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RESUMO 

 

A Metrologia Legal permeia todos os níveis e setores de uma nação desenvolvida, 

onde um grande número de instrumentos de medição são sujeitos à regulamentação 

metrológica. O principal objetivo da regulamentação metrológica é proporcionar o equilíbrio 

entre as partes envolvidas em uma relação baseada em uma medida – ou seja, proteger o 

consumidor, enquanto comprador de produtos e serviços medidos e com relação à saúde, 

segurança e meio ambiente, e também proteger o vendedor, enquanto fornecedor de produtos. 

É tarefa do controle metrológico legal estabelecer adequada transparência e confiança entre as 

partes, com base em ensaios e inspeções imparciais. 

A gestão de riscos permite o planejamento de ações e a mitigação de riscos levando-se 

em consideração a probabilidade de ocorrência de eventos indesejáveis e as gravidades das 

suas consequências. Ao mesmo tempo, a disponibilidade cada vez maior de dados e a 

capacidade de realizar correlações cada vez mais sofisticadas convida ao uso da análise de 

dados. Ambas as técnicas vêm sendo aplicadas em casos práticos nos mais diversos campos 

de atividades. Respeitando-se as peculiaridades, tais princípios também podem ser aplicados à 

vigilância de campo, forma de supervisão metrológica de instrumentos de medição, uma 

atividade específica da Metrologia Legal. Este estudo busca definir indicadores para orientar a 

seleção dos instrumentos a serem examinados nos programas de vigilância de campo, 

substituindo os atuais critérios empíricos por outros mais concretos. A metodologia 

desenvolvida aproveita o histórico de resultados de ensaios para definir os indicadores de 

risco, que permitem o direcionamento da vigilância de campo para os grupos de instrumentos 

com maior probabilidade de apresentarem irregularidades.  

O SGI - Sistema de Gerenciamento de Informações do Inmetro mantém bases de 

dados rastreáveis dos instrumentos de medição regulamentados pelo Inmetro no país. 

Contudo, essas informações ainda não são exploradas em toda a sua potencialidade para o 

propósito da supervisão metrológica de instrumentos de medição. Ao se buscar um uso 

apropriado desta ampla base de informações, foram pesquisados indicadores para orientar as 

inspeções de forma mais consistente. O estudo de caso, com base na análise de dados 

históricos, apresenta uma forma de fazer previsão probabilística de ocorrências de 

irregularidades. Os resultados mostram que se o planejamento para 2016 fosse feito com base 

na previsão apresentada, mantendo-se o mesmo número de inspeções na vigilância de campo, 

poderiam ter sido identificadas mais irregularidades no processo. Conclui-se, com o presente 



 

 

trabalho, que a metodologia, se adotada, pode orientar o direcionamento das inspeções, 

otimizar o uso de recursos e, ao mesmo tempo, aumentar a eficácia e eficiência da atividade 

de vigilância de campo. 

Palavras-chave: supervisão metrológica; instrumentos de medição; vigilância de campo; 

avaliação de risco; análise de dados; Inmetro. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Legal Metrology permeates all levels and sectors of a developed nation, where a large 

number of measuring instruments are subject to metrological regulation. The main objective 

of metrological regulation is to provide the balance between the parties involved in a 

relationship based on a measure – which means to protect the consumer as a buyer of 

measured products and services and regarding health, safety and the environment, and also to 

protect the seller as a product supplier. It is the role of metrological control to establish 

adequate transparency and trust between the parties, based on impartial testing. 

Risk management allows action planning and risk mitigation by taking into account 

the likelihood of undesirable events and the severity of their consequences. At the same time, 

the increasing availability of data and the ability to perform increasingly sophisticated 

correlations call for the use of data analysis. Both techniques have been applied in practical 

cases in the most diverse fields of activities. While respecting the peculiarities, these 

principles can also be applied to field surveillance, a form of supervision of measuring 

instruments which happens to be a specific activity of Legal Metrology. This study seeks to 

define indicators to guide the selection of the instruments to be examined in field surveillance 

programs, replacing the current empirical criteria with more concrete ones. The developed 

methodology benefits from of the history of the test results to define the risk indicators, which 

allow for directing the field surveillance to groups of instruments with greater probability of 

presenting irregularities. 

The SGI (Inmetro Information Management System) maintains traceable databases of 

measurement instruments regulated by Inmetro in the country. However, this information is 

not yet fully exploited for the purpose of measuring instrument supervision. By seeking an 

appropriate use of this broad information base, indicators were searched and developed to 

guide inspections more consistently. The case study, based on the analysis of historical data, 

presents a way of forecasting probabilistic occurrences of irregularities. The results show that 

if the planning for 2016 had been made based on the forecast presented, keeping the same 

number of field watch inspections, more irregularities might have been identified in the 

process. It is concluded therefore, with this work, that the methodology presented, if adopted, 

can guide the direction of inspections, optimize the use of resources and, at the same time, 

increase the effectiveness and efficiency of the field surveillance activity. 



 

 

Keywords: metrological supervision; measurement instruments; risk assessment; Data 

analysis; field surveillance; Inmetro.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo busca introduzir melhorias em um processo de supervisão metrológica de 

instrumentos de medição conhecido como vigilância de campo. A metodologia será 

desenvolvida com base em conceitos de gestão de riscos e análise de dados. 

Os processos da Metrologia Legal, em geral, são denominados de acordo com a 

nomenclatura especificada no VIML - Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia 

Legal, mas neste texto, o termo vigilância pode ter também um sentido genérico, e não o 

sentido específico da Metrologia Legal. Assim as referências bibliográficas podem conter 

expressões diversas como: supervisão, fiscalização, controle, vigilância etc. que remetem a 

processos similares em outras organizações, onde tais similaridades não dizem respeito a 

aspectos conceituais, mas sim aos modi operandi dos processos e a aspectos matemáticos. 

Neste contexto o estudo utiliza uma abordagem de vigilância baseada em riscos e análise de 

dados históricos. 

Métodos de direcionamento baseados nos riscos são usados por todas as grandes 

agências reguladoras de fiscalização na OCDE e nos países da União Europeia, e são 

considerados uma prática padrão, principalmente na administração de receitas, 

segurança alimentícia, segurança do trabalho e ambiental (CNI, 2014). 

Para melhor situar o papel da vigilância de campo dentro das atividades da 

Metrologia Legal, merece destaque o controle metrológico legal, que abrange os instrumentos 

de medição utilizados nas atividades econômicas (comerciais) e nas medições que interessem 

à incolumidade das pessoas, nas áreas da saúde, da segurança e do meio ambiente. O controle 

metrológico legal foi descrito como “uma atividade regulamentar que submete certos 

instrumentos de medição à vigilância do Estado, para garantir o rigor das medições em 

determinadas atividades, mediante legislação adequada” (IPQ, 2016). Entre outras atividades 

do controle metrológico legal destacam-se: 

- o controle legal dos instrumentos de medição, e  

- a supervisão metrológica. 

São atividades do controle legal dos instrumentos de medição: a avaliação de modelo 

e a verificação. A verificação é, via de regra, compulsória, realizada pela Rede Brasileira de 

Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I), doravante referida apenas como 

“Rede”. Antes de prosseguirmos é importante o entendimento dos conceitos de “supervisão” 

metrológica e de “verificação” que guardam semelhanças e diferenças. 
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Existem alguns tipos de verificação e de supervisão de instrumentos que encontram-

se detalhados no item 2.1. Para as análises deste estudo foram utilizados basicamente dados 

da verificação periódica que é feita, via de regra, uma vez por ano e na maior parte dos 

instrumentos de medição regulamentados pelo Inmetro que estejam em uso (ou em serviço), 

em todas as regiões do Brasil. Para a sua realização o Estado geralmente cobra a taxa de 

verificação. A supervisão metrológica é uma atividade específica da Metrologia Legal cujo 

objetivo principal é proteger os indivíduos e o ambiente das consequências de medições 

incorretas. Segundo a OIML – Organização Mundial de Metrologia Legal, a supervisão 

metrológica divide-se em três áreas principais, conforme apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Estrutura da supervisão metrológica. Fonte: (OIML D9, p.8), adaptada pelo autor. 

 

A supervisão metrológica é realizada por meio das atividades descritas em inglês 

como: “surveillance”, que se traduz no Brasil como vigilância e em Portugal como vigilância 

ou fiscalização. A vigilância de mercado diz respeito a instrumentos de medição novos e a 

vigilância de campo a instrumentos de medição já em uso (ou em serviço).  

Vigilância de campo (ou vigilância em serviço): Forma de supervisão metrológica 

que visa estabelecer que um instrumento de medição, em uso no campo, está em 

conformidade com os requisitos legais. (OIML, 2004). 

A vigilância de sistema da qualidade destina-se a estabelecer que o sistema de 

qualidade de uma empresa, ou entidade, está apto para declarar a conformidade de 

instrumento de medição com normas regulamentares. Aplica-se a fabricantes que realizam a 

auto verificação
1
 mediante uma autorização especial do Inmetro. Porém este estudo tratará 

apenas da vigilância de campo. 

 

                                                 

1
 Conforme a Portaria Inmetro 400/13. 
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1.1 MOTIVAÇÃO  

O planejamento da vigilância de campo é coordenado pela Dimel - Diretoria de 

Metrologia Legal do Inmetro, em ações executadas em conjunto com os órgãos delegados da 

Rede. A realização deste estudo visa contribuir com os esforços destinados a encontrar 

métodos mais efetivos para dinamizar a vigilância de campo. 

A Divisão de Supervisão em Metrologia Legal (Disme), subordinada a Dimel, tem a 

missão de gerenciar, planejar e realizar as atividades de supervisão no âmbito do 

controle metrológico legal, contribuindo para a garantia metrológica de instrumentos 

de medição regulamentados.... (NIT-Disme-001). 

Devido à inexistência de um procedimento específico que rega a vigilância de 

campo, foi incluído no escopo deste estudo um levantamento do processo atual de vigilância 

de campo (item 3.2), tendo como fator motivacional refinar o conhecimento que se tem do 

processo. Tal conhecimento servirá para subsidiar este estudo e como ponto de partida para 

estudos futuros; poderá ainda facilitar a padronização da atividade e a elaboração de um novo 

procedimento para a vigilância de campo, já previsto na Norma Inmetro NIT-Disme-001. 

A NIT-Disme-001, - ESTRUTURA DE SUPERVISÃO EM METROLOGIA 

LEGAL, estabelece em seu item 8.4.3: “A vigilância de campo será realizada 

conforme norma NIT-Disme ainda a ser elaborada. ” 

Normalmente na etapa de planejamento da vigilância de campo os órgãos da Rede 

traçam roteiros, com o direcionamento para as inspeções. Em geral a prioridade começa para 

regiões e instrumentos com históricos mais críticos, tais como histórico de reclamações, 

notícias na imprensa etc. Ocorre que muitos instrumentos também serão examinados, nesse 

processo de maneira arbitrária, empírica ou aleatória. Contudo, segundo a metodologia 

proposta neste estudo, sempre que possível devem ser utilizados critérios técnicos 

(probabilísticos) mais consistentes para aumentar a eficiência da vigilância de campo. 

Destaca-se que a partir de 2011 toda a Rede passou a usar coletores de dados 

portáteis, possibilitando o armazenamento dos resultados de verificações dos instrumentos de 

medição no SGI, que ficaram assim disponíveis em um sistema integrado de gestão entre o 

Inmetro e a Rede. Estes dados podem gerar indicadores de risco para orientar quanto às ações 

de vigilância de campo. No entanto, essa ampla fonte de informações não tem sido 

aproveitada em seu potencial. Neste contexto, umas das motivações que se apresenta para este 

estudo é a existência desta base de dados disponível no SGI, a partir da qual é possível nortear 
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o planejamento da vigilância de campo de forma mais concreta com o uso da análise de dados 

por meio de metodologia desenvolvida com tratamentos simplificados. 

Outro problema diz respeito a certas instabilidades observadas no processo de 

vigilância de campo, como por exemplo em São Paulo, onde o número de bombas medidoras 

inspecionadas na vigilância de campo em 2013 foi de 6639, já nos anos de 2014 e 2015 os 

números foram respectivamente
2
 1814 e 2568. Portanto, estas quantidades, que deveriam ser 

mantidas constantes ao longo dos anos, apresentaram variações acentuadas (acima de 50%). 

Este cenário, na concepção do autor, deve-se à influência a crise da economia brasileira que 

teve início nos primeiros meses de 2014, que assim como outros fatores externos podem 

afetar a qualidade da vigilância de campo e causar redução da atividade. A metodologia 

proposta neste estudo, se adotada, pode melhorar o aproveitamento dos recursos e a eficiência 

operacional da vigilância de campo, tornando, com efeito, o processo mais robusto e menos 

vulnerável às variações em situações diversas de instabilidades. 

Este item buscou identificar, de forma sucinta, alguns problemas que podem afetar a 

eficiência do processo de vigilância de campo, destacando a necessidade de adoção de 

critérios técnicos para planejamento da vigilância de campo, que serão melhor discutidos nos 

tópicos seguintes: 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Desenvolver metodologia com base em conceitos de avaliação de riscos e análise de 

dados, para melhorar a eficácia do planejamento da vigilância de campo visando aumentar a 

eficiência deste processo e da alocação dos recursos disponíveis. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Pesquisar a frequência de ocorrência de irregularidades nos instrumentos de medição 

por meio da análise do histórico de dados de verificações; 

Definir indicadores de probabilidade destinados a direcionar o planejamento da 

vigilância de campo em relação a parâmetros mais específicos, como: modelo do instrumento; 

região ou empresa onde se encontra instalado, entre outros. 

 

                                                 

2
 Ver também a Tabela 20 (item 5.2.3). 
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Nota: Cabe destacar que cada gestor deve elaborar o plano de trabalho (plano anual 

de vigilância de campo) em sua região. Em geral há dificuldade de obtenção de informações 

ou indicadores que possam auxiliar na preparação do plano. O objetivo deste estudo não é o 

de atender uma demanda para ação pontual de vigilância de campo ou preparar um relatório 

para um ano específico, mas pretende propor um modelo a ser implantado para emitir 

relatórios de forma sistemática destacando em cada ano quais instrumentos devem ter 

prioridade no plano de trabalho. Assim, os resultados sob a forma de exemplos podem servir 

como ponto de partida para implantação na prática, mas certamente poderão ser aperfeiçoados 

pela melhoria continua e interação com as reais necessidades de cada região. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

As abordagens destes tópicos envolvem a literatura pertinente aos temas do estudo e 

da metodologia proposta e foram desenvolvidas a partir de levantamentos e pesquisas 

descritiva e exploratória. Trata-se de uma metodologia exploratória, empírica e bibliográfica 

baseada em livros, normas, trabalhos técnicos, guias, artigos etc. A natureza da pesquisa será 

qualitativa e quantitativa, envolvendo alguns processos do Inmetro, especialmente a 

supervisão metrológica que foi pesquisada principalmente em fontes do próprio Inmetro e da 

OIML. 

2.1 VIGILÂNCIA, CONTROLE METROLÓGICO LEGAL E O INMETRO 

As palavras verificação e supervisão guardam diferenças significativas embora 

aparentem processos semelhantes. Assim, veremos a seguir trechos do VIML e também do 

VIM - Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia, que define Metrologia como: 

Ciência da medição e suas aplicações (VIM, 2012). A definição de verificação do VIM tem 

um sentido amplo:  

Fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz requisitos 

especificados (INMETRO, 2012). 

NOTA 4 Em metrologia legal, a verificação, conforme definida no VIML, e 

geralmente na avaliação da conformidade, compreende o exame e a marcação e/ou a 

emissão dum certificado de verificação para um sistema de medição (INMETRO, 

2012). 

 

Já a definição de verificação do VIML tem cunho mais específico e voltado para as 

aplicações da metrologia legal: 

2.09 Verificação de um instrumento de medição 

Procedimento de avaliação da conformidade (diferente da avaliação de modelo) que 

resulta na fixação de marca de verificação e/ou a emissão de certificado de 

verificação. 

2.12 Verificação inicial 

Verificação de um instrumento de medição que não foi anteriormente verificado. 

2.13 Verificação subsequente 

Verificação de um instrumento de medição após uma verificação anterior. 

Nota 1 Verificação subsequente inclui: 

• verificação periódica obrigatória; 

• verificação após reparo; 

• verificação voluntária. 
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2.14 Verificação periódica obrigatória 

Verificação subsequente de um instrumento de medição, realizada periodicamente 

em intervalos especificados de acordo com procedimentos fixados por regulamentos. 

2.15 Reprovação de um instrumento de medição 

Decisão de caráter legal de que um instrumento de medição não satisfaz às 

exigências regulamentares de verificação, proibindo sua utilização em aplicações 

que requerem verificação obrigatória (INMETRO, 2016). 

O VIML define a Metrologia em seus Aspectos Legais: 

1.01 Metrologia legal 

Prática e processo de aplicar à metrologia uma estrutura legal e regulamentadora e 

implementar sua execução. 

Nota 1 O escopo da Metrologia Legal pode diferir de um país para outro... 

(INMETRO, 2016) 

A Supervisão é a avaliação da conformidade pela observação e julgamento, 

acompanhada, se necessário, de medições, ensaios ou comparação com padrões (ISO/IEC 

Guia 2, 1998). Supervisão define-se como: “Função de uma investigação para verificar se os 

requisitos legais relacionados com os fatos sob inquérito são observados” (OIML, 2004). 

Conforme mencionado anteriormente, neste texto, algumas expressões com 

“vigilância”, fiscalização etc. podem ser empregadas no sentido genérico, o mesmo vale para 

“inspeção” que também poderá ser empregada no sentido comum da palavra e não no sentido 

da Metrologia Legal
3
. 

