
CERTIFICADO DE QUALIDADE DE PORTAS DE MADEIRA
É um documento emitido pelo organismo certificador oficial, a ABNT. Isso assegura que o produto 
atende aos requisitos exigíveis pela norma técnica NBR 15930-2 – Portas de madeira para edifica-
ções – Requisitos. O processo para obtenção do certificado de qualidade inclui auditorias pela 
ABNT na fábrica para verificar o controle de qualidade do processo de produção. Como parte dessa 
auditoria, são coletadas, aleatoriamente, amostras do produto para realização de ensaios em labo-
ratório. Ao ser aprovado nas auditorias e em todos os ensaios exigidos pela norma, o produto 
conquista o certificado de qualidade. Para manutenção do certificado, o fabricante é auditado e 
realiza ensaios periodicamente.

LAUDO TÉCNICO
É apenas um relatório de ensaios emitido por um laboratório. O fabricante não passa por auditoria 
de controle de qualidade do processo de produção, além da coleta da amostra do produto não ser 
realizada por um organismo certificador independente. O laudo técnico apresenta apenas o resul-
tado do ensaio sem o parecer técnico quanto ao atendimento ou não aos requisitos da norma. 
Dessa forma, o laudo não pode ser estendido para todo o lote do produto fabricado e nem confun-
dido com um certificado de qualidade. 

Diferença entre Certificado de Conformidade x Laudo
A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci), coordenado-
ra do Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME), esclarece 
ao mercado a diferença entre certificados de qualidade e laudos/relatórios de ensaio de um produto. 

NOTA EXPLICATIVA

Para assegurar ao empreendimento um padrão mínimo de desempenho em atendimento à norma 
técnica da construção civil (ABNT NBR 15575) é necessário o uso de produtos com desempenho 
técnico comprovado. Dessa forma, o mercado consumidor em geral deve estar atento no momento 
de qualificação, escolha do fornecedor e consequentemente da compra do produto, exigindo o 
certificado de qualidade da porta de madeira. 

A verificação dos produtos certificados e das empresas que participam do Programa Setorial da 
Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME) pode ser feita por meio da página na 
internet www.psqportas.com.br, na qual estão disponíveis todas as informações sobre as portas de 
madeira certificadas.
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