma bem como em documentos orientativos que o INMETRO disponibiliza 

em seu site. A validação é definida pela ISO/IEC 17025 como “confirmação por exame e 

fornecimento de evidência objetiva de que os requisitos específicos para um determinado uso 

pretendido seja atendido”.  

Para a validação e para o uso cotidiano, é necessário que todos os equipamentos 

envolvidos estejam devidamente calibrados ou verificados atendendo aos requisitos 

especificados pelo laboratório, tenham instruções claras quanto ao seu uso e manutenção e 

tenham todo o histórico e informações como identificação, código interno, fabricante, 

localização no laboratório, calibrações, dentre outros. 

As verificações utilizando padrões e materiais de referência também são exigência da 

norma, assim como cuidados com transporte e armazenamento de amostras, procedimentos de 

amostragem e recebimento de amostras bem detalhados, incluindo a identificação 

confidencial para cada amostra. 

Ainda como procedimento para garantir a qualidade dos resultados, deve-se utilizar 

técnicas estatísticas para a análise crítica dos resultados, e para a emissão destes, deve-se 

preparar um relatório de ensaio que atenda aos requisitos que a norma pede, prezando pela 

transparência e informação com o cliente. 

Alguns desses requistos estão presentes também na norma BPL, embora sejam 

abordados de maneira diferenciada como será visto na Seção 4.4. 

 

4.3 Boas Práticas de Laboratório – BPL 

 

Os princípios das BPL são aplicados a laboratórios que realizam estudos dirigidos por 

órgãos regulamentadores para o registro de produtos agrotóxicos, farmacêuticos, aditivos de 

alimentos e rações, cosméticos, veterinários, produtos químicos industriais e Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM), visando avaliar o risco ambiental e à saúde humana. 
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Os requisitos a serem utilizados em um laboratório e adotados pela Cgcre para o 

reconhecimento da conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório são 

estabelecidos principalmente pela Norma Inmetro Técnica (NIT), que foi produzida pela 

Divisão de Acreditação de Laboratórios (DICLA), NIT-DICLA-035.  (INMETRO, 2017) 

Segue abaixo, na Seção 4.3.1, um resumo sobre o processo de “Reconhecimento da 

Conformidade BPL”. 

 

4.3.1 Processo de Reconhecimento da Conformidade BPL 

 

A instalação de teste (IT, conjunto de pessoas, local, instalações e equipamentos 

necessários para conduzir estudos não-clínicos de segurança à saúde e ao meio ambiente) que 

possuir pelo menos um estudo BPL completo, ou seja, um plano de estudo, registros, dados 

brutos e relatório final dentro da área de estudo solicitada, pode solicitar a documentação ao 

INMETRO, preencher e enviá-la. 

Após a verificação dos documentos, é designado o Gestor de Acreditação (GA) que é 

um gestor especializado nos princípios das BPL e ficará responsável pela comunicação com a 

IT. Em seguida a equipe de inspeção é formada e faz a análise da documentação, enviando ao 

solicitante relatórios com itens em não-conformidade para que sejam iniciadas as ações 

corretivas. Logo após, a inspeção da IT e a auditoria de estudos são realizadas.  

Para finalizar o processo, os resultados são apresentados através de uma reunião na 

qual são registrados os dados em relatório e enviados à Cgcre, cujo coordenador decide sobre 

a concessão do Reconhecimento da Conformidade aos Princípios BPL. A formalização é 

realizada através do envio de ofício ao requerente. 

A Figura 5 mostra um resumo das etapas de reconhecimento da conformidade nas 

BPL. 
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Figura 5: Resumo das etapas do processo de reconhecimento da conformidade BPL 

Fonte: Adaptado de INMETRO, 2017 

 

4.3.2 Estrutura BPL, elaboração e prática de um estudo 

 

A norma técnica do INMETRO que estabelece os requistos a serem utilizados pela IT 

é a NIT-DICLA-035, como mencionado anteriormente, contando com mais 15 NIT’s que a 

complementam, sendo ela a versão brasileira da publicação n° 1 da OCDE – “Principles on 

Good Laboratory Practice (GLP)” que apresenta duas seções. (INMETRO, 2017).  