Destaca-se que fiscalização, segundo o Dicionário Michaelis, é exercer o ofício de 

fiscal [...] examinar, verificar. “É a pratica de vigilância constante sobre determinada 

atividade que tenha seu procedimento regulado por lei específica”. “A atividade de 

fiscalização sanitária tem o objetivo de monitorar o mercado e apurar irregularidades em 

empresas e produtos para evitar ou reduzir riscos à saúde da população a partir de ações 

rotineiras de fiscalização [...] de programas de monitoramento da qualidade de produtos e da 

recepção de queixas e denúncias” (ANVISA, 2016).  

Um regime eficaz de fiscalização é fundamental para o bom desempenho da 

economia de um país. Estudos e comparações internacionais têm demonstrado que 

inexiste relação simples e direta entre “mais inspeções” e “resultados melhores”. 

Adaptar a frequência das fiscalizações baseada nos riscos, com foco nas inspeções 

voltadas para situações de alto risco e melhorar as práticas de fiscalização deve ser, 

portanto, uma prioridade governamental. (CNI, 2014) 

                                                 

3
 A definição de “inspeção de instrumento de medição” não consta mais do VIML (nova versão). 
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A seguir são apresentadas definições relativas às atividades de metrologia legal 

voltadas ao propósito específico deste estudo. 

2. Atividades de Metrologia Legal 

2.01 Controle metrológico legal 

Conjunto de atividades de Metrologia Legal. Nota O controle metrológico legal 

compreende: 

• o controle legal dos instrumentos de medição; 

• a supervisão metrológica; 

• todas as operações que tem por finalidade examinar e demonstrar as condições de 

um instrumento de medição e determinar suas características metrológicas, entre 

outros, com relação aos requisitos regulamentares aplicáveis para, por exemplo, 

alegação de direitos, perante a justiça. 

2.02 Controle legal dos instrumentos de medição 

Termo genérico utilizado para designar, de maneira global, as operações legais a que 

podem ser submetidos os instrumentos de medição, por exemplo, aprovação de 

modelo, verificação, etc. 

2.03 Supervisão metrológica 

Atividade do controle metrológico legal que consiste em checar se estão sendo 

observadas as leis e os regulamentos metrológicos. 

Nota: Para atingir esses objetivos, meios e métodos tais como a vigilância de 

mercado e a gestão da qualidade podem ser utilizados (INMETRO, 2016). 

Uma forma de demonstrar como está estruturado o controle metrológico legal pode 

ser visto no diagrama abaixo, Figura 2, onde aparece a inter-relação de diversas atividades 

como a supervisão metrológica e a vigilância de campo. 
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Figura 2: Estrutura do Controle Metrológico Legal. Fonte: M. Freitas, 2015. 

A vigilância de campo pode ainda ser realizada na forma programada, com 

periodicidade geralmente anual, ou não programada, esta última a qualquer momento quando 

demandada: 

As supervisões de campo programadas seguem geralmente um plano de trabalho 

anual; são aquelas regulares; onde as ações são de um caráter mais sistemático ou 

preestabelecido. Já as atividades não programadas podem ser realizadas como uma 

resposta imediata às reclamações, denúncias, informações recebidas de concorrentes, 

do público em geral, e quando há suspeita de fraude. As fontes de informação para o 

planejamento de supervisões de supervisão metrológica podem ser resumidas como 

segue: 

1. notificações por diversos organismos e indivíduos; 

2. avaliação de risco; 

3. análise de mercado; 

4. verificação inicial (se aplicável), e especialmente verificação subsequente; 

5. informações de organismos que realizam procedimentos de avaliação da 

conformidade; 

6. outros órgãos envolvidos (OIML, 2004). 

Para composição da avaliação de risco deste estudo foram consideradas 

especialmente as fontes de informação correspondentes aos itens 1,2 e 4 acima, entre diversas 

fontes do Inmetro e externas. 

Autor: Material didático de Marcelo Castilho Freitas

Autor: Material didático de Marcelo Castilho Freitas 
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A coleta de informação na etapa de planejamento é onde as ações específicas de 

supervisão metrológica são levadas a efeito (Figura 3), quer como atividades periódicas 

planejadas ou como atividades não periódicas (OIML, 2004). 

 

3 Figura: Procedimento para desempenho da supervisão (OIML, 2004). 

Com respeito aos instrumentos de medição, a Metrologia Legal especifica exigências 

de desempenho, procedimentos de verificação, meios para assegurar a correta utilização das 

unidades de medida legalmente definidas e prescrições obrigatórias para uso. No Brasil é 

atribuição do Inmetro coordenar as atividades da Metrologia Legal, que especifica exigências 

de desempenho para assegurar a correta utilização dos instrumentos de medição, controladas, 

entre outros meios, pelos processos de supervisão metrológica e de verificação objetos deste 

estudo.  

O Inmetro é considerado uma autarquia federal brasileira, no formato de uma agência 

executiva, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - 

MDIC. O Inmetro atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, um colegiado interministerial. A missão 

institucional do Inmetro tem por objetivo “fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua 

produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de 

produtos e serviços, bem como através do apoio ao desenvolvimento de inovações 

tecnológicas”. 

A Diretoria de Metrologia Legal – Dimel também busca estabelecer especificações de 

equipamentos, padrões e instalações a serem utilizados pelos órgãos executores das atividades 

operacionais de Metrologia Legal e participa de foros internacionais e regionais relacionados. 

2.2 INTEGRAÇÃO DE FATORES, GESTÃO DE PROCESSOS E QUALIDADE. 

Este estudo engloba conhecimentos de vários campos, que muitas vezes se inter-

relacionam ou se integram, assim a supervisão metrológica e a gestão de riscos serão 

complementadas pelas teorias de gestão de processos e gestão da qualidade. A abordagem por 

processos permite melhor especificação do trabalho realizado, o desenvolvimento de sistemas, 

a gestão do conhecimento, o redesenho e a melhoria, por meio da análise do trabalho 

realizado de modo a identificar oportunidades de aperfeiçoamento (Brasil, 2013). 

 

 
Inspeção Planejamento Ação Legal 

Figura  - Ações executadas pela Supervisão Metrológica. Fonte: Adaptado de OIML, 

2004. 
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Os processos compreendem um conjunto ordenado de atividades de trabalho, no 

tempo e espaço, com início e fim, além de entradas e saídas bem definidas. Têm 

como objetivo gerar resultados para a organização e podem estar em diferentes 

níveis de detalhamento, sendo comumente relacionados às áreas gerenciais, 

finalísticas e de apoio (Brasil, 2013). 

William Edwards Deming contribuiu com seus 14 Princípios para a Gestão da 

Qualidade, dentre os quais destaca-se o quinto princípio, tanto por abordar a melhoria 

contínua como a redução de custos, hoje cada vez mais importante: Aperfeiçoar constante e 

continuamente todo o processo de planejamento, produção e serviços, com o objetivo de 

aumentar a qualidade e a produtividade e, consequentemente, reduzir os custos. 

O Ciclo PDCA foi concebido por Walter A. Shewhart e amplamente divulgado por 

Willian E. Deming tendo como objetivo a melhoria contínua além de tornar os processos de 

gestão mais ágeis, claros e objetivos. A avaliação de risco pode ser vista no contexto do Ciclo 

PDCA, da Figura 4 que ilustra a Norma NIT-Disme 09 - Análise de risco para a supervisão 

metrológica. Considerando a disponibilidade limitada de recursos para a vigilância do 

mercado, é bom conhecer quais fatores dos grupos de interesse apresentam os maiores riscos 

e, portanto, devem ter prioridade para fiscalização. No programa de vigilância de mercado, o 

foco inicial são as questões que têm a prioridade mais alta, e a avaliação de risco serve para 

estabelecer este foco (WELMEC, 2004). 

 

 

Figura 4: Relação entre Processo de Risco e a Vigilância de Campo. Fonte: Dimel/Disme. 

Os riscos podem ter, em maior ou menor grau, reflexos em outros processos, pois o 

Risco e a Qualidade, em uma abordagem sistêmica, permeiam todos os processos da 

Organização. Nas edições anteriores das normas ISO:9001 e 14001 existe um requisito para 

minimizar ou eliminar riscos, porém a nova estrutura da ISO 9001:2015 incluiu a mentalidade 

de risco e a gestão de riscos considerados nos requisitos e por todo sistema de gestão. O 

pensamento baseado em risco faz parte da abordagem de processo. A proposição de melhoria 
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deste estudo está em consonância com os princípios modernos da gestão da qualidade 

integrada em todos os processos da organização.  

2.3 AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Normalmente, os menores problemas são mais comuns e mais visíveis do que os 

catastróficos, mas, em muitos casos, é mais apropriado focar nos resultados mais graves, cujas 

ameaças são mais preocupantes. A técnica de avaliação de risco possibilita observar estes 

eventos com diferentes probabilidades de risco associadas, que de outra forma não seriam 

facilmente identificados. 

A maior parte da literatura existente sobre risco trata de ameaças gerais às 

organizações, tais como risco financeiro ou aqueles que ameaçam o sucesso do negócio, mas, 

o tipo de risco pesquisado nesta seção não diz respeito aos processos gerais de gestão, pois 

tem um cunho técnico específico associado ao objeto, o instrumento de medição. Como 

exemplos de processos semelhantes, podem ser citados o risco de equipamento, instalação ou 

de produto não desempenharem adequadamente a sua função, risco de falha, operação, 

manuseio etc. Nessa linha o trecho a seguir aborda conceitos diferenciados de risco, descritos 

por vários autores servindo para embasamento das análises e inclusive para melhor 

entendimento da avaliação de riscos na proposição para a vigilância de campo orientada a 

riscos. 

Os Governos devem considerar o uso de abordagens baseadas em risco na 

concepção e execução de estratégias de cumprimento da regulação para aumentar a 

probabilidade de atingir as metas de cumprimento e minimizar a imposição de 

custos sobre cidadãos e empresas que sejam resultantes dos procedimentos de 

cumprimento e de fiscalização (OCDE, 2012). 

Segundo a Norma NBR ISO/IEC ABNT 31010:2012 (Pg.88) – Gestão de Riscos: a 

matriz de frequência e consequência é um meio de combinar classificações quantitativas ou 

semi-quantitativas de consequências e probabilidade a fim de produzir um nível de risco ou de 

classificação de risco (ABNT 31010, 2012.  

A Norma ISO 14971: 2007, (Application of risk management to medical devices), 

aborda o risco de instrumentos, onde as atividades em que um indivíduo, organização ou 

governo está envolvido podem expor as partes interessadas a perigos que podem causar 

perdas ou danos a algo que eles valorizam. A gestão de riscos é um assunto complexo, porque 

cada parte interessada coloca um valor diferente na probabilidade de ocorrerem danos e na 

sua gravidade. 
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Na visão de Hubbard (2013, p.46) o risco pode ser definido como o potencial de 

perda, um resultado indesejável, resultante de uma ação determinada por uma 

atividade e/ou omissão. O conceito implica que uma escolha tem uma influência 

sobre o resultado por vezes existente. Potenciais de perdas também podem ser 

chamados de “riscos”. Qualquer esforço humano carrega algum risco, mas alguns 

são muito mais críticos do que outros... 

A avaliação de riscos é o processo representado pelas etapas em azul na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Contribuição do processo de avaliação de riscos para o processo de gestão de riscos. Fonte: ABNT 

NBR ISO/IEC 31010: 2012. 

Na Figura 5, a saída do processo de avaliação de riscos é uma entrada para a etapa do 

tratamento de risco. Normalmente os estudos nesta área têm o foco voltado para a etapa de 

tratamento de riscos, onde ações preventivas podem mitigar o risco, adequar o projeto ou a 

manutenção do equipamento. Cabe destacar, que no presente estudo não há preocupação 

direta com relação à ação preventiva, o foco é estabelecer os níveis de risco. No nosso 

processo, o tratamento do risco pode ser considerado como a tomada de decisão no 

planejamento, seria a própria atividade da vigilância de campo em si. 

A PROSAFE editou o livro: “Best Practice Techniques in Market Surveillance”, 

onde a avaliação de risco sempre se concentra em três questões básicas: 

● O que pode dar errado? 

● Se isso acontecer, quais são as consequências? 

● Qual é a probabilidade que isso aconteça? 

O risco é uma medida combinada da probabilidade de incidente e da sua gravidade 

(PROSAFE, 2008). (pg. 74). A Figura 6 descreve uma forma de avaliação de risco. 
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Figura 6: Etapas da avaliação de riscos. Fonte: (PROSAFE, 2008). 

A avaliação de riscos pode também ser feita por uma autoridade ou um fabricante 

diante de perigo do produto, para ajudar na decisão apropriada. 

As autoridades de fiscalização do mercado devem realizar os controles apropriados 

sobre as características dos produtos na devida escala, por meio de controles 

documentais e, físicos e laboratoriais se for o caso, com base em amostras 

adequadas. Ao fazê-lo, deve ter em conta os princípios estabelecidos de avaliação de 

riscos, reclamações e outras informações. (WELMEC, 2011). 

O Guia WELMEC tem aplicação destinada à vigilância de mercado, e guarda 

analogia com o nosso estudo de caso, quando visa à priorização da seleção de itens a serem 

examinados. 

A avaliação de riscos diretamente relacionados com e instrumentos de medição e de 

pesagem, é uma parte da fiscalização do mercado; visa entender o impacto que o 

instrumento terá sobre o usuário / consumidor. A outra parte é o uso da avaliação de 

risco como ferramenta para a autoridade de fiscalização do mercado definir 

prioridades e para determinar a escolha de estratégias para atingir seus objetivos 

(WELMEC, 2011). 

Com relação ao instrumento de medição, a confiabilidade implicará confiança, que 

introduz o conceito de falha e tempo de falha. Fiabilidade é a probabilidade de que um 

sistema ou componente possa realizar a sua função pretendida para um intervalo especificado 

sob condições estabelecidas. 

O modo de falha é “a forma do defeito”, “maneira na qual o defeito se apresenta”, 

Tabela 1, “maneira com que o item falha ou deixa de apresentar o resultado desejado ou 

esperado”, “é um estado anormal de trabalho, a maneira que o componente em estudo deixa 

de executar a sua função ou desobedece às especificações” (DE CICCO e FANTAZZINI, 

1988). 

 

Classe Tipo Observação 
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I Desprezível A falha não irá resultar numa degradação do sistema, nem irá produzir danos funcionais ou 
contribuir com o risco ao sistema.  

II Marginal(ou 
limítrofe)  

A falha irá degradar o sistema numa certa extensão, porém, sem envolver danos maiores, 
podendo ser compensada ou controlada adequadamente. 

III Crítica A falha irá degradar o sistema causando danos substanciais, ou irá resultar num risco 
inaceitável, necessitando ações corretivas imediatas.  

IV Catastrófica A falha irá produzir severa degradação do sistema, resultando em sua perda total 

Tabela 1: Categorias ou riscos para avaliar a gravidade da falha (DE CICCO e FANTAZZINI, 1988). 

O processo de avaliação de riscos possibilita um entendimento dos riscos, suas 

causas, consequências e probabilidades. Isso proporciona uma entrada para decisões sobre: se 

convém que uma atividade seja realizada; como maximizar as oportunidades; se os riscos 

necessitam ser tratados; a escolha entre opções com diferentes riscos; a priorização das opções 

de tratamento de riscos; a seleção mais apropriada de estratégias de tratamento de riscos que 

trará riscos adversos a um nível tolerável. (ABNT, 2009). (Pg.5) 

2.4 ANÁLISE DE DADOS E MINERAÇÃO DE DADOS 

A análise de dados visa transformar um conjunto de dados para verificá-los melhor, 

permitindo identificá-los para uma análise racional de um problema etc. Os dados podem ser 

de diversos tipos, como por exemplo: quantitativos, como números e quantidades; categóricos 

ou estratificados de diversas categorias; qualitativos, indicando uma característica etc. 

Atualmente, o uso de softwares para a análise de dados vem se tornando cada vez mais 

essencial para o trabalho de análise de dados (Pinto, 2011). 

Neste estudo são utilizados os bancos de dados do SGI e extensivamente dados de 

ensaios de instrumentos de medição, ou “atributos descritivos”, que são as observações 

representando características intrínsecas dos objetos. Os dados brutos, normalmente 

armazenados no SGI, são tratados em planilhas Excel, que podem conter também “atributos 

derivados” ou seja, informações derivadas de outras. Após pré-tratamento e seleção, os dados 

serão analisados por diferentes abordagens e técnicas, segundo a metodologia do estudo e 

representados por tabelas e gráficos, principalmente gráficos de linha, de colunas e de "pizza" 

ou circular. 

As possibilidades de coleta de dados e de armazenagem facilitaram o 

desenvolvimento das bases de dados em diversos setores. Mas, muitas vezes, os dados estão 

presentes em diferentes fontes e em diferentes formatos. O método de extração do 

conhecimento depende da análise a ser realizada, envolvendo a descoberta de padrões a partir 

de uma grande quantidade de dados. Estes padrões são avaliados por meio de medidas de 

interesse para depois serem apresentados sob a forma de conhecimento [Han et al., 2011]. 
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O processo de entendimento do domínio de aplicação realizado previamente é 

fundamental para o sucesso desta etapa, pois a compreensão prévia auxilia na correta 

identificação dos atributos e dados a serem analisados e o tipo de tratamento necessário para 

cada um deles [Han et al., 2011]. 

