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Resumo: O trabalho apresenta uma proposta de atendimento técnico quanto a participação em ensaios 

de proficiência no atendimento da portaria de nº 37/2016 publicada pela Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul em amostras ambientais. Os estudos seguiram orientativas 

técnicas presentes na Norma ISO/IEC 17025:2005, e documentos orientativos relacionados à 

normativa, e à estudos estatísticos já existentes presentes na literatura, no propósito de capacitar 

tecnicamente o laboratório para realizar amostragens e ensaios de amostras ambientais garantindo 

confiabilidade analítica. O desenvolvimento ocorreu via participação de ensaios de proficiência dos 

ensaios presentes no escopo de acreditação bem como na atuação de elaboração e participação dos 

mesmos (quando aplicável). As evidências dos resultados apresentados por etapas de testes de 

homogeneidade e estabilidade, vistos através de requisitos de elaboração de programas de proficiência 

em etapas de garantia de qualidade, demonstraram resultados satisfatórios, atendendo aos critérios 

estatísticos de escore Z, definidos pela literatura científica, para aceitabilidade dos processos.  
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Abstract:The paper presents a proposal of technical assistance regarding the participation in 

proficiency tests in the fulfillment of the order of nº 37/2016 published by the State Foundation of 

Environmental Protection of Rio Grande do Sul in environmental samples. The studies followed 

technical guidance in ISO / IEC 17025: 2005 and guidance documents related to the normative and 

existing statistical studies in the literature, in order to technically enable the laboratory to perform 

sampling and environmental samples assuring analytical reliability . The development took place 

through participation of proficiency tests of the tests present in the scope of accreditation as well as in 

the elaboration and participation of the same (when applicable). The evidences of the results presented 

by steps of homogeneity and stability tests, seen through requirements of elaboration of proficiency 

programs in stages of quality assurance, have demonstrated satisfactory results, taking into account the 

statistical criteria of Z score, defined by the scientific literature, for acceptability of processes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os poluentes atmosféricos são oriundos de dois tipos de fontes, naturais ou antrópicas, e 

podem atuar como reagentes e/ou catalisadores na transformação dos poluentes primários em 

secundários com a presença de radiação solar, a fonte de energia primária para a ocorrência das reações 

(ROCHA et al, 2004, p. 23). As fontes naturais são entendidas como aquelas que são originadas de 

fenômenos naturais e as antrópicas podem ser provenientes de fontes fixas/estacionárias ou móveis.  

Estudos relacionados mostram que a identificação e controle da concentração dos poluentes 

primários e secundários presentes na atmosfera, se tornaram um desafio, tanto em função de empresas 

emissoras quanto a processos antrópicos de geração de poluentes na atmosfera e vem cada vez mais 

sendo alvo de controle e fiscalização de órgãos competentes. Assim, a implementação de sistemas de 

gestão de qualidade passa a ser fator limitante e fundamental na exigência de órgãos fiscalizadores a 

empresas que atuam nesse mercado, que vêm crescendo na sociedade.   

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) publicou a portaria de n° 37/2016, 

estabelecendo prazo de dois anos para os laboratórios que realizam análises ambientais e amostragem 

no Estado se ajustem aos requisitos e técnicos exigidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).  Ao final deste prazo, os laboratórios somente 

poderão emitir laudos para uso em processos de licenciamento ambiental se tiverem o reconhecimento 

formal de que operam com sistema de qualidade tecnicamente competente, segundo critérios e normas 

internacionais, conforme prevê a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. 

Devido à dificuldade em conseguir padrões analíticos envolvendo parâmetros voltados a 

área ambiental para participação em programa de ensaio de proficiência, comparativos bilaterais, 

precedentes de incertezas de medição e monitoramento interno de processos para avaliação de 

estabilidade de processos/equipamentos e impactos de repetibilidade e reprodutibilidade, surgiu o 

estímulo a elaboração desse trabalho, com enfoque no desenvolvimento de padrões analíticos para 

validações interlaboratoriais e ensaios intralaboratoriais, bilaterais para adequação de laboratório de 

análise ambiental aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025:2005, embasado em fundamentos 

teóricos e contendo todo o detalhamento necessário para uma avaliação segura e consistente de métodos 

de ensaio, o qual tivesse aplicabilidade demonstrada em diferentes escopos quantitativos e qualitativos 

na área ambiental. 

 

1.1 Garantia da qualidade 

 

Conforme item 5.9 da Norma ISO/IEC 17025 (2005), os laboratórios devem ter 

procedimentos de controle de qualidade para monitorar a validade de seus ensaios. Tais controles devem 

ser aplicados a técnicas estatísticas, quando possível para análise de tendências de resultados. Desse 

modo devem-se realizar controles internos de qualidade, também conhecidos como estudos 

intralaboratoriais e controles externos de qualidade, dos quais se destacam os estudos interlaboratoriais. 