A primeira seção traz informações sobre o escopo e as definições da nomenclatura 

utilizada pela norma, enquanto que a segunda seção apresenta 10 itens, que são:  

(i) Organização e Pessoal da Instalação Teste 

(ii) Programa da Garantia da Qualidade 

(iii) Instalações 

(iv) Equipamentos, Materiais e Reagentes 

(v) Sistema Teste 

Solicitação

oo 

Definição do Gestor de 

Acreditação (GA) 

Formação da 

equipe de inspeção 

Análise da 

Documentação 

Inspeção e 

auditoria de estudo 

Decisão do 

Reconhecimento 

Formalização do 

Reconhecimento 
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(vi) Substância teste e Substância de Referência 

(vii) Procedimentos Operacionais Padrão 

(viii)  Execução do estudo 

(ix) Relatando os resultados do estudo 

(x) Armazenamento e Retenção de Registros e Materiais 

Em um laboratório reconhecido nas BPL, o cliente patrocinador (que pode ser uma 

instituição ou um indivíduo) procura o laboratório e passa para a alta direção sua necessidade 

de investigação. A alta direção designa o Diretor de estudos que é o responsável por conduzir 

de forma geral o estudo BPL.  

O plano de estudo elaborado para atender o cliente é enviado para o programa de 

garantia da qualidade que analisará e confirmará a conformidade com as BPL, reenviando 

para o diretor que nomeia um pesquisador principal para gerir o estudo na prática e o pessoal 

técnico envolvido. É de responsabilidade da garantia da qualidade auditar periodicamente 

todas as fases do estudo até a liberação do resultado pelo Diretor de Estudo. 

A Figura 6 sintetiza o processo de desenvolvimento do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Síntese de processo de estudos  
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4.4 Comparação entre as normas ISO/IEC 17025 e BPL 

 

A ISO/IEC 17025 e a BPL são normas reconhecidas em âmbito internacional e têm o 

princípio de assegurar a competência técnica do pessoal envolvido na realização do ensaio e 

providenciar os recursos necessários para que as tarefas sejam desempenhadas com qualidade 

nos laboratórios. (GALVÃO e SABAINI, 2011) 

A Tabela 5 apresenta uma comparação entre requisitos da ISO/IEC 17025 e a BPL. 

Tabela 5: Comparação entre os requisitos da ISO/IEC 17025 e a BPL  

Assunto ISO/IEC 17025 Comparação com BPL 
 

Organização e 

gerenciamento 

 

O laboratório deve definir para todas as 

atividades do laboratório: 

- Gerente técnico 

- Gerente da qualidade 

 

Para cada estudo é necessário: 

- Definir um diretor de estudo 

- Definir um gerente da qualidade 

- Definir um arquivista 

Sistema da 

qualidade 

Manual da qualidade indicando cada 

seção da ISO/IEC 17025 

Programa de garantia da qualidade bem 

definido, incluindo programação das 

verificações da unidade de garantia da 

qualidade 

Controle de 

documentos 

Estabelecer e manter procedimentos 

para controle de todos os documentos 

que são parte do sistema da qualidade e 

ser univocamente identificado e 

aprovado 

Documentar a agenda mestra para todos os 

planos de estudos, os procedimentos 

operacionais padrão e relatórios 

Arquivo Todos os documentos obsoletos devem 

ser removidos. Os resultados de análise 

devem ser arquivados por X anos 

Definir pessoa, procedimento e espaço para 

arquivar todos os documentos e itens de 

ensaio que sejam relevantes ao estudo por X 

anos 

 

Atendimento ao 

cliente 

Requisitos definidos pela norma Interação com o cliente antes de começar o 

estudo – assinatura do protocolo de estudo 

Reclamações Requisitos definidos pela norma Não aplicável 

Controle dos 

trabalhos de 

ensaio e/ou 

calibração não 

conforme 

Acompanhamento do controle da 

qualidade 

Parte do programa da unidade de garantia da 

qualidade, com acompanhamento das 

verificações e auditorias internas, revistas 

regularmente 

Garantia da 

qualidade de 

resultados e 

ensaio de 

calibração 

Requerido pela norma – participação 

em programas de testes de proficiência. 

