
 
 

 
 
 
 

Metodologia para avaliar dados de calibrações: 
Um caso de estudo de Comparação Interlaboratorial 

 
 

Sousa, J.J.L., MSc                                                                                   Belém, J.G,B., MSc 
CHESF, Recife, Brasil, joel@chesf.gov.br                                                UNIBRATEC, Recife, Brasil, joseguerra@terra.com.br 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O erro máximo apresentado durante uma calibração de 
um instrumento qualquer, além de estar diretamente 
relacionado com o erro e com a incerteza do padrão de 
referência utilizado nesta calibração depende, também, 
da incerteza herdada da Rede de Calibração. Um 
laboratório que tenha um padrão que apresente uma 
determinada incerteza, num determinado ponto de 
calibração, poderá ter a sua Melhor Capacidade de 
Medição modificada para um valor elevado quando este 
padrão for calibrado com um padrão de incerteza da 
mesma ordem. Assim, mesmo que o erro do laboratório 
seja pequeno, o erro máximo poderá ser grande em 
função da incerteza trazida da Rede da qual este 
laboratório participa. Isto pode ser observado na 
Tabela-1 adiante, que retrata a participação do 
laboratório em estudo, denominado de LE, no período 
de 2000 a 2004. De imediato, constata-se um aumento 
da incerteza, cuja maior parcela é herdada. O erro está 
sendo representado por (μU/U), U sendo qualquer 
unidade de medida 
 

LE erro(μU/U) inc(μU/U) e(max) 

2000 210,0 120,0 330,0 
2001 200,0 120,0 320,0 
2002 -20,0 180,0 200,0 
2003 10,0 280,0 290,0 
2004 -110,0 470,0 580,0 

                          Tabela-1: Dados do LE 
 
O objetivo principal de um programa de comparação 
interlaboratorial é avaliar os resultados obtidos nas 
calibrações de uma grandeza circulante, ou seja, de uma 
grandeza que circula entre os diversos laboratórios 
participantes do programa, em relação a uma referência, 
que pode ser considerada como sendo o melhor 
laboratório do grupo, para avaliar: 
- procedimentos de medição utilizados; 
- rastreabilidade metrológica dos padrões utilizados; 
- padrões compatíveis, quanto aos níveis de incerteza; 
-compatibilidade dos seus resultados com um 
laboratório de referência através de um indicador. 
 

Palavras chave: volatilidade (instabilidade) - outliers - 
afastamento - não conformidades - fatores beta. 
 
2. OBJETIVO 

 
O presente trabalho tem por objetivo propor uma forma 
de avaliar e comparar os resultados de calibrações 
efetuados pelos laboratórios que participam de um 
Programa de Comparação Interlaboratorial, utilizando 
uma metodologia baseada na linearização da função 
distribuição acumulada normal. Esta avaliação retrata o 
comportamento do laboratório dentro de todo o período 
de sua participação neste Programa, ou seja, não é uma 
avaliação pontual. 
 

 
3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
Para realizar este trabalho foi tomada, como referencia, 
a planilha dos cálculos de erros e incertezas referentes 
ao resultado das calibrações da grandeza circulante num 
determinado ponto de calibração, no período de 2000 a 
2004, de todos os laboratórios que participam do 
programa. A variável escolhida para análise é o erro 
máximo [e(max)], que é o módulo do erro mais o 
módulo da incerteza, tomado ano a ano. Assim, para 
cada laboratório, tem-se uma amostra de tamanho cinco 
dos erros máximos que será tratada como sendo uma 
normal. Na Tabela-2 abaixo, encontram-se os dados de 
e(max) já tratados para o objetivo deste estudo. Nesta 
tabela são destacados o Laboratório de Referência (LR) 
e o Laboratório em Estudo (LE).  
 