 

Estudos Interlaboratoriais 

Estudos interlaboratoriais de desempenho de métodos como designado pela IUPAC 

(HORWITZ, 1995), envolvem a análise de uma mesma amostra pelo mesmo método de ensaio, em 

diferentes laboratórios, para determinar os parâmetros de desempenho de um método. Estes estudos 

cobrem medidas em condições de repetitividade e reprodutibilidade (EC,2002). 



 

 

Como controle de qualidade externo, os ensaios de proficiência são considerados 

ferramentas essenciais como parte do controle de qualidade externo (EURACHEM, 1998). Nestes 

ensaios, cujos procedimentos também são harmonizados entre AOAC International, ISO e IUPAC 

(THOMPSON, ELLISON & WOOD, 2006 e ISO, 1997), os laboratórios participantes analisam o 

material distribuído pelo organizador, utilizando o procedimento analítico adotado em suas rotinas de 

trabalho. 

Para a avaliação dos resultados das comparações interlaboratoriais são utilizadas 

ferramentas estatísticas, como, por exemplo, o escore Z ou Erro Normalizado, esse usado normalmente 

por laboratórios de calibrações. Logo para laboratórios químicos comumente utilize-se o Z-Score. De 

acordo com o INMETRO (2010): “[...] Esse parâmetro representa uma medida da distância do resultado 

apresentado por um específico laboratório em relação ao valor de referência do ensaio de proficiência.”  

O índice z é também um modo de avaliar o desempenho do laboratório em comparações 

interlaboratoriais. 

 

2. METODOLOGIA 

 
A empresa “X” − com o devido apoio da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul − 

organizou um programa piloto de ensaio de proficiência em amostras ambientais, em 2017. A RMRS é 

certificada pela ISO 9001 desde 1997 e, em fevereiro de 2004, teve incluído no seu escopo de 

certificação o processo de “provisão de programas de comparações interlaboratoriais/ensaios de 

proficiência”. É uma das maiores provedoras de ensaios de proficiência da América do Sul, cadastrada 

no European Proficiency Testing Information System (EPTIS) desde novembro de 2006. 

Conforme item 5.9 da da Norma ISO/IEC 17025 (2005), os laboratórios devem ter 

procedimentos de controle de qualidade para monitorar a validade de seus ensaios. Tais 

controles devem ser aplicados a  técnicas estatísticas, quando possível para análise de 

tendências de resultados. Desse modo deve-se realizar controles internos de qualidade, também 

conhecidos como estudos intralaboratoriais e controles externos de qualidade, dos quais 

destacam-se os estudos interlaboratoriais ou bilateriais. 
Estudos interlaboratoriais de performance de métodos como designado pela IUPAC 

(HORWITZ, 1995), envolvem a análise de uma mesma amostra pelo mesmo método de ensaio, em 

diferentes laboratórios, para determinar os parâmetros de desempenho de um método. Estes estudos 

cobrem medidas em condições de repetitividade e reprodutibilidade (EC,2002). 

Como controle de qualidade externo, os ensaios de proficiência são considerados 

ferramentas essenciais como parte do controle de qualidade externo (EURACHEM, 1998). Nestes 

ensaios, cujos procedimentos também são harmonizados entre AOAC International, ISO e IUPAC 

(THOMPSON, ELLISON & WOOD, 2006; ISO, 1997), os laboratórios participantes analisam o 

material distribuído pelo organizador, utilizando o procedimento analítico adotado em suas rotinas de 

trabalho. 

O propósito dos ensaios de proficiência é, primeiramente, a avaliação e melhoria contínua 

do desempenho do laboratório e de analistas, e não a validação de métodos. Os objetivos da participação 

de ensaios de proficiência para o laboratório participante é demonstrar que o mesmo apresenta ou não 

condições de realizar ensaios específicos, bem como determinar seus índices de desempenho e 

oportunizar a identificação de problemas analíticos, quando esses existirem. Significa também, a 

oportunidade do laboratório em acompanhar seus a eficiência de execução de seus métodos e promover 

melhorias constantes a fim otimizar os índices estatísticos de desvios mais próximos a media de uma 

determinada população, garantindo ensaios com maior precisão em seus resultados. Além disso, a 

participação em ensaios de proficiência fornece melhor credibilidade pois agrega valores reais no 

controle de qualidade dos participantes.  