Acompanhamento das verificações dos itens 

ensaiados. Testes de proficiência não são 

requeridos 

Fonte: Adaptada de OLIVARES, 2015. 
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Alguns requisitos são tratados de maneira diferenciada em cada norma, como por 

exemplo: os cargos na ISO/IEC 17025 são definidos para a gestão de todo o laboratório 

enquanto que na BPL, cada estudo tem seu diretor de estudo, gerente da qualidade e 

arquivista. 

Para as BPL não há a necessidade de confeccionar um Manual da Qualidade e o 

controle de documentos e arquivos é realizado pelo arquivista e não pelo gerente da 

qualidade. Além disso, a relação com o cliente é basicamente antes de iniciar um estudo. Já na 

ISO/IEC 17025, a satisfação do cliente é um ponto muito importante e existem requisitos 

específicos para o atendimento ao cliente e tratamento das reclamações realizadas por este. 

Além disso, o custo do processo desde a solicitação e envio da documentação para o 

órgão responsável até o recebimento do ofício declarando a conformidade e acreditação do 

laboratório são praticamente os mesmos. Para um processo que se utilizará de três 

auditores/inspetores em três dias de auditoria/inspeção gasta-se em média R$10.000,00 (dez 

mil reais), de acordo com os documentos NIT-DICLA-011 (Preços das atividades de 

acreditação de laboratórios, produtores de materiais de referência e provedores de ensaios de 

proficiência) e NIT-DICLA-052 (Preços das atividades de reconhecimento da conformidade 

aos princípios das boas práticas de laboratório – BPL). 

Esse processo de acreditação dura aproximadamente um ano e meio a partir do envio 

da documentação e o valor mencionado é referente somente às taxas exigidas pelo 

INMETRO, não compreendendo as despesas com passagens aéreas, hospedagens, 

alimentação e translado dos auditores/inspetores durante a visita ao laboratório requerente.  

É importante mencionar também que os gastos anteriores à solicitação de acreditação, 

como aquisição e calibração de equipamentos de medição, modificações da infraestrutura, 

consultorias e cursos de capacitação, aquisição de normas, materiais de escritório e mão de 

obra, citados por Bender et al,(2017), também não estão inclusos. Segundo análise que os 

referidos autores realizaram a partir de dados de laboratórios de universidades em processo de 

acreditação, estes custos podem variar de R$ 36.000,00 a mais de R$ 370.000,00 dependendo 

das condições do laboratório e tipos de atividades, como também o tempo total que será 

necessário para a as adequações. 
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Com isso, não é possível afirmar qual dentre as normas é a mais eficaz, pois atuam de 

formas diferentes. A BPL concentra-se no estudo que o laboratório realiza, enquanto a 

ISO/IEC 17025 abrange todo o laboratório, atuando nas áreas administrativa e técnica. 

(GALVÃO e SABAINI, 2011) 

Um laboratório que tenha a ISO/IEC 17025 implementada, apresenta 70% dos 

requisitos para a implementação da BPL. Entretanto, ambas utilizam procedimentos com o 

objetivo de garantir a qualidade dos ensaios no laboratório. (OLIVARES, 2015) 

 

4.5 Requisitos aplicáveis aos laboratórios de pesquisa na universidade  

 

Em complemento à tríplice função exercida pelo laboratório abordada por Felippes, 

(2011), (Figura 4), Olivares (2015) realiza ainda a análise da função pesquisa, dividindo-a em 

pesquisa básica, direcionada a publicações, patentes e participação em congressos, e pesquisa 

aplicada, que considera resolver problemas específicos das áreas de alimentos, ambiental e 

clínica ou investiga a toxicologia e impactos das substâncias química. 

