
 

 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro 

 

 

 

 

Dilton Siqueira Junior 

 

 

 

 

 

 

ENSAIO DE PROFICIÊNCIA COMO FERRAMENTA 

PARA CONFIABILIDADE METROLÓGICA DE MEDIÇÃO 

DE ESPESSSURA POR ULTRASSOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duque de Caxias 

2013 

 



 

Dilton Siqueira Junior 

 

 

ENSAIO DE PROFICIÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA 

CONFIABILIDADE METROLÓGICA DE MEDIÇÃO DE ESPESSSURA 

POR ULTRASSOM 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Metrologia e 

Qualidade do Curso de Mestrado Profissional em 

Metrologia e Qualidade.  

  

 

 

 

 

 

Rodrigo Pereira Barreto da Costa-Félix 

Orientador 

 

 

Cristiane Evelise Ribeiro Silva 

Co-orientadora 

 

 

 

Duque de Caxias 

2013 



 

Catalogação na fonte elaborada pelo Serviço de Documentação e Informação do  

Inmetro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  

SIQUEIRA JUNIOR, Dilton. Ensaio de Proficiência como Ferramenta para a 

Confiabilidade Metrológica de Medição de Espessura por Ultrassom. 2013. 60 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado em Metrologia e Qualidade – Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Duque de Caxias, 2013.  

 

 

CESSÃO DE DIREITOS  

NOME DO AUTOR: Dilton Siqueira Junior  

TÍTULO DO TRABALHO: Ensaio de Proficiência como Ferramenta para a Confiabilidade 

Metrológica de Medição de Espessura por Ultrassom.  

TIPO DO TRABALHO/ANO: Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado Profissional em 

Metrologia e Qualidade / 2013  

 

É concedida ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia a permissão para 

reproduzir e emprestar cópias desta dissertação somente para propósitos acadêmicos e 

científicos. O autor reserva outros direitos de publicação.  
 

 

 

___________________________________________  

Dilton Siqueira Junior  

R. Francisco Santiago, 410,  

Santa Cecília, Pindamonhangaba - SP  

Siqueira Junior, Dilton 

   Ensaio de Proficiência como Ferramenta para a Confiabilidade Metrológica de 

Medição de Espessura por Ultrassom / Dilton Siqueira Junior. Duque de Caxias, 

2013. 

   60 f. 

 

   Orientadores: Dr. Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix; Dra. Cristiane Evelise 

Ribeiro Silva. 

   Dissertação (Mestrado) – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia.  

 

1. Metrologia; 2. Ultrassom; 3. Ensaios Não Destrutivos; 4. Confiabilidade 

Metrológica; 5. Ensaio de Proficiência. I. Costa-Félix, Rodrigo Pereira Barretto 

da;  Silva, Cristiane Evelise Ribeiro. II. Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia. III. Título. 

 

                                                                                 

                                        CDD 530.801 

  S618                                                         



 

  

Dilton Siqueira Junior 

 

 

 

 

 

PROFICIENCY TEST AS METROLOGICAL RELIABILITY DEVICE 

FOR THICKNESS MEASUREMENT BY ULTRASOUND 

 

 

 

Course Final Paper presented to the National 

Institute of Metrology, Quality and Technology, 

in partial fulfillment of the requirements for the 

Degree of Master in Metrology and Quality of the 

Professional Master’s Course in Metrology and 

Quality.  

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Pereira Barreto da Costa-Félix 

Advisor 

 

 

 Cristiane Evelise Ribeiro Silva 

Co-advisor 

 

 

 
Duque de Caxias 

2013 



 

Dilton Siqueira Junior 

 

 

ENSAIO DE PROFICIÊNCIA COMO FERRAMENTA PARA 

CONFIABILIDADE METROLÓGICA DE MEDIÇÃO DE ESPESSSURA 

POR ULTRASSOM 

 

 

 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado 

ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia, como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Mestre em Metrologia e Qualidade do Curso de 

Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade, foi 

aprovado pela seguinte Banca Examinadora: 

 

 

 

_________________________________________ 

Doutor Rodrigo Pereira Barretto da Costa-Félix – Inmetro 

Presidente da Banca Examinadora 

 

 

 

_________________________________________ 

Doutor Sérgio Damasceno Soares – Cenpes 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Doutor Sergio de Queiroz Bogado Leite – CNEN 

 

 

 

Duque de Caxias, 14 de março de 2013



 

AGRADECIMENTOS 

 

 
Tenho uma gratidão especial aos meus orientadores, Rodrigo e Cristiane, que se 

interessaram pelo meu trabalho e me deram a oportunidade de aprender e me desenvolver. 

Foram irretocáveis quanto ao profissionalismo e a cordialidade a que me dispensaram. 

Agradeço a todos os professores do mestrado por me mostrarem o caminho do 

conhecimento que me ajudou muito nessa nova fase de minha vida. 

Agradeço ao apoio dado pela secretaria e a coordenação do mestrado, a quem sempre 

recorri e sempre me ajudaram muito. 

Aos colegas, devo uma especial dedicação pelos momentos que passamos juntos, pelas 

dificuldades divididas e pelo companheirismo. 

À minha mãe, que sempre acreditou em mim e sempre me motivou, a quem espero ser 

motivo de orgulho. 

Principalmente agradeço ao Sr. Dilton Siqueira, que como pai me incentivou e me 

apoiou como sempre fez em toda a minha vida, e que como diretor me patrocinou e me 

compreendeu. Sem você nunca chegaria aonde cheguei... 

 



 

RESUMO 

A Portaria Inmetro n° 91 de 31 de março de 2009 especifica que os Organismos de 

Inspeção Acreditados (OIA) e os representantes da Rede Brasileira de Metrologia Legal e 

Qualidade (RBMLQ) devem se adequar aos Regulamentos Técnicos da Qualidade (RTQ) 

referentes à inspeção de veículos e equipamentos rodoviários utilizados em transporte de 

produtos perigosos. A mesma portaria especifica que cabe ao Inmetro a fiscalização dos 

cumprimentos das disposições contidas nessa portaria. Um dos métodos propostos pelo 

Inmetro para a avaliação da competência em realizar os ensaios requisitados nos RTQ é 

através de um Ensaio de Proficiência (EP). Um EP deve ter um laboratório piloto para gerar 

valores de referência do mensurando em questão. Este trabalho apresenta os resultados de um 

EP na área de medição de espessura por ultrassom, do qual foram participantes diversos OIA 

para inspeção de veículos que transportam produtos perigosos. Os artefatos itinerantes foram 

cubos cujas faces foram compostas por placas metálicas de espessura previamente 

determinada, antes e depois da confecção dos cubos. Além do valor de referência, foram 

determinadas suas incertezas. O laboratório piloto deste EP foi o Laboratório de Ultrassom 

(Labus) do Inmetro. Para a medição da espessura foi empregado um sistema de medição por 

ultrassom baseado na norma ABNT NBR 15824:2010 utilizando-se uma montagem tipo 

pulso-eco com transdutor, osciloscópio e gerador de funções. Além disso, foi desenvolvido 

um software específico para tal tarefa cujos resultados foram estatisticamente validados 

comparando-os com os advindos de uma medição manual. Em relação ao EP, após o retorno 

dos cubos dos OIA, estes foram novamente medidos e os resultados comparados, 

primeiramente entre os valores encontrados pelo Labus (antes e depois do envio) e depois 

entre esses valores e aqueles determinados pelos OIA. A comparação entre os valores 

medidos pelo Labus teve como objetivo verificar a integridade metrológica e como resultado 

os cubos apresentaram uma boa estabilidade, comprovadas pela utilização do Erro 

Normalizado como método estatístico. Foi constatado que as medições realizadas pelo Labus 

possuem uma boa precisão. Já a análise estatística dos resultados dos OIA foi realizada 

utilizando-se o z-score avaliado pela incerteza de medição e pelo desvio padrão dos resultados 

dos participantes. Em 62,5% dos participantes foi evidenciada falta de confiabilidade 

metrológica nas medições realizadas. Essa falta de confiabilidade pode ser atribuída a 

diversos fatores, tais como: falta de uniformização de métodos, treinamento e capacitação de 

pessoal inadequada, a utilização de blocos padrão de espessura não apropriada e a falta de 

calibração tanto dos blocos padrão quanto dos medidores de espessura por ultrassom 



 

utilizados. Como conclusão final do trabalho, foi elaborada uma série de sugestões ao 

Organismo de Acreditação a fim de se melhorar a confiabilidade metrológica para este tipo de 

inspeção. 

 

PALAVRAS CHAVE: Metrologia, Ultrassom, Ensaios Não destrutivos, 

Confiabilidade Metrológica, Ensaio de proficiência. 



 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian National Institute of Metrology, Quality and Technology (Inmetro) 

normative number 91 from March 31
st
, 2009 which specifies that accredited inspection 

organisms (OIA) and representatives from Brazilian Network of Legal Metrology and Quality 

(RBMLQ) should adopt the Quality Technical Requirements (RTQ) about inspection in 

vehicles and road equipment used in dangerous products transportation. The same normative 

specifies that Inmetro is in charge of the supervision of the subjects described in this 

normative. Proficiency Test (EP) is a one of many methods to competency assessment on 

require perform test in RQT. An EP must have a pilot laboratory which generates  reference 

values. This work discloses  an EP results in ultrasound thickness measurement area, in which 

was participant several OIA to inspection in dangerous products transportation vehicles. The 

artifacts used in EP were cubes which their surfaces were composed by metal plates with 

previously measured thickness, before and after their construction. Beyond reference value, 

their uncertainty of measurement was assessed. The pilot laboratory was Inmetro’s 

Laboratory of Ultrasound (Labus). To perform thickness measurement, it was used a 

ultrasound measurement system based in Brazilian standard ABNT NBR 15824:2010 using a 

pulse-echo setup with transducer, oscilloscope and function generator, furthermore, was 

developed a specific software which results was statistically compared with a manual 

measurement. Regarding the EP, after the return of cubes from OIA, it was measured again 

and the results was compared, in first time between Labus results (before and after going to 

the participant) and later between these results and those measured by OIA. The comparison 

between Labus results has an intention to check metrological integrity and it was possible to 

conclude a good stability, confirmed by Standard Error normalized statistic method. 

Furthermore it was possible to check a good precision of Labus measurement. However, the 

statistics analysis of OIA results using z-score evaluated by uncertainty of measurement and 

by their standard deviation. 62,5% of participants demonstrated unreliability in their 

measurements. This measurements unreliability can be results of many factors: insufficient 

methods standardization, inadequate personal training and calibration of thickness standard 

gage block set and thickness measurement equipment. In the final conclusion, it was proposed 

some suggestions to Accreditation Organism to improve metrological reliability for this kind 

of inspection. 



 

 

WORD KEYS: Metrology, Ultrasound, Non-destructive tests, Metrological Reliability, 

Proficiency Test. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O transporte de cargas perigosas por meios rodoviários é uma atividade intrinsecamente 

necessária à atividade econômica de um país industrializado como o Brasil. Em se tratando de 

uma atividade com risco ambiental e, sobretudo, envolvendo riscos a saúde humana, são 

necessárias medidas cautelosas a serem tomadas por órgãos competentes para que esses riscos 

sejam minimizados, eventualmente até eliminados. 

A portaria nº91 de 31 de março de 2009 [1] determina uma série de disposições a serem 

adotadas para os Organismos de Inspeção Acreditados (OIA) e representantes da Rede 

Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ) que realizam inspeção em veículos e 

equipamentos rodoviários que transportam produtos perigosos em relação ao cumprimento de 

diversos Regulamentos Técnicos de Qualidade (RTQ) citados nessa portaria. A portaria 

determina no artigo 7º que: 

A fiscalização do cumprimento das disposições contidas nesta Portaria, em todo o 

território nacional, estará a cargo do Inmetro e das entidades de direito público a ele 

vinculadas por convênio de delegação. 

No item 6 do Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) 1i – “Inspeção Periódica de 

Equipamentos Para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos a Granel – Gás Cloro 

Liquefeito”, anexo à portaria nº91, são descritas diversas inspeções que devem ser realizadas 

nos equipamentos rodoviários, dentre elas está a medição de espessura. O subitem 6.3 

especifica as áreas do equipamento rodoviário onde devem ser realizadas as inspeções, além 

disso, determina as espessuras mínimas que o equipamento rodoviário deve ter e, 

principalmente, que toda a medição de espessura deve ser feita através de um sistema de 

medição por ultrassom. 

