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Resumo. O presente trabalho tem como objetivo fomentar a discussão a respeito da importância 

na participação de Programas de Ensaios de Proficiência (PEP), e suas contribuições para o 

Sistema da Qualidade dos laboratórios da área ambiental. Apresentando, desta forma, uma 

rodada desenvolvida no Instituto SENAI de Tecnologia Ambiental, com a qual objetivou-se a 

avaliação de parâmetros relacionados com a análise da qualidade do ar. Serão também 

apresentados no presente trabalho os dados obtidos com a avaliação interlaboratorial, além  do 

desempenho dos participantes envolvidos, o qual em sua grande maioria deu-se como 

satisfatório.  
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1.  Introdução  

Na sociedade atual, cada vez mais estamos expostos a fontes antrópicas de poluição, sejam estas 

advindas da emissão de poluentes em carros automores, pela geração de energia, queimadas e etc. O 

fato é que esses fatores estão diretamente relacionados com a saúde humana. Assim, cada vez mais os 

laboratórios estão buscando o aperfeiçoamento de seus métodos de análise/amostragem e também a 

garantia da validade de seus resultados para o atendimento de demandas relacionadas a qualidade do ar. 

Dessa forma, um dos mecanismos que podem ser utilizados na busca de uma melhor validade dos 

resultados, são os ensaios de proficiência (EP). 

Um EP pode ser definido como uma avaliação do desempenho do participante contra critérios 

preestabelecidos por meio de comparações interlaboratoriais [1]. Neste sentido, é possível inferir que 

comparações interlaboratoriais estão diretamente relacionadas aos sistemas de gestão da qualidade dos 

laboratórios, visto que possibilitam a obtenção de uma série de informações que podem auxiliar na 

melhoria dos processos que os laboratórios desenvolvem no seu cotidiano. Portanto, esse tipo de 

comparação fornece diversas vantagens, dentre elas, dentre elas permite avaliar o desempenho de 

laboratórios, auxilia na detecção de erros de medição e no desenvolvimento de novas técnicas e 

metodologias, bem como garante maior confiabilidade aos resultados do laboratório participante.  

A necessidade da participação em EP está descrita na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 [2], a qual 

estabelece os requisitos gerais e competências de laboratórios de ensaio e calibração. Assim, a referida 

Norma, descreve em seu item 7.7 que: “o laboratório deve monitorar o seu desempenho por meio de 

comparação com resultados de outros laboratórios, quando disponível e apropriado”. 



 

 

 
 

 

 

 Além das informações contidas na Norma 17025, tem-se o documento orientativo, NIT-DICLA-026 

[3], a qual aborda em sua síntese os requisitos e políticas que os laboratórios devem seguir para a 

participação em EP.  

Os organismos que atuam na elaboração de comparações interlaboratoriais como os EP, são 

denominados de Provedores e de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011, tem como objetivo 

a organização de todas as tarefas que estão relacionadas no desenvolvimento e operação de um Programa 

de EP. 

O presente trabalho tem como foco apresentar dados em relação a um PEP realizado visando a análise 

de parâmetros vinculados a qualidade do ar. Cabe ressaltar que, tal proposta de realização surge devido 

a uma demanda de laboratórios que trabalham com a questão de qualidade do ar pelo Brasil, pois não 

havia nenhum provedor que trabalhasse com este tipo de ensaio, avaliando tanto a parte relacionada a 

amostragem quanto aos resultados obtidos.  

No Brasil, os limites relacionados com a qualidade do ar são estabelecidos pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), por meio do documento normativo nº 491/2018, o qual estabelece os 

parâmetros que devem ser analisados e os limites aceitáveis de qualidade do ar. Todavia, cabe ressaltar 

que, em alguns estados existem leis ou regimentos complementares ao CONAMA [4].  