De acordo com essa divisão, o autor relaciona as atividades com os objetivos de cada 

laboratório segundo a atividade que desenvolve e a aplicação ou implementação dos sistemas 

de qualidade, que está estruturado através da Figura 7: 
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Laboratório 

Calibração

Laboratório 

Rotina

Laboratório 

Ensino
Laboratório que tem a pesquisa como objetivo principal

Calibração de 

equipamentos

Análise de 

diversos tipos de 

amostra

Aulas práticas 

para consolidar 

a teoria

Pesquisa 

básica
Pesquisa aplicada

Resolução de 

problemas

Estudos sobre 

impactos 

toxicológicos de 

substâncias 

químicas 

Conformidade 

com os 

requisitos 

governamentais 

Realizações 

dos contratos 

com entidades 

pública e 

privada

- Publicações

- Patentes

- Congressos

Adaptação de princípios e práticas de Sistemas de Qualidade BPLISO/IEC 17025

Objetivos

Sistemas de Qualidade
 

Figura 7: Principais objetivos e sistemas de gestão da qualidade de diferentes tipos de 

laboratórios classificados segundo suas atividades 

Fonte: OLIVARES, 2015 

 

Para laboratórios de ensino e pesquisa sugere-se que estes se adaptem aos princípios e 

práticas de sistemas da qualidade e não necessariamente que sejam acreditados junto ao 

INMETRO. 

Contudo, conforme mencionado na seção 2.4, os cursos de formação universitária 

ainda apresentam carência de disciplinas que contemplem o conteúdo de sistema de gestão da 

qualidade, bem como laboratórios acadêmicos que vivenciem uma rotina próxima a um 

sistema de gestão da qualidade. A implementação da NBR ISO/IEC 17025 poderia tornar isto 

viável; entretanto, esse processo é mais fácil quando se trata de laboratórios que também 

prestam serviços, além da função ensino e pesquisa, por conta do investimento extra. 

(SACRAMENTO, 2015) 

Sendo assim, nas Seções 4.5.1 a 4.5.5, serão discutidos brevemente tópicos referentes 

à adoção de condutas e procedimentos padrão que facilitem a rotina dos laboratórios 
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universitários, ajudando os alunos a aumentarem o conhecimento frente ao mercado de 

trabalho. Esses tópicos são sugeridos por Rodrigues (2012), no processo de implementação 

das BPL na Universidade Estadual de Campinas; e a discussão destes será baseada em 

experiência de iniciação científica e estágio em laboratório de análises físico-químicas de 

água, o qual passou por processo de acreditação na norma 17025. 

Os tópicos abordados são comuns às duas normas (ISO/IEC 17025 e BPL), mas as 

sugestões são baseadas na ISO/IEC 17025. 

 

4.5.1 Conscientização do pessoal  

 

Uma das dificuldades do processo de implementação de uma norma da qualidade em 

laboratórios com relação ao pessoal, são as convicções dos colaboradores que trabalham há 

algum tempo com um determinado processo e que, às vezes, não entendem que um 

procedimento precisa ser modificado para atender a algum método padronizado que garanta a 

qualidade do resultado com mais eficácia.  

É complicado internalizar que o fato de um procedimento que está sendo realizado 

emitir um resultado não é suficiente. É importante analisar se este procedimento está baseado 

em normas padrão que atestem também a qualidade do processo por completo e, por 

conseguinte, do resultado obtido.  