 

 

Para a avaliação dos resultados das comparações interlaboratoriais são utilizadas 

ferramentas estatísticas, como, por exemplo, o escore z ou Erro Normalizado, esse usado 

normalmente por laboratórios de calibrações. Logo para laboratórios químicos comumente utilize-se 

o Z-Score. 

Albano e Rodriguez (2015, p. 30), afirmam: “ As comparações bilateriais podem ser 

conduzidas sempre que não existirem ensaios de proficiência disponíveis ou quando o laboratório possui 

uma maior urgência na obtenção dos resultados da comparação”.  Recomenda-se designar um 

laboratório referência nestas comparações, devendo este ser  reconhecido por algum órgão acreditado. 

Isso significa que o mesmo deve atribuir os valores de propriedade da amostra.  

Os resultados obtidos serão confrontados com o laboratório que demandou a comparação 

bilateral, pois trata-se do laboratório em avaliação. Para provedores de comparações critérios como 

homogeneidade e estabilidade devem ser assegurados. 

 

2.1 Controles externos da qualidade 

 

Visando comparar seus resultados com outros laboratórios, o laboratório realiza um 

controle externo da qualidade de seus ensaios. Tal controle pode ser realizado por participação 

regular do laboratório em programas de comparações interlaboratoriais que sejam relevantes ao 

seu escopo. 
A frequência de participação do laboratório nestes programas necessitou seguir conforme 

planejamento disposto no item 6.1.1, respeitando orientações do NIT-DICLA-026 em seu item 9.1.3, o 

qual especifica a quantidade mínima de ensaios de proficiência, como sendo uma atividade relacionada 

a cada parte do seu escopo (uma para cada técnica analítica) em um período de quatro anos. 

 

 

Elaboração de padrões para ensaios de proficiência – Interlaboratoriais 

Tendo em vista a dificuldade na obtenção de padrão de Cloro Livre e Ácido 

Clorídrico de acordo com a metodologia da CETESB L. 9.231 que prevê a determinação de 

Cloro Livre por Iodometria e o Ácido clorídrico por alcalimetria e visando atender ao quesito 

de ensaios de proficiência de análises executadas pelo laboratório de acordo com a ISO/IEC 

17025:2005. Com o intuito de obtenção de Ensaios de proficiência em parâmetros de ensaios 

de Cloro Livre e Ácido clorídrico, foi peticionado ao órgão de metrologia Local (Rede 

Metrológica do Estado do Rio Grande do Sul), uma assistência para elaboração de PEP’s que 

contemplem os parâmetros analíticos de ensaios em emissões atmosféricas. 

Um dos enfoques do projeto foi estabelecer e criar padrões analíticos para os 

parâmetros de emissões atmosféricas analisados pelo laboratório interessado. O laboratório da 

empresa “x”, através de princípios básicos de metrologia, foi responsável em realizar testes de 

homogeneidade e estabilidade em amostras para um teste inicial a fim de verificar a 

possibilidade de execução do projeto e garantir resultados conexos com baixo índice de desvio 

entre amostras. Nos próximos tópicos estarão delineados a sequencia de execução do projeto 

para elaboração dos padrões divididos em Fase I – Pré Testes (visando a viabilidade de abertura 

do projeto de programa de Ensaios de Proficiência) e Fase II – Participação do PEP. 

 
 Fase I - Pré testes 



 

 

 
Preparo de Padrões 

Para fins de elaboração de padrões analíticos é importante sempre analisar o tipo de 

analito em questão. Ao tratarmos de padrões levamos em conta alguns princípios básicos em 

relação às reações químicas, podendo essas envolver alterações de quebra e/ou formação, nas 

ligações entre partículas (átomos, moléculas ou íons) de material podendo resultar na formação 

de novas substâncias com propriedades diferentes da anterior. Algumas evidências da 

ocorrência de uma reação química são mudança de cor, evolução de calor ou luz, formação de 

uma substância volátil, formação de um gás, entre outros.  

De acordo com as metodologias usuais foram realizados padrões, conforme seguem 

no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Informações sobre o preparo de padrões 

Parâmetros 

definidos 

Unidade de 

acordo com 

o VIM 

F

Faixa de 

resultados 

esperada 

(mg/Nm 

nº de 

casas 

decimais 

Volume 
Matriz de 

prepare 

Métodos ou 

técnicas 

sugeridas e 

equivalentes 

Determinação de 

ácido Clorídrico 

por alcalimetria 

mg/Nm3 
5,00-

500,00 

2

2 

 