Em atendimento as disposições da portaria nº 91, a norma NIT-DIOIS-004 de setembro 

de 2011 (Norma Inmetro Técnica – Divisão de Acreditação de Organismos de Inspeção) [2] 

estabelece os critérios específicos que os organismos que atuam na inspeção de equipamentos 

para o transporte rodoviário de produtos perigosos. Esta NIT deve ser seguida para a 

acreditação junto à Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação). A NIT-DIOIS-004 é um 

complemento da norma ABNT-NBR ISO/IEC 17020: 2006 “Avaliações da Conformidade – 

Critérios Gerais Para o Funcionamento de Diferentes Tipos de Organismos que Executam 

Inspeção” [3].  
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Dentre as ferramentas para garantir a qualidade das medições de espessura realizadas 

nas inspeções dos equipamentos rodoviários está a realização de ensaios de proficiência (EP). 

Esta ferramenta permite que se avaliem, em uma única ação, todos os itens fundamentais para 

a correta aplicação e uso de normas técnicas descritas acima [4]. Em um programa de Ensaio 

de Proficiência, artefatos cujas características foram previamente determinadas por um 

laboratório de referência são enviados para os participantes do programa do ensaio. Cada 

participante deve reportar os resultados obtidos pela sua medição ao organizador do programa 

de ensaio de proficiência. Em um subsequente processo de análise, os resultados encontrados 

por cada participante são comparados com os resultados determinados pelo laboratório de 

referência. Assim, pode-se informar aos participantes o grau de concordância de seus 

resultados e comprovar ou não sua capacitação técnica para realizar tal ensaio ou medição [4]. 

Além das normas relacionadas a regulamentação dos EP e das atividades de acreditação 

de OIA, há aquelas que tratam da medição de espessura por ultrassom, uma atividade que faz 

parte dos chamados Ensaios Não Destrutivos (END). Basicamente, são técnicas utilizadas 

para a inspeção de materiais e equipamentos sem a necessidade de provocar danos na peça 

inspecionada. Incluem métodos capazes de proporcionar informações a respeito do teor de 

defeitos de um determinado produto, das características tecnológicas de um material, ou 

ainda, da monitoração da degradação em serviço de componentes, equipamentos e estruturas 

[5]. Os END são uma das principais ferramentas utilizadas para o controle da qualidade de 

materiais e produtos. Além de assegurar a qualidade, também pode reduzir custos, diminuir 

perdas e aumentar a confiabilidade da inspeção. Contribuem para a qualidade dos bens e 

serviços, redução de custo, preservação da vida e do meio ambiente, sendo fator de 

competitividade para as empresas que os utilizam [5]. 

Sua abrangência se estende para os setores petróleo/petroquímico, químico, aeronáutico, 

aeroespacial, siderúrgico, naval, eletromecânico, papel e celulose, entre outros.  

No Brasil, a atividade de END é fomentada e representada pela ABENDI, Associação 

Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. A ABENDI é uma entidade de caráter 

privado, sem fins lucrativos, criada em 1979 e cuja sede é em São Paulo – SP. A sua 

finalidade é a difusão das técnicas de END e inspeção, através de ações voltadas para o 

aprimoramento da tecnologia envolvida, de treinamento e capacitação de pessoal, além da 

melhoria das atividades de END nas empresas envolvidas [5]. 

A ABENDI possui uma importante atividade de articulação entre diversos setores da 

sociedade brasileira, tais como as indústrias, instituições de ensino, setores de pesquisas e de 

profissionais do ramo em torno de END. Além disso, a ABENDI é acreditada pelo 
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INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, como Organismo de Certificação de 

Pessoas – OPC-002, conforme a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17024 [5], para a qualificação 

e certificação de pessoal em END, baseada nos critérios da norma ABNT NBR ISO 9712[6]. 

Somam-se as estas atividades os de normalização, uma vez que a ABENDI é a secretaria 

executiva do Organismo de Nomalização Setorial (ONS) 58 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que trata justamente das normas técnicas em END. É função da 

ABENDI, portanto, coordenar a elaboração, revisão e publicação de normas técnicas que 

tratam de END no Brasil, sob os auspícios da ABNT. 

Tanto a norma NIT-DIOIS-004 quanto a norma ABNT NBR 15824:2010 [7] 

independentemente exigem que o pessoal que realiza os ensaios não destrutivos devem ser 

qualificados e certificados por organismos independentes que atendam as normas citadas no 

parágrafo anterior. 

Este trabalho é parte integrante de um projeto executado pelo Laboratório de Ultrassom 

(Labus) do Inmetro, integrante da Divisão de Metrologia Acústica e Vibrações (Diavi) da 

Diretoria de Metrologia Científica e Industria (Dimci) em colaboração com a Divisão de 

Comparações Interlaboratoriais e Ensaios de Proficiência (Dicep/Dimci) e a Divisão de 

Acreditação de Organismos de Inspeção (Diois/Cgcre). Este projeto tem como objetivo 

avaliar a competência de OIA para cargas perigosas no que diz respeito a medição de 

espessura por ultrassom através de um EP. Para tal, inicialmente foram produzidos e 

caracterizados os artefatos utilizados no ensaio de proficiência para acreditação dos OIA. Os 

artefatos citados são cubos cujas faces são compostas de placas metálicas de diferentes 

espessuras. O desenvolvimento do protocolo para o método de medição das espessuras por 

ultrassom e as espessuras medidas, bem como as respectivas incertezas de medição associadas 

de acordo com o Guia para Expressão da Incerteza da Medição (GUM) [8] foram 

determinadas pelo Labus e estão descritas com detalhes mais à frente neste trabalho. Também 

foram avaliadas as espessuras obtidas pelos OIA na avaliação da primeira etapa de circulação 

dos cubos. 
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2. ANÁLISE E DETALHAMENTO DE NORMAS 

 

Neste capítulo serão detalhadas as normas relacionadas diretamente neste trabalho. 

Dentre elas estão as normas referentes a Avaliação da Conformidade, aquelas que 

estabelecem os critérios para os ensaios de proficiência e as normas que detalham a parte 

técnica, relativo a medição de espessura por ultrassom. 

 

2.1. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

 

Todos os OIA e representantes das RBMLQ devem se acreditar junto a Cgcre para 

realizar inspeções em qualquer âmbito. A norma de referência para a acreditação é ABNT 

NBR ISO/IEC 17020:2006 “Avaliação da conformidade – Critérios gerais para o 

funcionamento de diferentes tipos de organismos que executam inspeção” [3]. Um dos 

objetivos dessa norma é especificar critérios gerais para a competência de organismos 

imparciais que executam inspeção independentemente da área de atuação. São especificados 

também os critérios de independência desses organismos. 

Além dos requisitos administrativos descritos na norma [3], a independência, 

imparcialidade e integridade são requisitos do item 4. Um organismo pode ser independente 

segundo um critério definido como “A”, “B” ou “C”, que identifica o grau de independência 

desse organismo em relação a pessoas ou organizações externas, sendo definido como “A” 

aquelas que prestam serviços de “terceira parte”. Organizações do tipo “B” são definidas 

como uma parte separável de uma organização e os organismos do tipo “C” não são definidos 

como uma parte separável da organização a qual ela é componente. 

Em relação à confidencialidade, a norma [3] exige que todas as informações obtidas nas 

atividades de inspeção devem ser asseguradas, além disso, os direitos de propriedade devem 

ser protegidos. 

No item 8, referente a Pessoal, a norma exige que o pessoal responsável pela inspeção 

deve ser qualificado, treinado e com experiência apropriada, além de um conhecimento 

satisfatório dos requisitos da inspeção a ser executada.  

A Norma Inmetro Técnico NIT-DIOIS-004: 2011 [2] baseada na ABNT NBR ISO/IEC 

17020:2006, estabelece critérios específicos que os organismos de inspeção de equipamentos 

de transporte de produtos perigosos devem atender para a acreditação e posterior manutenção 
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junto à Cgcre. Desta forma, no que diz respeito a Pessoal (item 8). A norma estabelece 

detalhadamente como o corpo técnico deve ser formado, seu vínculo empregatício com o OIA 

e as exigências de formação e qualificação necessárias para cada tipo de profissional 

envolvido nas atividades de inspeção, à citar: Responsável Técnico, Responsável Técnico 

substituto, Supervisor Técnico, Supervisor Técnico Substituto e Inspetor. 

No anexo A da NIT-DIOIS-004, no item “Métodos e procedimentos de inspeção” é 

determinado que somente profissionais qualificados e certificados pelo SNQC (Sistema 

Nacional de Qualificação e Certificação) ou outro sistema similar baseado na norma ABNT 

NBR NM ISO 9712 podem realizar Ensaios Não Destrutivos previstos nos regulamentos 

técnicos do Inmetro, como é o caso da medição de espessura por ultrassom. Esses 

profissionais também podem aprovar os procedimentos utilizados para a realização de END. 

No item “Instalações e equipamentos” a norma cita que o organismo deve assegurar que 

os equipamentos utilizados na inspeção devem ser calibrados antes de serem colocados em 

serviço e depois sob um programa de calibração periódico. 

O item 10, Métodos de inspeção e procedimentos, a norma determina que o organismo 

“deve ter e usar instruções documentadas, adequadas para o planejamento de inspeção” 

(pág.6). Para o caso de inspeção de espessura por ultrassom, o método de inspeção e os 

procedimentos devem ser baseados na norma ABNT NBR 15824: 2010 “Ensaios não 

destrutivos – Ultrassom – Medição de espessura”, adaptada para as inspeções em 

equipamentos de transporte rodoviário de produtos perigosos. 

A norma ABNT NBR ISO/IEC 17020:2006 não cita de forma objetiva a comprovação 

da confiabilidade metrológica nas medições realizadas nas inspeções através de comparações 

interlaboratoriais.  

Como se trata de um ensaio, já é bem estabelecido na norma ABNT NBR ISO/IEC 

17025 “Requisitos Gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração” [9] cita 

claramente que atividades de ensaios de proficiência é uma forma de garantir o controle da 

qualidade dos resultados das medições. Como benefícios das práticas de comparações 

interlaboratoriais, a norma exemplifica como:  

- O laboratório participante dispõe de uma avaliação externa regular e independente da 

qualidade de seus resultados de ensaios e calibrações; 

- O laboratório pode comparar o seu desempenho com o de outros laboratórios 

semelhantes; 

- Os dados obtidos servem de subsídio para a implementação de ações preventivas para 

melhoria dos procedimentos do laboratório; 
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- Alguns estudos podem fornecer informação sobre as características de desempenho de 

métodos analíticos; 

- O laboratório pode obter do organizador do programa uma fonte de assessoria técnica 

e orientação sobre problemas analíticos e nos procedimentos de medição e calibração. 

A norma Inmetro NIE-DIMCI-029: 2011 “Procedimentos para a realização de ensaios 

de proficiência na Dimci” [4] estabelece detalhadamente toda a sistemática para a realização 

de ensaios de proficiência, no que condiz ao planejamento, competências, protocolos, 

participantes, confidencialidade e análise de resultados. 

 

2.2. MEDIÇÃO DE ESPESSURA 

 

A medição de espessura por ultrassom é abordada pela norma ABNT NBR 15824:2010 

“Ensaios não destrutivos – Ultrassom – Medição de espessura” [7] que determina o método de 

ensaio não destrutivo por ultrassom para a medição de espessura a quente e frio, com 

instrumento de medição digital e com leitura direta, conforme descrito no escopo. Esta norma 

foi desenvolvida no âmbito do ONS-58 (ABENDI), da ABNT. 

Essa norma basicamente descreve o método para que usuários desse tipo de 

equipamento possam qualificar e ensaiar a medição de espessura por ultrassom. 

A norma estabelece em seu escopo que apenas materiais que apresentam como 

característica a propagação linear do ultrassom podem ter sua espessura determinada pelo 

método descrito. A propagação linear do ultrassom permite associar o tempo de voo com a 

distância percorrida pelo som, resultando no cálculo da espessura do material. 

A qualificação de pessoal é discutida brevemente no item 4, onde a norma descreve que 

somente pessoal qualificado pelas norma ABNT NBR ISO 9712 [6] e por organismos que 

atendam a norma ABNT NBR ISO/IEC 17024 [10] podem qualificar o procedimento, 

executar e supervisionar o ensaio de medição de espessura. Esse item reafirma o que a norma 

ABNT NBR ISO/IEC 17020:2006 solicita no seu item referente a pessoal, discutido 

anteriormente nesse trabalho. 