Neste estudo foram pesquisados trabalhos onde estimativas da probabilidade de 

ocorrência de eventos futuros são baseadas na análise dos registros históricos, 

preferencialmente na área de supervisão metrológicas. Na falta desses, foram consideradas 

também aplicações similares em outras áreas, tais como: “Frequency analysis of rainfall 

data” - Análise de frequência de dados pluviométricos (RAES, 2013). Onde o autor utiliza 

modelo similar ao aqui apresentado, na definição de indicadores para municípios e 

instrumentos (Item 5.2), tomando as frequências relativas de uma série temporal como valores 

aproximados das probabilidades. 

Em uma análise de frequência, as estimativas da probabilidade de ocorrência de 

eventos futuros são baseadas na análise dos registros históricos de precipitação. Assumindo 

que os conjuntos de dados passados e futuros não são tendenciosos, pode-se esperar que as 

séries temporais futuras revelem distribuições de frequência semelhantes às observadas. É 

óbvio que quanto mais longa a série de dados, mais a distribuição da frequência se assemelha 

à distribuição de probabilidade (Haes, 2013). 

A função massa de probabilidade (ou função probabilidade) faz corresponder a cada 

valor x do espaço de resultados – (que é obrigatoriamente um conjunto enumerável) - um 

valor y real positivo menor ou igual a 1, valor esse que indica a probabilidade da variável 

aleatória discreta X para o valor x. Em outras palavras, seja Ω o espaço amostral, e f: Ω  R a 

função massa de probabilidade. Então temos que: 

0 < f (x) ≤1 

f (x) = P (X = x), ou seja, o valor que a função assume corresponde à probabilidade 

de a variável X assumir um determinado valor "x". 

Distribuição de probabilidades (ou modelo de probabilidade) de uma variável 

aleatória é um modelo matemático que se idealiza para estudar o fenômeno aleatório em 

causa. No caso de uma variável aleatória discreta, o modelo de probabilidades é o conjunto 

constituído por todos os valores que a variável pode assumir (o suporte da variável) e pelas 

probabilidades de que esses valores ocorram (Porto, 2016). 

Numa experiência aleatória à qual associamos uma variável aleatória, é possível 

fazer corresponder a cada valor da variável aleatória a respectiva frequência relativa. Se 

tivermos então em conta a lei dos grandes números, essas frequências relativas podem ser 
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tomadas como valores aproximados das probabilidades de cada valor da variável aleatória, 

desde que o número de repetições da experiência aleatória (provas) seja suficientemente 

grande. A distribuição de probabilidades da variável adotada também pode ser designada por 

função massa de probabilidade (Porto, 2016).  

Amostragem casual simples: Esse tipo de amostragem, também chamada simples ao 

acaso, aleatória, casual, simples, elementar, randômica, etc., é equivalente a um sorteio 

lotérico. Nela, todos os elementos da população têm igual probabilidade de pertencer à 

amostra, e todas as possíveis amostras têm também igual probabilidade de ocorrer (IBILCE, 

2017). Sendo N o número de elementos da população e n o número de elementos da amostra, 

cada elemento da população tem probabilidade n/N de pertencer à amostra. A essa relação 

n/N denomina-se fração de amostragem (IBILCE, 2017). 

Probabilidade Laplaciana: Num espaço de resultados S, constituído por um número 

finito n de elementos, todos eles igualmente possíveis, define-se probabilidade do 

acontecimento A, e representa-se por P (A), como sendo a razão entre o número de resultados 

favoráveis a A (resultados que compõem A) e o número de resultados possíveis (resultados 

que compõem S)  

P(A) = número de resultados favoráveis / número de resultados possíveis 

Teorema central do limite: toda amostra, ao aumentar, tende à normalidade e é 

suscetível de ser analisada segundo uma distribuição de probabilidade normal. A amostra é 

uma pequena parte de uma população que pode ser muito grande dificultando a pesquisa. 

Segundo Lakatos e Marconi “a amostra é uma parcela conveniente selecionada do universo 

(população); é um subconjunto do universo”. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Neste estudo, o direcionamento das inspeções da vigilância de campo recebe uma 

orientação segundo critérios de gestão de riscos e análise de dados. Neste contexto a 

vigilância ou gestão orientada à riscos é abordada segundo um conceito amplo de aplicação 

comum a vários processos e campos de atividade, independentemente do tipo de entidade, 

seja destinada a produtos, tributos, regulamentos etc. 

O indicador do direcionamento com base no risco tem, por exemplo, permitido à 

agência de Saúde e Segurança do Reino Unido (Health and Safety Executive) e à 

Agência Ambiental (Environmental Agency) reduzir o número total de visitas de 

fiscalização durante a década de 2000, ao mesmo tempo em que alcançou melhores 

resultados em termos de segurança e poluição (CNI, 2014). 

Nota: não está no escopo deste estudo a vigilância de campo aplicada a instrumentos 

de medição que não estão sujeitos ao processo de verificação periódica, como medidores de 

energia elétrica entre outros. 

3.1 SUPERVISÃO E VERIFICAÇÃO 

Para efeito ilustrativo, se olharmos a verificação e a vigilância de campo como 

processos amostrais, certos aspectos matemáticos podem ser observados, conforme o trecho a 

seguir: Os estatísticos usam a palavra população para referir-se não só a pessoas, mas a todos 

os elementos escolhidos para seu estudo. Distinguem-se dois tipos principais de amostragem: 

probabilística e não probabilística. A amostragem será probabilística se todos os elementos da 

população tiverem probabilidade conhecida, e diferente de zero, de pertencer à amostra. Caso 

contrário, a amostragem será não-probabilística. Na amostragem probabilística aleatória 

(uniforme), seleciona-se uma amostra de tamanho n de uma população de N unidades, onde 

cada elemento tem uma probabilidade de inclusão igual e conhecida de n/N. (FRUGONE, 

2016). Destaca-se que enquanto a verificação é feita em quase toda a população N de 

instrumentos de medição, a vigilância de campo, é feita em apenas uma porção da (n/N); 

Em 2015 foram realizados cerca de 350.000 eventos de vigilância de campo 

enquanto o número de verificações girou em torno de 4.800.000. Nesse contexto, a vigilância 

de campo se assemelharia a um tipo de amostragem não probabilística, denominada 

intencional. Nesta, o interesse não é obter uma amostra representativa do lote ou da 

população, o pesquisador está interessado na característica (ação, opinião etc.) de 

determinados elementos da população. Seria um esquema mais parecido com uma 

amostragem direcionada à localização de itens problemáticos (com falhas) de acordo com o 
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conhecimento já existente. A população alvo ou grupos de interesse, no caso, consistem dos 

instrumentos irregulares
4
. Assim, os atributos de instrumentos tipicamente com alto índice de 

falha teriam critério de inclusão na amostra, do contrário, os de baixos índices, teriam critério 

de exclusão. 

Do exposto, entende-se que, ao orientar as inspeções para os instrumentos irregulares 

procura-se otimizar o processo de vigilância de campo. Isto ocorre porque as inspeções 

envolvem profissionais, viagens/ deslocamentos, operações e ensaios que demandam recursos 

humanos e materiais, há, portanto, a preocupação de aproveitamento dos recursos da forma 

mais eficiente possível (economicidade), conforme detalhado no Capítulo 4. 

Os ensaios realizados tanto na verificação como na supervisão, seguem critérios 

previstos no RTM – Regulamento Técnico Metrológico, e os resultados dos ensaios são 

armazenados no SGI. Nestes processos em geral os instrumentos de medição são examinados 

no próprio local onde estão instalados segundo um plano ou roteiro. Voltando ao enfoque dos 

processos amostrais consideremos: 

AMOSTRAGEM é o processo de obter as amostras, com a finalidade de fazer 

generalizações sobre a população sem precisar examinar cada um de seus elementos. 

Principais propriedades da Amostragem: Confiabilidade menor que 100%; mais barata e mais 

rápida que o censo; é sempre viável. 

CENSO é um levantamento estatístico (pesquisa) que abrange todos os elementos de 

uma população. Principais propriedades do Censo: Confiabilidade 100%; custo elevado; 

lento; nem sempre é viável (MORAES, L. P. 2016). 

Assim, em continuidade ao exemplo comparativo com processo amostral, a coleta de 

dados de verificações equivaleria ao censo, pois engloba praticamente a totalidade dos 

instrumentos, servindo melhor para o propósito deste estudo, por apresentar informações mais 

completas. Por esta razão, entre outras, são utilizados os dados de verificações para 

desenvolver os indicadores para a vigilância de campo. Com as ilustrações apresentadas 

espera-se a familiarização do leitor (que não atua na área da Metrologia Legal) com os temas 

tratados. 

A vigilância de campo investiga a observância e cumprimento das leis e 

regulamentos, sendo um modelo de atuação adotado também em outros países, e confere um 

nível adicional de controle às atividades de Metrologia Legal. Normalmente, a vigilância de 

campo é feita depois das campanhas de verificações, e é precedida da programação anual, que 

                                                 

4
 Mais detalhes no item 4.3 
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estabelece as quantidades de instrumentos a serem supervisionados em cada região, tendo em 

vista principalmente a capacidade de execução dos estados e a disponibilidade de recursos. 

A vigilância de campo, pode ainda ter variações relativas à execução. Para a gestão 

do processo é importante a relação entre o número de inspeções executadas (E) e o número de 

inspeções planejadas (P) ou índice de execução (Ie) definido na equação 1. 

Ie = E/P x 100 Equação(1) 

O exemplo de relatório apresentado na Tabela 2 (de uso comum na Cored) do tipo 

previsto versus realizado, facilita a análise e pode ajudar o Inmetro e a Rede na busca das 

causas de problemas operacionais e de medidas de melhoria. 

 

 

Inspeção de Instrumentos Previsto Realizado % 

IPNA Classes de Exatidão III e IIII (balanças comercial) 27.607 32.376 117 

Balanças de Exatidão III e IIII (Rodoferroviária) 2.033 611 30 

Cronotacógrafo 188.805 275.676 146 

Veículos Tanques Ferroviário e Rodoviário 4.481 2.262 51 

Bombas Medidoras para Combustíveis 47.201 23.995 51 

Esfigmomanômetros 5.836 2.489 43 

Taxímetros 8.516 6.443 76 

Medidores de Velocidade 2.283 916 40 

Tabela 2: Instrumentos submetidos à vigilância de campo em SP/2015. Fonte: Cored/SGI. 

O índice de execução é definido da mesma forma para as verificações executadas em 

relação ao universo de instrumentos de medição em serviço e pode ser entendida como o 

índice de cobertura como ilustra a Tabela 3. A análise da capacidade e da demanda da Rede 

(Soratto et al, 2015) apresenta método utilizado para evidenciar as lacunas entre a capacidade 

de atuação da Rede e a demanda por seus serviços no Brasil [...]. 

 

ÍNDICE UF VERIFICAÇÕES ÍNDICE DE COBERTURA 

Alto SC 16.094 71,1% 

Médio MT 5.908 59,0% 

Baixo PA 7.377 38,5% 

Tabela 3: Cobertura de verificação metrológica de balanças em 2014.Fonte: Soratto et al, 2015. 

Os resultados revelam oportunidades de ampliação da cobertura de alguns serviços 

de verificação metrológica e de fiscalização de produtos, sugerindo a necessidade de ajustes 

na força de trabalho dos Órgãos da RBMLQ-I (Soratto et al, 2015). 
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3.2 LEVANTAMENTO DO PROCESSO 

O processo de vigilância de campo é multidisciplinar, e ainda não está sintetizado em 

um procedimento formal. As instruções para realização dos ensaios de supervisão de 

instrumentos de medição seguem os critérios previstos no RTM. O SGI também tem 

instruções de operação inclusive para a supervisão de instrumentos de medição, 

conjuntamente com a fiscalização de produtos (Qualidade), entre outros serviços, que 

aparecem na Tabela 4, mas ainda não há um procedimento específico para a vigilância de 

campo, apesar da relevância desse processo. Neste contexto, há um projeto na Disme – 

Divisão de Supervisão em Metrologia Legal para a elaboração de uma norma de vigilância de 

campo. Uma organização que não conhece, não mede, não melhora, não gerencia seus 

processos… (G. CAPOTE, 2013). 

A análise de processos incorpora várias técnicas e metodologias, de forma a facilitar 

as atividades dos envolvidos com a identificação do contexto e diagnóstico da 

situação atual do negócio. Dentre as possíveis técnicas, temos: Brainstorming... 

Entrevista, Cenários, Survey/Questionário. (Brasil, 2013). 

Para a realização deste o estudo foi necessário conhecer como está sendo realizado 

na prática o processo atual de vigilância de campo. Tal fato levou o autor a realizar, com o 

auxílio de entrevistas e outros meios, o levantamento deste processo, apresentado no Anexo I, 

cujos resultados facilitam a identificação de limitações e pontos passíveis de melhorias e 

também poderão servir como ponto de partida para estudos futuros. 
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4 METODOLOGIA 

A metodologia proposta visa o aproveitamento dos recursos da vigilância de campo 

de forma mais eficiente e será desenvolvida em duas etapas: a avaliação de riscos e a análise 

de dados.  

A avaliação de riscos estima o risco associado aos instrumentos e às regiões do país, 

formando uma escala relativa de valores de risco, que permite uma avaliação comparativa dos 

instrumentos de menor e maior risco, facilitando ao gestor na decisão de quais instrumentos 

deverão ser examinados no processo de planejamento da vigilância de campo. Uma vez 

definido os instrumentos que apresentam maior risco, a próxima etapa será a análise de dados, 

com o desenvolvimento de outros indicadores probabilísticos, que permitirão uma melhor 

orientação da vigilância de campo. 

Uma vez que o instrumento de maior risco já foi identificado na etapa anterior, a 

análise de dados será feita, então, para um instrumento específico, buscando identificar 

atributos associados às falhas apresentadas, tais como: 

 Marca; 

 Modelo; 

 Regiões (municípios); 

 Tempo de uso; 

 Tipo de falha; 

 Número de falhas por instrumento; 

 Empresas etc. 

A análise pode ser feita, por exemplo, pesquisando os dados dos modelos para 

identificar aqueles que apresentam mais falhas. Na etapa de avaliação de riscos a pesquisa da 

probabilidade considera apenas o status do instrumento, ou seja, se aprovado ou reprovado. Já 

na análise de dados, além do status do instrumento, são considerados ainda outros atributos 

citados acima. A avaliação de riscos foi realizada abrangendo todos os instrumentos e todas as 

regiões (UFs) do país. Assim, numa primeira etapa, a avaliação de riscos pode ser útil para o 

Inmetro, como uma escala relativa, servindo para uma avaliação do cenário nacional e para 

orientar a distribuição de recursos pelo país, entre os vários instrumentos, e UFs. 

Já a análise de dados permite que, para cada UF e para cada tipo de instrumento, seja 

realizada uma análise mais intensiva em dados, relativos a alguns atributos de um mesmo 

instrumento, visando orientar as inspeções para os itens irregulares. 
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4.1 BASE DE DADOS UTILIZADAS 

A base de dados são informações que temos disponíveis, oriundas de atividades da 

metrologia legal, que podem ser usadas para planejar ações de supervisão, principalmente 

registros de resultados de ensaios de verificação armazenados no SGI. Neste estudo de caso 

tomaram parte 20 grupos de instrumentos de medição constantes da tabela de serviços 

metrológicos da Lei no 12.249/2010 e na Tabela 4. 

 

SG_UF DS_GRUPO TOTAL REPROVADOS R$ x 1.000 

SP IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 517.343 10.453 38.692 

SP Instrumentos e sistemas de medição para gás 1.304 0 674 

SP Instrumentos de medição no trânsito 1.248 15 317 

SP Veículos tanques ferroviário e rodoviário 21.562 16 7.077 

SP Instrumentos de medição de volume de água 145.999 0 431 

SP Arqueação de tanques 545 0 2.973 

SP Taxímetros 74.403 47 2.987 

SP Massas 25.258 16 406 

SP Outros instrumentos de medição 2.334 17 2.079 

SP Sistema de medição para GNV 1.100 128 500 

SP Instrumentos de medição de comprimento 61.322 149 628 

SP Esfigmomanômetros 428.079 1.914 1.639 

SP Balanças de exatidão III e IIII (rodoferroviária) 5.772 559 7.167 

SP Dispositivos adicionais 164.660 4.013 3.641 

SP IPNA classes de exatidão III e IIII (média capacidade) 8.600 347 2.128 

SP Oficinas de reparo e manutenção 392.011 30 1.136 

SP Densímetros 30.473 799 402 

SP Caminhões para carga sólida 1.786 0 288 

SP Etilômetros 4.527 283 2.396 

SP Instrumentos de medição de temperatura 667.131 595 249 

SP Medidores de energia elétrica 723 367 31 

SP Empresa Autorizada 2.744.255 0 3.903 

SP Avaliação de Postos de Cronotacógrafo 12 9 0 

SP Outros serviços 1.009 4 834 

SP Cronotacógrafos 403.242 4.964 31.637 

SP Medidas materializadas de volume 16.421 751 365 

SP Bombas medidoras para combustíveis 131.547 7.255 18.082 

SP Radares/barreiras eletrônicas 7.378 423 3.451 

SP IPNA Classe I e II 26.660 1.230 2.111 

Tabela 4: Verificações realizadas em instrumentos e outros serviços em 2015. Fonte: SGI. 

Alguns itens, na Tabela 4, não fazem parte do estudo, e as quantidades e valores 

figuram apenas como exemplo para dar uma ideia de dimensão e importância econômica dos 

itens. 