Com isso, um dos passos no processo da acreditação é promover a conscientização do 

pessoal com relação à importância da qualidade no que se refere aos cargos e 

responsabilidades e como isso reflete para sua carreira, para a empresa/laboratório e para a 

sociedade, tentando realizar o que Crosby propôs quando disse que “é necessário desenvolver 

em cada colaborador o estado de alma de um artesão”. (MANGRAVITI, 2016) 

Neste ponto, o aluno que está em formação trabalhando em laboratórios de pesquisa na 

universidade e que se apodera de algumas ferramentas da qualidade conforme as normas 

citadas, apresenta a vantagem de iniciar o processo de conscientização com relação à 

qualidade do resultado e a conexão disto com o sistema de gestão apresentado no mercado de 

trabalho com menos preconceito. Além disso, o fato de o aluno não possuir necessariamente 

um vínculo empregatício que o obrigue a reproduzir um modelo, facilita a construção do 
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conceito de produzir um resultado de qualidade independente da exigência de uma norma de 

qualidade. 

Treinar as pessoas envolvidas no processo é o caminho mais utilizado quando se fala 

em conscientização, bem como o acompanhamento das tarefas realizadas ressaltando a 

importância da qualidade nas pesquisas e de como proceder para que seu resultado seja mais 

confiável, e seus dados sejam rastreáveis e reproduzíveis.  

 

4.5.2 Instalações  

 

O estado das instalações físicas do laboratório deve ser analisado a fim de diminuir as 

contaminações, principalmente quando se trata de análise de concentrações traço. Quando 

possível, a área de preparo de amostras deve ser separada da área de instrumentação do 

laboratório.  

No caso das universidades, este é um fator crítico. Algumas vezes, salas de aula são 

adaptadas aos poucos, conforme surgem as necessidades, e se trasformam em laboratórios 

sem a infraestrutura adequada necessária, resultando em prejuízos com equipamento (como 

em casos oscilação da rede elétrica) e riscos à segurança. Isto foi demonstrado por Novais 

(2014), que realizou um estudo de caso referente ao Instituto de Química da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Por isso, também é necessário controlar as condições ambientais 

(temperatura e umidade, por exemplo) de acordo com as tolerâncias permitidas para os 

equipamentos e tipos de atividades realizadas em cada espaço, assim como a disposição dos 

equipamentos a fim de evitar interferências entre estes. 

Outro fator importante é a limpeza do laboratório, a qual que deve ser feita utilizando-

se materiais adequados para cada ambiente, além da organização dos armários de reagentes e 

materiais, bem como das bancadas e geladeiras, que precisam estar todos devidamente 

identificados. 
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4.5.3 Cargos definidos 

 

Ambas as normas falam sobre nomeação de gerentes e diretores. A BPL já tem 

definido os cargos que podem ser ocupados e as qualificações que cada um precisa ter para 

exercer a função em cada estudo. Já a ISO/IEC 17025 exige que seja feita uma espécie de 

manual de cargos, onde são descritos cada cargo que a empresa disponibiliza e as qualidades e 

especificações que são necessárias para cada um. 

Embora não seja viável nomear um gerente da qualidade ou gerente técnico em um 

laboratório universitário, pode-se tentar envolver algumas pessoas na rotina do laboratório, 

dando-os responsabilidades definidas. É possível detectar as aptidões dos alunos e nomeá-los 

para certos tipos de função, facilitando a gestão e a rotina do laboratório, desenvolvendo no 

aluno o senso de prestação de contas e trabalho em equipe, que será algo comum no mercado 

de trabalho fora da universidade. Além disso, o responsável pelo laboratório não necessita 

dirigir-se a toda a equipe sempre que houver algo fora do comum ocorrendo, dando a 

oportunidade de desenvolvimento de liderança. 

 

4.5.4 Materiais e equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados no laboratório devem ter procedimentos com instruções de 

uso claras, principalmente os de uso comum. Devem estar devidamente identificados e as 

informações (como dados da última calibração) disponíveis para o gerente do laboratório. As 

pessoas que forem manuseá-los de alguma maneira, devem estar treinadas e capacitadas para 

o que vão executar. 