No item 5, intitulado “Procedimento escrito”, onde a Norma especifica quais parâmetros 

devem ser descritos em um procedimento para a medição de espessura, o parágrafo 5.4 aborda 

a questão da diferença entre a medição a quente (superior à 60ºC) e a medição a frio (inferior 

à 60ºC) e a utilização de blocos-padrão para o ajuste do instrumento para a medição nessas 

temperaturas [7]. 
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Para o caso específico do ensaio de proficiência, o procedimento de medição foi 

fornecido pelo Comitê Técnico do EP, através da Diois, e será comum a todos os OIA 

participantes. 

Já no item 6 “Instrumento de medição”, o parágrafo 6.3 é claro em afirmar que o bloco-

padrão deve ser confeccionado com um material acusticamente similar ao ensaiado, o que 

pode ser resumido a utilização do mesmo material. Além disso, o parágrafo cita que a 

integridade, a rugosidade superficial e as dimensões do bloco devem estar de acordo com a 

Norma específica do produto [7]. 

Como será melhor explanado no item “Materiais e Métodos” deste trabalho, foi adotado 

um valor fixo teórico para velocidade de propagação ultrassônica, de 5920 m/s, que é a 

velocidade de propagação no aço utilizado para confecção dos blocos padrão [1, 2, 3 e 4]. Há 

uma justificativa técnica para tal procedimento, baseado numa condição de padronização dos 

resultados provenientes das medições. O uso de bloco padrão antes do início da medição 

depende do procedimento específico de cada participante, e deve ser reportado no seu 

relatório do EP. 

O item 7 da mesma Norma especifica que o medidor de espessura por ultrassom, o 

cabeçote e os blocos padrão devem ser calibrados periodicamente [7]. 

No item 8 é descrita a metodologia para o ajuste do sistema de medição através de 

blocos-padrão. Para o ensaio de proficiência tema deste trabalho, tal recomendação não será 

utilizada, porém, o subitem 8.2 descreve o ajuste da velocidade ultrassônica, que, segundo a 

norma, deve ser efetuado na espessura aplicável do bloco-padrão. Para o ensaio de 

proficiência, será adotado um valor teórico fixo e comum para todos os participantes para a 

velocidade ultrassônica [7].  

No mesmo item é estipulada uma margem as quais podem ser feitas medições de acordo 

com o ajuste feito, levando-se em consideração a espessura do bloco-padrão. 

Um item específico descrevendo a preparação da superfície do material ensaiado é 

abordado pela norma. Nesse item, são descritos cuidados a serem tomados em relação a 

superfície do material para que o acoplamento entre o transdutor e o material seja adequado. 

Para o ensaio de proficiência, o material do artefato já está nas condições descritas pela 

norma, evitando a necessidade dessa preparação e consequentemente algum dano a 

integridade do artefato que comprometa os resultados do ensaio de proficiência [7]. 

O item 10 descreve os acoplantes utilizados para a medição. O acoplante deve ser capaz 

de proporcionar um bom contato entre o transdutor e a superfície a ser ensaiada, podendo ser 

líquido ou pastoso. 
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A avaliação da espessura é o tema do item 11. Nesse item é requisitado que o valor 

efetivo da espessura deve ser obtido através de, no mínimo, duas leituras consecutivas cuja 

diferença entre as leituras seja inferior a 0,2 mm. Na ocasião em que as duas leituras 

simultâneas não satisfazerem a regra, duas novas leituras deverão ser realizadas até que a 

diferença entre elas seja inferior ao estipulado. Esse requisito também será aplicado para o 

ensaio de proficiência. 

No item 13, a norma solicita que os pontos medidos tenham sua localização especificada 

através de um croqui ou mapa. Para o ensaio de proficiência, o número de pontos a serem 

medidos e sua localização aproximada serão especificadas no protocolo de ensaio [11].  

 

2.3. ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 

  

O ensaio de proficiência tema deste trabalho é baseado na norma ISO IEC 17043:2010 

“Conformity assessment – General requirements for proficiency testing” [12] que trata 

ensaios de proficiência num âmbito geral e complementada por uma norma Inmetro, a NIE-

DIMCI-029 de setembro de 2011[4], que é mais específica e obrigatória para todas as 

Unidades de Operação (UO) da Dimci (Diretoria de Metrologia Científica e Industrial). 

Como definição, um ensaio de proficiência é a determinação do desempenho de 

organismos ou laboratórios através da comparação interlaboratorial, onde se verifica a 

exatidão do resultado emitido por um laboratório ou organismo [4]. 

A participação em um ensaio de proficiência permite aos organismos participantes um 

meio de avaliar e demonstrar objetivamente a confiabilidade dos resultados de ensaios 

produzidos por esse organismo. 

Como propósitos de um ensaio de proficiência, a ISO IEC 17043:2010 cita: 

a) Estabelecer a eficácia e a comparabilidade entre métodos de ensaios ou 

medição. 

b) Identificação da diferença dos resultados obtidos por diversos laboratórios. 

c) Avaliação das características de desempenho de um método de ensaio ou 

medição.  

Já como propósito, a norma NIE-DIMCI-029 cita: 

a) Determinar o desempenho de laboratórios individuais para ensaios ou 

medições específicas. 

b) monitorar o desempenho contínuo de laboratórios e dos métodos estabelecidos. 
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c) identificar problemas em laboratórios e iniciar ações corretivas. 

d) fornecer garantia adicional aos clientes.  

O planejamento do ensaio de proficiência é descrito tanto no item 4.4 da norma ISO IEC 

17043:2010 [12], quanto no item 9 da norma NIE-DIMCI-029 [4]. A importância dessa etapa 

do ensaio é bem ressaltada nestes dois itens. Dentre os diversos tópicos citados, podemos 

destacar vários deles aplicáveis ao propósito deste trabalho, como: 

- Potenciais fontes de erros que podem ocorrer durante o ensaio; 

- Uma descrição de como o ensaio deve evitar que participantes façam colusão ou que a 

falsificação de resultados seja evitada; 

- As informações que serão fornecidas aos participantes e o cronograma do ensaio; 

- Informações sobre os métodos os quais os participantes devem utilizar para o ensaio; 

- Informações quanto ao preenchimento de formulários ou planilhas utilizadas pelos 

participantes para reportarem os resultados; 

- A descrição do método estatístico que será utilizado para avaliação dos resultados; 

- O critério de avaliação do desempenho dos participantes. 

A norma ISO IEC 17043:2010 trata em seu item 4.4.2 da preparação do item do ensaio 

de proficiência e descreve que o provedor do ensaio de proficiência deve implementar 

procedimentos para garantir que a aquisição, preparação, manuseio, guarda e disposição de 

todos os itens seja apropriada para garantir a validade do ensaio de proficiência [12]. 

No item subseqüente, a norma trata da homogeneidade e estabilidade do item de ensaio, 

no caso deste trabalho, o cubo metálico apresenta uma estabilidade avaliada pela medição das 

espessuras das faces a cada rodada do ensaio de proficiência. Além das medições 

intermediárias, existem os cuidados apropriados com a conservação dos cubos, sobretudo com 

a corrosão das superfícies. 

Já a homogeneidade será tratada de forma em garantir que os valores apresentados de 

espessura signifiquem a média de diversas leituras realizadas em pontos pré-definidos da face 

do cubo (item 4.2 deste trabalho). 

Já sobre a análise estatística, a norma solicita que o provedor do ensaio deve levar em 

conta a acuidade (exatidão e precisão) bem como a incerteza de medição requerida ou 

esperada para as medições realizadas, além de um número mínimo de participantes 

necessários para uma análise estatística satisfatória. 

Um protocolo para o ensaio de proficiência foi elaborado pelos comitês de organização 

e técnico para que os participantes estejam cientes dos objetivos e regras, incluindo instruções 

detalhadas que abrangem todos os aspectos do ensaio. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O ensaio por ultrassom é de suma importância. Sua principal aplicação está na inspeção 

de materiais com o intuito de detecção e avaliação de descontinuidades internas, além disso, 

outros ensaios também são possíveis pela técnica do ultrassom, como por exemplo, a detecção 

de descontinuidades superficiais, a medição de espessuras e a avaliação de corrosão [13]. 

Os ensaios por ultrassom consistem na introdução de um feixe sônico de alta frequência 

(na prática, acima de 500 kHz, mais usualmente entre 2 e 5 MHz) para a detecção de 

descontinuidades internas e superficiais em um determinado material. O feixe sônico que 

percorre esse material é refletido pelas diversas interfaces sendo detectado e analisado pelo 

equipamento de ultrassom para a determinação da localização e presença das 

descontinuidades. A energia ultrassônica refletida pelas interfaces é dependente do estado 

físico da matéria que está no lado oposto a interface, e em menor grau, pela reflexão 

provenientes das propriedades físicas da matéria [13]. 

As interfaces facilmente detectáveis pela técnica de ultrassom são: trincas, laminações, 

rechupes, poros, falta de fusão, entre outros [13]. 

Geralmente, os aparelhos para o ensaio por ultrassom detectam as descontinuidades 

através da monitoração das reflexões ultrassônicas provenientes de pulsos ultrassônicos 

transmitidos ao material através de um transdutor de ultrassom acoplado. A intensidade da 

energia refletida e a localização de descontinuidades são interpretadas pelo equipamento e 

possibilitam a avaliação do material ensaiado [13]. 

A técnica de ultrassom possui diversas vantagens quando comparada a outros métodos 

de ensaios não destrutivos, são eles: 

- Grande poder de penetração, permitindo a detecção de descontinuidades em grandes 

profundidades. 

- Alta sensibilidade, permite detecção de descontinuidades na ordem de 0,5 mm. 

- Melhor exatidão na determinação de forma, posição, natureza e orientação das 

descontinuidades. 

- Apenas uma superfície é necessária para a realização do ensaio. 

- Indicação instantânea de descontinuidades e registro permanente dos ensaios. 

- Varredura volumétrica da peça, possibilita a inspeção de uma superfície à outra. 
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3.1. ONDAS ULTRASSÔNICAS 

As ondas ultrassônicas são ondas mecânicas que se propagam num meio físico 

(mecânico, material) como o ar, sólidos ou líquidos. A frequência de propagação de uma onda 

ultrassônica é superior ao limiar da audição humana (20 kHz), sendo comumente utilizada na 

faixa de 500 kHz até 20 MHz em ensaios por ultrassom [13]. 

As ondas ultrassônicas podem ser classificadas quanto ao seu modo de propagação: 

ondas Longitudinais, ondas Transversais e ondas de superfície. Nas ondas longitudinais, as 

partículas do meio oscilam no mesmo sentido de propagação da onda, provocando zonas de 

compressão e zonas de descompressão pela transferência da energia cinética das moléculas do 

meio. O comprimento de onda é determinado pela distância entre duas zonas de compressão 

sucessivas [14]. 

Nas ondas transversais, ou de cisalhamento, as partículas do meio oscilam na direção 

perpendicular à direção de propagação da onda, o que reduz seu campo de propagação apenas 

para meios sólidos. O comprimento de onda é definido como a distância entre dois picos ou 

vales da onda de propagação. Por sua característica, a onda transversal possui uma velocidade 

de propagação comparativamente menor que a velocidade da onda longitudinal [14]. 

As ondas de superfície, ou de Rayleigh, são caracterizadas por complexo movimento 

oscilatório das partículas da superfície do meio e se restringem ao movimento paralelo a 

superfície e transversal a direção de propagação da onda [14]. 

As ondas de Rayleigh conseguem percorrer superfícies curvas com a condição de que o 

raio da curva não exceda um comprimento de onda [13]. 

 

3.2. VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO 

 

A velocidade de propagação é definida como sendo a distância percorrida pela onda 

ultrassônica por unidade de tempo. Ela é uma característica do meio físico de propagação e 

independe da frequência da onda ultrassônica [14]. 

