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Resumo: O presente trabalho propõe uma metodologia  para 
evidenciar a confiabilidade metrológica de um resultado de 
medição de massas de água utilizadas como base de cálculo 
da calibração de uma pipeta volumétrica de 5 mL. A partir 
de medidas de massas, realizadas por dois operadores foram 
estabelecidos testes estatísticos para assegurar a 
compatibilidade entre as medições por Teste-F, estudo da 
distribuição através do teste Shapiro-Wilks e critérios de 
rejeição através dos métodos de Chauvenet, Grubbs e Dixon 
 
Palavras chave: confiabilidade metrológica, calibração 
volumétrica, ferramentas estatísticas 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A expressão de um resultado de calibração ou medição 
é o valor mais provável do mensurando ou grandeza 
corrigidos do erro sistemático, incluindo a sua incerteza. 
Porém, a incerteza não valida um resultado, mesmo que este 
seja obtido através de um método normalizado. 
Anteriormente à estimativa da incerteza de medição ou 
calibração de um resultado, deve ser aplicada uma 
metodologia para se evidenciar a sua confiabilidade 
metrológica [1].  

A calibração volumétrica de uma vidraria de 
laboratório, em geral, é realizada através do método 
gravimétrico[2], baseado na medição da massa de água 
destilada e deionizada transferida ou contida desta. Estes 
valores de massa são convertidos, à temperatura de 20 oC, ao 
volume correspondente. Portanto os valores de massa 
precisam ser medidos com confiabilidade para assegurar a 
qualidade do resultado da calibração. Adicionalmente, a 
incerteza do resultado de calibração volumétrica pelo 
método gravimétrico é fortemente influenciada pelas 
medidas de massa, constituindo-se na maior contribuição 
para o resultado da incerteza expandida.  

O objetivo principal deste trabalho é aplicar uma 
metodologia para o estabelecimento da confiabilidade 
metrológica preliminar de um resultado de medição de 
massas de água destinadas à calibração volumétrica, 
aplicando conceitos estatísticos básicos. 
 
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Antes de interpretar uma série de resultados obtidos a 

partir de uma ou mais amostras, é necessário verificar a 
existência de valores que, eventualmente, possam ser 
considerados como dispersos, ou seja, valores que muito 
provavelmente não pertençam ao mesmo conjunto de 
resultados. 

Uma ampla variedade de testes estatísticos tem sido 
sugerida para determinar se uma observação deve ser 
rejeitada; em todas essas, um intervalo de valores é 
estabelecido com uma determinada significância estatística. 
Infelizmente, não há um critério uniforme que pode ser 
usado para decidir se um resultado suspeito pode ser devido 
a um erro acidental ao invés de ser resultado de uma 
variação aleatória. A única base confiável para rejeição 
ocorre quando se sabe que alguns erros específicos teriam 
sido cometidos na obtenção de um resultado duvidoso. 

Foram analisados dados de medidas de massa de água 
destilada e deionizada utilizadas para a calibração de uma 
pipeta volumétrica de volume nominal de 5 mL. Foram 
efetuadas 10 medições, nas quais 5 medidas de cada 
operador (operador 1 e operador 2). As massas foram 
medidas em uma balança eletrônica analítica, com quatro 
casas decimais, marca Ohaus, modelo Adventurer AR 2140, 
faixa nominal de 0 a 210g. Todas as medições foram 
realizadas em condições ambientais controladas, com 
temperatura de (20±1) oC e umidade de (50 ± 15)% u.r. 

As etapas de cálculo da metodologia são: 
1) Estudo da Compatibilidade entre as dispersões dos 
conjuntos de repetições de medições (operadores 1 e 2), 
aplicando os conceitos de comparação de variâncias 
para verificar a homogeneidade entre os dados do 
conjunto, através do Teste-F 
Para que as variâncias de duas amostras de uma mesma 
população (s1

2 e s2
2) sejam homogêneas entre si, a 

condição  Fcalculado ≤ F crítico deve ser satisfeita , onde F 
calculado é definido pela equação 1: 
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onde : F crítico = valor tabelado[3] correspondente 
aos graus de liberdade das variâncias dos dois 



conjuntos de dados, para uma determinada 
probabilidade, quase sempre 95%. Na equação (1), 
a variância do numerador deverá ser igual ou maior 
que a do denominador.   