                   Tabela-2: e(max) dos laboratórios 
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4. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 
 
Este Trabalho é baseado na linearização da função 
distribuição acumulada normal, colocando-se no eixo-X 
os valores e(max), ordenados do menor para o maior, e 
no eixo-Y são colocados os median-rank de ordem i´s. 
Traçando-se o gráfico Y-X deve-se obter uma reta no 
caso dos dados em análise terem um comportamento 
normal. A metodologia de linearização da distribuição 
acumulada normal pode ser obtida em livros sobre 
ajuste de curva e confiabilidade. Alguns estão na 
referência deste trabalho. 
 
Neste processo de linearização obtém-se um gráfico que 
fornece três medidas: a primeira medida é obtida do 
cruzamento da reta de regressão dos dados com a reta 
F(emax)=0,5 (obtida dos recursos matemáticos 
utilizados neste trabalho) e representa a média dos 
dados, sendo uma medida do afastamento (em relação 
ao erro zero); a segunda medida é a inclinação da reta 
de regressão que representa, neste trabalho, a 
volatilidade (dispersão dos dados em torno da média), 
sendo uma medida da instabilidade do processo, e a 
terceira medida que está relacionada com o grau de 
proximidade dos dados em relação à reta de regressão, 
representada pelo r-quadrado. Estas medidas fornecerão 
os Fatores Beta, que são os índices chamados de beta-1, 
de beta-2 e de beta-3, objetos deste estudo. 
 
Índice beta-1 (Interpretação): A origem do eixo das 
abscissas é representa, aqui, por um processo perfeito 
onde o erro é zero, apontando para o VVC (Valor 
Verdadeiro Convencional). O ponto de interseção da 
reta de regressão dos dados com a reta F(emax)=0,5 
fornece a média desses dados. Quanto maior for esta 
média, mais afastada da origem ela se apresenta. 
Chamamos este índice de beta-1 (Afastamento do erro 
zero - VVC). Como este índice representa o erro 
máximo (módulo do erro mais a incerteza) e o módulo 
do erro deve ser corrigido quando da calibração do 

padrão circulante, este índice fica mais relacionado, 
então, com a incerteza da calibração, 
predominantemente a que é herdada do certificado de 
calibração. Para a obtenção deste índice divide-se a 
média dos e(max) de um laboratório pela média dos 
e(max) do Laboratório de Referência (LR), ano a ano. 
Portanto, espera-se que este índice tenha valor maior ou 
no mínimo igual a 1. Não estipulamos valores limites 
para este índice, o que poderá ser feito em estudos 
posteriores. 
 
Índice beta-2 (Interpretação): Quanto mais inclinada for 
a reta de regressão dos dados, menos espalhados são 
estes dados em torno da sua média e menor será a 
volatilidade do processo (menos instável). Este índice é 
obtido pela divisão do valor da inclinação do 
Laboratório de Referência (LR) pelo valor da inclinação 
de um determinado laboratório, ano a ano. Da maneira 
como foi calculado, o índice apresenta valores que, 
quanto maior, mais instável o processo se apresenta. 
Também não estipulamos limites para este índice, o que 
poderá ser feito em estudos posteriores. 
 
Índice beta-3 (Interpretação): Para que este estudo seja 
caracterizado como adequado é necessário que os dados 
linearizados apresentem um certo nível de aproximação 
com a reta, ou seja, que os mesmo fiquem o mais 
próximo possível da reta de regressão que representa 
estes dados. Assim, pontos fora da curva (outliers) farão 
com que haja uma não conformidade dos dados em 
relação à reta, provocando um índice beta-3 pequeno. 
Este índice retrata, então, uma não conformidade dos 
dados quando seu valor for inferior a certo limite, que 
poderemos adotar como sendo próximo a 80% para 
indicar uma boa conformidade, segundo alguns autores 
pregam. Outros valores limites poderão ser adotados em 
concordância com os laboratórios envolvidos. Por 
enquanto, laboratórios com beta-3 menor que 80% 
poderiam ter seus dados re-analisados para efeito de 
detectar problemas de não conformidade com o 
processo. Este índice é obtido através do r-quadrado da 
regressão linear dos dados, e quanto mais próximo de 
100%, mais conforme são os dados. 
 