A velocidade de propagação depende basicamente da massa específica, do módulo de 

elasticidade, do coeficiente de deformação transversal (coeficiente de Poisson) e do módulo 

de rigidez do meio de propagação. Diferentes tipos de onda possuem diferentes velocidades 

de propagação [13]. 
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3.3. GERAÇÃO E RECEPÇÃO DE ULTRASSOM: O 

TRANSDUTOR DE ULTRASSOM 

 

Uma das maneiras mais usuais de geração de ondas ultrassônicas é através do efeito 

piezelétrico. O efeito piezelétrico se baseia no comportamento de certos cristais que geram 

uma pequena corrente elétrica quando deformados mecanicamente. O inverso também é 

válido: os cristais vibram quando submetidos a uma diferença de potencial elétrico alternado, 

dessa vibração é possível a geração dos feixes ultrassônicos [13]. 

Grande parte dos transdutores de ultrassom possuem um elemento piezelétrico que 

quando excitado por um pequeno impulso elétrico gera uma onda ultrassônica através da 

vibração mecânica do elemento piezelétrico. A onda ultrassônica gerada pelo transdutor viaja 

pelo meio até encontrar a superfície oposta onde a onda ultrassônica é refletida e retorna em 

direção à superfície do transdutor, nesse momento o efeito piezelétrico é o contrário: A 

vibração mecânica da onda faz o elemento piezelétrico produzir um impulso elétrico [15]. 

 

3.4. MÉTODO E TÉCNICAS DE INSPEÇÃO: PULSO-ECO 

 

A característica de uma onda ultrassônica gerada por um transdutor que viaja por meio 

até ser refletida e novamente retorna ao transdutor dá-se o nome de pulso-eco. A onda 

ultrassônica também pode ser refletida por algum defeito no meio de propagação, como 

trincas, bolhas ou falhas no material, permitindo uma análise da integridade do material [15]. 

Nesse método, o transdutor de ultrassom emite a onda ultrassônica em intervalos 

regulares de tempo que é introduzida no material com auxílio de um acoplante. Quando a 

onda ultrassônica atinge uma superfície refletora, a onda é refletida totalmente ou 

parcialmente, retornando ao transdutor que, por fim, converte as vibrações em energia 

elétrica, sendo interpretada pelo equipamento. Tanto a quantidade de energia refletida quanto 

o tempo decorrido entre a transmissão e a recepção são medidos pelo equipamento. Esse 

processo de emissão e recepção de ondas ultrassônicas é repetido para cada pulso subsequente 

[15]. 
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3.5. MEDIÇÃO DE ESPESSURA 

 

A medição de espessura por ultrassom utiliza a técnica pulso-eco para a determinação da 

espessura de materiais, onde o tempo de vôo entre a emissão do pulso ultrassonico e sua 

recepção pelo transdutor e a velocidade sônica do material do meio de propagação permitem o 

cálculo da espessura do material  através de uma relação matemática bem simples, como 

mostrado em (1)[15]. 

 

Ilustração 1: Técnica Pulso-Eco (Fonte: Olympus [14]) 

 

2

t
ve                                                                         (1) 

 

Onde: e = espessura (m) 

  Δt = Intervalo de tempo (s) 

  v = Velocidade sônica (m/s) 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. O ARTEFATO 

O artefato utilizado para a realização do Ensaio de Proficiência (EP) é um cubo metálico 

composto por seis placas metálicas de diferentes espessuras unidas por um cordão de solda 

nos vértices, como pode ser observado na Ilustração 2. 

As placas metálicas que constituem o cubo foram previamente medidas e sua espessura 

determinada através do método descrito no item 4.2. 

O intuito da medição da espessura previamente é evitar que placas de mesma espessura 

ou de valores muito próximos possam ser utilizadas no mesmo cubo. O objetivo foi 

confeccionar 10 cubos onde nenhuma face tivesse a mesma espessura, evitando uma possível 

troca de informação ou mesmo uma avaliação incorreta entre os OIA participantes e de modo 

que os técnicos do Laboratório de Ultrassom (Labus), do Inmetro, pudessem identificar com 

confiabilidade cada cubo depois de pronto. 

O formato cúbico do artefato evita que o participante possa determinar a espessura da 

placa metálica por qualquer outro método, como exemplo, o emprego de um micrômetro 

externo. O cordão de solda empregado na aresta evita que o participante consiga determinar a 

espessura através de uma lupa graduada ou outro dispositivo óptico. 

 

Ilustração 2. Cubo Metálico, artefato usado como padrão itinerante no Ensaio de Proficiência. 
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4.2. DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DE REFERÊNCIA DAS 

FACES DOS CUBOS METÁLICOS 

 

A medição das espessuras das placas metálicas que compõe o cubo utilizado no ensaio 

de proficiência é baseada na norma ABNT NBR 15824:2010 “Ensaios não destrutivos – 

Ultrassom – Medição de espessura” [7]. Algumas adaptações na metodologia descrita na 

norma foram feitas para as medições das espessuras deste trabalho [16]. 

O sistema de medição utilizado na determinação da espessura foi constituído de: 

a) Osciloscópio digital 100 MHz modelo DSO6032A (Agilent 

Technologies, Inc., CA, USA). 

b) Gerador de função 80 MHz modelo 33250 A (Agilent Technologies, Inc., 

CA, USA). 

c) Transdutor de ultrassom de onda longitudinal 5 MHz e 12,7 mm de 

diâmetro modelo V309 (Panametrics, Olympus NDT Corp., MA, USA). 

O gerador de função possui sua saída conectada à entrada do osciloscópio e do 

transdutor, que estão ligados em paralelo. A saída de sincronização do gerador de função está 

ligada diretamente à entrada do trigger do osciloscópio, conforme mostra a Ilustração 3. 

 

Ilustração 3: Sistema de medição de espessura por ultrassom. 
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O Gerador de função fornece uma onda senoidal de frequência igual a frequência 

nominal do transdutor de ultrassom (neste trabalho, sempre 5 MHz). O sinal gerado está 

configurado no modo burst com 3 ciclos e período de 10 ms de intervalo para cada sequência. 

A amplitude do sinal aplicado é de 20 V medidos pico a pico com alta impedância de saída 

(High Z). 

O sinal proveniente do Gerador de Função é convertido em uma onda mecânica 

longitudinal (ultrassom) pelo transdutor que está posicionado sobre a superfície da placa 

metálica usando uma fina camada de óleo mineral como acoplante. A onda ultrassônica 

percorre o interior da placa até a outra face, onde parte dessa onda é refletida de volta para o 

transdutor de ultrassom, que converte esta onda ultrassônica novamente em um pulso elétrico.  

O pulso elétrico emitido pelo Gerador de Função é lido pelo Osciloscópio, bem como o 

pulso elétrico de retorno emitido pelo transdutor de ultrassom, como pode ser observado na 

Ilustração 5 do próximo item. O intervalo de tempo indicado pelo Osciloscópio entre dois 

pulsos periódicos sucessivos permite a determinação da espessura da placa metálica. Para a 

determinação da espessura foi medida a diferença de tempo de voo ultrassônico do pico 

máximo do primeiro eco e do pico máximo do segundo eco. Isto elimina a espessura da 

camada de acoplamento (casamento de impedância) da face do transdutor. 

Uma visão geral do sistema de medição de espessura por ultrassom pode ser visto na 

Ilustração 4. 

 

  Ilustração 4. Visão geral do sistema de medição de espessura por ultrassom, onde: A= Gerador de 

Funções, B= Osciloscópio, C= Computador, D= Transdutor Ultrassonico, E= Cubo Metálico a ser ensaiado e F= 

Suporte de Sistema de Posicionamento do Transdutor 
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4.3. DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA 

O intervalo de tempo medido entre dois pulsos sucessivos e periódicos medidos na tela 

do osciloscópio representa o tempo de voo da onda mecânica dentro da placa metálica, como 

mostrado na Ilustração 5. Como se trata de um percurso de ida e volta, é necessário a divisão 

do intervalo de tempo por dois. 

 

Ilustração 5. Digitalização dos ecos gerados na tela do osciloscópio. 

 

A velocidade ultrassônica é uma propriedade intrínseca de cada material. Com respeito 

ao aço carbono, a velocidade de propagação ultrassônica nominal é 5920 m/s. Desta forma, a 

velocidade adotada para o Labus e todos os participantes do ensaio de proficiência foi a 

velocidade de propagação ultrassônica padrão do aço. Independentemente do material e das 

características metalográficas reais de cada amostra, ao se arbitrar que se trata de material 

com velocidade de propagação de 5920 m/s, esta informação deverá ser utilizada pelos 

participantes do EP. Assim, um possível erro de ajuste ou de entendimento no protocolo seria 

evitado. Entende-se que o participante seria capaz de ajustar seu medidor para qualquer 

velocidade de propagação, e assumindo a mesma para todas as amostras, isto simplificaria o 

protocolo e a análise dos resultados.  
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Foram feitas medições de espessura em cada placa metálica separadamente, com o 

intuito de se obter um valor de referência para cada uma delas. Foram medidas, portanto, as 

60 placas metálicas antes de serem juntadas para formar os 10 cubos deste trabalho. 

Em posse dos valores das espessuras individuais das placas, foram montados 10 cubos 

diferentes entre si, ou seja, não houve 2 cubos com faces com as mesmas espessuras. 

Infelizmente, o material disponível não permitiu que nenhum cubo tivesse 2 faces com a 

mesma espessura, mas a distribuição das faces (espessuras) foi feita de tal forma que a 

duplicação de faces da mesma espessura em um determinado cubo foi a menor possível.  

Depois que os cubos foram montados, foram realizadas novas medições de espessura em 

cada face de cada cubo para garantir que os resultados obtidos nas medições das placas não 

foram alterados na confecção dos cubos pelo aquecimento do material durante a soldagem. 

O procedimento experimental adotado foi tal que em cada face foram realizadas 2 

leituras em cinco posições distintas (uma em cada canto e uma no meio da face) como pode 

ser visto na Ilustração 6 e realizadas 4 repetições. Foi obtido o valor médio da espessura de 

cada face e avaliado sua respectiva incerteza de medição. 

 

 

Ilustração 6. Esquema de medição dos pontos na placa antes da confecção do cubo e das faces após sua 

confecção. 

Houve duas formas distintas para a determinação das espessuras das placas e 

posteriormente dos cubos: A medição manual, com leitura pela tela do osciloscópio e a 

utilização de planilhas manuais para os cálculos e a medição automatizada, realizada por 
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outro técnico do Labus utilizando um software desenvolvido em Labview, chamado 

Medição_espessura_rev00. Os resultados de espessura e incerteza de medição obtidos 

manualmente foram utilizados para a validação do software Medição_espessura_rev00. Na 

ilustração 7 é apresentado o fluxograma que sintetiza as etapas que foram realizadas neste 

trabalho. 

 

Ilustração 7. Fluxograma das etapas para realização deste trabalho 

 

 

 

Medição das 

Placas: 

Manualmente 

Medição das 

Placas: usando 

Labview 

Confecção dos 

Cubos 

Medição das 

Faces: Labview 

Medição das 

Faces: Manual 

Determinação do Valor de referência e Incerteza 

de Medição antes do envio 

Envio, medição e retorno dos Artefatos pelos 

Organismos Participantes (OIA) 

Medição das 

Faces: Labview 

Medição das 

Faces: Manual 

Determinação do Valor de Referência e Incerteza 

de Medição após o retorno 

Resultados do ensaio de proficiência 



 30 

4.4. CÁLCULO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

 

A incerteza de medição das espessuras foi baseada no guia para a expressão da incerteza 

de medição GUM [8] na sua terceira edição. Esse guia estabelece critérios gerais para o 

cálculo da incerteza de medição e que foram utilizados na adaptação para a determinação da 

incerteza de medição das espessuras das placas do artefato. 

Foram determinadas as incertezas de medição de cada placa utilizada na confecção do 

cubo e depois foram determinadas as incertezas de medição para cada face do cubo já 

montado, tanto nas medições de forma manual como nas medições pelo software Labview. 

Para a incerteza do tipo A foi utilizado o desvio padrão dentre as 4 repetições das 

medidas. Foi utilizada pela equação [8]: 

n

s
ua                                                                     (2) 

Onde: 

aU =  Incerteza do Tipo A 

s = Desvio Padrão 

n = Número de repetições 

 

Para as incertezas do tipo B, foram utilizadas as contribuições apresentadas na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Componentes da incerteza do tipo B 

Componente de incerteza Distribuição de Probabilidade Coeficiente de Sensibilidade 

Resolução do Osciloscópio Retangular v . t 

Exatidão Base de Tempo do 

Osciloscópio 
Retangular v . t 

 

Onde : 

v= velocidade de propagação do material (5920 m/s) 

t = tempo (s) 
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A componente da incerteza do tipo A foi combinada com as componentes de incerteza 

do tipo B, que não são correlacionadas, para a determinação da Incerteza Combinada, 

conforme a seguinte equação: 

 

2

ic uu                                                              (3) 

Onde: 

cu  = Incerteza Combinada. 

iu = Componente de incerteza. 