Informações de instrumentos de todas as regiões do país estão reunidas na base de 

dados do SGI, cujo acesso pode requerer permissões ou conhecimentos específicos. Na 

avaliação de riscos os resultados das verificações de dois anos (2013 e 2014) do SGI foram 

transcritos manualmente de relatórios de texto. Para a de análise de dados, os registros de 

verificações de bombas medidoras de combustível foram extraídos do SGI, e consolidados em 
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Excel nas duas planilhas, A e B, que aparecem na Tabela 5, onde somente os títulos, com os 

atributos (nome das colunas) e a primeira linha de dados da tabela são apresentados.  
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Planilha (B) Irregularidades_BO_Brasil_2015.xlsx 
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MEDIDORAS 
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Tabela 5: Títulos de planilhas de dados consolidados. Fonte: SGI. 

A análise de dados foi realizada para apenas um instrumento e uma única região do 

país. No entanto, o objetivo é que a aplicação deste modelo sirva a quaisquer instrumentos/ 

regiões, como será visto nos tópicos a seguir. A Planilha (A) contém observações (linhas) de 

todas as bombas medidoras de combustível do país (pouco menos de 400.000) e indica se o 

instrumento foi aprovado ou reprovado. A Planilha (B) a Planilha (B) contém somente os 

itens irregulares mas traz também o motivo da reprovação ou falha. Para a avaliação de risco 

são utilizados dados de todo o país, mas apenas da Planilha (A). Para a análise de dados 

históricos ambas as planilhas serão filtradas para conter somente os dados de bombas 

medidoras de combustíveis do estado de São Paulo, que serão usados. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE RISCO 

Foram pesquisadas diversas técnicas de avaliação de riscos, 31 delas são abordadas 

na Norma ABNT 31010, algumas não se aplicam a este estudo, outras estão sintetizadas na 

Tabela 6. A técnica “probabilidade e consequência” (ou impacto) foi considerada a mais 

adequada.  

 

Técnica Características e Aplicações  
Aplicabilidade a instrumentos de 

medição 
APP – Análise 
Preliminar de Perigo; 
APR - Análise 

Revisão dos principais perigos/riscos através de um 
formato padrão considerando causas, efeitos, categorias 
de perigo/risco e medidas preventivas e corretivas Técnica 

Aplicável à inspeção de instrumentos de medição. 
No caso do uso da matriz de probabilidade e 
consequências (matriz de P & C), pode servir 
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Preliminar de Risco; básica e de primeiro ataque a uma situação. Confere 
simplicidade, permite participação de diversos 
especialistas nos grupos de estudo. Documento de fácil 
compreensão 

principalmente para a avaliação do Impacto, sendo 
neste caso uma técnica mais completa que a técnica 
usada - brainstorming. 

What if – (E Se) Procedimento de revisão dos perigos/riscos através de um 
questionamento livre porem estruturado, produz medidas 
objetivas de prevenção e controle; pode ser única 
ferramenta de análise na grande parte dos casos. 

Uso geral em projetos, mudanças, procedimento 
etc. Parece aplicável para consequências e eficiente 
para o caso de inspeção de instrumentos de 
medição.  

HAZOP – Hazard and 
Operability Studies 
(Estudo de 
Operabilidade de 
Risco) 

Analisa como o processo pode se desviar dos objetivos do 
projeto. Os desvios são aplicados com palavras – guias 
(mais, menos, nenhum) em análise sobre causas, efeitos, 
respostas capazes de reequilibrar e medidas de controle 
em geral.  

Técnica mais comum para engenharia de processos.  
Foi inicialmente desenvolvida para processo 
químico/ petroquímico, instalações com automação 
e controle. Pode ser aplicada em sistemas de fluxos, 
corrente elétrica, etc. – Método mais complexo que 
a matriz de P & C.  

FMEA – Failure 
Mode and Effects 
Analysis 
(AMFE - Análise de 
Modo de Falha e 
Efeito) 

Busca os principais modos de falhas de um dispositivo, 
equipamento e os efeitos, considera ainda o grau de 
detecção da falha e ações que possam ser tomadas para 
compensação. Útil para ações nas emergências 
operacionais oriundas de equipamentos e sistemas de 
controle de processos 

Aplicável à inspeção de instrumentos. Os efeitos 
considerados incluem os problemas operacionais 
(descontinuidade etc.) possibilidade de lesões ao 
pessoal e dano ambiental. O detalhamento, pode ir 
ao nível dos componentes do sistema analisado. 

AAF – Análise de 
Árvores de Falhas  

Técnica que permite analisar a ocorrência de um evento 
indesejado, partindo-se do fato catastrófico e 
questionando-se, retroativamente, os eventos que 
levariam ao mesmo. Usada em sistemas complexos 
incluindo interações operacionais. Aplicabilidade limitada, 
demanda detalhamento e maiores esforços com uso de 
software especializado. 

Parece mais apropriada para eventos altamente 
indesejados, portanto não parece indicada à 
inspeção de instrumentos onde não é comum 
consequências catastróficas etc. 
 

ADC - Árvores das 
Causas 

Forma simplificada das Árvores de Falhas, serve muito 
bem para a descrição e a análise de acidentes 
(basicamente a posteriori) não inclui quantificação e o uso 
de comportas lógicas é limitado às principais. Os eventos 
da cadeia são analisados quanto à sua possível “inibição”, 
para fins de ações de controle. 

Análise e descrição de acidentes ocorridos. Podem 
eventualmente ser usados "a priori". - Simplicidade 
permite seu uso generalizado. 

Técnica de 
Incidentes Críticos 

Técnica que para a descrição, pelo próprio trabalhador, 
dos incidentes observados, para posterior análise e gestão 
dos perigos. Os relatos são voluntários, resguardando-se o 
anonimato, e possibilita retroalimentação positiva do 
processo. 

Os incidentes ocorrem em quantidade muito 
superior aos acidentes, e representam os mesmos 
perigos, sem redundar em danos, daí seu enorme 
potencial preventivo, porém no caso da inspeção de 
instrumentos de medição não temos como levantar 
incidentes, mas sim reprovações em verificações. 

Tabela 6: Algumas técnicas de avaliação de riscos 

 

Destaca-se que apenas alguns tipos de instrumentos tomam parte da vigilância de 

campo (mas não todos). Os instrumentos são selecionados no planejamento em função de 

sazonalidades das regiões, vide exemplo para o estado de São Paulo na Tabela 7. 

 

Grupos de instrumentos Quantidades 

Balanças (IPNA) 3600 

Taxímetros 800 

Radares/barreiras eletrônicas 30 

Bombas medidoras p/ combustível 2500 

Sistema de medição para GNV 20 

Etilômetros 100 

Esfigmomanômetros 50 

Cronotacógrafos 20.000 

Tabela 7 Planejamento ilustrativo para vigilância de campo em S.P. 

 

Sugere-se então a utilização da matriz de riscos, onde o risco é definido em função 

da probabilidade de um evento não desejado (falha) e de suas consequências, que 
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chamaremos de “impacto”. O impacto corresponde a uma estimativa da gravidade de uma 

falha do instrumento, e das suas consequências sociais, danos para a vida humana ou 

ambientais e a magnitude das perdas. O risco então é definido pela Equação 2, igual ao 

produto da probabilidade pela consequência (ABNT, 2012).  

 

𝑅𝑖 = 𝑃. 𝐼 Equação(2) 

 

A seguir serão descritas as etapas para a determinação da probabilidade e do 

impacto. Inicialmente foi determinado o fator de impacto de cada instrumento, por meio de 

brainstorming, técnica onde foram considerados os perigos envolvidos, com base na 

experiência de alguns especialistas da Disme e conferidas pontuações, conforme a Tabela 8. 

 

Descrição Pontuação do Impacto (I) 

Muito baixo 1 

Baixo 2 

Moderado 3 

Alto 4 

Muito alto 5 

Tabela 8: Valoração do impacto. 

 

Esta forma de pontuação é sugerida em (WELMEC, 2011), podendo ainda serem 

introduzidos outros fatores como a percepção social, valorada na mesma escala (de 1 a 5), por 

exemplo pelo número de reclamações ou relatos na imprensa. Em seguida foi calculada a 

média de três diferentes tipos de impacto (Tabela 9) considerados para efeito dos instrumentos 

de medição.  

 

 

Grupos de Instrumentos 

Impacto ou Consequência 

Impacto Médio Probabilidade Risco Interesses Legais 

Econômico Saúde e Segurança Ambiental 

IPNA Classe I e II (precisão) 3 3 1 2,3 3 7,0 

Cronotacógrafos 2 3 1 2 4 8,0 

Etilômetros 3 2 1 2 3 6,0 

Caminhões para carga sólida 2 1 1 1,3 1 1,3 

Bombas medidoras  5 3 3 3,7 4 14,7 

Sistema de medição para GNV 4 3 2 3 4 12,0 

Esfigmomanômetros 2 5 1 2,7 4 10,7 

Taxímetros 4 1 1 2 1 2,0 

Radares/barreiras eletrônicas 3 1 1 1,7 2 3,3 

Tabela 9: Relação entre instrumentos, impacto, probabilidade e risco. Fonte: Adaptado de MORAES, 2010. 

A Equação 6 expressa o valor médio do impacto. 
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𝐼 =
𝐼𝑒 + 𝐼𝑝 + 𝐼𝑎 

3
 

Equação (3) 

O próximo passo é a definição do fator de frequência. Ressalta-se que o instrumento 

de medição passa por ensaios de verificação previstos no RTM, onde a ocorrência de um 

evento não desejado determina se o item é aprovado ou reprovado, tendo como referência 

(RAES, 2013), onde as estimativas da probabilidade de ocorrência de eventos futuros são 

baseadas na análise dos registros históricos. Com efeito, neste estudo, quanto maior o 

histórico de falhas (irregularidades) de um certo tipo de instrumento, maior será a 

probabilidade de, no futuro, este tipo de instrumento apresentar problemas. 

A frequência relativa ou proporção de vezes com que um acontecimento se realiza 

não é a probabilidade, mas sim um valor aproximado para a probabilidade. No 

entanto, se a experiência se repetir muitas vezes esta aproximação é fundamentada 

pela Lei dos Grandes Números (MARTINS et al, 1999) (MARTINS, 2005) 

Em estatística, de um modo geral, a expressão “sucesso” descreve o resultado 

favorável ao pesquisador e “falha” descreve o resultado desfavorável. Doravante, neste texto, 

trataremos as irregularidades como “falha” conforme abaixo: 

 Sucesso: aprovado - satisfaz os requisitos regulamentares na verificação; 

 Falha: reprovado - não satisfaz os requisitos regulamentares na verificação. 

O índice de falha (r) será definido em função da frequência relativa de itens 

reprovados (R) em relação ao total de itens verificados (V), segundo a equação 4. 

 

𝑟 =
𝑅 

𝑉
  

Equação (4) 

Numa próxima etapa de transformação demonstrada na Tabela 10, os dados são 

convertidos para um formato apropriado pela técnica “binning” ou discretização [Han et al., 

2011], onde cada item recebe uma pontuação discreta correspondente ao seu enquadramento 

em uma das faixas de variação do índice de falha (r), estratificado. Igualmente como foi 

procedido para o impacto, serão atribuídos valores ao fator de frequência (f), variando numa 

escala de 1 a 5. 

Descrição Fator de frequência (f) Faixas % Índice de Falhas (r) 

Muito improvável 1 <3 

Improvável 2 >3≤5 

Possível 3 >5 ≤ 7 

Provável 4 >7 ≤ 15 

Muito provável 5 ≥ 15 

Tabela 10: Determinação da probabilidade. 
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A fórmula para cálculo da probabilidade final (P), será dada pela equação (5): 

𝑃 =
𝑓 + 𝐷 

2
 

Equação (5) 

A equação (5) tem ainda um componente (D), cujo peso depende do número de 

reclamações e denúncias do SIOR - Sistema de Gestão da Ouvidoria. A função F (D) 

assumirá valores, segundo a Tabela 11: 

F(D) Pontuação Nº de denúncias/período 

Muito improvável 1 0 

Improvável 2 1 

Possível 3 2 

Provável 4 3 

Muito provável 5 >3 

Tabela 11: Pontuação atribuída à função F (D) 

O cálculo do risco (Ri) será dado pelo produto da probabilidade final (P) pelo 

impacto (I) conforme Equação 2, Como exemplo, o produto P.I assume valores em cada 

quadro da Tabela 12, que podem variar de 1 a 25: 

 IMPACTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
  

Mínimo (1) 
Limitado 

(2) 
Moderado 

(3) 
Aumentado 

(4) 
Significante 

(5) 

Muito Improvável (1)  1 2 3 4 5 

Improvável (2) 2 4 6 8 10 

Possível (3) 3 6 9 12 15 

Provável (4) 4 8 12 16 20 

Muito Provável (5) 5 10 15 20 25 

 

Nível de Risco Baixo Médio Alto 

Tabela 12 Relação entre impacto médio e probabilidade na determinação do risco. 

Fonte: Adaptado de (ABNT 31010, 2012). 

Conforme já descrito a avaliação de risco terá um caráter predominantemente 

comparativo, podendo fornecer um indicativo de risco. Contudo, uma vez identificados os 

instrumentos de menor e maior risco, é importante pesquisar outros critérios técnicos para, a 

partir daí, direcionar as ações de vigilância de campo de forma mais consistente em cada 

região, conforme descreve o tópico a seguir. 

5 ESTUDO DE CASO - AVALIAÇÃO DE RISCOS E ANÁLISE DE 

DADOS HISTÓRICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

APLICADA À VIGILÂNCIA DE CAMPO 

Os tópicos a seguir descrevem os procedimentos realizados na aplicação da 

metodologia: avaliação de risco de instrumentos de medição a nível nacional e análise de 
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dados de verificação de bombas medidoras de combustível no estado de São Paulo relativos 

aos anos de 2015 e 2016. 

5.1 AVALIAÇÃO DE RISCO 

A avaliação de risco também é citada como uma das fontes de informações 

relevantes para o planejamento da supervisão metrológica (OIML D9, pg.8). 

As autoridades de fiscalização do mercado devem realizar os controles adequados 

sobre as características dos produtos em uma escala com controles físicos e laboratoriais com 

base em amostras adequadas. A avaliação dos riscos, no que diz respeito às atividades de 

Supervisão do mercado, está preocupada com a probabilidade de que uma parte dos 

equipamentos apresente falhas e estejam possivelmente disponíveis no mercado. (WELMEC, 

2011). 

5.2 ANÁLISE DE DADOS  

A etapa de avaliação de riscos permitiu identificar instrumentos que apresentam 

maiores riscos para a sociedade, considerando-se a probabilidade de falha e o impacto de uma 

eventual falha, e assim, permitindo-se direcionar recursos para vigilância de campo de modo 

coerente. A etapa de análise de dados coloca uma “lente de aumento” sobre os dados de 

inspeções de cada instrumento, para estimar e predizer com boa margem de segurança os 

perfis de instrumentos que apresentam maior probabilidade de falhas. Foram desenvolvidos 

indicadores probabilísticos para auxiliar na programação das inspeções, tendo como base as 

marcas e modelos e também as regiões ou municípios onde estão instalados os instrumentos. 

Modelos probabilísticos incluem análise e estimativa de distribuições para a ocorrência de 

eventos (MANN, 1995). A metodologia fundamenta-se na estimativa da probabilidade de 

ocorrência de eventos futuros baseada na análise dos registros históricos. 

Do exposto, sendo o objetivo aumentar a eficiência do processo de supervisão, a 

eficiência teórica máxima seria poder direcionar as inspeções para o alvo, ou seja, apenas para 

os itens com falhas (como se o Inspetor tivesse uma bola de cristal). Se isso fosse possível 

seriam evitados gastos de recursos com inspeções dos itens em situação regular. 

Na realidade, a cobertura “universal” da fiscalização nunca é possível, mas sim a 

concentração adequada de recursos e investigações mais profundas em objetos de 

alto risco... (CNI, 2014). 

Um método probabilístico não possibilita aumentar indefinidamente o número de 

acertos, por exemplo, até atingir acertos em 100% das tentativas (inspeções), contudo o uso de 
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indicadores aumenta a probabilidade de acertos em relação às inspeções randômicas 

(aleatórias) e, com isto, o Gestor poderá direcionar melhor as inspeções na programação da 

vigilância de campo. Como já visto, toda reprovação do instrumento na verificação está 

associada a uma irregularidade (defeito ou falha). 

Com base na Lei dos Grandes Números, a frequência relativa com que um 

acontecimento se verifica na repetição de uma experiência aleatória aproxima-se da 

probabilidade (teórica) desse acontecimento, à medida que o número de repetições 

aumenta (MANN, 1995). 

Seguindo o exemplo de analogia com um processo amostral, apresentado no Capítulo 

3, pelo princípio ilustrativo da Figura 7, o espaço amostral (S) representaria o conjunto de 

todos os instrumentos de medição, enquanto o conjunto (E) representaria os itens com falhas, 

uma pequena parte de (S). 

 
Figura 7: O conjunto “S” representa o total de instrumentos e “E” os itens com falhas 

Sendo E um evento, n(E) o seu número de elementos, S o espaço amostral não vazio 

e n(S) a quantidade de elementos do mesmo, temos que a probabilidade de E ocorrer será: 

P(E) = n(E)/n(S). 

A equação acima ilustra a frequência relativa com que um acontecimento se verifica. 

No exemplo, o quociente n(E)/n(S) seria o índice de falha em verificações, que também 

corresponde a probabilidade de encontrar, um item com falha em uma inspeção
5
, supondo as 

inspeções feitas de forma randômica ou aleatória.  

A seguir, foram pesquisados índices de falhas associados aos atributos dos registros 

de dados do SG.I, sendo eles:  

● Marca ou modelo do instrumento; 

● Região ou município onde o instrumento se encontra instalado; 

● Empresa detentora do instrumento; 

● Tempo de uso (idade) do instrumento; 

● Outras características relevantes. 