Ressalta-se, desta froma, a importância de mecanismos de avaliação visto que a qualidade do ar está 

diretamente atrelada à saúde pública. De acordo com o documento intitulado Compromisso pela 

Qualidade do Ar e Saúde Ambiental – 2009, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério 

da Saúde [5], se esclarece que a proteção da qualidade do ar encontra-se respaldada tanto pela 

Contituição de 1988, como em legislações ordinárias. Tal documento estabelece os objetivos principais 

do Plano Nacional de Qualidade do Ar – PNQA, que em síntese estão alinhados em: “reduzir as 

concentrações de contaminantes na atmosfera de modo a assegurar a melhoria da qualidade ambiental e 

a proteção à saúde, compatibilizando o alcance de metas de qualidade do ar com desenvolvimento 

econômico” [5].  

2.  Metodologia  

Toda fase de um PEP inicia-se pela demanda do mercado, e quando constatada tal necessidade, o 

próximo passo estará relacionado com o desenvolvimento de uma programação. Desta forma o PEP IST 

Ambiental, o qual está vinculado ao Instituto SENAI de Tecnologia Ambiental, localizado na cidade de 

Blumenau--SC, desenvolveu uma rodada pioneira na avaliação de qualidade do ar. 

Os laboratórios participantes desta rodada realizaram suas inscrições pelo site do Provedor, no qual 

foi necessária a realização de um cadastro com dados da empresa e os parâmetros desejados. Após 

realizada a inscrição, que foi recebida no e-mail do Provedor, foi enviada uma confirmação de inscrição 

ao participante.  

Na resolução do CONAMA nº 491/2018, estão elencados em sua íntegra uma série de parâmetros 

que poderiam ser avaliados para fins de monitoramento dos padrões de qualidade do ar, bem como seus 

limites aceitáveis, conforme Tabela 1, a qual foi adaptada da referida resolução. Dentre os parâmetros 

mencionados na Tabela 1, o PEP IST Ambiental optou em realizar apenas quatro parâmetros dentre 

todos os possíveis, sendo eles: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Material Particulado MP10, 

Dióxido de Enxofre (SO2) e Dióxido de Nitrogênio (NO2). Tais parâmetros foram selecionados levando 

em cosideração as solicitações dos próprios clientes e as demandas atuais do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Tabela 1: Padrões de Qualidade do ar 

Poluente Atmosférico 
Período de 

Avaliação 

Padrão Final de 

Qualidade do ar  

µg/m³ ppm 

Material Particulado - MP10
a 24 horas 50 - 

Anual 20 - 

Material Particulado - MP2,5
b 24 horas 25 - 

Anual 10 - 

Dióxido de Enxofre - SO2 
24 horas 20 - 

Anual - - 

Dióxido de Nitrogênio - NO2 
1 hora 200 - 

Anual 40 - 

Ozônio - O3 8 horas 100 - 

Fumaça 
24 horas 50 - 

Anual 20 - 

Monóxido de Carbono - CO 8 horas - 9  

Partículas Totais em Suspensão - PTS 
24 horas 240 - 

Anual 80 - 

Chumbo - Pb Anual 0,5 - 
a,b Diâmetro da partícula em micrômetros 

 

Após o final do período estipulado no cronograma do Provedor para o recebimento das inscrições, 

constatou-se que para os parâmetros de dióxido de enxofre e nitrogênio o número mínimo de 

participantes necessários não foi alcançado. Para este programa eram necessários um número mínimo 

de 12 participantes, conforme documentos internos do provedor, os quais estão pautados na ISO 

13528:2015, utilizando-se desta forma o tratamento estatístico por Média Robusta. Assim, os parâmetros 

de dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de nitrogênio (NO2) acabaram não fazendo parte do EP. 

Contudo, os dois parâmetros remanescentes (PTS e MP10) obtiveram um número suficiente de 

participantes. Desta forma, para melhor compreender a que se refere a análise dos parâmetros utilizados 

no EP, são apresentadas as definições em consonância com o CONAMA nº 491/2018, o mesmo trás a 

seguinte definição:  

 
Partículas Totais em Suspensão - PTS: partículas de material sólido ou líquido 

suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com 

diâmetro aerodinâmico equivalente de corte de 50 micrômetros. 

Material Particulado MP10: partículas de material sólido ou líquido suspensas no ar, 

na forma de poeira, neblina, aerossol, fuligem, entre outros, com diâmetro aerodinâmico 

equivalente de corte de 10 micrômetros (CONAMA, 2018). 
 

