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Resumo

Oliveira, Eliana de Mello; Mauricio Nogueira Frota. Análise de
consistência de resultados de comparação interlaboratorial. Um
estudo de caso de dados agrupados para ensaios de gasolina e óleo
diesel. Rio de Janeiro, 2011. 100p. Dissertação de Mestrado - Programa
de Pós-Graduação em Metrologia (Área de concentração: Metrologia
para Qualidade e Inovação), Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

Fazendo uso de estudos de casos e trabalhando dados agrupados de
ensaios de gasolina e óleo diesel, este trabalho teve por objetivo desenvolver
uma análise crítica de resultados de comparação interlaboratorial num horizonte
de longo prazo. Contribuir para o desenvolvimento da confiabilidade metrológica
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de resultados de ensaios dessa natureza, de forma alternativa, constituiu-se na
principal motivação para a execução da pesquisa. A metodologia de trabalho
consistiu de quatro etapas: (i) organização da base de dadosagrupando-os por
período; (ii)identificação e determinaçãodos parâmetros estatísticos relevantes
(média robusta, desvio padrão robusto e reprodutibilidade), respeitando a
metodologia do organismo provedor; (iii) avaliaçãoda igualdade das variâncias
(excluindo-se os grupos cujos dados não pertencem ao conjunto) e obtençãodo
desvio padrão robusto agrupado e (iv) estruturação da carta de controle
estatístico de processo. Dentre os resultados do trabalho, destaca-se a
confirmação da recomendação da norma ASTM de que cartas de controle de
fato constituem um instrumento eficaz de monitoramento e controle do
desempenho de laboratórios em programas de comparação interlaboratorial.
Como conclusão, porém sem pretender propor alternativas à norma ASTM
aplicável, o trabalho confirma que o procedimento de estratificação por grupos
de laboratórios constitui uma prática eficaz e consistente paraacompanhar,de
forma simultânea e complementar, parâmetros estatísticos da análise crítica de
comparação interlaboratorial de ensaios de gasolina e óleo diesel.

Palavras-chave
Metrologia; Química analítica; Qualidade laboratorial; Programas de
comparação interlaboratorial; Ensaios; Gasolina; Óleo diesel.

Abstract

Oliveira, Eliana de Mello; Mauricio Nogeira Frota (Advisor). Consistency
analysis of interlaboratory comparison. A case study of gasoline and
diesel testing data. Rio de Janeiro, 2011. 100p. Master Dissertation,
Programa de Pós-Graduação em Metrologia (Área de concentração:
Metrologia para Qualidade e Inovação), Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.

Through case studies related to gasoline and diesel testing data, the aim of
this study was to develop a long term critical analysis of interlaboratory
comparison. Contribute to the development of metrological reliability of test
results was the main motivation for performing this research. The methodology
consisted of the following four steps: (i) organization of the main database by
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0813398/CB

grouping data per period, (ii) identification and determination of the relevant
statistical

parameters

(robust

mean,

robust

standard

deviation

and

reproducibility), (iii) assessment of the equality of variances (excluding outliers)
and determination of the clustered robust standard deviation and (iv) structure of
the process statistical control chart. Among the results of the work, ASTM’s
recommendation indeed proved to be an effective tool for monitoring and
controlling

the

performance

of

individual

laboratories

in

interlaboratory

comparison programs. As a conclusion, but without intending to propose
shortcuts to the applicable ASTM standard, the study shows that the proposed
stratification procedure by groups of laboratories constitutes an effective and
consistent good practice to monitor statistical parameters associated to
interlaboratory comparison of gasoline and diesel testing data.

Keywords
Metrology;

Analytical

Chemistry;

Laboratory

comparison program; Testing; Gasoline; Diesel oil.
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