Deve-se também manter atualizadas as calibrações dos equipamentos, bem como 

prever manutenções periódicas. 

Quanto aos materiais, devem estar devidamente acondicionados observando-se a 

incompatibilidade entre estes, identificados com lote e data de validade quando pertinente, 

registrando o recebimento de tudo em planilhas. 

 



48 

 

4.5.5 Definição de protocolo 

 

Protocolos são importantes para que as tarefas sejam realizadas de maneira 

padronizada. Para estabelecer esses protocolos, são elaborados Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) a fim de conferir segurança e boa definição independente de quem realiza a 

tarefa, padronizando processos do cotidiano de maneira detalhada. 

Alguns processos são da área administrativa, como o processo de compra de um 

reagente, por exemplo, e outros da área técnica, como lavagem de vidrarias e manuseio de 

equipamentos. Ambos devem ser escritos de forma objetiva e autoexplicativa e conter itens 

que serão descritos na seção 4.6.2 desta monografia. Isto facilita o andamento das tarefas e 

minimiza a porcentagem de erros e consequentes danos em equipamentos, por exemplo. 

 

4.6 Sugestões de documentos 

 

As seções anteriores (4.5.1 a 4.5.5) descreveram, de forma geral, adaptações simples 

das normas que podem ser feitas para iniciar o aluno de um laboratório universitário na 

utilização de ferramentas e procedimentos da qualidade. 

Como sugestões, seguem alguns modelos de procedimentos e formulários simples que 

podem ajudar na organização e gestão do laboratório, podendo ser adaptados conforme a 

realidade de cada laboratório. 
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4.6.1 Lista mestre de documentos 

 

Todos os POPs e formulários que forem criados para ajudar na rotina e uniformização 

das tarefas de um laboratório devem ser listados em uma lista mestre geral simplificada, 

conforme modelo indicado na Figura 8. 

 

Lista Mestre

Lista Mestre de Documentos

Numeração 
sequencial de 
documentação

Data da 

aprovação
28/03/2017

Atualização:

30/03/2017

Revisão atual
Rev 00

Código do 
documento

Descrição do 
documento

Revisão 
atual

Data de 
aprovação

Motivo da 
revisão

Acesso ao 
documento

 

Figura 8: Modelo de lista mestre de documentos 
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4.6.2 Procedimento operacional padrão 

 

O Procedimento Operacional Padrão, deve ser escrito com clareza e objetividade, além 

de conter o logotipo do laboratório, a numeração sequencial determinada pelo mesmo, 

número da revisão atualizada e paginação indicando o número total de folhas. 

1. HISTÓRICO DAS REVISÕES E APROVAÇÃO

2. OBJETIVO

Descrever o objetivo do procedimento

3. APLICAÇÃO

Determinar a que área o procedimento é aplicável

4. DEFINIÇÕES

Devem ser adicionadas definições quando necessárias ao entendimento do procedimento

5. RESPONSABILIDADES

Atribuir responsabilidades para a execução do procedimento, relacionando sempre com
cargos e não com pessoas físicas.

6. INSTRUÇÕES/DESCRIÇÕES

Descrever de maneira clara a execução do procedimento

Procedimento Operacional Padrão

Título (simples e objetivo)

Numeração 
sequencial de 
documentação

Data da 

aprovação
28/03/2017

Numeração 
de páginas:
Pág 1 de 5

Revisão atual
Rev 00

Revisão Data Mudanças Realizadas Motivo da Revisão

00 28/03/2017 - Versão Inicial

Elaborado por Rubrica:

Aprovado por Rubrica:

 

Figura 9: Modelo de procedimento operacional padrão 
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4.6.3 Formulário de treinamento 

 

O Formulário de Treinamento é importante para registrar os treinamentos realizados 

com as pessoas envolvidas na rotina do laboratório, especialmente no manuseio de 

equipamentos e instrumentos, atestando que o indivíduo permitido a manuseá-los está apto a 

fazê-lo. 