Com o valor da Incerteza Combinada, foi determinado o Grau de Liberdade Efetivo [8] 

pela equação (4): 

i

i

c

eff

v

yu

yu
V

)(

)(
4

4

                                                      (4) 

Onde: 

effV  = Grau de liberdade efetivo 

)(
4

yuc
 = Incerteza Combinada 

)(4 yui  = Componente de incerteza individual 

iv  = Graus de liberdade individual (n-1) 

Os graus de liberdade provenientes das incertezas do tipo B podem ser considerados 

como tendendo à infinito, pois não se tratam de valores obtidos por medição. 

Para a determinação do coeficiente de abrangência (k) foi utilizada a tabela t de Student. 

Com o valor do coeficiente de abrangência, foi possível determinar a incerteza de medição 

expandida, com probabilidade de 95 %. 

cukU                                                      (5) 

A combinação entre todas as incertezas calculadas para a determinação de uma incerteza 

que abrangesse todos os métodos, os valores das placas e os valores das faces dos cubos foi 

determinada através da equação (6): 

 

2

2

ucmáx
n

s
U                                               (6) 

Onde: 
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s  =  Desvio padrão entre as médias dos valores encontrados 

n  =  Número de repetições 

ucmáx = Maior valor de incerteza combinada. 

 

4.5. PROTOCOLO DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 

 

O protocolo do ensaio de proficiência visa, sobretudo, orientar e uniformizar a 

sistemática com o intuito de garantir que os resultados do ensaio sejam o mais representativos 

da realidade dos organismos participantes. Além disso, o protocolo detalha todo o manuseio 

do artefato para manter sua integridade e consequentemente a garantia de que todos os 

participantes tenham a mesma característica a ser medida.  

O protocolo do ensaio de proficiência foi baseado na norma ABNT NBR 15824:2010 

“Ensaios não destrutivos – Ultrassom – Medição de espessura” [7] que também foi a norma 

de referência para a determinação dos valores de referência para as espessuras das faces dos 

cubos. Ele está disponível na internet, na página de Ensaios de Proficiência do Inmetro [11] 

No item “Metodologia de medição” está descrita toda a parte prática do ensaio de 

proficiência, desde a caracterização e descrição do cubo metálico até a elaboração do relatório 

por parte do organismo participante [11]. 

No sub-item “procedimentos preliminares”, o protocolo cita todos os cuidados prévios 

com que o organismo participante deve ter antes de efetuar as medições no cubo. Nesse item 

podemos destacar as ações referentes à verificação preliminar do medidor de espessura por 

ultrassom, especificamente o ajuste do medidor através da utilização de blocos de referência 

de espessura, numa faixa de 2 até 15 mm. Além disso, o protocolo solicita que todo o método 

de ajuste seja descrito em detalhes no formulário de resultados. 

O protocolo também detalha como a medição da espessura do cubo deve ser feita, outros 

detalhes como o posicionamento do cubo, limpeza, utilização de acoplante também são 

especificados. 

Outra questão abordada é em relação a velocidade ultrassônica. O protocolo determina 

que a velocidade ultrassônica seja fixada em 5920 m/s, idêntica à utilizada na determinação da 

espessura pelo Labus. Com a uniformização da velocidade, procura-se garantir que os valores 

medidos de espessura sejam comparativamente iguais, sendo apenas o tempo de vôo uma 

variável que possa influenciar nos resultados obtidos, conforme descrito no item 3.2 deste 

trabalho. 
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Quanto a posição das medições na face do cubo, o protocolo descreve os mesmos pontos 

que foram medidos para a determinação da espessura de referência das faces do cubo (item 

3.2 deste trabalho), garantindo assim a homogeneidade dos resultados, conforme a norma ISO 

IEC 17043:2010 [12] abordada no item 2.3 deste trabalho. 

O protocolo estabelece que o participante deve realizar duas leituras consecutivas em 

cada uma das cinco posições estabelecidas na face do cubo. Em cada leitura o transdutor deve 

ser desacoplado e reacoplado novamente. Além disso, o protocolo alerta que se a diferença 

entre duas leituras consecutivas for superior à 0,2 mm as leituras nesse ponto devem ser 

descartadas e realizadas novamente. Se essa condição não prevalecer, o protocolo indica que 

as células da planilha referentes a essa posição da face não sejam preenchidas e que a situação 

seja relatada no relatório de medição. 

Devem ser realizadas 4 repetições das medições das faces do cubo, sendo que antes de 

iniciar uma nova repetição o protocolo determina que o equipamento de medição seja 

desligado e seja feita uma limpeza completa das faces do cubo. Isso garante que as condições 

sejam diferentes entre as repetições. Uma nova repetição do ciclo de leituras só poderá ocorrer 

após meia hora após o termino da medição anterior. 

Ao fim, o participante deve emitir um relatório contendo diversas informações 

referentes as medições feitas, a identificação dos equipamentos utilizados na medição, 

condições ambientais, blocos de referência utilizados e resultados das leituras efetuadas. 

Com base nos relatórios emitidos pelos participantes é possível a conclusão e análise do 

resultado do ensaio de proficiência. 

 

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados provenientes dos organismos participantes e do Labus foram avaliados por 

diversos métodos estatísticos com o objetivo de verificar a eficácia e a comparabilidade dos 

métodos de medição aplicados pelos participantes do ensaio de proficiência [12]. 

Para a avaliação dos resultados encontrados pelo Labus antes e depois do envio dos 

artefatos para os organismos participantes como forma de avaliar a estabilidade dos artefatos e 

se, de algum modo, os artefatos não sofreram qualquer degradação, intempérie ou alteração 

em suas propriedades físicas foi utilizado o método do Erro Normalizado, descrito na equação 

(7) como parâmetro de avaliação dos resultados. 
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22

FinalIncial

Finalinicial

n

uu

VV
E                                                  (7) 

Onde: 

nE = Erro Normalizado 

inicialV = Valor medido antes do envio. 

FinalV = Valor medido após o envio. 

Incialu = Incerteza de medição referente à medição antes do envio. 

Finalu = Incerteza de medição referente à medição após o envio. 

Como regra, os valores são compatíveis se o Erro normalizado for igual ou menor que 1, 

se o resultado encontrado para o Erro Normalizado for maior que a unidade, os resultados são 

incompatíveis entre si [12]. 

Para verificar a homogeneidade entre os valores encontrados para as incertezas de 

medição dos resultados antes e depois da medição pelos organismos participantes será 

utilizado o teste de Fischer [17]: 

Para uma determinada condição de homogeneidade entre variâncias, temos que: 

tabeladocalculado FF                                                       (8) 

Onde: 

2

2

2

1

u

u
Fcalculado                                                          (9) 

Isto sendo válido para: 

21 uu                                                             (10) 

Sendo 1u  e 2u  as incertezas de medição expandidas provenientes dos resultados 

encontrados pelo Labus, sendo u1 o maior valor de incerteza expandida. 

O tabeladoF  é função dos graus de liberdade de ambas incertezas de medição e é obtido 

pela tabela estatística correspondente ou através de programa de computador específico.  

Para a avaliação dos resultados provenientes dos organismos participantes será adotado 

o método z-score, também citado pela norma ISO IEC 17043:2010 como uma alternativa para 

comparação dos resultados. 

Duas variações do método z-score foram utilizadas nesse trabalho. A primeira variação 

do método é pela avaliação dos resultados pela incerteza de medição da referência. Esse 

método de avaliação está descrito no protocolo do ensaio de proficiência como critério de 

avaliação dos resultados e está descrito no protocolo do ensaio [11]. 
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O método z-score utilizando a incerteza de medição dos resultados do Labus é 

determinado pela seguinte equação (11): 

ref

reflab

u

VV
z                        (11) 

Onde: 

labV = Valor encontrado pelo organismo participante; 

refV = Valor encontrado pelo Labus (Referência); 

refu = Incerteza de medição expandida dos resultados encontrados pelo Labus (95% 

probabilidade). 

O valor de referência (Vref) é a média aritmética entre as médias de referência 

encontradas antes e depois da medição pelo organismo participante. 

Já a incerteza de medição expandida de referência (uref) foi obtida através da seguinte 

equação: 

21

2211 uu
uref                                                     (12) 

Onde: 

1 , 2 = graus de liberdade das incertezas de medição expandidas; 

1u , 2u = Incertezas de medição expandidas (antes de depois do envio); 

Outra variação do método z-score adotada neste trabalho permite a comparação de 

resultados utilizando o desvio padrão experimental das medições, o que se aplica nesse ensaio 

de proficiência já que os organismos participantes não calculam a incerteza de medição. Essa 

variação pode oferecer um contraponto aquela utilizada pelo protocolo do ensaio de 

proficiência como forma de avaliação dos resultados. 

Assim, pela avaliação do z-score utilizando o desvio padrão do ensaio, a equação do z-

score seria: 

VrefVlab
z                                                                    (13) 

Onde σ representa o desvio padrão do ensaio de proficiência e é determinado pela 

seguinte equação (14): 

fLab

ffLabLab

Re

2

ReRe

2

                                                         (14) 

Onde: 
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σLab= Desvio padrão dos resultados do organismo participante; 

σRef= Desvio padrão dos resultados da referência; 

νLab= Graus de liberdade do organismo participante. 

νRef= Graus de liberdade da referência. 

Como critério de análise dos resultados obtidos pelo z-score, temos [11]: 

-  z ≤ 2: Os resultados podem ser considerados satisfatórios, 

-  2<z≤3: Os resultados são parcialmente aceitáveis, mas com precaução. 

-  z>3: Os resultados são inaceitáveis. 

Como método alternativo, não descrito na norma ISO IEC 17043:2010, será utilizado o 

intervalo de confiança [17] para verificar se as médias dos valores encontrados pelo Labus-

Inmetro (referência) e pelos organismos participantes são homogêneas entre si, reforçando o 

método z-score. A equação que define o intervalo de confiança é (15): 

fLab

fLab

pv
nn

nn
tVrefVlab

Re

Re

,                                             (15) 

Onde: 

t= Distribuição “t de student” para “ ”graus de liberdade com “p” de probabilidade. 

nLab= Numero de medições realizadas pelo organismo participante. 

nRef= Número de medições realizadas pela referência. 

Foi adotado 95% de probabilidade para a comparação dos resultados. 

As médias serão consideradas homogêneas para uma probabilidade de 95% desde que 

seu intervalo de confiança contenha o valor zero. 
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5. RESULTADOS DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 

 

Os resultados aqui analisados fazem parte da 1ª rodada de um amplo programa de ensaio 

de proficiência promovido pela Dicep – Divisão de comparações interlaboratoriais e ensaios 

de proficiência de acordo com o protocolo n°007 de 2012 [11]. Nesta 1ª rodada, 10 

participantes realizaram as medições de espessura nos 10 cubos metálicos, gerando assim um 

conjunto de 6 medições de espessura para cada organismo participante (uma para cada face). 

De acordo com os resultados obtidos pelos organismos participantes no ensaio de 

proficiência é possível comparar estes resultados com os resultados obtidos pelo Labus 

através dos métodos estatísticos descritos no item 4.6 deste trabalho. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Como já foi mencionado, a comparação entre os resultados obtidos pelo Labus antes dos 

cubos serem enviados aos organismos participantes e após o retorno destes será feito pelo 

método do Erro Normalizado. Para a comparação dos resultados entre os organismos 

participantes e o Labus será utilizado o z-score. Com duas variações: o desvio padrão do 

conjunto e a incerteza de medição expandida proveniente dos resultados do Labus. 

Dos 10 participantes previstos para a 1ª rodada, dois deles não enviaram seus resultados 

e se abstiveram do ensaio de proficiência. A ocorrência de abstenção em ensaios de 

proficiência é considerada normal. Ficando a tratativa desses casos com a Dicep. 

