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1 – OBJETIVO 

Este procedimento normativo apresenta e descreve as ferramentas utilizadas para 

garantia e melhoria contínua da qualidade dos ensaios químicos e radiométricos 

realizados no LAPOC.  

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os ensaios realizados nos Setores de Análises Químicas, de Análises 

Radiométricas e de Radônio para monitorar e garantir a qualidade dos mesmos, 

aplicando para tal diferentes sistemáticas em função das características específicas de 

cada serviço. 

3 – REFERÊNCIAS 

3.1 - ABNT NBR ISO/IEC 17025 

3.2 - NIT-DICLA-026 REV 08. INMETRO. REQUISITOS SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ENSAIO E DE CALIBRAÇÃO EM 

ATIVIDADES DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA. 

3.3 - DOQ-CGCRE-020. REV 01. INMETRO. DEFINIÇÕES DE TERMOS 

UTILIZADOS NOS DOCUMENTOS RELACIONADOS À ACREDITAÇÃO DE 

LABORATÓRIOS 

4 – DEFINIÇÕES 

N/A 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

5.1 - Plano de Controle da Qualidade dos Resultados (FT-LAPOC-5900-01), na sua 

revisão vigente 

5.2 - Ação da Garantia da Qualidade dos Resultados (FT-LAPOC-5900-02) , na sua 

revisão vigente 

5.3 Plano de participação em atividades de ensaios de proficiência (FT-LAPOC-5900-

03) 

5.4 - PN-LAPOC-4900 - CONTROLE DE TRABALHO NÃO CONFORME, na sua 

revisão vigente 

5.5 - PN-LAPOC-5450 - VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIO, na sua revisão 

vigente 

5.6 - PN-LAPOC-5901 - USO DE CARTAS DE CONTROLE, na sua revisão vigente 

 

6 – ROTINAS 

6.1 - O Pesquisador/Tecnologista do Setor seleciona alguns serviços que representem de 

forma significativa o escopo do laboratório, bem como define as sistemáticas a serem 

utilizadas para evidenciar a qualidade dos resultados emitidos pelo laboratório, 

registrando estas informações no FT-LAPOC-5900-01 (Plano de Controle da Qualidade 

dos Resultados), que é elaborado anualmente para cada um dos setores em questão. 

6.2 - Para análise dos resultados, levando-se em consideração as condições nas quais as 

ações para evidenciar a garantia da qualidade dos resultados são realizadas, podem ser 

utilizados os seguintes critérios de aceitação: 

• Ferramentas estatísticas para análise dos resultados (Erro relativo, z-score, erro 

normalizado, elipse de Youden) conforme descrito no anexo I ; 

• A incerteza de medição do resultado utilizado como referência; 

• Especificações de normas técnicas nacionais ou internacionais. 
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6.3 - As ferramentas para evidenciar a garantia da qualidade dos resultados podem 

incluir, mas não estarem limitadas, ao seguinte: 

 

6.3.1 - Realizar a análise de material de referência a cada batelada ou sequência de 

amostras, acompanhando-se os resultados a partir do uso de cartas de controle conforme 

PN-LAPOC-5901 - USO DE CARTAS DE CONTROLE; 

6.3.2 - Para ensaios esporádicos, utilizar o teste de Tukey (descrito no anexo I) a partir 

da análise de amostras em replicata; 

6.3.3 - Promover a participação do LAPOC em todos os programas de comparação 

interlaboratorial que o organismo acreditador solicitar e julgar necessário, bem como 

outros, do Brasil, promovidos por redes metrológicas estaduais ou outros organismos 

nacionais e do exterior, quando coordenados por instituições reconhecidamente 

competentes e desde que a alta direção do laboratório e o Pesquisador/Tecnologista do 

Setor julguem adequados e viáveis; 

6.3.4 - Realizar reensaios de itens retidos, utilizando os mesmos métodos; 

6.3.5 - Realizar comparações intralaboratoriais, selecionando um item ou grupo de itens, 

em função do ensaio em questão, variando pelo menos um dos itens a seguir: 

• Operador; 

• Instrumento de medição; 

• Método; 

• Grandezas de influência externa (temperatura ambiente, pressão atmosférica, etc); 

6.3.6 - Análise da correlação de resultados de características diferentes de um item (de 

ensaio). 

6.3.7 - Realizar nova validação de métodos de ensaio conforme PN 5450 – Validação de 

Métodos de Ensaio; 

6.3.8 - Outras sistemáticas que o pesquisador/tecnologista do setor venha julgar 

satisfatórias para a avaliação dos resultados de um método/procedimento. 

 

6.4 - A realização das atividades descritas nos itens 8.3.2 a 8.3.9 deverá ser evidenciada 

e analisada criticamente mediante utilização do FT-LAPOC-5900-02 (Registro da 

Garantia da Qualidade dos Resultados). A utilização rotineira de padrões de controle é 

evidenciada na própria carta de controle de resultados. 