                                                 

5
 Mais detalhes no capítulo 3. 

  S 
 E 
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O estudo buscou, também, averiguar se os atributos acima que apresentam 

(reprovações) índices de falhas elevados nas verificações tenderiam a apresentar também 

índices altos na vigilância de campo. A metodologia foi desenvolvida conforme os itens a 

seguir: 

1 - Realização de pesquisa das informações disponíveis no SGI para identificar os 

atributos para servir como indicadores; 

2 - Definição de indicadores. O estudo de caso tratará apenas dois indicadores, 

desenvolvidos com base nos atributos: municípios e modelos. Destaca-se que uma das 

maiores dificuldades atualmente apontadas pelos gestores é a falta de indicadores para 

orientar a cobertura regional
6
. Os demais, indicadores, como tempo de uso e empresas, são 

apenas sugeridos para estudos futuros, no Capítulo 6; 

3 - Preparação da planilha de dados de verificações pré-processamento: correções, 

limpeza e integração dos dados; 

4 - Realização dos cálculos (Excel), especialmente de índices de falhas e de 

distribuição de frequências dos indicadores. 

5 - Apresentação dos resultados. A proposta do estudo é que os resultados possam ser 

apresentados em relatórios anuais ou periódicos, gerados sistematicamente, por exemplo no 

SGI, visando orientar os gestores regionais, como segue: 

a) Relatório gráfico; 

b) Cálculos dos indicadores. 

O relatório gráfico pode proporcionar uma visão geral e imediata dos cenários do 

instrumento na região avaliada, como o Gráfico 1 e demais gráficos dos Capítulos 5 e 6. 

 

                                                 

6
 A cobertura regional é feita principalmente com base nos municípios, mas existem outros dados geográficos 

disponíveis no SGI, tais como logradouros e endereços completos. 
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Gráfico 1: “Market share”, ou participação no mercado - bombas medidoras de combustíveis em São Paulo. 

A técnica de “boxplot” ou diagrama de caixa, também será usada para visualizar a 

dispersão dos dados e para detecção de “outliers”, ou seja, dados muito diferentes do restante 

do conjunto, que indicam ao pesquisador onde concentrar sua análise ou considerar a 

existência de maiores problemas. 

Os cálculos dos indicadores terão por objetivo fornecer informações para possibilitar 

ao Gestor direcionar as inspeções de forma mais específica na programação da vigilância de 

campo. A principal ferramenta utilizada é a distribuição de frequência, como no caso dos 

modelos (Tabela 15) e municípios, onde a classificação pelo índice de falha do instrumento 

destaca, os casos mais críticos, que, portanto, serão indicados para a vigilância de campo.  

Finalmente, com base nos mecanismos descritos, será feita a previsão dos modelos e 

municípios onde devem estar mais concentrados os instrumentos com falhas, permitindo 

assim um melhor direcionamento das inspeções na vigilância de campo. Com isto espera-se 

melhorar a eficiência do processo de vigilância de campo. 

6 – Validação. O estudo propõe que as inspeções para 2016 devam ser concentradas 

em certos modelos de instrumentos e em alguns municípios. A previsão, obtida no item 

anterior com base nos dados de 2015, será comparada com os resultados reais de verificações 

ocorridas em 2016. Os resultados obtidos estão detalhados no item 5.2.3. 

5.2.1 Cálculos e fórmulas 

Lembrando que o risco é dado pela equação (2) onde Ri=PI, o formulário a seguir 

descreve os cálculos utilizados neste tópico de avaliação de riscos: 

 

𝑅𝑖 = 𝑃. 𝐼 (2) 

 68,0   34,8  

 14,6  

 1,0  

 0,6  
 0,6   0,5   0,5   0,5   0,2  

 0,1  
 0,1  

Participação das Marcas % em SP 
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𝑓 = 𝐹(𝑟) (6) 

𝑟 =
𝑅 

𝑉
  

(4) 

𝑃 =
𝑓 + 𝐷 

2
 

(5) 

𝐼 =
𝐼𝑒 + 𝐼𝑝 + 𝐼𝑎 

3
 

(3) 

 

  

Ri - Risco ou índice de risco. 

Ie, Ip e Ia -  fatores de Impacto (Ia = econômico; Ip = proteção; Ia = ambiental), são fatores 

discretos que variam de 1 a 5 segundo a Tabela 9.  

I - Fator de Impacto: média dos fatores (Ie), (Ip) e (Ia). 

V - Número total de verificações no período. 

R - Número de instrumentos reprovados em verificações no período. 

r - Índice de falha ou índice de reprovações em verificações no período. 

D – Depende da pontuação dada em função do número de denúncias por período definidos 

na Tabela 11. 

P - Probabilidade final 

f - Fator de frequência do instrumento. 

f é função do índice de falha (r), variável para cada instrumento e para cada UF em função 

do índice de falha estratificado em faixas segundo a Tabela 13. Portanto, f = F (r) que 

assume valores conforme indicado abaixo: 

f = 1  se r< 3 

f = 2  se 3 ≤ r <5 

f = 3  se 5 ≤ r < 7 

f = 4  se.7 ≤ r < 15 

f = 5  se ≥ 15 

 

Os valores dos índices de falha (r) que figuram na matriz de frequência (Figura 9) 

consistem das porcentagens de reprovação calculadas para cada um dos 20 instrumentos e 26 

regiões (UFs), formando assim um conjunto de 520 dados discretos. Vale lembrar que cada 

um destes dados de índice de falha representa a frequência que numa próxima etapa 

determinará a probabilidade. A matriz de frequência consiste de uma etapa intermediária para 

a determinação da matriz de risco. 
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Observa-se, no Gráfico 2, que a média dos índices de falha (r) calculada para os 520 

conjuntos de instrumentos e regiões, situa-se entre 6 a 7% (a parte mais densa do histograma). 

Assim a maior parte dos instrumentos se concentra na região de índices de falha próximo da 

média. A distribuição de frequência foi usada para gerar o histograma do Gráfico 2, que 

permite uma visualização das quantidades de instrumentos em cada faixa de índice de falha. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição de frequência da quantidade de instrumentos em relação ao índice de falha – Brasil. 

 

Estes dados da distribuição de frequência foram estratificados para estimação das 

faixas ótimas do “binning” divididas em 5 classes apresentadas na Tabela 13, cada uma destas 

faixas contém quantidades de instrumentos aproximadamente equivalentes. 

 

Faixas de (f) 
Quantidade acumulada de 

instrumentos reprovados - 2015 

<3 20% 
>3≤5 40% 

>5 ≤ 7 60% 
>7 ≤ 15 80% 

≥ 15 100% 

Tabela 13: “Binning” ou estratificação do índice de falha. 

O cálculo das quantidades de instrumentos em cada faixa da Tabela 13 foi feito com 

auxílio da distribuição de frequência acumulada, de modo a obter faixas aproximadamente 

equivalentes. Ilustrativamente, como se o histograma do Gráfico 2 fosse fatiado em 5 partes 

iguais. 
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Nota 1: As variáveis (D), (I), (Ie), (Ip) e (Ia), se tornam discretas ao categorizarem os dados 

de entrada com escalas variando de 1 a 5 e numa segunda fase, toma-se a média e, desta 

forma, os dados se tornam novamente contínuos. 

Nota 2: Embora do ponto de vista teórico, existe o risco zero ou nulo, o risco resultante não 

contempla o valor zero ou nulo, assim: a) evita-se multiplicação por zero b) o cálculo fica 

simplificado sendo o erro desprezível. 
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 MATRIZ DE FREQUÊNCIA E MATRIZ DE RISCO 

 

MATRIZ DE FREQUÊNCIA 

 

Figura 8: Matriz de frequência 

 

 

 

 

% Reprovação de Instrumentos de Medição AC AL AM AP BA CE ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

Massas 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IPNA Classe I e II (precisão) 0 2 9 24 7 7 27 11 0 13 12 13 1 2 4 6 6 7 5 1 0 23 15 9 6 6

IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 2 5 1 8 7 3 21 7 3 7 12 11 8 1 4 4 8 5 10 2 2 12 8 16 4 8

IPNA classes de exatidão III e IIII (média capacidade) 0 1 9 5 10 0 30 7 0 11 4 17 8 8 7 3 11 2 8 0 0 25 18 19 7 4

Balanças de exatidão III e IIII (rodoferroviária) 11 8 13 0 10 12 16 17 2 21 32 31 19 12 17 21 20 7 12 4 0 24 21 15 10 14

Instrumentos de medição de comprimento 0 0 0 0 6 0 1 7 0 4 1 5 0 0 2 1 4 3 3 0 0 7 3 7 1 0

Instrumentos de medição no trânsito (analisador de gás e opacímetro) 0 0 0 0 0 0 6 4 0 10 0 0 0 0 0 25 5 0 5 0 0 8 2 11 1 0

Cronotacógrafos 0 11 20 24 12 18 5 20 27 19 10 10 4 9 9 0 16 7 9 0 4 10 13 15 14 0

Etilômetros 0 0 0 0 12 0 18 20 0 18 0 0 0 0 3 0 17 11 8 0 0 24 7 0 6 0

Medidas materializadas de volume 0 4 1 0 8 3 7 5 1 4 8 9 2 1 3 2 5 2 6 2 7 8 6 5 6 5

Caminhões para carga sólida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arqueação de tanques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veículos tanques ferroviário e rodoviário 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bombas medidoras para combustíveis 2 1 2 11 16 2 14 8 6 7 23 10 5 1 7 8 11 5 12 8 1 19 12 13 7 3

Sistema de medição para GNV 0 4 0 0 35 8 18 58 0 12 9 0 0 4 6 0 4 18 23 0 0 45 25 31 12 0

Outros medidores volumétricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esfigmomanômetros 7 7 8 10 24 12 21 26 3 11 28 3 14 7 13 24 12 5 7 0 0 13 14 12 9 0

Taxímetros 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0

Radares/barreiras eletrônicas 2 0 0 0 1 0 4 1 0 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1

Outros instrumentos de medição 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
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MATRIZ DE RISCO 
Nível de Risco 

Baixo 

 Moderado 

 Alto 

 

 

Figura 9: Matriz de Risco 

 

 

 

Instrumento / UF AC AL AM AP BA CE ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
Massas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IPNA Classe I e II (precisão) 2 2 6 7 6 6 7 6 2 6 6 6 2 2 4 5 5 5 4 2 2 7 6 6 5 5

IPNA classes de exat III e IIII (comercial) 5 6 5 8 7 5 9 8 5 7 8 8 8 5 6 6 8 6 8 5 5 8 8 9 6 8

IPNA classes exat III e IIII (média capacid) 1 1 3 3 3 1 4 3 1 3 2 4 3 3 3 1 3 1 3 1 1 4 4 4 3 2

Balanças de exat III e IIII (rodoferroviária) 4 4 4 2 4 4 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 2 5 5 4 4 4

Instrumentos de medição comprimento 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1

Instr medição no trânsito (anal gás opac) 2 2 2 2 2 2 4 3 2 5 2 2 2 2 2 6 4 2 3 2 2 5 2 5 2 2

Cronotacógrafos 2 5 6 6 5 6 4 6 6 6 5 5 3 5 5 2 6 5 5 2 3 5 5 6 5 2

Etilômetros 2 2 2 2 5 2 6 6 2 6 2 2 2 2 2 2 6 5 5 2 2 6 5 2 4 2

Medidas materializadas de volume 1 2 1 1 3 1 3 2 1 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2

Caminhões para carga sólida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Arqueação de tanques 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Veículos tanques ferroviário e rodoviário 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Bombas medidoras para combustíveis 11 11 11 17 18 11 17 17 15 17 18 17 15 11 17 17 17 13 17 17 11 18 17 17 17 13

Sistema de medição para GNV 3 5 3 3 9 8 9 9 3 8 8 3 3 5 6 3 5 9 9 3 3 9 9 9 8 3

Outros medidores volumétricos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Esfigmomanômetros 9 11 11 11 12 11 12 12 7 11 12 7 11 11 11 12 11 8 11 7 7 11 11 11 11 7

Taxímetros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2

Radares/barreiras eletrônicas 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

Outros instrumentos de medição 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
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5.2.2 Resultados da Avaliação de Riscos 

O resultado desta etapa foi a elaboração da matriz de risco, vista na Figura 10, que 

tem os valores de riscos calculados para instrumentos e regiões, formando um conjunto de 

520 dados discretos. A matriz pode ajudar aos gestores dos órgãos regionais, destacando quais 

instrumentos devem ter prioridade no plano de trabalho. Segundo este critério e valores 

expressos na Figura 10 observa-se, por exemplo, que os instrumentos que apresentam 

condições de risco mais críticas são as bombas medidoras de combustível e os 

esfigmomanômetros. 

A matriz é importante ainda para a coordenação do Inmetro, pois possibilita uma 

visualização comparativa dos riscos dos instrumentos em diferentes regiões do país visando à 

distribuição dos recursos. O objetivo do plano de trabalho é quantificar as principais ações, 

alguns dos instrumentos não são computados no plano de trabalho por não representarem 

quantidades expressivas  sendo as ações em geral realizadas por demandas provenientes de 

denúncias e reclamações. 

O risco também pode ser avaliado de forma empírica pelos gestores e especialistas, 

mas o uso do método aqui descrito tem fundamentação técnica que possibilita uma melhor 

alocação dos recursos disponíveis. No entanto a intenção do uso da avaliação de riscos não é a 

de substituir e sim de complementar o trabalho de planejamento dos estados. 

 

5.3 ANÁLISE DE DADOS  

A seguir serão apresentados os procedimentos e resultados da pesquisa e análise de 

dados de verificação relativos às bombas medidoras de combustível no estado de São Paulo, 

com vistas a orientar as ações de supervisão com base nos indicadores probabilísticos 

desenvolvidos em relação aos atributos municípios e modelos. Cabe destacar que o objetivo 

do estudo não é o de estabelecer um modelo definido de relatório estatístico, mas apresenta 

algumas formas de tratamento de dados, apresentação de resultados e gráficos como 

ferramentas que poderão facilitar a análise e o planejamento da vigilância de campo conforme 

os exemplos a seguir. 

5.3.1 Resultados dos Modelos 

O índice de falha (ou de reprovação) é o parâmetro base utilizado para determinar os 

indicadores de todos dos atributos, tais como marcas, modelos, municípios etc. No Gráfico 3 

os índices de falha das marcas podem ser visualizados dispostos em ordem decrescente. 
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Gráfico 3: Marcas de Bombas medidoras 

Na Tabela 14 figuram as principais marcas G, B, H e C, e também outras marcas que 

somadas representam participação 3,2% do total. 

 

Classificação por marca Classificação por quantidade 

Marca % Reprovações Qtd. milhares Marca Qtd. milhares 

A 14,1 0,5 G 68,0 

B 9,9 34,8 B 34,8 

C 9,2 1,0 H 14,6 

D 8,6 0,6 C 1,0 

E 8,1 0,1 D 0,6 

F 7,9 0,5 I 0,6 

G 6,5 68,0 A 0,5 

H 5,5 14,6 F 0,5 

I 5,2 0,6 K 0,5 

J 3,2 0,1 L 0,2 

K 0 0,5 E 0,1 

L 0 0,2 J 0,1 

Tabela 14: Marcas dispostas pelo índice de falha, e quantidades. 

Três marcas de bombas medidoras de combustível se destacam no estado de São 

Paulo. No histograma do Gráfico 4, são visualizadas as marcas dispostas pelo índice de falha, 

e ao mesmo tempo as quantidades de unidades de cada marca. 
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Gráfico 4: Participação das marcas de bombas medidoras em São Paulo. 

Estas formas de apresentação gráficas, por si só, facilitam a avaliação pelo Gestor 

local para o planejamento da vigilância de campo, pois nas análises, além dos índices de 

falha, é importante considerar também as quantidades dos itens em cada região. 

Neste estudo foram atribuídos códigos aos modelos, uma vez que o modelo já 

identifica a marca. Como cada marca ou fabricante pode ter vários modelos, o número de 

modelos tende a ser bem maior do que o número de marcas. O Gráfico 5 mostra: no eixo X os 

modelos distribuídos em relação ao índice de falha e no eixo Y as quantidades de unidades de 

cada modelo, e ainda a linha de tendência. 

 

Gráfico 5: Modelos de bombas medidoras distribuídos em relação ao índice de falha. 
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Entre os modelos, que se destacam com maiores quantidades, podem ser observados 

quais modelos situam-se em faixas de índices de falha acima da média histórica. Portanto este 

tipo de gráfico pode facilitar uma análise visual imediata, pelo Gestor, na tomada de decisão 

para direcionar a supervisão para os modelos, com base nos critérios de índices de falha e 

quantidades. Para uma análise mais concreta dos modelos, além do gráfico, pode ser utilizada 

a própria distribuição de frequência mostrada na Tabela 15. A lista completa contém 290 

modelos de bombas medidoras do estado de SP/ 2015. 

Cod_Modelo Qtd_instrumentos Índice de falha 
A 19 47,4 
B 30 46,7 
C 13 46,2 
D 14 35,7 
E 19 31,6 
F 19 31,6 
G 26 30,8 
H 13 30,8 
I 68 29,4 
J 18 27,8 
K 15 26,7 
L 12 25,0 

M 41 24,4 
N 29 24,1 
O 17 23,5 
P 67 22,4 
Q 23 21,7 
R 14 21,4 
S 91 20,9 
T 24 20,8 
U 60 20,0 
V 30 20,0 
Y 36 19,4 
W 115 19,1 
Z 106 18,9 

Tabela 15: Lista parcial dos modelos classificados pelos índices de falha. 