Apresentamos, na Figura-1 abaixo, o gráfico relativo ao 
estudo dos dados de calibração do Laboratório de 
Referência (LR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Laborat. e(max) e(max) e(max) e(max) e(max) 

LR(i) 230,0 190,0 140,0 270,0 160,0 
A 200,0 310,0 260,0 370,0 330,0 
B 770,0 180,0 180,0 480,0 300,0 

LE 330,0 320,0 200,0 290,0 580,0 
D 580,0 340,0 390,0 400,0 360,0 
E 330,0 200,0 180,0 180,0 210,0 
F 140,0 140,0 150,0 190,0 210,0 
G 330,0 400,0 420,0 430,0 420,0 
H 460,0 400,0 480,0 990,0 580,0 
I 580,0 610,0 710,0 720,0 640,0 
J 500,0 200,0 280,0 210,0 330,0 

LR(f) 180,0 110,0 190,0 230,0 150,0 



 

      Figura-1: Calibração LR 
 

     
Observamos, na Tabela-3 abaixo, uma grande conformidade 
quando se “lineariza” os dados do LR, o que é representado 
pelo elevado valor do r-quadrado (98,29%). O Afastamento 
em relação ao erro zero está representado pela média (198 
μWh/Wh), e a inclinação de 0,55%, que é obtida pela 
divisão de (0,5 + 0,6)/198, reflete a volatilidade dos dados 
(instabilidade do processo). 
 

              Tabela-3: Resultado da linearização do LR 
 
A partir deste ponto define-se a referência como sendo estes 
valores do Laboratório de Referência (LR). Assim, os 
Fatores Beta de referência, dividindo-se os valores do 
laboratório de referência por eles mesmos, são: 

 

             Tabela-4: Valores beta de referência 
 
O objetivo agora é construir, para cada laboratório, um 
gráfico tendo o LR como referência e, a partir deste gráfico, 
calcular os valores que vão gerar os fatores beta quando 
confrontados com os valores desta referência. No caso do 
laboratório em estudo (LE), analisando o seu gráfico que 
consta na Figura-2, temos os seguintes valores: 

 

   Tabela-5: Valores calculados o LE 
 

 
 
 
 
 

 

       Figura-2: Gráfico comparativo LE  versus  LR 
 
 
Como era esperado, observamos um comportamento não 
muito regular quando se “lineariza” os dados do LE, o que é 
representado pelo valor do r-quadrado próximo de 70%. O 
afastamento em relação ao erro zero está representado pela 
média (344μU/U), que se apresenta bastante afastada da 
média referencial do LR (198μU/U). A baixa inclinação de 
0,185% representa um maior espalhamento dos dados 
comparado com o referencial (LR: 0,55%), refletindo uma 
maior instabilidade dos procedimentos de calibração do 
laboratório em estudo (LE). Podemos observar, no gráfico, 
que existe um ponto fora da curva (outliers) que faz com que 
o LE apresente valores que refletem Fatores Beta 
desfavoráveis. Analisando o ponto fora da curva 
observamos que a incerteza herdada da rede foi a maior 
responsável por esta não conformidade. 
 
Procede-se, agora, aos cálculos dos Fatores Beta do LE, 
representados na Tabela-6 abaixo: 
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         Tabela-6: Fatores beta do LE 
 
Obs: No cálculo do beta-2 invertemos a referência para 
indicar “quanto maior, mais volátil”. 
 
Abaixo apresentamos a Tabela-7 contendo todos os fatores 
beta (beta-1, beta-2 e beta-3) de todos os laboratórios 
participantes do programa de comparação interlaboratorial. 
 