20mL 

Ácido 

Clorídrico + 

água  

CETESB 

L9.231 

Cloro Livre por 

iodometria  
mg/Nm3 

5,00-

100,00 

2

2 

20mL Hipoclorito 

de Sódio + 

água 

CETESB 

L9.231 

Determinação de 

Óxidos de 

Nitrogênio (NOx) 

por colorimetria, 

usando o método do 

ácido 

Fenoldissulfônico 

mg/Nm3 
50,00-

2000,00 

2

2 

 

 

20mL Nitrato de 

Potássio + 

água 

CETESB  

L9.229 / 

US EPA 

Method 7 

Determinação de 

Óxidos de Enxofre 

(SO2 +SO3 

+H2SO4). 

mg/Nm3 
50,00-

2000,00 

2

2 

 

 

20mL 

Ácido 

Sulfúrico + 

água 

CETESB 

L9.228/L9.22

6 / US EPA 

Method8 

Determinação de 

Material 

Particulado 

gravimetricamente 

mg/Nm3 

2

5,00-

500,00 

2

2 

 

3

200mL 

+ Filtro 

Carbonato 

de Cálcio + 

(1:1 

água/acetona 

P.A) 

CETESB 

L9.225/L9.21

7 / US EPA 

Method 5 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
Foram testados cinco parâmetros, de forma prática e em testes prévios de homogeneidade 

e estabilidade.  Produziu-se 5 amostras (para cada parâmetro) dessas, 3 amostras seguiram para análise 

imediata e outras duas amostras foram reservadas para posterior ensaio (8 dias após a data inicial em 

que foram realizada as primeiras análises). 



 

 

Para o parâmetro em exclusividade de Cloro Livre foram preparadas 7 amostras, das quais, 

duas amostras seguiram para encaminhamento, a um laboratório parceiro devidamente acreditado, para 

fins de execução de análise por Cromatografia Iônica, para testes de viabilidade de matriz e padrão 

correspondente a método usual e EPAMethod 26/26A.Uma dessas amostras seguiu para o laboratório 

parceiro, para análise imediata e outra para ser analisada após 8 dias do preparo dos padrões. 

 

Material Particulado 

Foram pesadas 5 amostras, com similar massa de Carbonato de Sódio Anidro, conforme 

indicado no quadro 2: 

 

Quadro 2 – Massas de Carbonato de Sódio pesadas 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3  Amostra 4 Amostra 5 

0,3003g 0,3005g 0,3013g 0,3005g 0,3011g 

       Fonte: Autoria Própria, 2016. 

 
Em seguida diluiu-se o conteudo previamente pesado em 100mL de água desmineralizada 

e  adicionados 100mL de Acetona P.A, totalizando amostras de 200mL. 

Seguiu-se para a filtração a vácuo, com filtro previamente identificado e pesado, conforme 

procedimento indicado pela CETESB L 9.225.  

Após filtração de toda solução líquida cada amostra foi envasada para um frasco 

previamente identificado e seguiu-se com a lavagem do material de filtração com uma solução de 100mL 

de Acetona e água desmineralizada em proporção (1:1). Esse conteúdo de lavagem foi adicionado ao 

frasco previamente identificado e já contendo a solução filtrada inicialmente (200mL).   

O filtro foi retirado do sistema de filtração com o auxílio de uma pinça, dobrado em 2 partes 

e colocado em uma placa de Petri identificada inicialmente.  

A solução líquida + filtro seguiram o processo analítico conforme CETESB L.9225. 

 

Óxidos de Enxofre 

Foi preparado um padrão contendo 5mL de H2SO4 em 100mL de água desmineralizada. O 

padrão foi dividido em 5 frascos de 50mL, porém contendo quantidade de 20mL e previamente 

identificados na ordem de (A-E). 

Na referente data de preparo do padrão, foram testadas as amostras: A, C e E, ambas em 

triplicatas.  

Cada amostra continha 20mL do padrão, onde retirou-se com o auxílio de uma pipeta 

volumétrica, 5mL do padrão diluídos em um balão de 1000mL contendo solução absorvente de SO2 

(Peróxido de Hidrogênio 3%). Cada amostra em sua vez foi bem homogeneizada e após retirou-se 3 

alíquotas de 10mL (com auxílio de pipeta volumétrica ) em três erlenmeyers previamente identificados, 

conforme quadro 3. 

 
Quadro 3 – Tabela representativa de alíquotas amostrais  

Amostra – A Amostra – C Amostra - E 

A

1 

A

2 

A

3 

C

1 

C

2 

C

3 

E

1 

E

2 

E

3 

       Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
Em seguida procedeu-se análise conforme indicação do método da CETESB L 9.228. 

 

OBS: As amostras B e D foram analisadas após 8 dias consecutivos. 