Os resultados completos estão demonstrados no anexo 1 desse trabalho, onde são 

colocados os valores de espessura encontrados pelos organismos participantes e pelo Labus 

(antes e depois do envio dos artefatos). Nas tabelas de resultados também estão demonstrados 

os desvios padrão das medições e a incerteza de medição calculada para os resultados do 

Labus. Resumidamente, os resultados do ensaio de proficiência são apresentados na tabela 2: 
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Tabela 2: Resumo dos resultados do ensaio de proficiência. 

  Faces  

 Métodos A B C D E F Resultado 

Participante 1 

z-score (Incert Med.) 1,5 0,1 0,5 1,2 0,5 1,3 Satisfatório 

z-score (Desvio Pad.) 3,9 0,1 2,6 7,1 1,8 2,6 Insatisfatório 

Intervalo de confiança FALSO VERDADEIRO FALSO FALSO FALSO FALSO Insatisfatório 

Participante 2 

z-score (Incert Med.) 1,2 0,8 4,4 1 2,3 1,9 Insatisfatório 

z-score (Desvio Pad.) 5,9 6,3 31,8 4,6 16 8,1 Insatisfatório 

Intervalo de confiança FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO Insatisfatório 

Participante 3 

z-score (Incert Med.) 0,3 0,5 1,3 0,4 1,5 0,9 Satisfatório 

z-score (Desvio Pad.) 0,3 0,5 1,1 0,6 0,9 1,1 Satisfatório 

Intervalo de confiança VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO Satisfatório 

Participante 4 

z-score (Incert Med.) 0,1 4,9 2,9 34 1,3 2,5 Insatisfatório 

z-score (Desvio Pad.) 1,5 4,8 2,4 32,7 10,2 22,8 Insatisfatório 

Intervalo de confiança FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO Insatisfatório 

Participante 5 

z-score (Incert Med.) 1,3 1,9 0,7 2,9 0,8 0,6 Satisfatório 

z-score (Desvio Pad.) 12 10,2 0,9 26,5 23,1 0,6 Insatisfatório 

Intervalo de confiança FALSO FALSO VERDADEIRO FALSO FALSO VERDADEIRO Insatisfatório 

Participante 6 

z-score (Incert Med.) 1,3 0,9 5 1,1 1,7 2,6 Insatisfatório 

z-score (Desvio Pad.) 19,7 8,4 36,3 13,7 20,9 2,4 Insatisfatório 

Intervalo de confiança FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO Insatisfatório 

Participante 7 

z-score (Incert Med.) 11 0,7 1 2 8 2 Insatisfatório 

z-score (Desvio Pad.) 2,5 0,3 1,1 1,2 2 0,8 Satisfatório 

Intervalo de confiança FALSO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO VERDADEIRO Insatisfatório 

Participante 8 

z-score (Incert Med.) 3,9 3,4 0,9 2,1 0,6 3,3 Insatisfatório 

z-score (Desvio Pad.) 4,3 14,7 5 7,7 1,2 5,1 Insatisfatório 

Intervalo de confiança FALSO FALSO FALSO FALSO VERDADEIRO FALSO Insatisfatório 

 

Numa simples análise da Tabela 2 apenas um participante (referente ao Participante 3) 

teve seus resultados aprovados pelos métodos de z-score (ambas variações) e Intervalo de 

confiança. Também é possível identificar que a análise pelo Intervalo de confiança é um 

pouco mais rígida que o obtido pelo z-score avaliado pelo desvio padrão (Participante 1, faces 

“C”, “E” e “F”; Participante 4- faces “A” e “C”, Participante 6- face “F” e Participante 7, 

faces “A” e “E”) . 

Considerando apenas os resultados pelo método z-score, é possível identificar que a 

avaliação utilizando a incerteza de medição é mais condescendente que a avaliação feita 

utilizando o desvio padrão combinado das medições. Na avaliação pela incerteza de medição 

temos 3 aprovações de todas as faces (Participantes 1,3 e 5), enquanto que pela avaliação pelo 

desvio padrão combinado apenas os participantes 3 e 8 que mediu o Participante 8 forami 

aprovados totalmente. 

Numa análise gráfica dos resultados, podemos verificar a concordância ou a 

discordância entre um valor de referência e um valor medido por um participante.  
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Na Ilustração 7 (a) e (b) é demonstrado um exemplo do comportamento entre o valor de 

referência e o valor medido. Foi possível identificar os valores médios da referência e do 

valor medido pelo participante bem como o intervalo que compreende os respectivos desvios 

padrão das leituras. 

 

Ilustração 7: Representação dos valores medidos e sua dispersão, (a) Participante 1 – Face B; (b) 

Participante 1 – Face D. 

Pelo z-score avaliado pelo desvio padrão,  na Ilustração 7 (a) há uma concordância entre 

os valores (z-score igual à 0,1) enquanto na Ilustração 7 (b)  há divergência nos resultados 

encontrados, refletido no z-score equivalente à 7,1. 

Já pelo z-score avaliado pela incerteza de medição, a Ilustração 7 (a) demonstra que 

ambos valores estão cobertos pelos limites da incerteza de medição (z-score igual à 0,1) 

enquanto na Ilustração 7 (b) o valor médio encontrado pelo organismo participante está fora 

do intervalo compreendido pela incerteza de medição (z-score igual à 1,2, parcialmente 

aceito). 

Em relação as características dos medidores de espessura por ultrassom, informadas 

pelos participantes nos relatórios de medição, podemos destacar a resolução dos indicadores 

de espessura. Foram detectadas duas categorias de resolução: 0,01 mm e 0,1 mm, sendo que a 

maioria dos indicadores de espessura eram de 0,1 mm de resolução. Como a resolução dos 

indicadores influencia diretamente no desvio padrão das leituras, esperava-se que aqueles cuja 

resolução é de 0,1 mm seriam mais beneficiados pelo método z-score avaliado pelo desvio 
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padrão, porém, apenas dois participantes (Participante 3 e 7) foram aprovados totalmente 

nesse método. 

Em relação as espessuras medidas, podemos avaliar os resultados por categorias de 

valores nominais de espessura, conforme a Tabela 3: 

Tabela 3: Índice de acertos por categoria de espessuras nominais 

Categoria de 

valores Nominais 

(mm) 

Número Total de 

Faces Medidas 

% de Acertos: Z-score 

avaliado pela Incerteza 

de Medição. 

% de Acertos: Z-score 

avaliado pelo Desvio 

Padrão Combinado. 

2 a 3 6 83,3 16,7 

3 a 4 16 93,8 50,0 

4 a 6 10 100,0 60,0 

6 a 8 5 60,0 0,0 

8 a 9 3 66,7 100,0 

9 a 12 3 33,3 66,7 

12 a 13 5 60,0 40,0 

 

Nas Ilustrações 8 e 9 foi possível avaliar mais facilmente a distribuição de acertos por 

categorias de espessuras nominais. 
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Ilustração 8: Índice de acertos por categorias de espessuras nominais (Incerteza de Medição). 
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% Acerto (z-score avaliado pelo Desvio Padrão)
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Ilustração 9: Índice de acertos por categorias de espessuras nominais (Desvio Padrão Combinado). 

 

Pela análise da Ilustração 8, onde a avaliação do z-score é feita pela incerteza de 

medição, os valores de espessuras nominais menores possuem um índice de aprovação maior 

que os valores acima de 6,3 mm. É necessário levar em conta que o z-score é calculado por 

um denominador cujo valor utilizado foi a incerteza de medição e praticamente é o mesmo 

para todas as faixas de espessura (aproximadamente 0,03 mm) ocasionando uma cobertura 

proporcional maior para os baixos valores de espessura que os maiores valores. 

Observando a Ilustração 9, o índice de acerto é um pouco maior em valores de 

espessuras nominais maiores, onde o efeito do desvio padrão é mais significante e influenciou 

positivamente no resultado. A exceção a regra foi a faixa de espessura de 6,3 mm, onde houve 

a menor quantidade de desvios padrão significativamente baixo ou nulo o que provocou um 

índice de acerto de 0%. Sendo assim, não é possível afirmar confiavelmente qualquer 

comportamento sobre os resultados dessa ilustração. 

Outra variável implícita, porém considerável para o resultado do ensaio é relativo aos 

blocos padrão de espessura utilizados pelos organismos para efetuarem o ajuste da leitura dos 

medidores de espessura. De acordo com os dados informados pelos Organismos Participantes 

podemos analisar a seguinte tabela: 
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Tabela 4: Padrões de calibração. 

Participantes Descrição do Padrão Faixa de Medição 

1 * Bloco Escalonado 2 até 14 mm 

2 Bloco Escalonado 2 até 20 mm 

3 * Bloco Padrão 5 mm 

4 Bloco Escalonado 5 até 20 mm 

5 * Bloco Padrão 5 mm 

6 Bloco Padrão 5mm 

7 * Bloco Escalonado 4 até 20 mm 

8 Bloco Escalonado 1,5 até 8 mm 

* Participantes com maiores índices de acertos (Tabela 2) 

 

Apesar de suma importância, os padrões de calibração dos medidores de espessura 

aparentemente não influenciaram decisivamente os resultados do ensaio de proficiência, pois 

dos quatro participantes com índice satisfatório totalmente em qualquer avaliação do z-score, 

dois deles utilizaram apenas um bloco padrão de 5 mm para cobrir toda a faixa de medição do 

ensaio. 

Outro fator a ser analisado é o erro de medição [18]. Como se trata de ensaio de medição 

de espessura de equipamentos para o transporte rodoviário de produtos perigosos onde o valor 

especificado de espessura não deve ser menor que um valor mínimo determinado. Partindo 

dessa premissa, se todos os participantes tendessem a um erro de medição negativo, ou seja, 

acusam uma espessura menor que aquela considerada de referência, os participantes estarão 

reprovando equipamentos considerados bons ao invés de aprovarem equipamentos 

considerados ruins, o que diante da importância da medição seria bem razoável, já que 

reprovar equipamentos bons (com a certeza de que os equipamentos ruins também seriam 

reprovados) seria mais aceitável que aprovar equipamentos ruins. Pelos resultados 

apresentados não é possível considerar que essa situação ocorra.  

 A Ilustração 10 representa os erros de medição encontrados no ensaio de proficiência: 
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Erro de medição por Organismos Participantes (OI)
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Ilustração 10: Erros encontrados no ensaio de proficiência. 

 

Pela análise da Ilustração 10, foi possível encontrar um certo equilíbrio nos erros de 

medição positivos (passível de aprovar equipamentos ruins) e negativos (passível de reprovar 

equipamentos bons). 

 

5.2 ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO 

 

Os resultados do ensaio não foram satisfatórios em modo geral e nada pode ser atribuído 

claramente como causa de resultados insatisfatórios, em vista disso, a compreensão da 

variação da medição deve ser considerada como um passo fundamental na solução básica de 

problemas [19]. 

Entendendo um sistema de medição, tal como a medição de espessura por ultrassom, 

como um conjunto formado por instrumentos de medição, padrões, operações, métodos, 

pessoal, ambiente e premissas utilizadas para quantificar uma determinada característica [19], 

no caso a espessura, permite uma avaliação mais abrangente para um problema como o 

resultado deste ensaio de proficiência. 

Considerando que a condição de reprodutibilidade, ou seja, a condição de medição num 

conjunto de condições, as quais compreendem diferentes locais, diferentes operadores, 

diferentes sistemas de medição e medições repetidas no mesmo objeto [18], estejam com 

sérios problemas de variabilidade como demonstrado nos resultados desse ensaio de 

proficiência, podemos avaliar as seguintes causas de baixa reprodutibilidade [19]: 
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- Variação entre instrumentos: podemos atribuir isso ao fato dos instrumentos utilizados 

para a medição de espessura não serem calibrados por um laboratório acreditado, limitando-se 

apenas à calibração dos padrões de espessura. A linearidade, precisão e exatidão dos 

instrumentos de medição não podem ser determinadas apenas com o ajuste da indicação do 

medidor de espessura pelo bloco padrão. 

- Variação entre padrões: como demonstrado na tabela 4, existe uma gama de padrões 

utilizados pelos participantes do ensaio de proficiência que estão calibrados, muitas vezes sem 

uma rastreabilidade condizente com a importância da medição. 

- Variação entre métodos de medição: englobando métodos de ajuste dos instrumentos e 

as particularidades de cada modelo. Podemos incluir nesse item a utilização de padrões de 

calibração para os medidores fora da faixa de medição, por exemplo, a medição de espessuras 

de aproximadamente 12 mm quando o padrão de calibração tem uma espessura de 5 mm. 