 

média = > 198,0 μU/U 
inclinação = > 0,55% 

r-quadrado = > 98,29% 

média = > beta1= 1,00  (afastamento do VVC) 

inclinação = > beta2= 1,00  (volatilidade) 

r-quadrado = > beta3= 100,0%  (conformidade) 

Dados da análise 
Inclinação   0,185%
Média   344μU/U
r-quadrado  79,88%
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Tabela-7: Fatores betas de todos os laboratórios 
 

Analisando os valores dos betas observamos que a quase 
totalidade dos laboratórios apresenta valores superiores a 1 
para os fatores beta-1 e beta-2, o que já era esperado. Porém 
o laboratório F apresentou valores inferiores a 1 (com 
relação à referência LR) para os dois fatores, e o laboratório 
G apresentou o valor do índice beta-2 menor do que a 
referência. Isto, em princípio, não está condizente com a 
metodologia de análise adotada neste trabalho. Entretanto tal 
fato pode ser explicado pelo uso de procedimentos de 
calibração diferentes empregados pelo LR para calibrar a 
unidade circulante e o padrão do laboratório em questão, 
conduzindo a incertezas diferentes. É importante ressaltar 
que a calibração final realizada pelo Laboratório de 
Referência [LR(f)] também apresentou valores dos fatores 
menores que a referência [LR(i)]. Isto reflete, entre outras 
análises, que o padrão circulante tem um comportamento 
bastante estável ao longo do tempo. 
 
Apresentamos, na Figura-3 abaixo, o gráfico geral que 
relaciona os dados linearizados dos laboratórios. Podemos 
observar que, neste tipo de gráfico, há uma evidente 
facilidade visual para interpretar, comparativamente, os 
resultados de cada laboratório, entre si, e em relação à 
referência [LR(i)]. Nele vemos o laboratório em estudo (LE: 
em linha vermelha) e a referência (LR(i): calibração inicial 
em linha azul e LR(f): calibração final em linha verde). 
Observamos claramente, também, que existe um laboratório 
que se apresenta com Fatores Beta melhores do que a 
referência o que, em princípio, merece um estudo mais 
apurado sobre o assunto. 
 
 

 
         Figura-3: Gráfico geral de todos os laboratórios 
 
 
 

 

5. CONCLUSÃO 
 
Este trabalho mostra uma metodologia de análise de dados 
que conduz a elaboração de gráficos de fácil visualização 
comparativa entre laboratórios de calibração participantes de 
um programa de comparação interlaboratorial. Revela, 
também, se um laboratório se comporta de maneira instável 
no seu processo de calibração e, também, se há não 
conformidades nesse processo. Por último, porém não 
menos importante, a metodologia serve para analisar o 
comportamento do padrão circulante (unidade circulante) no 
que diz respeito a sua instabilidade. Lembramos que esta 
análise leva em consideração todo o período de participação 
do laboratório no programa não sendo, portanto, uma análise 
pontual (anual). Daí sua importância no contexto avaliativo 
dos laboratórios, pois podemos checar, inclusive, se está 
havendo uma uniformidade nos procedimentos de 
calibrações, nos procedimentos de cálculos de incertezas e 
na correção dos erros sistemáticos.. 
 
Os Fatores Beta (beta1, beta2 e beta-3) refletem o 
comportamento dos laboratórios nas calibrações, mostrando 
que a incerteza herdada da rede de calibração influencia 
sobremaneira a Melhor Capacidade de Medição de um 
laboratório. Como aprimoramento, poderíamos sugerir, para 
trabalhos futuros, que fossem estipulados limites para cada 
um desses fatores, tomando-se como referência o 
comportamento da linearização dos dados de calibração do 
Laboratório de Referência. Um outro aspecto que fica 
evidenciado neste trabalho, e que merece uma avaliação 
mais profunda, é quanto ao uso, por parte dos laboratórios, 
de padrões de referência com incertezas da mesma ordem da 
incerteza do Laboratório de Referência, comprometendo o 
consagrado conceito TUR igual ou maior que três. 
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Lab. => LR(i) A B LE D E 
beta-1 1,00 1,48 1,93 1,74 2,09 1,11 
beta-2 1,00 1,26 5,00 2,98 2,10 1,43 
beta-3 98,29% 97,06% 88,15% 79,88% 73,64% 68,92% 
       
Lab. => F G H I J LR(f) 
beta-1 0,84 2,02 2,94 3,29 1,54 0,87 
beta-2 0,65 0,89 5,15 1,18 2,45 0,86 
beta-3 87,62% 73,33% 75,15% 95,76% 87,39% 97,03% 
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