Formulário

Registro de Treinamento

Numeração 
sequencial de 
documentação

Data da 

aprovação
28/03/2017

Numeração 
de páginas:
Pág 1 de 5

Revisão atual
Rev 00

Assunto:

Instrutor Responsável: Local

Setor responsável pelo 
treinamento:

Nº Participante Cargo Rubrica Observações

Data de 
realização

Horário de Início
Duração do 

treinamento
Rubrica do 
Instrutor

Rubrica do 
Responsável 

Geral

____/_____/____

 

Figura 10: Modelo de formulário de registro de treinamento 

 



52 

 

4.6.4 Recebimento de reagentes e materiais 

 

Formulário para registro de recebimento de reagentes e materiais. Apresenta o campo 

INSPEÇÃO para que os itens críticos para a qualidade (definidos pelo laboratório) sejam 

analisados e, caso exista algum item não conforme, sejam tomadas as ações pertinentes. 

Formulário

Recebimento de Reagentes e Materiais

Numeração 
sequencial de 
documentação

Data da aprovação
28/03/2017

Revisão atual
Rev 00

Fornecedor

N° Nota Fiscal

Quantidade de itens da nota

Data de recebimento

INSPEÇÃO

Descrição
Quantidade de itens 

não-conformes
Não aplicável

Embalagem

Data de validade

Prazo de entrega

Temperatura

Certificado

Observações

Responsável pelo recebimento:                                                                                       Ass:

 

Figura 11: Modelo de formulário para registro de recebimento de reagentes e materiais 
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4.6.5 Lista mestre de equipamentos  

 

É imprescindível que haja também uma lista geral com todos os equipamentos 

utilizados no laboratório, devidamente identificados com um código definido pelo laboratório, 

sua localização e informações como a marca, o modelo e o número de série. Um modelo de 

listra mestre de equipamentos pode ser visto na Figura 12. 

Lista Mestre

Lista Mestre de Equipamentos

Numeração 
sequencial de 
documentação

Data da 

aprovação
28/03/2017

Atualização
10/04/2017

Revisão atual
Rev 00

Equipamento Código interno Localização Marca Modelo N° de série

 

Figura 12: Modelo de lista mestre de equipamentos 
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4.6.6 Controle de calibração de equipamentos 

 

Para fins de rastreabilidade e controle dos equipamentos/ materiais, é necessário ter 

também uma lista geral com equipamentos/ materiais que necessitam de calibração periódica, 

contendo inclusive a data em que a próxima calibração deve ser realizada. Um modelo desta 

lista geral para controle de calibração pode ser visto na Figura 13.  

Lista Mestre

Controle de Calibração de Equipamentos

Numeração 
sequencial de 
documentação

Data da 

aprovação
28/03/2017

Atualização
10/04/2017

Revisão atual
Rev 00

Equipamento
Código
interno

Localização
Tempo de 
calibração

Última 
calibração

Próxima
calibração

Situação

Balança Bl01 Pesagem 01 01 ano 18/05/17 18/05/18 OK

VENCIDO

 

Figura 13: Modelo de planilha para controle de calibração de equipamentos 
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4.6.7 Histórico do equipamento 

 

No ambiente de laboratório os equipamentos precisam ser controlados quanto a sua 

calibração, manutenção e localização por exemplo. Um formulário simples auxilia na 

compilação das informações para este controle de maneira resumida, rápida e disponível para 

quem manuseia caso haja necessidade. 

Formulário

Histórico de Equipamentos

Numeração 
sequencial de 
documentação

Data da aprovação
28/03/2017

Revisão atual
Rev 00

DADOS DO EQUIPAMENTO

Código interno do equipamento

Equipamento

Fornecedor

Marca/Fabricante

Modelo 

Número de série

Data da aquisição

HISTÓRICO

Data 
Movimentos Data da próxima 

calibração/
manutenção

Responsável
pelo 

movimento
Localização

Calibração Manutenção
Troca de 

local
Retirado 

de uso

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE MANUSEIO. TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

 

Figura 14: Modelo de formulário para registro de histórico de equipamentos 
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4.6.8 Controle de reagentes 

Relação de reagentes que o laboratório possui, indicando onde estão armazenados e 

com a validade controlada com fórmula simples no Excel, o que possibilita rápida conferência 

de validade e localização. 