- Variação entre avaliadores: Diferença média entre avaliadores causada por 

treinamento, técnica, habilidade e experiência. 

Levando em conta o tipo de medição a quem o sistema de medição abordado nesse 

ensaio de proficiência, o ensaio de espessura de equipamentos rodoviários, onde existe uma 

especificação mínima para aprovação do equipamento [1] e pelos resultados desse ensaio de 

proficiência, pode ser estabelecido um valor mínimo de segurança, maior que o previsto na 

portaria n° 91 para que não ocorra situações de aprovação de equipamentos ruins ou 

reprovação de equipamentos bons. 
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6. CONCLUSÃO 

Todo o trabalho foi fundamentado num ensaio de proficiência como forma de verificar a 

confiabilidade metrológica em medição de espessura por ultrassom, cuja necessidade é o 

atendimento da portaria Inmetro n° 91, para os regulamentos técnicos da qualidade no que 

tange a inspeção de equipamentos rodoviários, mais especificamente os ensaios não 

destrutivos para a medição de espessura destes equipamentos. 

No item 1 foi apresentado a portaria Inmetro n°91, seu impacto sobre os Organismos de 

Inspeção Acreditados e consequentemente sobre suas atividades de END, além disso é feito 

um panorama geral dos ensaios não destrutivos no Brasil e dos organismos que representam 

essa atividade. É citada a necessidade da confiabilidade metrológica nas atividades de END e 

a proposição a quem esse trabalho se baseia: um ensaio de proficiência em medição de 

espessura por ultrassom. 

No item seguinte é feita uma análise das normas e da normalização envolvida em 

avaliação da conformidade, de medição de espessura e de ensaios de proficiência. 

Na fundamentação teórica, relativa ao item 3 deste trabalho, são abordados os ensaios 

por ultrassom de maneira geral e especificamente sobre a medição de espessura. São expostas 

as definições de ondas ultrassônicas, de velocidade de propagação em um meio físico, como 

essas ondas ultrassônicas são geradas e recebidas por um elemento fundamental: O transdutor 

de ultrassom. Como parte da teoria é explanada o método de pulso-eco e sua aplicação na 

medição de espessura por ultrassom. 

No item 4, materiais e métodos, são descritos todos os aparatos e metodologia utilizados 

para a realização do ensaio de proficiência. O cubo metálico é descrito em sua forma e 

propósito. Para a determinação da espessura das faces dos cubos são descritos os 

equipamentos de medição utilizados e a metodologia empregada para tal, desde o emprego de 

um software dedicado, das posições de medição nas faces do cubo e do número de repetições 

realizadas. Também é apresentado um fluxograma das etapas para a realização do trabalho. 

No mesmo item é apresentada a sistemática para a determinação da incerteza de 

medição das espessuras das faces do cubo, baseada no guia para a expressão da incerteza de 

medição (GUM). 

O detalhamento do protocolo do ensaio de proficiência também é feito no item 4, bem 

como as ferramentas estatísticas que serão utilizadas para a avaliação dos resultados 

provenientes dos organismos participantes e do Labus. 
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No item 5 são mostrados os resultados do ensaio de proficiência de acordo com os 

métodos estatísticos citados no item 4. Num âmbito geral os resultados não foram 

satisfatórios, ocorrendo que apenas um participante dentre os oito que efetivamente 

participaram foi aprovado em todos os métodos estatísticos utilizados. Já pela avaliação 

utilizada pela Dicep, o z-score avaliado pela incerteza de medição, o índice de aprovação foi 

de 37,5 % (três participantes acertaram). Tendo como objetivo analisar a competência dos 

participantes em realizar medições de espessura por ultrassom, a conclusão foi um quadro 

crítico que deve ser avaliado como um sistema de medição dependente dos operadores, 

métodos, equipamentos de medição e que precisa ser aperfeiçoado. 

Tendo em vista que o Labus mediu as espessuras dos cubos antes e depois do envio 

destes aos participantes e que esses resultados de antes e depois foram comparados pelo 

método do Erro Normalizado e do teste de Fischer (disponíveis nos anexos) conclui-se que os 

cubos se mostraram estáveis em sua característica de espessura e o método de medição do 

Labus demonstrou uma boa precisão intermediária (En < 1). 

Os resultados destoantes dos participantes em relação à referência não puderam ser 

tomados com reserva, onde seria possível admitir os erros sistemáticos desde que esses erros 

permitissem que peças aprovadas fossem consideradas como reprovadas (erro sistemático 

negativo em relação à referência), mas, ao invés disso, não foi constatado uma uniformidade 

nesse quesito, conforme está demonstrado na ilustração 10. 

Em relação aos blocos escalonados e blocos padrão de espessura, o resultado deste 

ensaio de proficiência corrobora a necessidade da calibração desses blocos padrão. Além 

disso, é necessária a revisão do treinamento de pessoal, já que houve participantes que 

utilizaram apenas um bloco padrão para medir toda a faixa de medição empregada nesse 

ensaio de proficiência, contrariando o descrito na norma ABNT NBR 15824. 

Outra questão é que os sistemas de medição de espessura por ultrassom também devem 

ser calibrados e não apenas os blocos padrão de espessura, conforme foi constatado pelos 

relatórios de ensaio enviados pelos participantes. Ter todo o sistema de medição calibrado e 

com rastreabilidade comprovada é de suma importância para a confiabilidade das medições 

realizadas. 

É importante ressaltar que os Organismos de Inspeção Acreditados passem a apresentar 

os resultados de medição com suas respectivas incertezas de medição. Isso acarretará numa 

maior confiança nos resultados e nos limites de medição de cada OIA, representado por sua 

melhor capacidade de medição. 
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Em relação ao tratamento estatístico dos resultados, observou-se que o método z-score 

avaliado pelo desvio padrão não é um bom indicativo de qualidade dos resultados, pois de 

maneira geral a incerteza do tipo B predomina sobre a incerteza do tipo A no cálculo da 

incerteza combinada, resultando em um número maior de reprovações por esse método. 

Outra conclusão possível é que menores espessuras possuem maior índice de acerto 

quando analisadas pelo método z-score avaliado pela incerteza de medição, isso é devido ao 

fato que a incerteza de medição é praticamente a mesma sobre toda a faixa de espessuras e 

proporcionalmente ela é mais representativa nas faixas de espessuras menores, conforme 

demonstrado na ilustração 8. 

Já a ilustração 9 demonstra o contrário: o z-score avaliado pelo desvio padrão possui um 

índice de acerto maior nas faixas maiores de espessura, isso é possível pelo fato que os 

medidores de espessura por ultrassom apresentam uma maior variação na leitura em faixas de 

espessura maiores, traduzindo num desvio padrão maior e aumentando o índice de acerto. 

Porém, pelo índice de acerto nulo na faixa de 6 a 8 milímetros, não é possível afirmar 

qualquer comportamento confiavelmente.  

Ainda se tratando das espessuras dos cubos, foi constatado que uma distribuição mais 

uniforme das espessuras seria desejável, pois a grande maioria das faces dos cubos possui 

uma faixa de espessura considerada baixa, conforme está demonstrado na tabela 3. 

Como forma sugestiva ao Organismo de Acreditação afim de se melhorar a 

confiabilidade das medições de espessura por ultrassom, pode-se considerar que: 

a) Devem-se realizar as calibrações dos blocos padrão de espessura utilizados pelos 

OIA. Pelos dados apresentados pelos OIA nos relatórios de medição apenas 

alguns deles calibraram seus blocos padrões de espessura; 

b) Também é necessária a calibração dos medidores de espessura por ultrassom em 

laboratórios acreditados; 

c) É imprescindível um treinamento para os técnicos avaliadores dos OIA nas 

normas técnicas pertinentes. Este tipo de treinamento pode ser oferecido pelo 

Labus, em acordo com a Diois/Cgcre; 

d) Seja obrigatório para os técnicos executores das inspeções sejam inspetores de 

categoria N1, no mínimo, certificado por OPC (Organismo de Certificação de 

Pessoas) apropriado; 

e) Realização periódica de Ensaios de Proficiência de participação obrigatória com 

periodicidade não superior a três anos, promovida pelo Inmetro e com 

Coordenação Técnica da Dimci/Inmetro. 
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ANEXO 1 

 

1. RESULTADOS GERAIS DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 

Os resultados das medições realizadas pelo labus, antes e depois do envio (Valor de 

Referência Inicial e Final), os valores médios, desvio padrão e a combinação das incertezas 

também estão demonstradas no final da tabela de resultados. Os valores medidos pelos OIA 

estão após os Valores de Referência precedidos pelos Valores de Referência Finais. 

Nas tabelas de análise estatística estão todos os métodos analíticos utilizados neste 

trabalho bem como os resultados encontrados pela análise. 
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I. PARTICIPANTE 1 

Tabela 1a): Resultados das medições 

PARTICIPANTE 1 Faces 1A 1B 1C 1D 1E 1F 

V. Referência 
(Inicial) 

Media (mm) 4,771 8,026 3,233 2,054 3,054 12,493 

Desvio Padrão (mm) 0,0012 0,0021 0,0012 0,0034 0,0050 0,0017 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 1916431 227310 1943782 32402 6925 524068 

V. Medido OI 
Media (mm) 4,719 8,031 3,216 2,094 3,037 12,534 

Desvio Padrão (mm) 0,0186 0,0108 0,0101 0,0074 0,0103 0,0235 

V. Referência 
(Final) 

Media (mm) 4,771 8,03 3,235 2,054 3,052 12,49 

Desvio Padrão (mm) 0,0026 0,0093 0,0029 0,0025 0,0057 0,0088 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,035 0,034 0,034 0,034 0,035 

Graus de Liberdade 92984 639 58505 112608 3988 785 

Média V. de Referência 4,771 8,028 3,234 2,054 3,053 12,4915 

Desvio Padrão combinado 0,0020 0,0067 0,0022 0,0030 0,0054 0,0063 

Incerteza de Medição combinada (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Tabela 1b): Análise Estatística 

Método de Análise 1A 1B 1C 1D 1E 1F 

Erro Normalizado (En.) 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Teste de 
F 

F Calculado 1,0000 1,0294 1,0000 1,0000 1,0000 1,0294 

F Tabelado 1,0079 1,0993 1,0098 1,0148 1,0475 1,0889 

Critério: F Calc < F Tab. VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO 

z-score 
Critério: Incerteza Combinada 1,5 0,1 0,5 1,2 0,5 1,3 

Critério: Desvio Padrão Combinado 3,9 0,1 2,6 7,1 1,8 2,6 

Intervalo 
de 

confiança 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LS -0,030 0,018 -0,006 0,049 -0,003 0,071 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LI -0,074 -0,012 -0,030 0,031 -0,029 0,014 

Análise Numérica (LI<0<LS) FALSO VERDADEIRO FALSO FALSO FALSO FALSO 
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II. PARTICIPANTE 2 

Tabela 2a): Resultados das medições 

PARTICIPANTE 2 Faces 2A 2B 2C 2D 2E 2F 

V. Referência 
(Inicial) 

Media (mm) 6,354 2,056 9,574 3,257 4,606 3,260 

Desvio Padrão (mm) 0,0015 0,0028 0,0016 0,0057 0,0015 0,0038 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 743906 65298 633742 4167 927665 20076 

V. Medido OI 
Media (mm) 6,393 2,083 9,723 3,29 4,685 3,325 

Desvio Padrão (mm) 0,0096 0,0050 0,0050 0,0082 0,0058 0,0100 

V. Referência 
(Final) 

Media (mm) 6,351 2,058 9,572 3,257 4,605 3,263 

Desvio Padrão (mm) 0,0044 0,0021 0,0061 0,0066 0,0056 0,0042 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 11195 212392 3088 2355 4477 13224 

Média V. de Referência 6,353 2,057 9,573 3,257 4,606 3,262 

Desvio Padrão combinado 0,0033 0,0025 0,0045 0,0061 0,0041 0,0040 

Incerteza de Medição combinada (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Tabela 2b): Análise Estatística 

Método de Análise 2A 2B 2C 2D 2E 2F 

Erro Normalizado (En.) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Teste de 
F 