Nesta tabela, onde aparece apenas o início da lista, os modelos estão codificados por 

letras, e classificados pelos índices de falha em ordem decrescente. Na parte superior da 

tabela aparecem outliers destacados em amarelo, modelos cujos índices de falha encontram-se 

acima do limite superior da distribuição. 

Em continuação à análise dos modelos, o Gráfico 6 apresenta “boxplot”, destacando 

“outliers”, e assinala outros pontos relevantes, como média, mediana e limites inferior e 

superior da distribuição. 
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Gráfico 6: Caixa de verificação (boxplot) dos modelos em relação ao índice de falha. 

 

Observa-se na Tabela 15 que muitos modelos figuram na pesquisa com números 

reduzidos de unidades. Portanto, para conferir maior representatividade (probabilística) à 

análise de dados, a seguir foram desprezados os modelos que contam com menos de 100 

unidades. Assim foram filtrados os itens (modelos) mais significativos em relação à 

quantidade de instrumentos e ao nível de falha. Na Tabela 16 estes modelos estão igualmente 

classificados em ordem decrescente do índice de falha, dispostos para comparação dos 

resultados de 2015 com os resultados de 2016, para efeito de validação da metodologia, que 

será vista adiante, no item 5.2.3. 

 

Marca/Modelo/ 2015 Unidades SP Índice de falha 
(% Reprovado) 

X1 115 19,1 

X2 106 18,9 

X3 164 17,7 

X4 110 17,3 
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Y1 143 16,8 

X5 404 15,8 

X6 190 15,8 

X7 403 15,1 

X8 125 13,6 

Y2 135 13,6 

X9 151 12,6 

X10 138 12,3 

X11 1827 12,3 

Y3 532 12,0 

Tabela 16: Modelos acima de 100 unidades classificados pelo índice de falha.  

 

5.3.2 Resultados dos Municípios 

Nesta seção são analisados 639 municípios de São Paulo, tratados de forma similar 

ao que foi feito para as marcas e modelos, onde os dados foram estratificados para permitir 

uma visão apropriada do cenário, para efeito do planejamento da vigilância de campo. No 

Gráfico 7, as faixas mostram uma distribuição heterogênea dos instrumentos nos municípios. 

Por exemplo, 154 municípios possuem entre 20 a 50 instrumentos, mas o acumulado deste 

grupo detém apenas 4% do total de itens do estado. Por outro lado, apenas 19 municípios, 

situados na faixa acima de mil instrumentos cada, respondem por mais da metade dos 

instrumentos. 

 

Gráfico 7: Distribuição de instrumentos nos municípios 
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A Tabela 17 mostra os municípios com os maiores números de bombas medidoras 

(acima de 1.000 unidades).  

 

MUNICÍPIO BOMBAS % REPROV 
SÃO PAULO 29.918 4,0 

CAMPINAS 3.550 0,6 

RIBEIRÃO PRETO 2.837 7,5 

GUARULHOS 2.448 4,7 

SANTO ANDRÉ 2.033 15,0 

S. JOSÉ RIO PRETO 1.957 6,7 

S. BERNARDO DO C. 1.935 14,9 

S. JOSÉ CAMPOS 1.840 5,4 

SOROCABA 1.820 5,5 

BAURU 1.717 21,0 

OSASCO 1.565 4,8 

JUNDIAÍ 1.532 1,8 

PIRACICABA 1.331 6,8 

SANTOS 1.209 8,9 

PRESID. PRUDENTE 1.154 15,2 

ARARAQUARA 1.109 8,9 

FRANCA 1.070 3,8 

MOGI DAS CRUZES 1.016 3,2 

ARAÇATUBA 1.006 17,6 

Tabela 17: Municípios com os maiores números de bombas medidoras 

 

Para destacar os municípios, onde os instrumentos apresentam maiores índices de 

falha, a distribuição de frequência também é utilizada. A Tabela 18 apresenta os municípios 

classificados pelos índices de falha em ordem decrescente, onde aparece apenas o início da 

lista, cuja tabela completa contém 639 municípios. 

 

Município Unidades Índice de falha 

ARCO-ÍRIS 6 100,0 

RUBINÉIA 6 100,0 

CAIABU 39 94,9 

POTIM 10 90,0 

SANTA CLARA D'OESTE 9 77,8 

ANHUMAS 8 75,0 

BERNARDINO DE CAMPOS 27 70,4 

ADOLFO 9 66,7 

CORONEL MACEDO 12 66,7 

SARUTAIÁ 9 66,7 

CHAVANTES 21 61,9 

ARANDU 12 58,3 

ALFREDO MARCONDES 23 56,5 

QUEIROZ 22 54,5 

TAGUAÍ 19 52,6 

FLORA RICA 6 50,0 

RIVERSUL 6 50,0 

SALMOURÃO 6 50,0 

GUAPIARA 20 45,0 

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 9 44,4 

PEREIRAS 19 42,1 

NEVES PAULISTA 24 41,7 

TUPÃ 390 41,5 

FLÓRIDA PAULISTA 32 40,6 

ALTO ALEGRE 10 40,0 

ANHEMBI 10 40,0 

GUARARAPES 82 39,0 

PARDINHO 116 38,8 

PIRAJU 106 38,7... 
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Tabela 18: Bombas medidoras nos municípios em S.P (outliers) 

 

As apresentações desta análise de dados, de forma tanto gráfica como numérica, serão 

complementadas pela validação no tópico a seguir.  

5.3.3 Validação 

Neste estudo são apresentados exemplos para fazer previsões, visando orientar o 

planejamento da vigilância de campo, para modelos de instrumentos e municípios com base 

na análise dos dados históricos de verificação. Lembrando estarmos utilizando dados de 

verificação para inferir sobre resultados futuros de vigilância de campo, pois conforme já 

descrito os dados de verificações são mais completos. 

Para a validação os índices de falha em verificações de um ano são avaliados quanto a 

tendência se manterem no ano seguinte, em níveis similares. Pois constatando-se esta 

tendência as características e informações dos instrumentos poderão ser usadas para efeito de 

previsão futura de falhas. As comparações são feitas entre os dados de verificações de um ano 

com os dados de verificações do ano subsequente. 

A previsão para os municípios foi feita por meio dos itens classificados na Tabela 18 

(tópico anterior). Conforme ocorre na pesquisa dos modelos, em diversos municípios também 

são observados números inexpressivos de instrumentos (Tabela 18). Assim, para compor a 

tabela comparativa foram reunidos, na Tabela 19 somente os maiores municípios (com mais 

de 500 bombas medidoras), classificados pela ordem decrescente dos índices de falha em 

verificações. Para efeito de comparação foram incluídos municípios até se chegar à 

quantidade aproximada de instrumentos da vigilância de campo
7
. Na Tabela 19 podem ser 

vistos os resultados de verificações nos municípios em 2015 e na Tabela 20 os resultados de 

verificações nos mesmos municípios em 2016. 

2015 

MUNICÍPIO Nº UNIDADES REPROVAÇÕES ÍNDICE DE FALHA 

BAURU 1717 361 21,0% 

ARAÇATUBA 1006 177 17,6% 

PRAIA GRANDE 740 114 15,4% 

PRESID. PRUDENTE 1154 175 15,2% 

SANTO ANDRÉ 2033 305 15,0% 

S. BERNARDO DO C. 1935 288 14,9% 

Total 8585 1420 16,5% 

 

Tabela 19: índices de falhas de instrumentos nos municípios em 2015. 

                                                 

7
 Vigilância de campo envolvendo 6639 instrumentos em 2013, ano da maior campanha desde que os dados 

passaram a ser coletados no SGI (ver Tabela 22). 



61 
 

2016 

MUNICÍPIO Nº UNIDADES REPROVAÇÕES ÍNDICE DE FALHA 

BAURU 1278 248 19,4% 

ARAÇATUBA 925 177 19,1% 

PRAIA GRANDE 748 113 15,1% 

PRESID. PRUDENTE 816 58 7,1% 

SANTO ANDRÉ 1892 252 13,3% 

S. BERNARDO DO C. 1842 252 13,7% 

Total 7501 1099 14,7% 

 

Tabela 20: índices de falhas de instrumentos nos municípios em 2016. 

 

Nota-se que na maior parte dos municípios os valores de índices de falha 

permaneceram elevados em 2016. A média ponderada destes itens foi de 16,5% em 2015 e de 

14,7% em 2016. Portanto, pelos resultados os índices de falha em verificações observados em 

um ano apresentaram a tendência de se manterem no ano seguinte.  

Portanto, isto significa dizer que se as inspeções em 2016 tivessem sido direcionadas 

apenas para os municípios acima indicados teriam sido encontrados proporcionalmente mais 

falhas (itens irregulares). Lembrando que o objetivo da metodologia proposta é aumentar a 

probabilidade de encontrar itens com falha (reprovados) na vigilância de campo onde, 

hipoteticamente, quanto maior a proporção de itens com falha encontrados maior será a 

eficiência do processo. A Tabela 21 ilustra este efeito, considerando que o índice de falha 

médio real em verificações no estado de São Paulo no ano de 2016 foi de 6,0%. 

 

ANO 2016 TOTAL ÍNDICE DE FALHA ITENS COM FALHAS 

Real 3540 6,0% 212 

Virtual 3540 14,7% 520 

Tabela 21: Índices de falhas real e virtual encontrados nos municípios. 

 

Para se ter uma ideia da média histórica dos índices de falha em vigilância de campo 

em bombas medidoras de combustível no estado de São Paulo, os dados dos últimos anos são 

apresentados na Tabela 22. 

Vigilância de campo de bombas de combustível - SP 

Ano Reprovadas Quantidades Índice de falha 

2015 121 2568 4,7% 

2014 91 1814 5,0% 

2013 257 6639 3,9% 

2012 267 4139 6,5% 

Média até 2015
8
 ---- 5,0% 

                                                 

8
 Não foi considerado 2016, cujos registros estavam somente parcialmente disponíveis (janeiro a setembro) na 

época da coleta dos dados. 
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Tabela 22: Vigilância de campo em bombas de combustível em SP. Fonte: SGI/Cored. 

 

Nota: Cabe destacar que a média dos índices de falha da vigilância de campo em 2016 

(10,6%) foi obtida com dados parciais, de janeiro a setembro de 2016, e neste ano houve uma 

operação especial “Olhos de Lince”, em São Paulo, buscando por fraudes e irregularidades em 

um grande número de bombas. Portanto, esta, entre outras ações podem ter contribuído para o 

aumento anormal da média de 2016, em relação às médias históricas. 

O mesmo procedimento adotado acima para os municípios foi aplicado aos modelos, 

onde pelas razões já expostas, foram filtrados os modelos que apresentam mais de 100 

bombas medidoras em 2015 que, para efeito comparativo, foram reunidos na Tabela 24 

classificados pela ordem decrescente dos índices de falha em verificações. Assim, na Tabela 

24 podem ser vistos os resultados de verificações dos modelos em 2015 e na Tabela 25 os 

resultados de verificações dos mesmos modelos em 2016. 

 

2015 

MODELO Nº UNIDADES REPROVAÇÕES ÍNDICE DE FALHA 

X1 1150 220 19,1 

X2 1062 201 18,9 

X4 110 19 17,3 

Y1 1438 242 16,8 

X5 404 64 15,8 

X7 403 61 15,1 

Total 4567 806 17,6% 

Tabela 23: Índices de falhas dos modelos observados em 2015. 

 

2016 

MODELO Nº UNIDADES REPROVAÇÕES ÍNDICE DE FALHA 

X1 50 8 16,0 

X2 72 15 20,5 

X4 70 6 8,6 

Y1 88 11 12,5 

X5 204 27 13,2 

X7 248 38 15,3 

Total 732 105 14,3% 

Tabela 24: Índices de falhas dos modelos observados em 2016. 

 

Igualmente ao que foi observado para os municípios, na maior parte dos modelos os 

valores de índices de falha também permaneceram elevados em 2016. Com efeito, se as 

inspeções em 2016 tivessem sido direcionadas apenas para os modelos acima indicados, 

teriam sido encontradas proporcionalmente mais falhas, conforme ilustra a Tabela 26. 
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ANO 2016 TOTAL ÍNDICE DE FALHA ITENS COM FALHAS 

Real 3540 6,0% 212 

Virtual 3540 14,3% 506 

Tabela 25: Índices de falhas real e virtual encontrados para os modelos. 

A metodologia apresentada, portanto, se adotado pelo Inmetro, poderá tornar mais 

efetivas as ações da vigilância de campo, direcionando a maior parte das inspeções para alvos 

mais concretos. Poderá ainda ser desenvolvida com maior precisão. 

Destaca-se que outros critérios também podem corroborar juntamente com os 

atributos aqui sugeridos para aumentar ainda mais a probabilidade de encontrar itens 

irregulares. Tais critérios podem ser por exemplo, um ou mais indicadores mencionados no 

próximo tópico (Outros Indicadores) ou algum outro indicador baseado em evidências 

conhecidas dos gestores regionais. 

Os resultados aqui obtidos devem ser interpretados como aproximações, pois existe 

ainda uma infinidade de outros fatores, que são levados em consideração pelos gestores, para 

efeito do planejamento da vigilância de campo. Portanto a análise de dados será uma forma de 

complementar e não de substituir o trabalho de planejamento dos estados. Por outro lado, a 

tendência dos índices de falha de um ano se manterem no ano seguinte é passível de ser 

influenciada pelas próprias ações de vigilância de campo, ou seja, se as ações de vigilância 

forem intensificadas a tendência poderá se alterar. 

A etapa de monitoramento também pode ser chamada de "simulação e emulação", 

sendo responsável pela aferição e validação do processo, como forma de garantir 

que o mesmo está representado conforme sua realidade, bem como pelo estudo de 

diversos cenários, possibilitando a análise de mudanças no processo (Brasil, 2013). 

A análise de dados busca ainda a possibilidade de encontrar padrões frequentes que 

estejam associados às irregularidades. Uma pesquisa deste tipo é sugerida para trabalhos 

futuros no item 6.1. Outros indicadores também podem ser desenvolvidos com as informações 

disponíveis no SGI e serão apresentados no próximo tópico. 

5.3.4 Outros Indicadores 

Outros possíveis indicadores são abordados a seguir. O primeiro deles seria o tipo de 

falha do instrumento de medição, que é o motivo da reprovação (ou irregularidade), conforme 

exemplo da Tabela 27, onde as irregularidades aparecem com os respectivos códigos. Estas 

informações podem servir para investigar, por exemplo, se certo tipo de falha pode estar 
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associada a algum tipo de fraude, ao modelo de instrumento ou ao tempo de uso entre outros 

motivos. 

 

Tabela 26: Irregularidade em bombas medidoras em SP - 2015. 

 

Um mesmo instrumento de medição pode ainda apresentar mais de uma falha; um 

possível indicador seria o número de falhas por instrumento. No Gráfico 8, observa-se que a 

maior parte das bombas medidoras de combustível apresenta uma única falha, e mostra a 

quantidade de unidades em relação ao número de falhas num mesmo instrumento. 

Quantidades Código de Irregularidade 
2014 631 A mangueira instalada na bomba   acima identificada não se encontrava em perfeitas condições de conservação. 

1626 630 A bomba encontrava-se em mau estado de conservação. 

1163 620 A bomba   apresentava erro relativo superior ao erro máximo admitido pela legislação metrológica. 

1156 612 A bomba   apresentava vazamentos nos componentes internos, tubulações e conexões. 

503 641 Bomba   com sistema de desligamento automático apresentando interrupção de abasteci superior a 60 segundos. 

425 606 A bomba   não apresentava a placa de identificação. 

370 616 Os segmentos dos dígitos não estavam totalmente íntegros, possibilitando uma leitura ambígua. 

258 639 Violação do plano de selagem de bomba (s)  (s) de combustíveis líquidos. 

257 621 A bomba   apresentava divergência entre os erros relativos dos volumes entregues, nas vazões máxima e mínima, 
superior ao erro máximo admissível pela legislação metrológica. 

198 602 A proteção do mostrador não se apresentava em perfeito estado de conservação. 

195 603 O elemento de iluminação do dispositivo indicador não se encontrava em perfeito estado de funcionamento. 

191 604. Havia incorreção na grafia da simbologia do volume expresso e/ou na dimensão dos algarismos. 

163 615 A bomba   apresentava um plano de selagem em desacordo com a Portaria de Aprovação de Modelo. 

78 645 Bomba   apresentando erro na determinação da vazão máxima indicada superior ao erro máximo admitido pela 
legislação metrológica. 

77 608 O eliminador de ar e gases não estava instalado com conduto rígido. 

68 636 Mangueira instalada em bomba   sem inscrição obrigatória atinente à aprovação de modelo. 

31 605 Os algarismos indicadores de volume e preços não se encontravam em perfeitas condições de alinhamento. 

30 623 A bomba   foi alterada em relação à Portaria de Aprovação de Modelo, sem a autorização do INMETRO. 

28 607 O ar e os gases não eram eliminados para o exterior da bomba. 

28 613 O bico de descarga apresentava vazamento superior a 40 ml, quando acionado com a bomba   desligada. 

17 611 A mangueira instalada na bomba   acima descrita apresentava vazamentos. 
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Gráfico 8: Falha por bomba medidora. 

 

As informações no Gráfico 8 servem apenas como ilustração, mas o número de 

falhas num mesmo instrumento constitui um potencial indicador, pois pode estar associado, 

por exemplo, à condição de uso do instrumento, instalação ou à baixa qualidade de um 

modelo específico. Presume-se, portanto que quanto maior o número de falhas num mesmo 

instrumento mais crítico o problema, e assim este indicador pode ser utilizado para 

prospecção estatística de irregularidades associadas aos instrumentos. 