Desta forma, um cronograma final foi estipulado pelo Provedor e definiu-se como datas para 

amostragem os dias 28, 29 e 30 de agosto de 2018, a qual ocorreu no próprio Instituto SENAI de 

Tecnologia Ambiental, que dispunha de um local preparado para comportar todos os equipamentos, 

conforme pode ser observado nas Figuras 1 e 2.  

 



 

 

 
 

 

 

 
Figura 1: Avaliação do parâmetro de PTS 

 

 
Figura 2: Montagem dos equipamentos de MP10  

 

 Antes da data estipulada para a amostragem, todos os participantes do programa receberam por meio 

eletrônico, uma série de documentos orientativos, os quais contemplavam informações gerais sobre o 

programa, bem como o código do laboratório, pelo qual o mesmo seria identificado no relatório. Tal 

código aleatório é concebido tendo em vista os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011, a qual 

estabelece em seu item 4.10 que a identidade dos participantes no PEP deve ser mantida de forma 

confidencial e deve ser apenas conhecida pelos envolvidos no programa.  

Assim, a programação da rodada deu-se conforme pode ser observado na Tabela 2. Ressalta-se que 

cada parâmetro foi avaliado em um perído de 24 horas, conforme definido pelo CONAMA nº 491/2018. 

 

Tabela 2: Cronograma de Atividades 

Data Horário Atividade 

28/08/2018 

08:30 – 9:30 Montagem dos equipamentos para a amostragem do parâmetro de PTS  

09:30 – 10:00 
Apresentação da Equipe Técnica do PEP. Informações gerais sobre a 

rodada. 

10:00 – 10:30 Visita às instalações do Instituto SENAI de Tecnologia Ambiental 

29/08/2018 09:30 – 18:00 
Retirada dos equipamentos de PTS e alocação dos equipamentos de 

MP10. 

30/08/2018 09:30 – 11:00 Retirada dos equipamentos de MP10 e encerramento da amostragem. 

 
Finalizadas todas as operações relacionadas com a amostragem, os participantes retornaram aos seus 

laboratórios de origem e tiveram ainda alguns dias para reportar seus resultados no site do Provedor. 

Logo após a amostragem, o provedor disponibilizou aos participantes os dados meteorológicos, os quais 

fazem-se necessários para a determinação dos resultados. Com os resultados enviados pelos 



 

 

 
 

 

 

participantes inicia-se todo o tratamento estatístico, para que sejá obtido o z-Score de cada participante. 

Assim que os resultados são recebidos no site, os mesmos são reportados automaticamente para o 

programa estatístico utilizado pelo Provedor. O programa utilizado é o Labwin-PTS, desenvolvido pela 

empresa LABWIN Serviços Especializados Ltda a qual está localizada em Salvador/BA. Em sua 

totalidade, a rodada contou com 15 participantes, de diversas regiões do Brasil.  

Tendo como base o projeto estatistico do Provedor, o valor designado foi obtido pela média robusta 

dos participantes, conforme cálculos presentes no Anexo C da ISO 13528:2015 – Statistical methods 

for use in proficiency testing by interlaboratory camparison. O valor do desvio padrão alvo, o qual 

descreve o grau de variação aceitável para os laboratórios participantes, também foi obtido por meio do 

desvio padrão Robusto [6]. 

Confrome mencionado, a avaliação de desempenho dos participantes ocorre comumente pelo z-

Score, o qual estabelece uma relação entre o resultado do laboratório participante e o quanto este se 

encontra afastado do valor designado, independente da incerteza dos resultados. Sendo este índice 

calculado pela diferença entre o resultado médio do participante e o valor designado, sob o desvio padrão 

alvo da rodada.  

Todavia, no presente programa, em ambos os parâmetros avaliados, o provedor pautou sua avaliação 

no cálculo de z’-Score, o qual pode ser observado na Equação 1, bem como a designação de cada um de 

seus termos. Este método de avaliação é utilizado em casos em que a incerteza do valor designado tem 

um valor acima do esperado, levando em consideração desta forma outras fontes de incerteza. A 

avaliação de z’-Score dá-se da mesma forma que z-Score. Assim, os limites aceitáveis podem ser 

observados no Quadro 1.  