 

 

 

 Óxidos de Nitrogênio 

 Preparou-se um padrão contendo 4,4087g (considerando pureza do reagente) de Nitrato 

de Potássio P.A em água desmineralizada e avolumados a 100mL. 

O padrão foi dividido em 5 frascos de 50mL, porém com a quantidade de 20mL e 

previamente identificados na ordem de (A-E). 

Na referente data de preparo do padrão, foram testadas as amostras: A, C e E, ambas em 

triplicatas.  

Cada amostra continha 20mL do padrão, onde retirou-se com o auxílio de uma pipeta 

volumétrica, 5mL do padrão diluídos em um balão de 1000mL contendo solução absorvente de NOx. 

Cada amostra em sua vez foi bem homogeneizada e após retirou-se 3 alíquotas de 25mL (com auxílio 

de pipeta volumétrica ) em três béckers previamente identificados, conforme Quadro 3. 

Em seguida procedeu-se análise conforme indicação do método da CETESB L 9.229. 

 

OBS: As amostras B e D serão analisadas após 8 dias consecutivos. 

 
 Ácido Clorídrico 

Foi preparado um padrão contendo 20mL de Ácido Clorídrico em 200mL de água 

desmineralizada. Esse foi dividido em 9 frascos de 50mL, porém com a quantidade de 20mL e 

previamente identificados na ordem de (1-9). 

Na referente data de preparo do padrão, foram testadas as amostras: 1, 4 e 7, ambas em 

triplicatas.  

Cada amostra continha 20mL do padrão, onde retirou-se com o auxílio de uma pipeta 

volumétrica, 5mL do padrão diluídos em um balão de 1000mL contendo solução absorvente de HCl 

(água) pelo método da CETESB L9.231. Cada amostra em sua vez foi bem homogeneizada e após 

retirou-se 3 alíquotas de 50mL (com auxílio de pipeta volumétrica ) em três erlenmeyers previamente 

identificados, de modo a realizar cada amostra em triplicatas, conforme quadro 3. 

Em seguida procedeu-se análise conforme indicação do método da CETESB   L 9.231. 

As AMOSTRAS 2, 6 E  9 foram encaminhadas ao laboratório acreditado em 03/01/2017, 

conforme o combinado, para análise por I.C – conforme método EPA 26 e 26A. 

As amostras 3, 5 e 8 serão analisadas dia 06/01/2017, no mesmo período que laboratório 

acreditado, conforme acordado anteriormente. 

 

Cloro Livre 

Foi preparado um padrão contendo 40mL de Hipoclorito de Sódio (10-12%) em 200mL de 

água desmineralizada. O padrão foi dividido em 9 frascos de 50mL, porém com a quantidade de 20mL 

e previamente identificados na ordem de (1-9). 

Na referente data de preparo do padrão, foram testadas as amostras: 1, 4 e 7, ambas em 

triplicatas.  

Cada amostra continha 20mL do padrão, onde retirou-se com o auxílio de uma pipeta 

volumétrica, 5mL do padrão diluídos em um balão de 1000mL contendo solução absorvente de HCl 

(água) pelo método da CETESB L9.231. Cada amostra em sua vez foi bem homogeneizada e após 

retirou-se 3 alíquotas de 50mL (com auxílio de pipeta volumétrica ) em três erlenmeyers previamente 

identificados, de modo a realizar cada amostra em triplicatas, conforme quadro 3. 

Em seguida procedeu-se análise conforme indicação do método da CETESB L 9.231. 

As AMOSTRAS 2, 6 E  9 foram encaminhadas laboratório acreditado em 03/01/2017, 

conforme o combinado, para análise por I.C – conforme método EPA 26 e 26A. 

As amostras 3, 5 e 8 serão analisadas dia 06/01/2017, no mesmo período que laboratório 

acreditado, conforme acordado anteriormente. 



 

 

 

Testes de Homogeneidade e Estabilidade dos Padrões 

A Rede Metrológica RS executou uma análise estatística com relação à homogeneidade e 

à estabilidade das amostras do programa, visando verificar se a variabilidade proveniente da eventual 

falta de homogeneidade ou estabilidade não foi significante perante a variabilidade total dos ensaios. 

Estes testes foram realizados durante a realização do programa. Para estas amostras, a Rede Metrológica 

designou o laboratório Laboratório “X”, para a realização dos ensaios em questão. 

Para realização dos testes de homogeneidade e estabilidade foram escolhidos todos os 

ensaios do PEP. O teste de homogeneidade e estabilidade foi realizado conforme a norma ISO 13528, 

2015. 