 
2)  Estudo do tipo de Distribuição dos conjuntos de 
dados  para verificar a possibilidade da aplicação dos 
testes paramétricos de inferência estatística.  Os 
métodos paramétricos de inferência estatísticos 
baseiam-se na amostragem de uma população com 
parâmetros específicos, tais como a média, o desvio 
padrão ou a proporção “P”. A condição da aplicação 
destes testes paramétricos é que a distribuição seja 
normal [1]. Para avaliar a hipótese da normalidade, o 
teste usado foi de Shapiro-Wilks que pode ser aplicado 
em conjuntos de dados com tamanhos que variam de 3 a 
50. A equação 2 de Shapiro-Wilks , W, é mostrada a 
seguir: 
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Onde: 
i = 1,2,...n é o tamanho da amostra 
yi = valor da medição da amostra em análise, 
ordenado do menor para o maior valor; 

y = valor médio da medição; 

ai = coeficiente calculado por Shapiro e Wilks. 
 

A condição para que o conjunto de dados seja uma 
distribuição normal é de que Wcalculado ≥ Wcrítico. Na 
qual Wcrítico é um valor estatístico tabelado (pontos 
percentuais dos ensaios W) 
 

3) Aplicação de critérios de rejeição de valores 
individuais de cada conjunto para exclusão de 
valores “suspeitos” que posteriormente poderão 
auxiliar a investigação do problema do processo de 
medição. Foram realizados três testes estatísticos 
para rejeição de dados: critério de Dixon, critério 
de Grubbs e critério de Chauvenet. 

 
- O critério de Dixon segue os seguintes passos:  
 

a) ordenar de maneira crescente os dados medidos; 
b) observar o tamanho da mostra e identificar a estatística rij 

de acordo com a tabela 1: 
 

Tabela 1. Identificação do rij calculado 

Número de Medições rij 
3 ≤≤≤≤ n ≤≤≤≤ 7 r10 

8 ≤≤≤≤ n ≤≤≤≤ 10 r11 

11 ≤≤≤≤ n ≤≤≤≤ 13 r21 

14 ≤≤≤≤ n ≤≤≤≤ 25 r22 

c) Calcular a estatítica rj para o primeiro valor (x1) e para o 
último valor (xn ), conforme a tabela 2: 
 

Tabela 2. Equação do rij calculado 

rij xn suspeito x1 suspeito 
r10 (xn-xn-1) / (xn –x1) (x2-x1) / (xn –x1) 
r11 (xn-xn-1) / (xn –x2) (x2-x1) / (xn-1 –x1) 
r21 (xn-xn-2) / (xn –x2) (x3-x1) / (xn-1 –x1) 
r22 (xn-xn-2) / (xn –x3) (x3-x1) / (xn-2 –x1) 
 

d) Identificar o valor de rij tabelado. A condição para que 
cada valor testado não seja rejeitado é rij (calculado) ≤ rij (crítico). 

 
- No critério de Grubbs, os valores são ordenados de 
maneira crescente e a estatística de Grubbs (G) é calculada 
para o primeiro e (x1) último (xn) valores. A estatística (G) é 
definida pela equação 3: 
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G
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onde: 
xi = valor testado; 

x = média do conjunto de valores medidos; 
s = desvio-padrão do conjunto de valores medidos; 
 

A condição para que cada valor testado não seja rejeitado é 
que G calculado ≤ G crítico para uma determinada probabilidade. 
Os valores de G crítico são dados na tabela 3: 

 
Tabela 3. Valores de G crítico  para 95% de confiança. 

n 1-p (0,05) 
3 1,115 
4 1,1481 
5 1,715 
6 1,887 
7 2,02 
8 2,126 
9 2,215 

10 2,29 
 

 

- No critério de Chauvenet, calcula-se a média ( x ) e o 
desvio padrão (s) do conjunto de dados medidos. O desvio 
de cada um dos valores em relação à média é comparado é 
com o desvio padrão, multiplicado pela constante de 
Chavenet (k) como é mostrado na equação 4: 
 

skxx ni .)(>−       (4) 

 



A condição para rejeição é que a diferença do valor 
analisado em relação a média seja superior ao valor de k 
multiplicado pelo desvio padrão. 

 
Os valores de k em relação ao número de observações (n) 
são mostrados na tabela 4: 

 
Tabela 4. Valores de k  críticos. 

n k(n) 
2 1,15 
4 1,54 
6 1,73 
8 1,86 

10 1,96 
 
3. RESULTADOS 
 
Os valores das medições de massas e os respectivos 

operadores e os parâmetros estatísticos média ( x ), desvio 
padrão (s) e variância (s2)  são mostrados na tabela 5: 
 

Tabela 5. Valores de massa (g) e parâmetros estatísticos. 