O Gráfico 9 apresenta a distribuição relativa de frequência de falhas por instrumento, 

normalizada em relação à média. Com o aumento do número de falhas por instrumento, os 

dados vão se tornando mais escassos, aumentando também a dispersão em relação à média.  

 

 

Gráfico 9: Distribuição relativa de frequência de falhas por instrumento. 
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É interessante também conhecer o perfil do tempo de uso dos instrumentos de cada 

região. O exemplo do Gráfico 10 mostra as quantidades de instrumentos em relação ao tempo 

de uso em anos. 

 

 

Gráfico 10: Quantidade de bombas medidoras versus tempo de uso em SP – 2015. 

Uma análise de dados históricos de índice de falha e tempo de uso pode servir, por 

exemplo, para constatar que o índice de falha elevado de instrumento está associado a um 

determinado lote ou ano de fabricação. Se assim confirmado o planejamento pode direcionar a 

vigilância de campo para encontrar estes itens. Um outro exemplo real foi obtido por meio da 

análise de dados históricos de índice de falha e tempo de uso apresentado no Gráfico 11, onde 

a linha de tendência indica um aumento do índice de falha com o tempo de uso. 

 

 

Gráfico 11: Variação do índice de falha com o tempo de uso. 
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Assim a análise de dados históricos de índice de falha e tempo de uso pode estimar o 

tempo para o funcionamento adequado de instrumentos, servindo, por exemplo, para orientar 

o estabelecimento do tempo máximo admissível em regulamentos. 

Para as empresas também podem ser desenvolvidos indicadores, embora este estudo 

não tenha se aprofundado neste item. Com relação às empresas podem ser feitos os mesmos 

tipos de análises já citados acima. A Tabela 28 mostra um cenário de bombas medidoras no 

Brasil. 

 

Quantidades de bombas por empresa /Brasil Ano 2015 

Média 13,1 

Max 890 

Média de Irregularidades 9,7 % 

Total Bombas (Brasil) 388.912 

Total Empresas 29.684 

Tabela 27: Quantidades de bombas por Empresa 

 

A Tabela 29 ilustra uma forma de facilitar a análise e o planejamento da vigilância de 

campo pelos gestores. Os dados aparecem ordenados pela quantidade de instrumentos por 

empresa, as demais informações foram suprimidas para evitar exposição das empresas. 

 

Nome Nº bombas Reprovado Aprovado Interditado % Reprovado. 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 890 - - - - 

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 825 - - - - 

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 760 - - - - 

REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA 564 - - - - 

POSTO KALILANDIA LTDA 515 - - - - 

MAKRO ATACADISTA S/A 400 - - - - 

TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 340 - - - - 

SOBRAL E PALACIO PETROLEO LTDA 314 - - - - 

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 274 - - - - 

PETROX COMERCIAL LTDA 273 - - - - 

DENYS ANTONIO ABDALA TUMA 271 - - - - 

REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA 268 - - - ... 

Tabela 28: Quantidade de instrumentos por empresa (Brasil 2015). 

Pelo exposto, espera-se que o aprimoramento da análise de dados possa favorecer o 

planejamento da vigilância de campo, uma vez que esta pode ser feita para os diferentes 

instrumentos de acordo com as prioridades regionais. 

5.4 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

No relatório, mencionado na metodologia, a inclusão de gráficos de outros atributos 

(como motivo da falha; tempo de uso; empresas etc.) pode facilitar a análise de problemas, 

uma vez que alguns outros atributos também estão registrados no SGI e, portanto, ficam 
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disponíveis para pesquisas. A análise de dados poderá, portanto, desenvolver mais 

indicadores, para orientar o planejamento da vigilância de campo, especialmente se os dados 

forem devidamente tratados. 

Em estudos futuros, se necessário aprimorar a determinação do impacto, pode ser 

usada também a “identificação de perigos” (PROSAFE, 2010), técnica mais detalhada e 

documentada, que levanta possíveis eventos não desejados, tais como: perda econômica, 

acidentes, lesões, e define hipóteses impactantes, leves, significativas, catastróficas etc. 

A análise de dados busca ainda a possibilidade de encontrar padrões frequentes que 

estejam associados às irregularidades. Sugere-se o uso de programas ou técnicas específicas 

como a “mineração de dados” para trabalhos futuros. No exemplo da Tabela 30, num 

conjunto de modelos e municípios (2016), predominam valores de índices de falha, em 

verificações, acima da média histórica. 

 

2016 Marca/Modelo 

Município A B C D E F G 

SANTO ANDRÉ -- -- 19,0 3,8 -- -- -- 

SÃO BERNARDO CAMPO -- 25,0 12,8 -- -- -- 50,0 

BAURU -- 4,0 38,4 -- 16,7 33,3 28,6 

PRAIA GRANDE 5,0 -- 50,0 50,0 -- -- -- 

BIRIGÜI 52,2 -- 22,7 -- 50,0 -- 20,0 

TUPÃ -- 2,0 23,5 -- 71,4 25,0 10,0 

MATÃO -- -- 10,2 9,1 20,0 -- -- 

Tabela 29: Índices de falha de um conjunto de modelos de bombas medidoras 

 

Esta combinação foi identificada pela análise de dados convencional, pelo 

cruzamento de dados de 2015, combinando modelos e municípios que apresentaram índices 

de falhas elevados. Com base nestes dados os gestores podem passar a observar, por exemplo, 

se as irregularidades encontradas têm um padrão frequente, associado ao modelo em um 

município específico ou vice-versa, tarefa que pode ser executada com a técnica de mineração 

de dados, sugerida a seguir. 

5.4.1 Mineração de Dados 

Com o desenvolvimento da informática as instituições passaram a armazenar grandes 

volumes de dados, onde a técnica “data mining” relativamente recente, conhecida como 

mineração de dados ou análise exploratória de dados, se aplica para identificar algum 

conhecimento de interesse, científico, comercial etc. subjacente nesses dados. Como exemplo 

de aplicação comercial é comum o cruzamento de dados sobre hábitos de compras (associação 
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de padrões), pois com a mineração de dados encontram-se relações que de outras formas não 

seriam óbvias ou visíveis.  

Casos típicos são reportados (UEM, 2016), como o exemplo desenvolvido pela Wal-

Mart, em que a empresa descobriu que o perfil do consumidor de cervejas era semelhante ao 

de fraldas. Eram homens casados, entre 25 e 30 anos, que compravam fraldas e/ou cervejas à 

tarde no caminho do trabalho para a casa. Com base nisso, a Wal-Mart optou por uma 

otimização das atividades junto às gôndolas nos pontos de vendas, colocando as fraldas ao 

lado das cervejas. Resultado: O consumo cresceu 30% às sextas-feiras com a redefinição de 

lay-out baseada na conexão de hipóteses desenvolvidas pela mineração de dados. Em outro 

exemplo a MasterCard International processa diariamente cerca de 12 milhões de transações e 

utiliza mineração de dados para extrair todos os tipos de estatísticas sobre os portadores de 

cartões... Isto permite a visualização de diferentes classes de portadores de cartões e a análise 

de como estes utilizam seus cartões para desenvolver promoções especializadas e detecções 

de fraude. 

Para que as ferramentas de mineração de dados sejam utilizadas de forma eficaz, 

todo o procedimento deve ser feito em uma linguagem apropriada. Para o nosso caso foi 

utilizada a linguagem “R”, que é um dos mais populares softwares de estatística, para lidar e 

calcular testes em cima de grandes conjuntos de dados (big data). Vale observar que no 

procedimento em linguagem R os dados passam por uma fase de pré-processamento, que 

envolve: integração; seleção; limpeza e transformação. 

No processamento em R a etapa de “associação e correlação” envolve a descoberta 

de itens que, com frequência acontecem simultaneamente em uma quantidade mínima de 

transações do conjunto de dados. A seguir, a etapa de “classificação e predição” irá distinguir 

classes ou conceitos para a futura previsão, onde os atributos do conjunto de dados são 

divididos em dois tipos: atributo previsor e atributo alvo, respectivamente, LHS - Left Hand 

Side (Lado Esquerdo) e RHS - Right Hand Side (Lado Direito).  

O agrupamento é um tipo de análise de dados, sendo trabalho do próprio algoritmo, 

justamente identificar semelhanças e criar possíveis categorias, com bases em características 

em comum. Os resultados esperados consistem da “geração das regras de associação” que 

definem uma associação entre reprovações, modelos, municípios etc. em diferentes conjuntos. 

Os resultados ou regras devem ainda ser ajustados com o uso de filtros: “suporte” e 

“confiança. ” Como será visto, o suporte é a representatividade de um item no conjunto geral, 

e a confiança é representatividade de um item no subconjunto onde ele mesmo aparece. 
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Mesmo com o uso de suporte e confiança, o número de regras geradas ainda pode ser 

muito grande, então utiliza-se uma medida de correlação chamada “lift” (STERNBERG, 2015 

apud Han et al.,2007). Utilizando a regra de associação X  Y, onde a ocorrência de um 

conjunto de itens frequentes X implica na ocorrência de um outro conjunto de itens frequentes 

Y. Considerando apenas os registros do dataset que contém todos os elementos de X, a 

confiança mede o percentual destes registros que também contém todos os elementos de Y, ou 

seja, representa a probabilidade da ocorrência de Y dado que X já ocorreu (STERNBERG, 

2015 apud Elmasri and Navathe, 2015). O lift representa a correlação entre X e Y, indicando 

se são negativamente correlacionados, independentes ou positivamente correlacionados 

quando seu resultado é menor, igual ou maior que 1, respectivamente (Han et al.,2011). Nesta 

abordagem, quanto maior o lift mais interessante é a regra, indicando, no nosso caso, as 

condições que tendem a produzir associações dos eventos que levam a falhas. A tendência 

será oposta para lifts menores do que 1. 

A mineração de dados para associações de modelos, municípios, e outros atributos 

que apresentam padrões frequentes de irregularidades (ou acima do que era de se esperar de 

uma distribuição normal de dados etc.), e que seriam difíceis de serem percebidos pelas vias 

convencionais. Apesar de não estar no escopo deste estudo, constando apenas como sugestão 

para trabalhos futuros, o autor procurou desenvolver um ensaio experimental sem a análise 

dos resultados, onde a ferramenta utilizada, que atua de forma automatizada, foi o algoritmo 

“a priori”, que permite encontrar "padrões frequentes” (ou conjuntos de itens frequentes), que 

sirvam de base para gerar padrões (ou regras) de associação. Assim a mineração de dados, 

com os devidos ajustes, será de grande importância para estudos futuros deste tema. O 

exemplo a seguir servirá meramente como ilustração da técnica.  

 

Resultados R 04Out16 
 
Copiando dados originais 
 
dados1<-B_Medidoras_para_R 
 
filtrando para o estado de SP 
 
> dados_sp1<-subset(dados1,UF=="SP") 
> View(dados_sp1) 

Cálculo da curvatura máxima para achar o melhor suporte 

curvature.max <- function(x, y, df=3) { 

smodel = smooth.spline(x, y, df = df) 
curvature = predict(smodel, x = x, deriv = 2) 
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yv = max(curvature$y) 
xv = match(yv,curvature$y) 
plot(x, y) 
points(x[xv], y[xv], pch=19) 
res = data.frame(x[xv], y[xv], yv) 
colnames(res) = c("x", "y", "z") 
return (res) 

Para encontrar o suporte ótimo 

sup <- seq(0.00001, 0.0003, 0.00001) 
regras<-sup 
 
for(i in 1:50){rules<-apriori(dados_sp1, parameter = list(supp=sup[i], conf
=0.8), appearance = list(rhs=c("RESULTADO=Reprovado"), default="lhs"), cont
rol = list(verbose=F)) 
+ regras[i]<-length(rules)} 
plot(sup,regras) 
cm = curvature.max(sup, regras) 
View(cm) 

Curvatura para confiança 

conf<- seq(0.5, 0.98, 0.01) 
regras<-conf 
for(i in 1:49){rules<-apriori(dados_sp1, parameter = list(supp=0.00009, con
f=conf[i]), appearance = list(rhs=c("RESULTADO=Reprovado"), default="lhs"), 
control = list(verbose=F)) 
+ regras[i]<-length(rules)} 
plot(conf,regras) 
cm = curvature.max(conf, regras) 
View(cm) 
> a<-apriori(dados_sp1, parameter = list(supp=0.00009, conf=0.68), appearan
ce = list(rhs=c("RESULTADO=Reprovado"), default="lhs"), control = list(verb
ose=F)) 
> inspect(a) 

Sup=0.00009  conf=0.68 

Nota: com estes suporte e confiança foram geradas apena 18 regras. Então foram muda

dos para: 

Sup=0.00005  conf=0.68 

a<-apriori(dados_sp1, parameter = list(supp=0.00005, conf=0.68), appearance 
= list(rhs=c("RESULTADO=Reprovado"), default="lhs"), control = list(verbose
=F)) 
rules.sorted <- sort(a, by="lift") 
inspect(rules.sorted) 

Resultados (ou regras) 

lhs                           rhs                        support   confidence   lift 

[1]  {NO_MUNICIPIO=RUBINÉIA}            => {RESULTADO=Reprovado} 5.055399e-05  1.0000000 16.39296 

[2]  {NO_MUNICIPIO=CAIABU}              => {RESULTADO=Reprovado} 9.268231e-05  1.0000000 16.39296 

[3]  {NO_MUNICIPIO=RUBINÉIA,                                                                      

      NO_MODELO=1663 L}                 => {RESULTADO=Reprovado} 5.055399e-05  1.0000000 16.39296 

[4]  {NO_MUNICIPIO=RUBINÉIA,                                                                      



72 
 

      TEMPO_USO=SEMI-NOVO}              => {RESULTADO=Reprovado} 5.055399e-05  1.0000000 16.39296 

 [16] {NO_MUNICIPIO=DIADEMA,                                                                       

      NO_MODELO=HH-2/4}                 => {RESULTADO=Reprovado} 5.055399e-05  1.0000000 16.39296 

[27] {NO_MUNICIPIO=BAURU,                                                                         

      NO_MODELO=2/G3390P,                                                                         

      TEMPO_USO=ANTIGO}                 => {RESULTADO=Reprovado} 9.268231e-05  1.0000000 16.39296 

 [30] {NO_MUNICIPIO=ASSIS,                                                                         

      NO_MODELO=KH 12,                                                                            

      TEMPO_USO=ANTIGO}                 => {RESULTADO=Reprovado} 5.055399e-05  1.0000000 16.39296 

 [37] {NO_MUNICIPIO=ARAÇATUBA,                                                                     

      NO_MODELO=3/G3390P,                                                                         

      TEMPO_USO=NOVO}                   => {RESULTADO=Reprovado} 2.022159e-04  1.0000000 16.39296 

 [46] {NO_MUNICIPIO=CAMPINAS,                                                                      

      NO_MODELO=ADV-2/4,                                                                          

      TEMPO_USO=NOVO}                   => {RESULTADO=Reprovado} 5.897965e-05  0.8750000 14.34384 
Continua ... 

 

Na lista acima, os exemplos [27] e [37], que aprecem destacados, representam casos 

típicos onde os valores elevados do “lift” indicam uma combinação de município, modelo e 

tempo de uso com alto número de reprovações, apresentando-se como um padrão frequente 

que seria pouco provável de ocorrer em condições normais de operação. 
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6 ANÁLISES E CONCLUSÕES 

■ Do presente estudo se conclui que se a proposta apresentada for implementada, com a 

formalização da análise de dados históricos de verificações com a apresentação de relatórios 

anuais, os gestores passarão a contar com uma potencial fonte de informações do SGI para 

auxiliá-los no planejamento da vigilância de campo. 

■ Em resumo, a avaliação de risco atribui sistematicamente um critério de risco aos 

instrumentos, tendo principalmente um caráter relativo, ou seja, serve como uma medida 

comparativa de um instrumento em relação aos demais, indicando a prioridade para a 

supervisão e também serve ao propósito do Inmetro de distribuição de recursos entre as 

regiões.  

■ Enquanto a avaliação de risco reúne dados de todo o país e é feita de maneira centralizada a 

análise de dados históricos deve ser feita para cada instrumento e cada Unidade da Federação. 

Nada impede que um determinado órgão regional faça por conta própria uma análise de dados 

históricos do SGI. No entanto se a metodologia proposta for implantada de forma sistemática 

no SGI e centralizada no Inmetro, certamente serão evitadas duplicidades de tarefas, de 

esforços e de alocação de pessoal, com ganhos expressivos do trabalho em escala favorecendo 

o controle, a padronização e a obtenção de resultados pelo Inmetro. 

■ Nota: A etapa de avaliação de risco foi desenvolvida em parceria deste autor com o colega 

Bruno Amado Filho, Pesquisador Tecnologista do Inmetro/Dimel. A avaliação de riscos 

consiste em uma etapa preliminar deste estudo, que foi iniciado em função do interesse da 

Disme por alternativas para melhorar o planejamento da vigilância de campo. Neste contexto, 

entre os resultados da avaliação de riscos, destaca-se a elaboração a Norma NIT-Disme 09 - 

Análise de risco para a supervisão metrológica, publicada em maio de 2016, que já passou a 

ser usada em caráter experimental no Inmetro. 

■ Para obtenção da melhoria esperada, o estudo de caso considera a quantidade de 

instrumentos sendo mantida inalterada no processo; a mudança será apenas a introdução da 

avaliação de risco e da análise de dados históricos. 