 

Fase II - PARTICIPAÇÃO DO PEP 

 

Preparação dos itens de ENSAIO (ADIÇÃO E FORMULAÇÃO) 

Para avaliação da infraestrutura necessária para desempenho das atividades foram 

analisados os insumos necessários para operacionalização dos ensaios. Essa atividade se 

responsabilizou por identificar se existia infraestrutura necessária para a realização padrões e, 

também, por observar se o laboratório contava com equipamentos, reagentes e/ou vidrarias 

(rastreáveis a lotes de reagentes, certificados de calibrações de equipamentos e vidrarias) necessárias 

para a realização do preparo dos mesmos. 

A etapa de elaboração dos padrões  e disponibilização de suprimentos, por sua vez, se 

responsabilizou pelo envio dos suprimentos necessários ao laboratório X e também por preparar, 

separar e encaminhar os padrões a todos os participantes do teste piloto do PEP em Emissões 

Atmosféricas. 

As amostras para Programa Piloto de PEP’s para emissões atmosféricas foram 

desenvolvidas por membros da Rede Metrológica do RS com o apoio da equipe Técnica da empresa 

“X”, cujo cedeu espaço para a elaboração das amostras. Ao todo foram 24 laboratórios inscritos com 

um total de preparo de 36 amostras, sendo 10 aleatoriamente preparadas e reservadas para fins de 

testes de homogeinedade e estabilidade e 2 preparadas como amostras reservas. Saliento que o preparo 

das amostras deu-se no dia 19 de junho de 2017, bem como seu preparo de envio a laboratórios 

participantes da rodada. Entre essas informações o laboratório local “x”, forneceu testes de 

homogeneidade iniciados em 28 de junho e estabilidade realizados em 07 de julho. 

Os testes de homogeneidade foram realizados com as 10 amostras separadas para fins de 

testes cada uma analisada em duplicatas para ensaios de óxidos de Nitrogênio e dióxido de Enxofre e 5 

amostras testes cada uma analisada em duplicata, válido para ensaio de Cloro livre, ácido Clorídrico. Já 

para testes de estabilidade foi escolhido aleatoriamente das 5 ou 10 amostras restantes de cada parâmetro 

apenas 02 amostras e repetidos os ensaios em duplicatas. 

 As amostras foram encaminhadas aos participantes no dia 20 de junho, com prazo de 

recebimento máximo em 28 do mesmo mês. As amostras deveriam ser analisadas conforme as 

metodologias opcionais constadas no plano de ação disponibilizado no site da Rede Metrológica, 

provedora do PEP em emissões atmosféricas e conforme cronograma constado no mesmo e os resultados 

deveriam ser reportados até o dia 7 de julho de 2017, via site com senha exclusiva emitida a cada 

participante. 

 Cada participante recebeu um envelope contendo informações orientativas iniciais sobre 

preparo de amostras previamente a técnica de execução dos ensaios e uma caixa contendo as amostras 

conforme havia selecionado e solitado a aquisição prévia. O programa contou com a elaboração de 

padrões para determinação de material particulado, ácido clorídrico, cloro Livre, Óxidos de Enxofre e 

Nitrogênio e a cada participante ceberia selecionar o método de ensaio bem como a responsabilidade na 

execução de seu método e no reporte de seus resultados.  



 

 

 A execução das amostras ocorreu entre os dias 03 à 05 de julho de 2017, através dos 

ensaios constados em metodologias específicas da CETESB. Assim o ensaio de material particulado 

seguiu a metodologia da CETESB L 9.225, o ensaio de ácido clorídrico e Cloro livre  seguiu a 

metodologia da CETESB L 9.231, o ensaio de Óxidos de Enxofre seguiu a metodologia da CETESB L 

9.228 e o ensaio de óxidos de Nitrogênio seguiu a metodologia da CETESB L 9.229. 

 Os resultados foram emitidos via site em: 06 de julho de 2017, levando em conta as 

orientativas de expressão de resultados por 3 vias, exceto para o ensaio de material particulado, que por 

ser uma amostra única e destrutiva, réplicas foram inviabilizadas. Também levou-se em consideração 

os limites de quantificação dos métodos e as unidades de expressão conforme salientado nas orientativas 

encaminhadas pelo provedor.  