6.5 - Caso sejam detectados resultados incompatíveis com os critérios de aceitação para 

a abordagem proposta, deve ser levantada a rastreabilidade interna dos documentos 

relacionados com os mesmos e a verificação de todas as informações que levaram à 

incompatibilidade, até que as causas sejam identificadas. A sistemática a ser seguida 

está descrita no PN-LAPOC-4900 - CONTROLE DE TRABALHO NÃO 

CONFORME.  

6.6 - Os registros da garantia da qualidade deverão estar arquivados junto à 

documentação do método avaliado, onde será mantido o histórico das ações tomadas 

para a garantia e melhoria da qualidade dos resultados do mesmo. 
 

6.7 - PROGRAMAS DE PROFICIÊNCIA  

6.7.1 - A competência técnica na realização dos ensaios acreditados será demonstrada 

por meio da participação satisfatória em ensaios de proficiência, onde estes estiverem 

disponíveis. Este plano considera que a participação nos programas de proficiência: 

• abrange parte significativa do escopo de acreditação dos ensaios, sendo realizada a 

cada 4 anos no máximo; 

• é consistente com os métodos, faixa de trabalho e técnicas utilizadas nos ensaios do 

escopo de acreditação; 
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• foi realizada pelo menos 2 anos antes da solicitação ou extensão de acreditação; 

• assegura que o laboratório participe de todas as atividades de ensaios de proficiência 

obrigatórias estabelecidas pela CGCRE. 

6.7.2 - Caso o laboratório obtenha resultados insatisfatórios nas atividades de ensaios de 

proficiência em que venha a participar, ações corretivas deverão ser elaboradas de 

acordo com procedimento normativo PN-LAPOC-4900 - CONTROLE DE 

TRABALHO NÃO CONFORME. 

6.7.3 A participação em atividades de ensaios de proficiência para os ensaios do escopo 

está definida no formulário FT-LAPOC-5900-03 – Plano para participação em 

atividades de proficiência. 

6.7.4 A seleção dos provedores de atividades de ensaio de proficiência deverá 

considerar os critérios estabelecidos na revisão vigente da NIT-DICLA-026 - Requisitos 

sobre a participação dos laboratórios de ensaio em atividades de ensaio de proficiência. 
 

7 – QUADRO DE EDIÇÃO 

REVI- 

SÃO 

PÁGINA DATA ELABORAÇÃO OBSERVAÇÕES 

-  Todas 17/10/2013 Rodrigo L. 

Bonifácio 
 

01 2 – Item 

5.2 
03/02/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Alterado nome do documento FT-

LAPOC-5900-02 para “Ação 

daGarantia da Qualidade dos 

Resultados” 
01 2 – Item 

5.3 
03/02/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Inserido o documento FT-

LAPOC-5900-03 - Plano de 

participação em atividades de 

ensaios de proficiência 
01 3 – Item 

6.3.6 
03/02/2014 Rodrigo L. 

Bonifácio 
Removido o item citando o “uso 

regular de padrões ou materiais de 

referência(...)” por já estar citado 

no item 6.3.1 

 

8 – ANEXOS 

 

Anexo I – Teste de Tukey 

 

I.1. Para uma grande variedade de ensaios realizados com poucas amostras (ensaios 

esporádicos), utiliza-se o teste de Tukey. Este teste avalia possibilidade de um conjunto 

de replicatas pertencer a uma mesma população, assumindo-se que uma distribuição 

normal é obedecida para um determinado valor de . O teste de Tukey é um teste de 

hipótese baseado em duas premissas: 

• as observações testadas são independentes; 

• as observações apresentam mesma variância. 

Ho:  µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

I.2. Cálculo da estatística teste qs: 

qs = (XN1 – X1)/s  

 

 

(equação 1) 
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Onde 

• XN1: maior valor obtido para uma série de k replicatas ou tratamentos; 

• X1: menor valor obtido para uma série de k replicatas ou tratamentos. 

I.3. Critério de rejeição de Ho 

 qs<  qcrit 

I.4. Se qs<  qcrit para k tratamentos e  graus de liberdade (adotado como n-1 medidas 

utilizadas para cálculo do desvio-padrão amostral do ensaio, obtido a partir dos dados 

de validação), aceita-se Ho e rejeita-se H1; os resultados das replicatas são aceitáveis. Se 

qs é maior ou igual a qcrit, rejeita-se Ho e aceita-se H1 

I.5 Outra forma de se utilizar o teste é a partir do cálculo de w, a amplitude máxima 

aceitável para uma distribuição normal de média µ e desvio-padrão s.  

 

w= qcrit * s 

 

Onde: 

• s: desvio-padrão amostral; 

• qcrit: valor crítico para k tratamentos e  graus de liberdade. 