Formulário 

Controle de Reagentes

Numeração 
sequencial de 
documentação

Data da 

aprovação
28/03/2017

Atualização
10/04/2017

Revisão atual
Rev 00

Reagente Lote
Quantidade
(mL ou mg)

Fabricante Validade Localização Situação

Ácido
Clorídrico P.A

abc12 1000 WWW 18/05/20 Armário 03 OK

VENCIDO

 

Figura 15: Modelo de planilha para controle de reagentes 
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4.6.9 Preparo e controle de soluções 

Muitas vezes as soluções preparadas no laboratório têm seu prazo de validade vencido 

e são mantidas no local onde foram armazenadas, sem a identificação correta e esclarecedora 

e sem um lote que informe o reagente utilizado para preparar e o responsável pelo preparo. 

Com uma tabela para este tipo de controle, é possível rastrear a solução bem como controlar a 

validade de maneira simples, somente conferindo periodicamente a o arquivo, como mostra a 

Figura 16. 

Formulário 

Controle de Soluções 

Numeração 
sequencial de 
documentação

Data da 

aprovação
28/03/2017

Atualização
10/04/2017

Revisão atual
Rev 00

L
o
t
e

Nome da 
Solução

Reagente 
utilizado

Quant.
reagente 

(mL ou 
mg)

Lote 

do 
reag.

Quant. de 

solução 
preparada 

(mL)

Data de 
preparo

Resp. pelo 
preparo

Validade 

da 
solução

Situação

1
Ácido

Clorídrico 
0,1M

Ácido 
Clorídrico 

P.A
8,4 abc12 1000 10/04/17 Maria 10/10/17 OK

2 VENCIDO

3

4

5

6

7

 

Figura 16: Modelo de planilha para controle de soluções 

 

Além disso, após o preparo da solução e alimentação da tabela, é possível 

confeccionar uma etiqueta com identificação simples com informações relevantes como o lote 

da solução, a data de validade, o responsável pelo preparo e a rubrica do mesmo, como mostra 

a Figura 17. 
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Lote: 1
Validade: 10/10/17
Responsável: Maria                     Ass:____

Ácido Clorídrico 0,1 mol L-1

 

Figura 17: Modelo de etiqueta para soluções. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Através da exposição realizada no presente trabalho, pode-se concluir que, embora os 

custos para a acreditação de laboratórios possam ser elevados para a realidade das 

universidades, é possível que estes se adaptem afim de se apropriar de requistos das referidas 

normas que os permitam iniciar um esboço de um sistema de gestão. 

Sendo a universidade o elo entre o aluno egresso e o mercado de trabalho e, visto a 

tendência deste último em aderir a utilização de sistemas de gestão, é importante que aquela 

esteja atualizada quanto aos avanços e assim contribuia para uma formação mais 

contextualizada deste aluno. Somado a isso, viu-se também que o número de mestres e 

doutores tem crescimento a cada ano e por conseguinte, a produção científica, corroborando 

para a importância de adequação à normas que confiram mais confiabilidade a seus 

resultados. 

Algumas dificuldades como a rotina diferenciada, a rotatividade de pessoas, recursos 

mais escassos, infraestrutura muitas vezes improvisada, podem atrasar um pouco o processo 

de adequação, porém é preciso começar..A implementação de controles básicos, como os 

sugeridos na Seção 4.6, podem auxiliar neste começo.Entretanto, é importante ter um trabalho 

de conscientização, iniciando pela coordenação do laboratório, para que possam de fato 

entender a importância e assim dar prosseguimento ao projeto. 
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