 
2.2 Avaliação  

 

O método estatístico utilizado neste programa foi o da estatística robusta.  A estatística 

robusta sofre pouca influência de valores dispersos (outliers), o que dispensa a utilização de 

procedimentos para a identificação e remoção desses valores. O Escore Z (equação 1) da média das três 

medições de cada laboratório, que avalia a exatidão do laboratório, foi obtido pela equação: 

Cálculo da Incerteza de Medição padrão – u (equação 1) (determinada por valor de 

consenso – do grupo de participantes): 

 

𝑢 =
1,25 𝑥𝜎𝑝𝑡

√𝑝

                                                                                                            (1)

 

 

Onde: 

pt
é o desvio robusto. 

p = número de participantes que forneceram resultados e foram considerados no cálculo. 

u = Incerteza padrão 

 

 Cálculo da Incerteza de Medição expandida – U (equação 2): 

 

𝑈 = 𝑘 . 𝑢                                                                                                                   (2) 

 

Onde: 

k = 2,00 

u = Incerteza padrão 

U = Incerteza Expandida 

 
 Coeficiente de Variação, equação 3 (do grupo de participantes): 

 

Para o cálculo do coeficiente de variação foi utilizada a equação: 



 

 

 

𝐶𝑉 =  
𝜎𝑝𝑡

𝑋𝑝𝑡
 .100                                                                                                                     (3) 

𝐶𝑉

= 

 
 

Onde: 

𝜎𝑝𝑡 é o desvio robusto do grupo de participantes. 

𝑋𝑝𝑡 = média robusta do grupo de participantes 

 

 

 Cálculo do CV Interno (avaliação da precisão - Repetibilidade), equação 4. 

 

 

𝐶𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜(%) =  
(𝑠𝑙𝑎𝑏)

X 𝑙𝑎𝑏

 .100%                                                                                       ( 4) 

 

Onde:  

LabX é a média aritmética dos resultados obtidos pelo participante; 

Labs
 Desvio padrão das vias do laboratório participante.  

 

 Classificação dos Desempenhos dos participantes para precisão 

(repetibilidade): 

 

Se CVInterno(%) < 5%  = Resultado Satisfatório 

Se CVInterno(%)   5%  = Resultado Insatisfatório 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. RESULTADOS 

 

3.1 Fase I – Pré testes – Testes de Homogeneidade e Estabilidade 

 

A fase de prétestes foi realizada por equipe técnica vinculada ao programa. Tal etapa 

ocorreu de modo a ser limitante no processo de continuidade do programa piloto ou não.  

De fato a fase apresentou resultados otimistas em relação aos critérios requeridos. No 

entanto os resultados teóricos dessa fase não serão mencionáveis nesse trabalho, pois se referem a dados 



 

 

estatísticos, conforme requeridos através da ISO GUIA 35, exclusivamente a provedores de ensaios de 

proficiência como o caso da Rede Metrológica do RS. 

 

3.2 Fase II – Participação do PEP – Testes de Homogeneidade e Estabilidade 

 

Para todas as técnicas exceto para o material particulado, foram observadas as 

especificações atendendo aos critérios de homogeneidade e estabilidade em amostras de teste, o que 

demonstra que tratar-se de amostras estáveis e homogêneas em relação a preservação de condições 

físicas e químicas, condições previamente discutidas e estudadas conforme analitos em questão. 

Para amostras de Material Particulado, cujo as análises foram realizadas em apenas 01 via, 

os testes de homogeneidade também foram analisados sem duplicata, portanto fez-se uma avaliação do 

coeficiente de variação da homogeneidade, que foi de 0,6% demonstrando uma uniformidade dos 

resultados. Não foi possível realizar a avaliação da Precisão devido a falta de réplicas amostrais. 

 

Participação em Ensaios de Proficiência – PEP’s  

Para os ensaios de proficiência aos quais foram desenvolvidos em parceria com a Rede 

Metrológica do RS é possível observar o quadro 4 com o diagnóstico abaixo: 

 

Quadro 4 – Diagnóstico de participação em Programa Piloto de Proficiência  

Código do 

Ensaio 

Método 

Analítico 

Resultados em 

(mg/Nm3) Média 

das vias 

mg/Nm3 

 

Valores de 

Referência  

mg/Nm3 D
es

v
io

 

P
a
d

rã
o
 

C
v

in
te

r
n

o
(%

) 

z 

score da 

Média - 

Exatidão 

 

1

1ª via 

2

2ª via 

3

3ª via 

HCl 

CETESB 

L9.231 

170,5

2 170,52 170,52 170,52 159,01 0,00 0,00 0,26 

NOx* 

CETESB 

L9.229 

366,4

2 337,18 348,15 350,58 406,90 14,77 4,21 - 

SOx 

CETESB 

L9.228/ 

L

9.226 

560,4

4 557,36 558,90 558,90 507,15 1,54 0,28 0,31 

Cloro Livre 

CETESB 

L9.231 63,92 63,92 63,92 63,92 63,73 0 0,00 0 

Material 

Particulado 

*

* 

CETESB 

L9.225/ 

L

9.217 

250,0

5 - - 250,05 246,48 0 - 0,18 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
OBS:* - Para NOx o provedor não realizou a avaliação de desempenho da Exatidão devido ao número 

de laboratórios que enviaram os resultados ter sido <12. Pela norma ISO 13528 devemos analisar os 

resultados com mais de 12 laboratórios participantes. 