F Calculado 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

F Tabelado 1,0225 1,0105 1,0434 1,0621 1,0358 1,0264 

Critério: F Calc < F Tab. VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO 

z-score 
Critério: Incerteza Combinada 1,2 0,8 4,4 1,0 2,3 1,9 

Critério: Desvio Padrão Combinado 5,9 6,3 31,8 4,6 16,0 8,1 

Intervalo 
de 

confiança 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LS 0,052 0,032 0,158 0,045 0,088 0,076 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LI 0,029 0,020 0,142 0,021 0,071 0,051 

Análise Numérica (LI<0<LS) FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 
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III. PARTICIPANTE 3 

 

Tabela 3a): Resultados das medições 

PARTICIPANTE 3 Faces 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

V. Referência 
(Inicial) 

Media (mm) 3,263 4,767 2,062 9,573 3,264 4,608 

Desvio Padrão (mm) 0,0008 0,0011 0,0031 0,0006 0,0009 0,0006 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 8737304 2672891 45627 23540910 5074741 33091778 

V. Medido OI 
Media (mm) 3,273 4,785 2,108 9,585 3,313 4,578 

Desvio Padrão (mm) 0,0421 0,0507 0,0538 0,0342 0,0797 0,0450 

V. Referência 
(Final) 

Media (mm) 3,263 4,768 2,066 9,571 3,262 4,612 

Desvio Padrão (mm) 0,0030 0,0053 0,0073 0,0046 0,0024 0,0047 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 50172 5497 1579 9556 127607 8803 

Média V. de Referência 3,263 4,7675 2,064 9,572 3,263 4,61 

Desvio Padrão combinado 0,0022 0,0038 0,0056 0,0033 0,0018 0,0033 

Incerteza de Medição combinada (95%) 0,034 0,0340 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Tabela 3b): Análise Estatística 

Método de Análise 3A 3B 3C 3D 3E 3F 

Erro Normalizado (En.) 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 

Teste de 
F 

F Calculado 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

F Tabelado 1,0105 1,0322 1,0624 1,0243 1,0066 1,0253 

Critério: F Calc < F Tab. VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO 

z-score 
Critério: Incerteza Combinada 0,3 0,5 1,3 0,4 1,5 0,9 

Critério: Desvio Padrão Combinado 0,3 0,5 1,1 0,6 0,9 1,1 

Intervalo 
de 

confiança 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LS 0,059 0,076 0,106 0,053 0,142 0,020 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LI -0,039 -0,041 -0,018 -0,027 -0,042 -0,084 

Análise Numérica (LI<0<LS) VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO 
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IV. PARTICIPANTE 4 

 

Tabela 4a): Resultados das medições 

PARTICIPANTE 4 Faces 4A 4B 4C 4D 4E 4F 

V. Referência 
(Inicial) 

Media (mm) 4,606 12,491 3,253 2,068 6,346 3,238 

Desvio Padrão (mm) 0,0021 0,0016 0,0029 0,0032 0,0016 0,0009 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 207260 593396 56811 41197 709237 5335449 

V. Medido OI 
Media (mm) 4,600 12,325 3,350 3,225 6,300 3,325 

Desvio Padrão (mm) 0,000 0,050 0,058 0,050 0,000 0,000 

V. Referência 
(Final) 

Media (mm) 4,603 12,494 3,252 2,067 6,344 3,24 

Desvio Padrão (mm) 0,0035 0,0027 0,0012 0,0042 0,0085 0,0074 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,035 0,034 

Graus de Liberdade 26751 77394 1874659 13802 874 1511 

Média V. de Referência 4,605 12,493 3,253 2,068 6,345 3,239 

Desvio Padrão combinado 0,0029 0,0022 0,0022 0,0037 0,0061 0,0053 

Incerteza de Medição combinada (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Tabela 4b): Análise Estatística 

Método de Análise 4A 4B 4C 4D 4E 4F 

Erro Normalizado (En.) 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teste de 
F 

F Calculado 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0294 1,0000 

F Tabelado 1,0153 1,0089 1,0100 1,0232 1,0839 1,0628 

Critério: F Calc < F Tab. VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO 

z-score 
Critério: Incerteza Combinada 0,1 4,9 2,9 34,0 1,3 2,5 

Critério: Desvio Padrão Combinado 1,5 4,8 2,4 32,7 10,2 22,8 

Intervalo 
de 

confiança 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LS -0,001 -0,110 0,164 1,215 -0,038 0,092 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LI -0,008 -0,225 0,031 1,100 -0,052 0,080 

Análise Numérica (LI<0<LS) FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 
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V. PARTICIPANTE 5 

 

Tabela 5a): Resultados das medições 

PARTICIPANTE 5 Faces 5A 5B 5C 5D 5E 5F 

V. Referência 
(Inicial) 

Media (mm) 6,355 3,268 4,737 12,503 2,07 3,224 

Desvio Padrão (mm) 0,0011 0,0045 0,0047 0,0035 0,0020 0,0017 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 2677283 9944 8847 27902 269379 474822 

V. Medido OI 
Media (mm) 6,400 3,330 4,758 12,600 2,100 3,245 

Desvio Padrão (mm) 0,0000 0,0082 0,0479 0,0000 0,0000 0,0480 

V. Referência 
(Final) 

Media (mm) 6,359 3,264 4,729 12,5 2,075 3,223 

Desvio Padrão (mm) 0,0067 0,0036 0,0037 0,0067 0,0009 0,0032 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 2155 24575 21430 2222 7165181 39672 

Média V. de Referência 6,357 3,266 4,733 12,5015 2,0725 3,2235 

Desvio Padrão combinado 0,0048 0,0041 0,0042 0,0053 0,0015 0,0026 

Incerteza de Medição combinada (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Tabela 5b): Análise Estatística 

Método de Análise 5A 5B 5C 5D 5E 5F 

Erro Normalizado (En.) -0,1 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,0 

Teste de 
F 

F Calculado 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

F Tabelado 1,0522 1,0281 1,0299 1,0533 1,0046 1,0123 

Critério: F Calc < F Tab. VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO 

z-score 
Critério: Incerteza Combinada 1,3 1,9 0,7 2,9 0,8 0,6 

Critério: Desvio Padrão Combinado 12,0 10,2 0,9 26,5 23,1 0,6 

Intervalo 
de 

confiança 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LS 0,049 0,075 0,080 0,105 0,029 0,077 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LI 0,037 0,053 -0,030 0,092 0,026 -0,034 

Análise Numérica (LI<0<LS) FALSO FALSO VERDADEIRO FALSO FALSO VERDADEIRO 
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VI. PARTICIPANTE 6 

 

Tabela 6a): Resultados das medições 

PARTICIPANTE 6 Faces 6A 6B 6C 6D 6E 6F 

V. Referência 
(Inicial) 

Media (mm) 2,687 3,233 6,33 4,757 3,258 12,468 

Desvio Padrão (mm) 0,0020 0,0031 0,0029 0,0016 0,0021 0,0084 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,035 

Graus de Liberdade 271973 45233 60265 591008 211857 907 

V. Medido OI 
Media (mm) 2,641 3,2 6,5 4,72 3,2 12,56 

Desvio Padrão (mm) 0,0027 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0483 

V. Referência 
(Final) 

Media (mm) 2,685 3,228 6,327 4,758 3,258 12,476 

Desvio Padrão (mm) 0,0011 0,0059 0,0091 0,0053 0,0051 0,0057 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,035 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 3187731 3556 691 5346 6191 4074 

Média V. de Referência 2,686 3,2305 6,3285 4,7575 3,258 12,472 

Desvio Padrão combinado 0,0016 0,0047 0,0067 0,0039 0,0039 0,0072 

Incerteza de Medição combinada (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Tabela 6b): Análise Estatística 

Método de Análise 6A 6B 6C 6D 6E 6F 

Erro Normalizado (En.) 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,2 

Teste de 
F 

F Calculado 1,0000 1,0000 1,0294 1,0000 1,0000 1,0294 

F Tabelado 1,0047 1,0418 1,0956 1,0328 1,0307 1,0907 

Critério: F Calc < F Tab. VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO 

z-score 
Critério: Incerteza Combinada 1,3 0,9 5,0 1,1 1,7 2,6 

Critério: Desvio Padrão Combinado 19,7 8,4 36,3 13,7 20,9 2,4 

Intervalo 
de 

confiança 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LS -0,041 -0,025 0,179 -0,033 -0,053 0,144 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LI -0,049 -0,036 0,164 -0,042 -0,063 0,032 

Análise Numérica (LI<0<LS) FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 
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VII. PARTICIPANTE 7 

 

Tabela 7a): Resultados das medições 

PARTICIPANTE 7 Faces 7A 7B 7C 7D 7E 7F 

V. Referência 
(Inicial) 

Media (mm) 9,597 3,066 4,769 3,227 8,043 4,606 

Desvio Padrão (mm) 0,0035 0,0047 0,0012 0,0012 0,0074 0,0033 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 26903 8707 2256471 2230556 1505 36008 

V. Medido OI 
Media (mm) 9,225 3,089 4,738 3,163 7,77 4,676 

Desvio Padrão (mm) 0,2141 0,1233 0,0509 0,0829 0,1911 0,1234 

V. Referência 
(Final) 

Media (mm) 9,599 3,065 4,776 3,235 8,04 4,608 

Desvio Padrão (mm) 0,0025 0,0023 0,0061 0,0030 0,0051 0,0054 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 107130 144615 3093 53891 6142 5109 

Média V. de Referência 9,598 3,0655 4,7725 3,231 8,0415 4,607 

Desvio Padrão combinado 0,0031 0,0037 0,0044 0,0023 0,0064 0,0045 

Incerteza de Medição combinada (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Tabela 7b): Análise Estatística 

Método de Análise 7A 7B 7C 7D 7E 7F 

Erro Normalizado (En.) 0,0 0,0 -0,1 -0,2 0,1 0,0 

Teste de 
F 

F Calculado 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

F Tabelado 1,0160 1,0262 1,0433 1,0102 1,0701 1,0357 

Critério: F Calc < F Tab. VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO 

z-score 
Critério: Incerteza Combinada 11,0 0,7 1,0 2,0 8,0 2,0 

Critério: Desvio Padrão Combinado 2,5 0,3 1,1 1,2 2,0 0,8 

Intervalo 
de 

confiança 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LS -0,126 0,166 0,024 0,028 -0,051 0,211 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LI -0,620 -0,119 -0,093 -0,164 -0,492 -0,073 

Análise Numérica (LI<0<LS) FALSO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO VERDADEIRO 
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VIII. PARTICIPANTE 8 

 

Tabela 8a): Resultados das medições 

PARTICIPANTE 8 Faces 8A 8B 8C 8D 8E 8F 

V. Referência 
(Inicial) 

Media (mm) 6,339 12,492 3,068 4,757 8,043 3,255 

Desvio Padrão (mm) 0,0055 0,0027 0,0077 0,0018 0,0082 0,0021 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 4761 78927 1311 415844 1029 226663 

V. Medido OI 
Media (mm) 6,473 12,608 3,095 4,683 8,058 3,145 

Desvio Padrão (mm) 0,0427 0,0096 0,0058 0,0126 0,0310 0,0311 

V. Referência 
(Final) 

Media (mm) 6,343 12,495 3,061 4,754 8,031 3,259 

Desvio Padrão (mm) 0,0048 0,0068 0,0075 0,0045 0,0041 0,0063 

Incerteza Final (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

Graus de Liberdade 7876 2043 1409 10680 14777 2707 

Média V. de Referência 6,341 12,4935 3,0645 4,7555 8,037 3,257 

Desvio Padrão combinado 0,0052 0,0052 0,0076 0,0034 0,0065 0,0047 

Incerteza de Medição combinada (95%) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 

 

Tabela 8b): Análise Estatística 

Método de Análise 8A 8B 8C 8D 8E 8F 

Erro Normalizado (En.) -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 -0,1 

Teste de 
F 

F Calculado 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

F Tabelado 1,0438 1,0543 1,0935 1,0232 1,0794 1,0466 

Critério: F Calc < F Tab. VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO 

z-score 
Critério: Incerteza Combinada 3,9 3,4 0,9 2,1 0,6 3,3 

Critério: Desvio Padrão Combinado 4,3 14,7 5,0 7,7 1,2 5,1 

Intervalo 
de 

confiança 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LS 0,182 0,127 0,041 -0,057 0,057 -0,076 

Intervalo t (95%) Ref.Inicial- LI 0,082 0,102 0,020 -0,088 -0,015 -0,148 

Análise Numérica (LI<0<LS) FALSO FALSO FALSO FALSO VERDADEIRO FALSO 

 