 

I.5. Se a amplitude é menor que o valor de w, então aceita-se Ho e rejeita-se H1; os 

resultados das replicatas são aceitáveis. Se a amplitude é maior ou igual a w, rejeita-se 

Ho e aceita-se H1 

 

Tabela 1: Valores críticos de distribuição de amplitude “studentizada”  ( = 0,05) 

df 
error 
term 

k = número de tratamentos 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 6,08 8,33 9,80 10,88 11,73 12,43 13,03 13,54 13,99 

3 4,50 5,91 6,82 7,50 8,04 8,48 8,85 9,18 9,46 

4 3,93 5,04 5,76 6,29 6,71 7,05 7,35 7,60 7,83 

5 3,64 4,60 5,22 5,67 6,03 6,33 6,58 6,80 6,99 

6 3,46 4,34 4,90 5,30 5,63 5,90 6,12 6,32 6,49 

7 3,34 4,16 4,68 5,06 5,36 5,61 5,82 6,00 6,16 

8 3,26 4,04 4,53 4,89 5,17 5,40 5,60 5,77 5,92 

9 3,20 3,95 4,41 4,76 5,02 5,24 5,43 5,59 5,74 

10 3,15 3,88 4,33 4,65 4,91 5,12 5,30 5,46 5,60 

15 3,01 3,67 4,08 4,37 4,59 4,78 4,94 5,08 5,20 

20 2,95 3,58 3,96 4,23 4,45 4,62 4,77 4,90 5,01 

30 2,89 3,49 3,85 4,10 4,30 4,46 4,60 4,72 4,82 

50 2,84 3,42 3,76 4,00 4,19 4,34 4,47 4,58 4,68 

60 2,83 3,40 3,74 3,98 4,16 4,31 4,44 4,55 4,65 

120 2,80 3,36 3,68 3,92 4,10 4,24 4,36 4,47 4,56 
 

Exemplo: Duas medidas foram realizadas em um dado ensaio, sendo obtidos valores de 

0,23 e 0,35. O coeficiente de variação (CV) é de 0,15 (obtido a partir de dados de 

validação com 7 medidas). 

O valor de s foi calculado a partir de dados de validação (7 replicatas), sendo obtido 

coeficiente de variação de 0,15. Então s = x * CV = (0,23+0,35)/2*0,15 = 0,0435 

 

(equação 2) 
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Modo 1: 

Calculando-se qs = (0,35-0,23)/0,0435 = 2,76 

Da tabela: qcrit (2 replicatas; 6 graus de liberdade) = 3,46 

Como qs< qcrit, os resultados 0,23 e 0,35 são aceitáveis. 

Modo 2: 

Calculando-se w = qcrit * s = 3,46 * 0,0435 = 0,15 

Calculando-se amplitude = 0,35 - 0,23 = 0,12 

Como a amplitude é menor que w, os resultados 0,23 e 0,35 são aceitáveis. 

 

Anexo II – Erro relativo 

 

II.1. Utilizado apenas quando o valor de referência está disponível. 

II.2. O erro relativo é calculado a partir da equação 3: 

 

                    
                                    

                   
      

 

 

Anexo III – Índice z 

 

III.1. É um método estatístico para análise da compatibilidade dos resultados quando os 

mesmos não podem ser comparados diretamente, sendo aplicável quando não há um valor de 

referência.  

III.2.O índice z é calculado a partir da equação 4: 

 

   
       

 
 

Onde: 

 

• Xlab = valor obtido pelo laboratório; 

• XV = valor aceito como verdadeiro; 

• s = unidade de desvio. 

 

III.3. Para valores de │Z│ menores ou igual a 2. O resultado é satisfatório; para │Z│ 

entre 2 e menor igual a 3, questionável; para │Z│ maior que 3, o resultado é 

insatisfatório. 

 

Anexo IV - Erro relativo 

 

IV.1. Caso o laboratório calcule a incerteza do seu resultado, o valor verdadeiro deve 

estar dentro do intervalo de incerteza. Quando isso não acontece, esse intervalo pode 

estar subestimado. Nesses casos é empregado o conceito de erro normalizado (En), para 

avaliar o desempenho, obtido a partir da equação 5. 

 

    
         

     
      

 

 

 

Onde: 

 

(equação 5) 

(equação 3) 

(equação 4) 
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• Xlab = valor obtido pelo laboratório; 

• XV = valor aceito como verdadeiro (valor certificado do MRC); 

• Ulab = incerteza do resultado obtido; 

• Uref = incerteza associada ao valor verdadeiro (valor do MRC). 

 

IV.2. Para valores de │En│menores ou iguais a 1, então pode-se considerar Ulab 

adequada. 

 

Anexo V – Elipse de Youden 

 
V.1. É uma técnica estatística gráfica, baseada na elaboração de um diagrama de dispersão dos 

resultados, associados a uma região de confiança (elipse). 
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