         ** - Para ensaio de Material Particulado não foi realizado CV interno (%), pois apenas uma via 

foi analisada, inexistindo dessa forma o desvio padrão das vias analisadas, impossibilitando realização 

de cálculo de avaliação de precisão (Repetibilidade). 

 

Com a análise representada pela figura 1 a seguir é possível visualizar que para avaliação 

de precisão com Coeficiente de Variação interno inferior a 5%, o que classifica como Satisfatório o 



 

 

laboratório participante para precisão (repetibilidade), exceto para Material Particulado que foi 

impossibilitado desse diagnostico por ser analisado em somente uma via. Já pela figura 2, conclui-se 

que o laboratório obteve indice satisfatório de Escore Z para todos os parâmetros em análise, exceto em 

caso dos Óxidos de Nitrogênio aos quais os resultados foram inconclusivos, pois o provedor do PEP não 

realizou a avaliação de desempenho da Exatidão devido ao número de laboratórios que enviaram os 

resultados ter sido <12, o que impossibilita a realização do cálculo de acordo com a norma ISO 13528, 

2015.  

 

 

Figura 1 – Avaliação de Precisão – Coeficiente de Variação Interno (%) 
 

 
Fonte: Autoria Própria, agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Avaliação de Exatidão – Escore Z 
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Fonte: Autoria Própria, agosto 2017 

 
Para ensaio de Óxidos de Nitrogênio já havíamos participado, em setembro de 2016, de um 

ensaio de proficiência de provedor internacional XY, ao qual já havíamos obtido escore Z = -0,682< |2|. 

Dessa forma podemos concluir que para o requisito de participação em ensaio s de proficiência, 

conforme item 9.2.1 do NIT Dicla 026, citado pela norma ISO/IEC 17025, o laboratório atende a todos 

requesitos de desempenho satisfatório em todas as classes de ensaio do escopo previsto para certificação, 

conforme o que prevê o documento:  

“Antes de solicitar a acreditação ou a extensão da acreditação, o 

laboratório deve participar, com desempenho satisfatório, em pelo menos uma 

atividade de ensaio de proficiência para: 

a) Um ensaio em cada classe de ensaio ou uma calibração 

em cada grupo de serviço de calibração, para o escopo solicitado, segundo a 

ABNT NBR ISO/IEC 17025; de participação e resultados todos os ensaios 

constados em seu escopo de acreditação.”(NIT DICLA 026, p.5, jun 2016) 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados apresentados pode-se concluir que houve o atendimento na elaboração 

de um sistema prático de execução de ferramentas metrológicas associadas à gestão de qualidade pela 

norma NBR ISO/IEC 17025:2005, capaz de atender as necessidades de laboratórios ambientais quanto 

aos requisitos técnicos de elaboração de padrões analíticos para comprovação de proficiência 

laboratorial. 

Entre os desafios do trabalho saliento as dificuldades encontradas de aquisição de programas 

de ensaios de proficiência que abrangessem as metodologias nacionais da CETESB e usuais pelo 

laboratório “x”. É importante manifestar que o laboratório em questão participou de PEP internacional 

para ensaio em estudo, já que para esse ocorre a equivalência entre a metodologia internacional e 

nacional.  

Destaco como intuito de pesquisa e desenvolvimento apresentado pelo estudo, a busca na 

promoção do PEP desenvolvido pela empresa “x" em parceria junto a Rede Metrológica do RS. Nesse 

programa houve etapas de elaboração das matrizes de padrões analíticos ambientais e testes de 

0,26 0 0,31 0 0,18
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homogeneidade e estabilidade para averiguar atendimento dos quesitos em destaque dando sequência a 

abertura do PEP em análises ambientais para laboratórios com atividades afins, situados em território 

nacional. 

Concluo que o conhecimento técnico das metodologias, normas e resoluções vigentes 

contribuiu para o entendimento do trabalho, e como benefícios espera-se que laboratórios ambientais 

e demais áreas do conhecimento desenvolvam de modo mais claro, o uso prático de ferramentas 

técnicas da qualidade em seus laboratórios, no intuito de universalizar com eficácia o uso de 

ferramentas metrológicas.  Para estudos futuros, sugere-se a elaboração de padrões analíticos para 

ensaios de proficiência que atendam outros parâmetros vinculados a área ambiental. 
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