 
Equação 1: Cálculo de z’-Score 

Onde:  

xi = Valor do participante (médio) 

xpt = valor designado 

σpt = Desvio padrão alvo 

u2(xpt) = Incerteza padronizada do valor designado ao quadrado. 

 

Quatro 1 – Avaliação de z’-Score 

Para |z|  2, desempenho satisfatório; 

Para 2< |z| < 3, desempenho questionável; 

Para |z|  3, desempenho insatisfatório. 

3.  Resultados e Discussão 

Conforme mencionado, o programa contou com 15 laboratórios participantes, corroborando a 

importância deste tipo de avaliação e proporcionando a pluralidade de troca de experiências, tendo em 

vista que laboratórios de diferentes regiões do Brasil se reuniram em prol de um objetivo comum. Como 

pode ser observado no gráfico abaixo, existe a predominância de participação de laboratórios localizados 

na região Sul do país, fato este que está relacionado muitas vezes a distância e custo de transporte dos 

equipamentos de laboratórios que estão localizados mais distantes da região Sul do país e 

consequentemente do local em que foi realizada a avaliação (Blumenau-SC). 



 

 

 
 

 

 

 
 

Nos dados expostos, os participantes estão identificados por seu código aleatório. Assim, de um total 

de 15 laboratórios participantes, nem todos participaram de ambos os parâmetros – PTS e MP10 – visto 

que alguns laboratórios trabalhavam apenas com um item específico, já que não haviam implementado 

metodologia ou não tinham o equipamento necessário. Na Tabela 3 é possível observar quais 

laboratórios participaram em cada parâmetro, do total de 15 inscritos, 13 laboratórios participaram da 

avaliação do parâmetro de PTS e 12 participaram da avaliação de MP10. Deste montante, 10 laboratórios 

realizaram a avaliação em ambos os parâmetros ofertados. A maior parte dos laboratórios fez uso de 

equipamentos já conhecidos no mercado e consequentemente o uso de normas já padronizadas no 

mercado.  

Assim, é possível identificar que existe uma predominância na utilização da ABNT NBR 9547:1995, 

para a avaliação do parâmetro de PTS, sendo esta considerada a principal referência na execução do 

mesmo. Fato este que se repete também no parâmetro de MP10 para a ABNT NBR 13412:1995. Todavia, 

cabe ressaltar que um laboratório utilizou um equipamento novo em desenvolvimento, o qual utilizou o 

EP como um comparativo no processo de validação das medições do equipamento.  

 

Tabela 3: Parâmetros escolhidos pelos laboratórios assinalados com um X. 

Código do 

Laboratório 

Parâmetros 

PTS Método MP10 Método 

1 - - X ABNT NBR 13412:1995 

2 X ABNT NBR 9547:1995 X ABNT NBR 13412:1995 

3 X ABNT NBR 9547:1995 X ABNT NBR 13412:1995 

4 X ABNT NBR 9547:1995 X ABNT NBR 13412:1995 

5 X ABNT NBR 9547:1995 - - 

6 X ABNT NBR 9547:1995 - - 

7 X ABNT NBR 9547:1995 X ABNT NBR 13412:1995 

8 X ABNT NBR 9547:1995 X ABNT NBR 13412:1995 

9 X ABNT NBR 9547:1995 X ABNT NBR 13412:1995 

10 X ABNT NBR 9547:1995 X ABNT NBR 13412:1995 

11 X 
Contador de Partículas – 

Feixe de Laser 
X 

Contador de Partículas – 

Feixe de Laser 

12 X ABNT NBR 9547:1995 - - 

13 X ABNT NBR 9547:1995 X ABNT NBR 13412:1995 

14 X ABNT NBR 9547:1995 X ABNT NBR 13412:1995 

15 - - X ABNT NBR 13412:1995 
 

Na avaliação de desempenho dos participantes do parâmetro de PTS, o provedor obteve como valor 

designado 38,57 µg/m3, o qual é proveniente da média de resultados dos participantes. Obteve-se 
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Figura 3: Gráfico de setores representativo das regiões dos laboratórios 