 Massa de água (g) 
n Operador 1 Operador 2 
1 4,9637 4,9812 
2 4,9642 4,9867 
3 4,9826 4,9870 
4 4,9837 4,9927 
5 4,9916 5,0003 

x  4,9772 4,9896 

s 0,01255 0,00724 

s2 1,57503 x 10-4 5,2457x10-5 

 
1) Foi obtido o valor de Fcalculado = 3,0025 com a aplicação 

do Teste-F para a verificação da homogneidade dos 

conjuntos para um número de graus de liberdade de n-
1= 4 a um nível de confiança de 95%. O valor de Fcrítico 
tabelado corresponde a 6,38. Observou-se que F calculado 
< F crítico, o que significa que os conjuntos de dados dos 
diferentes operadores são compatíveis ou homogêneos  
a um nível de confiança de 95%. Deste modo, pode-se 
afirmar que os dados medidos são estatisticamente 
semelhantes. 

 
2) Através do estudo de distribuição, com a aplicação do 

teste de Shapiro-Wilks, obteve-se o seguinte valor 
Wcalculado = 0,903 e o W crítico =0,842 para n=10 a um 
nível de confiança de 95%. Portanto W calculado > W crítico. 
Conclui-se que o conjunto total de dados obedecem a 
uma distribuição normal. Esta constatação possibilita a 
aplicação de testes de rejeição, cujos métodos estudados 
são indicados apenas para a estatística paramétrica. 

 

3)  Com aplicação  dos testes de rejeição, foram obtidos os 
seguintes resultados: 
 
- No critério de Dixon, a quantidade de observações (dez 

medições) indicou que as equações utilizadas para 
calcular o primeiro e último termo devem ser 
correspondentes a r11 (como mostrado na tabela 1). 
Através da aplicação das equações, os primeiro e último 
valores foram calculados, obtendo-se respectivamente 
x1 =0,2073 e x2 =0,3419. Através dos valores tabelados, 
tem-se r11tabelado=0,477. Pode-se observar que ambos os 
valores são menores que r11tabelado, portanto, segundo 
Dixon, nenhum valor dentro deste intervalo precisou ser 
excluído ou rejeitado. 

 
- Com a aplicação do critério de Grubbs, observou-se 

que nenhum valor medido foi rejeitado, pois todos os 
valores observados são menores que G crítico = 2,29 ou 
tabelado (como mostrado na tabela 3) para um conjunto 
com dez observações (n=10) em um nível de confiança 
de 95%. A tabela 6 mostra , os valores de G para cada 
medição. 

 
Tabela 6. Valores de G para medições de massa (g). 

n Massa (g) G calculado G calculado ≤≤≤≤ G crítico 
1 4,9547 1,50 aceito 

2 4,9614 1,04 aceito 

3 4,9637 0,88 aceito 

4 4,9642 0,85 aceito 

5 4,9812 0,32 aceito 

6 4,9826 0,42 aceito 

7 4,9837 0,49 aceito 

8 4,9867 0,70 aceito 

9 4,9870 0,72 aceito 

10 5,0003 1,63 aceito 

x  4,97655 

s 0,014568 

G crítico 2,29 

 

 
- Os resultados para a aplicação do Critério de 

Chauvenet são mostrados na tabela 7. Como pode ser 
observado nenhum valor de massa medido foi rejeitado 
porque as diferenças de cada observação e a média do 
conjunto mostraram-se inferiores ao produto do desvio 
padrão (s) e o valor de k tabelado com um nível de 
confiança de 95%. 

 
 
 
 
 



Tabela 7. Critério de Chauvenet para medições de massa (g). 

n Massa (g) xx i −  K(n=10) .s skxx ni .)(>−  

1 4,9547 0,022 0,029 aceito 

2 4,9614 0,015 0,029 aceito 

3 4,9637 0,013 0,029 aceito 

4 4,9642 0,012 0,029 aceito 

5 4,9812 0,005 0,029 aceito 

6 4,9826 0,006 0,029 aceito 

7 4,9837 0,007 0,029 aceito 

8 4,9867 0,010 0,029 aceito 

9 4,9870 0,010 0,029 aceito 

10 5,0003 0,024 0,029 aceito 

x  4,9766 

s 0,014568 

K(n=10) 1,96 

 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Através do trabalho realizado foi possível aplicar 
conceitos estatísticos básicos para o estabelecimento de um 
estudo inicial de confiabilidade metrológica para medidas de 
massa de água destinadas à calibração volumétrica. Os 
dados analisados mostraram-se compatíveis, pertencentes 
distribuição normal e de acordo com três diferentes critérios 
de rejeição, nenhum valor medido foi descartado ou 
rejeitado com um nível de confiança de 95%. 

Portanto as massas de água medidas podem ser 
utilizadas na calibração volumétrica com a estimativa da 
incerteza de calibração. O estudo poderá ser complementado 
com a realização de Comparação Interlaboratorial. 
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