■ Uma vez que o planejamento da vigilância de campo está mais voltado para determinar 

quais tipos de instrumentos devem ser supervisionados (qualidade), faz-se necessário 

desenvolver também a metodologia para determinar quantidade (tamanho da amostra etc.), 

baseada em métodos tais como o “Military Standars” ou outro. Este estudo não aborda esta 

questão. 
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ANEXO 1 - LEVANTAMENTO DO PROCESSO ATUAL DE 

VIGILÂNCIA DE CAMPO 

 

Neste levantamento foram feitas entrevistas junto aos profissionais atuantes no 

processo de supervisão, a maior parte do Campus de Xerém - Duque de Caxias, RJ, no 

período de outubro de 2015 a janeiro de 2016. Para Marconi e Lakatos (Marconi, 1996), 

p.125) o universo da pesquisa “é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas 

características definidas para um determinado estudo”, no caso específico o universo da 

pesquisa do processo de vigilância de campo pode ser definido por 10 (dez) profissionais que 

atuam direta e indiretamente no processo. Marconi e Lakatos (1996) narram que a escolha do 

método e técnica utilizada, depende do objetivo da pesquisa, dos recursos financeiros 

disponíveis, da equipe e elementos no campo da investigação. Esta pesquisa exploratória 

utilizou entrevistas para a coleta de dados devido à pouca disponibilidade de recursos. Como 

o levantamento serve apenas para subsidiar o estudo de caso, foram desconsideradas as 

técnicas de análise de conteúdo, medidas de opiniões, medidas de atitudes e a técnica da 

observação participante, devido ao tamanho das amostras. Utilizou-se perguntas abertas onde 

as pessoas podem responder as questões com suas próprias palavras, sendo dissertativas. Pela 

análise dos dados das entrevistas, espera-se conhecer ou reforçar o conhecimento que se tem 

do processo atual de vigilância de campo, de forma a possibilitar propostas de melhorias ao 

processo, para tanto, buscou-se inicialmente conhecer qual o objetivo da função do 

profissional entrevistado. 

 

Pergunta 1 - Qual o objetivo de sua função no processo de vigilância de campo.  

Observa-se nas respostas dadas que os objetivos das funções dos profissionais 

entrevistados são muitos e diversos. Um dos entrevistados cita que sua função é “analisar o 

planejamento do OD (Órgão Delegado Estadual); se ok, aprovar; se não estiver ok pedir para 

refazer; fazer observações”, outro afirma em relação a sua função que já atuou como “Gestor, 

não especificamente na supervisão”. Um terceiro que sua função é auditar os órgãos da Rede 

(RBMLQ-I), ou Auditoria Técnica para verificar se os procedimentos adotados se encontram 

de acordo com a Norma NIE Dimel 102. Outro narra que sua função é a de coordenação da 

Rede, voltada para a administração do contrato de gestão firmado entre o Inmetro e os órgãos 

da Rede. Afirmou um dos entrevistados que a sua responsabilidade é operacional, verificar no 

SGI se as atividades estão sendo cumpridas de acordo com o planejado, bem como 
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administrar o cadastro de pessoas no diretório nacional de acesso ao SGI, entre outras tarefas. 

Fizeram menção ainda que suas funções compreendem, verificação e vigilância de campo, 

identificação de irregularidades etc. 

As respostas dadas pelos profissionais entrevistados mostram que o diagnóstico do 

processo foi realizado em um contexto amplo de visão, cada um exercendo sua função com 

responsabilidades definidas no processo de vigilância de campo, em vários níveis hierárquicos 

e retratando o mais próximo possível a realidade do processo atual. Em seguida buscou-se 

identificar junto aos profissionais entrevistados quais eram as principais etapas do processo.  

 

Pergunta 2 - Quais são as principais etapas do processo de vigilância de campo: 

Os profissionais entrevistados apontaram dois tipos diferentes de fiscalização, 

fiscalização em Metrologia (Supervisão) e a fiscalização da Qualidade. O campo de 

abrangência da supervisão em Metrologia refere-se a instrumentos de medição, produtos pré-

embalados (pré-medidos) e produtos perigosos. São exemplos, balanças, taxímetros, bombas 

medidoras de combustível, entre outros. Já o campo de abrangência da fiscalização da 

Qualidade refere-se a produtos com certificação compulsória (aqueles que têm selo do 

Inmetro) tais como: capacetes, extintores de incêndio, brinquedos, medição de tanques etc. 

Este estudo aborda somente o processo de supervisão de instrumentos de medição.  

Narraram alguns profissionais como principais etapas do processo que a supervisão 

pode ocorrer de forma programada ou não programada, e podem ser feitas pelos mesmos 

técnicos que realizam os exames de verificação ou através de equipes distintas. Esta última 

forma seria ideal para evitar o conflito de interesses, mas em parte parece inviável devido ao 

custo. Predominam as supervisões programadas, onde tudo é feito no SGI, tanto o 

planejamento inicial pela Rede como a análise pela Disme. A execução do plano anual é feita 

pelos ODs de cada estado. Cabe a Cored realizar o controle e acompanhamento. O sistema 

SGI abrange várias áreas, entre elas, área técnica, financeira, administrativa, jurídica, 

qualidade, contábil, etc. A integração das informações das áreas no SGI compõe os diversos 

módulos de trabalho, relatórios, planilhas etc. Cabe a cada estado responsável identificar a 

equipe para cada local da supervisão. Realizado os ensaios, as informações referentes aos 

resultados da supervisão são enviadas diretamente ao SGI pelos coletores de dados. A 

interdição ou apreensão de instrumentos de medição feita durante uma verificação não 

caracteriza uma supervisão. A supervisão deve ser caracterizada pelos seguintes pontos 

fundamentais: 

 Independência: para manter a imparcialidade e evitar conflitos de interesse; 



79 
 

 Temporalidade: supervisão realizada de forma não anunciada e em momento 

diferente da verificação; 

 Amostragem: para adequar o custo à necessidade de monitoramento. 

A vigilância de campo pode ser realizada em local fixo onde o instrumento de 

medição está instalado e em uso, ou, nas garagens, ruas e estradas onde circulam veículos 

equipados com, por exemplo, cronotacógrafo e taxímetro. Se inviável realizar os ensaios em 

campo realizar em instalações do Inmetro, de laboratório ou outro local adequado. Com base 

nestes procedimentos e nos instrumentos de medição identificados pela Disme e pelos Órgãos 

da RBMLQ-I, estes últimos atualizam o módulo apropriado de seu plano de trabalho no SGI, 

considerando, o número de equipes de supervisão, regiões de sua jurisdição a serem cobertas, 

roteiros otimizados para a redução de custos etc. 

Nas pesquisas realizadas não foi encontrado procedimento escrito abordando 

especificamente o processo de supervisão de instrumentos de medição, exceto a Portaria 

INPM 09/1977 obsoleta, que aborda a Fiscalização. As instruções autoexplicativas do SGI, 

também utilizam o termo “fiscalização”, no entanto essas instruções são mais voltadas para a 

operação do sistema e não constituem um procedimento. Assim, as informações aqui 

levantadas sobre o processo de supervisão poderão contribuir especialmente para esclarecer 

aspectos conflitantes do texto da minuta de Norma NIE-DIMEL que diz respeito à Vigilância 

de Campo. 

O termo “fiscalização” não é descrito no VIML, e sim “Supervisão de um 

instrumento de medição”, porém no Brasil e em metrologia também se utiliza o termo 

fiscalização, tal como a fiscalização da Qualidade; de produtos certificados; de produtos como 

brinquedos, extintores, etc. Outros setores também se referem a atividades similares como 

supervisão ou fiscalização. 

De acordo com a legislação em vigor os órgãos delegados da Rede executam a 

verificação e supervisão. A Cored atua em conjunto com os órgãos da Rede no 

desenvolvimento das atividades delegadas baseadas na articulação, participação e 

compartilhamento das decisões. 

 

Pergunta 3 - Quais as ferramentas utilizadas no processo de vigilância de 

campo? 

A inspeção é uma parte operacional da vigilância de campo coordenada pela 

Dimel/Disme. A análise do resultado da vigilância de campo permite avaliar as 

responsabilidades dos usuários, reparadores e outros envolvidos com o desempenho 
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metrológico do instrumento de medição. Destaca-se que a vigilância de campo não é feita em 

todos os tipos de instrumentos, mas geralmente em apenas alguns tipos de instrumentos. Os 

tipos e quantidades de instrumentos são negociados entre o Inmetro e a Rede e estabelecida de 

acordo com a capacidade de cada estado. 

Pelas respostas dos profissionais entrevistados evidencia-se em relação às 

ferramentas utilizados no processo de vigilância de campo que o SGI é considerado a 

principal ferramenta, é um sistema WEB que é utilizado de forma descentralizada por 

usuários com vários perfis e necessidades diferentes. O sistema SGI é utilizado no Inmetro, 

pelos Órgãos Delegados do Inmetro, Procuradorias Federais e usuários do Portal de serviços 

do Inmetro nos Estados - PSIE. Devido a amplitude das diferentes estruturas e usuários do 

sistema se faz necessário controles que englobam os acessos e permissões. Narra um dos 

entrevistados que o “detalhamento das quantidades de supervisões e tipos de instrumentos é 

negociada com cada órgão e as supervisões programadas seguem o plano de trabalho”. 

Esclarece ainda um profissional entrevistado que os repasses de verba para os estados não se 

encontram atreladas diretamente às etapas do plano, entretanto, são influenciados pelo 

cumprimento destas etapas, como uma forma (ferramenta) de controle. 

Outro entrevistado explica que o sistema SGI “recebe automaticamente todos os 

dados dos coletores eletrônicos operados pelos fiscais/metrologistas”. O coletor lê o código de 

barras da etiqueta dos instrumentos e com as informações coletadas gera relatórios, entre eles, 

dados individuais de cada instrumento; instrumentos pendentes de verificação; metas não 

atingidas; relatório final etc. Complementa outro entrevistado que “os módulos do SGI são 

auto explicativos, não compõem procedimento, mas atuam como os guias de ajuda 

informatizados etc. Os ODs seguem seus procedimentos próprios para o planejamento do 

plano “não sei se algum desses possui procedimento formal”. 

Com relação ao controle de tempo, a amostra a que se refere a programação da 

supervisão é acordada entre Inmetro e Rede, no planejamento quadrienal, ajustada 

anualmente. A execução pela Rede será realizada conforme o planejamento anual, mas o 

plano de execução das supervisões tem escalonamento mensal cujos resultados são 

controlados mês a mês pela Cored. 

A Cored faz também reavaliação do plano anual de supervisão, com vistas à alocação 

dos recursos necessários. Cabe a Cored o controle dos resultados junto a Rede com relação à 

execução do Plano, especialmente quanto ao que foi executado em relação ao planejado. Com 

relação a Qualidade as supervisões seguem o Regulamento Técnico metrológico do Inmetro, 

específico para o instrumento de medição a ser supervisionado. Segundo os profissionais 
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entrevistados o processo de vigilância de campo não é abordado de forma relevante em um 

procedimento já aprovado, os critérios de qualidade específicos para verificação dos 

resultados são aqueles do RTM. 

 

Pergunta 4 - Existe na atualidade alguma norma ou procedimento a ser utilizada 

no processo de vigilância de campo? 

Conforme instruções da Cored, cabe aos órgãos elaborar o plano de supervisão anual, 

com dados suficientes que facilitem a revisão feita pela Disme, para a qual os órgãos também 

podem sugerir alterações justificadas. 

Analisando as respostas dos profissionais verifica-se que não existe uma norma a ser 

utilizada no processo de vigilância de campo. Existem instruções completas para realização 

dos ensaios nos respectivos RTMs dos instrumentos, porem nos referimos a procedimento ou 

norma com um alcance mais amplo envolvendo todo o processo de vigilância de campo etc. 

Alguns entrevistados fazem menção ao SGI, mas vale lembrar que as instruções deste sistema 

ainda não constituem uma norma de atuação. Em função da amplitude do processo e do 

número de instrumentos envolvidos, na visão do autor, seria bom ter por base um conjunto de 

princípios, normas e funções elaboradas para disciplinar os fatores referentes a vigilância de 

campo, e também o alcance de determinados fins como uma adequada prestação de serviços 

de Metrologia Legal. 

Uma das respostas cita o uso de “checklist” para bomba de combustíveis, talvez este 

modelo possa servir para outros instrumentos, este foi o único caso mencionado de uso de 

“checklists no processo de vigilância de campo. Diante das respostas dos entrevistados não 

fica claro se o coletor de dados já é uma forma de “checklists”. Um checlists é uma lista de 

verificação que tem por intenção ajudar em um trabalho informacional utilizado para reduzir 

falhas, compensando eventuais limites em relação a memória e atenção. Um “checklists ajuda 

a garantir a consistência e integridade na realização de uma tarefa, mas vale lembrar que seu 

uso excessivo ou dependência pode prejudicar o desempenho do profissional responsável pela 

supervisão ao lidar com uma situação crítica de tempo, portanto “checklists” não devem ser 

utilizados como um substituto para o bom senso do inspetor. 

 

Pergunta 5 - Quais são as principais dificuldades encontradas para a realização 

da vigilância de campo? (e quais as suas ações para superá-las). 

Lembram alguns entrevistados que a atividade de verificação, em suas diversas 

modalidades, goza de certa relevância administrativa e financeira, uma vez que as taxas de 
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serviços metrológicos arrecadadas pelo Estado representam receitas significativas para o 

Inmetro e órgãos da Rede, sendo repassadas para as atividades da Metrologia em todo o país. 

Diferentemente da verificação, na vigilância de campo não há cobrança de taxa, e, portanto, 

não há geração de receita, contudo a vigilância de campo é demandante intensiva de recursos. 

Com efeito, apesar da sua importância para a Metrologia Legal, para alguns entrevistados, a 

vigilância de campo pode receber tratamento menos prioritário em períodos de 

contingenciamentos devido a fatores político-econômicos, externos a vigilância de campo. 

Fato que pode causar redução de atividade neste processo e afetar a sua qualidade. 

Em geral há falta de métodos mais criteriosos, para orientar a seleção dos 

instrumentos e assim, em alguns casos, o plano anual de supervisão é elaborado apenas com 

base no plano do ano anterior. Outras dificuldades apontadas para a realização da vigilância 

de campo são: 

 Complexidade e diversidade dos processos internos;  

 Capacidade limitada do OD (Órgão Delegado) para execução; 

 Limitação de recursos, especialmente financeiros; 

 Grau de incerteza do planejamento estatístico, pois a avaliação de risco é 

apenas uma das formas recomendadas entre outras 5 no Documento D9 da 

OIML; 

 Limitação técnica ou de conhecimento sobre os instrumentos, de alguns 

fiscais; 

 Pressão interna para a realização de verificações, por gerar faturamento, em 

detrimento das supervisões. 

Diante das dificuldades encontradas foram citadas pelos entrevistados as ações e 

sugestões: Programar a educação e desenvolvimento dos Metrologistas, EAD – ensino à 

distância (citam que anteriormente a Dimel tinha um centro de capacitação nos moldes do que 

há hoje na Cgcre); realização de uma análise criteriosa para verificação das inconsistências do 

plano; diminuir a pressão por faturamento; introdução da avaliação de risco para auxiliar na 

seleção dos instrumentos mais críticos; adequar o número de técnicos metrologistas à 

necessidade de deslocamento das equipes entre os municípios; melhorar a estrutura 

organizacional se possível com investimento financeiro; a gestão deve atentar para a 

complexidade e diversidade dos processos internos e para a disponibilidade e controle dos 

padrões de referência para os ensaios de medições. Observa-se na narrativa dos entrevistados 

que os problemas enumerados se referem também a questões de gestão e de organização. O 

Inmetro sempre busca superar os desafios com integração entre os objetivos estratégicos e a 
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profissionalização gerencial dos técnicos e pessoal administrativo (já foi cogitado exigir 

capacitação técnica mínima para os gestores da Rede). No entanto, este levantamento tem o 

objetivo apenas de subsidiar o estudo de caso, que é de cunho técnico específico, e assim não 

irá se aprofundar no mérito dos aspectos administrativos. 

 

Pergunta 6 - Em sua opinião existe a necessidade de adoção de novos 

procedimentos apara melhoria do processo e eficácia? Quais? 

O planejamento das supervisões que inclui a análise de dados para definir o plano de 

amostragem inicialmente, era feita pelos próprios órgãos delegados com base nas informações 

do ano anterior, bem como em função do valor a ser repassado pelo Inmetro à Rede para 

cobrir as operações de supervisão. A partir de 2011 quando toda a Rede passou a usar o SGI, 

os dados de reprovações de instrumentos de medição nas verificações periódicas passaram a 

ser centralizados no SGI pelo uso dos coletores da Rede. (Uma vez no SGI, os dados dos 

instrumentos de medição podem gerar relatórios, (de todas as UFs), para orientar a vigilância 

de campo. O SGI, portanto, é uma nova ferramenta que passou a estar mais disponível para o 

gestor, no planejamento das supervisões. A avaliação de risco pode sistematizar o uso desta 

ferramenta.) 

Verifica-se pela narrativa dos entrevistados que se faz necessário novos 

procedimentos para melhoria e eficácia do processo de vigilância de campo. Citaram 

principalmente a avaliação de risco entre outras ações como: Norma de planejamento e talvez 

de execução do plano de vigilância de campo; Qualificação dos Técnicos; Manutenção dos 

padrões de medição; Análises de justificativas de processos homologados etc.  

Além da Norma (NIT-Disme) de avaliação de risco, já aprovada encontra-se em 

elaboração uma norma para vigilância de campo e de mercado (NIE-Dimel), para aprovação 

pelo sistema da Qualidade (CQ-Dimel/Inmetro), e assim sendo, os critérios e metodologias 

descritas neste levantamento, poderão auxiliar na elaboração/ validação dos procedimentos 

operacionais que estão sendo desenvolvidos. 

 

 

 