participantes
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também como desvio-padrão robusto o valor de 4,25 µg/m3 , o qual foi calculado partindo-se da 

combinação do devio-padrão robusto com a incerteza do valor designado. Na avaliação de desempenho 

dos participantes do parâmetro de MP10, o valor designado foi de 25,95 µg/m3 e o desvio-padrão robusto 

de 2,68 µg/m3, o qual foi calculado da mesma forma que o parâmetro de PTS. Na Tabela 4, estão 

dispostos os resultados dos participantes para a determinação dosparâmetros de PTS e MP10, bem como 

os resultados de z’-Score.  

 

Tabela 4 – Resultados para a determinação de PTS – Partículas Totais em Suspensão e MP10 

PTS - Partículas Totais em Suspensão MP10 

Código do 

Participante 
Média - µg/m3 z’-Score 

Código do 

Participante 

Média - 

µg/m3 
z’-Score 

2 38,41 -0,04 1 26 0,02 

3 38,4 -0,04 2 26,48 0,20 

4 21,31 -4,07 3 25,9 -0,02 

5 13,26 -5,96 4 17,55 -3,13 

6 39 0,10 7 24,7 -0,47 

7 37,6 -0,23 8 25,70 -0,09 

8 40,88 0,54 9 23 -1,10 

9 49 2,46 10 31,2 1,96 

10 41,19 0,62 11 24,1 -0,69 

11 35,7 -0,68 13 29,53 1,33 

12 44,21 1,33 14 28,37 0,90 

13 40,21 0,39 15 25,96 0,00 

14 36,41 -0,51 --- --- --- 

 

Quanto a avaliação dos participantes é possível apresentar que para o parâmetro de PTS, de um total 

de 13 laboratórios que reportaram seus resultados, 10 (77%) apresentaram um desempenho satisfatório, 

01 (7%) apresentou um desempenho questionável e 02 (16%) apresentaram um desempenho 

insatisfatório. Já para o parâmetro de MP10, de um total de 12 laboratórios que reportaram seus 

resultados, 11 (92%) obtiveram um desempenho satisfatório e 01 (8%) apresentou um desempenho 

insatisfatório. É possível observar que a participação do laboratório de número 11, o qual foi o único a 

utilizar de uma metodologia diferenciada (Contador de Partículas – Feixe de Laser), teve uma avaliação 

satisfatória em ambos os parâmetros avaliados.  

4.  Conclusão 

 

Tendo como base os dados apresentados no decorrer do presente trabalho, é possível inferir que a 

realização de EP, além de constarem como item fundamental para laboratórios que buscam uma 

acreditação perante os órgãos reguladores, também se constitui como uma ferramenta importante no 

processo de qualidade dos laboratórios.  

O EP propostos pelo PEP IST Ambiental revela-se como uma inciativa pioneira na área, contando 

com a participação de um total de 15 laboratórios/empresas da área ambiental com trabalhos voltados 

para a qualidade do ar. Tais instituições representam cinco diferentes estados do Brasil, sendo eles RS, 

SC, PR, ES e MG. Deste total, 74% dos laboratórios são dos estados da região Sul, fato este que indica 

uma predominância na participação do programa.  

Ressalta-se a predominância das normas ABNT NBR 9547:1995 (PTS) e ABNT NBR 13412:1995 

(MP10) como documentos norteadores na parte de amostragem dos parâmetros ofertados. Todavia 

ressalta-se a participação de uma instituição com uma metodologia diferenciada (Contador de Partículas 

– Feixe de Laser).  



 

 

 
 

 

 
Referente ao resultado final, 77% (10 laboratórios) participantes da avaliação de PTS obtiveram um 

desempenho satisfatório, já para o parâmetro de MP10, 92% (11 laboratórios) dos participantes também 

tiveram uma avaliação positiva. Em ambos os parâmetros avaliados houveram laboratórios com 

desempenhos questionáveis e/ou insatisfatórios. Tais resultados contribuem com a melhoria e análise dos 

processos desempenhados pelos laboratórios, fazendo com que possam aprimorar suas práticas e técnicas. 
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