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RESUMO 
 
 

O ambiente competitivo tem exigido o aperfeiçoamento das empresas no que se 
refere aos seus produtos e serviços. Este aperfeiçoamento pode ser garantido por 
meio de sistemas de medição confiáveis utilizados no controle de produção. A 
calibração de um sistema de medição tem uma função importante nesse processo,  
por si tratar de um mecanismo que assegura a confiabilidade dos sistemas de 
medição, cuja ratificação é atestada por meio de certificados de calibração 
reconhecidos e válidos. As contribuições deste trabalho é o desenvolvimento de uma 
plataforma web para calibração de sistemas de medição que gerencie e elabore 
relatórios de calibração segundo as normas NBR ISO IEC/17025, NIT-DICLA-021, 
ISO GUM e EA-4/02 M. Ao desenvolvê-lo foi realizado o levantamento de requisitos 
por meio do modelo interativo incremental e técnicas de engenharia de software. O 
modelo iterativo e incremental foi adotado devido à facilidade de identificação e 
correção de erros entre os componentes da plataforma, além de a entrega de 
incrementos permitirem o cumprimento do prazo especificado. Os dados 
experimentais utilizados nas simulações e validação do método implementado na 
plataforma proposta foram retirados da literatura.  

 

Palavras-chave:, plataforma computacional web, calibração, incerteza de medição, 

NBR ISO IEC/17025. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The competitive environment has required the improvement of companies 

concerning their products and services. This improvement can be ensured through 

reliable measurement systems used the production monitoring and control. The 

measurement system calibration of a measuring system plays an important role in 

this context, because it is a mechanism to guarantee the reliability of the 

measurement instruments. Thus, the ratification of the calibration process must be 

obtained by recognized and valid calibration certificates. The contributions of this 

work are the development of a calibration platform for measurement systems that 

manage and elaborate calibration reports according to ISO NEC IEC 17025, NIT-

DICLA-021, ISO GUM and EA-4 / 02M. It was carried out the requirements survey 

through the incremental interactive model and software engineering techniques. The 

iterative and incremental model was adopted due to the ease of identification and 

correction of errors among the components of the platform, besides the delivery of 

increments allow the fulfillment of the specified term. The experimental data used in 

the simulations and validation of the method implemented in the proposed platform 

were borrowed from the literature. 

Keywords:  Web computing platform, calibration, measurement uncertainty, NBR ISO 

IEC / 17025. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O aperfeiçoamento das empresas pode ser garantido através de sistemas de 

medição confiáveis usados no controle de produção (Albertazzi e Souza, 2008, 

p.91). O sistema de medição é definido como: 

"um conjunto de um ou mais instrumentos de medição e outros 
dispositivos, compreendendo, se necessário, reagentes e insumos, 
montado e adaptado para fornecer informações destinadas à 
obtenção dos valores medidos, dentro de intervalos especificados 
para grandezas de naturezas especificadas" (VIM, 2012, p.34). 

Um sistema de medição confiável assegura a qualidade do produto, além de 

diminuir o risco da medição incorreta. A calibração de um sistema de medição tem 

uma função importante neste processo, por si tratar de um mecanismo que assegura 

a confiabilidade dos sistemas de medição, cuja ratificação é atestada por meio de 

certificados de calibração reconhecidos e válidos. O principal motivo para efetuá-la é 

a garantia da confiabilidade metrológica1, que é essencial para o monitoramento do 

funcionamento dos sistemas de medição, pois sua degradação é progressiva 

mesmo no estado normal de uso.  

Os instrumentos de medição estão sujeitos a fontes de incerteza que 

ocorrem em função de sua construção, uma vez que ela não é perfeita. Com isso, 

deve-se periodicamente, avaliar se os instrumentos de medição apresentam 

resultados confiáveis e adequados. Para conseguir avaliar de forma crítica os 

certificados de calibração, é necessário definir o resultado confiável. Pode-se dizer 

que, um resultado é confiável quando este possui repetibilidade relacionado a uma 

determinada  medição e seu respectivo critério de aceitação. 

Nas medições realizadas haverá sempre uma incerteza associada, a qual 

deve-se declarar.  Caso esta incerteza esteja fora do critério de aceitação 

determinado para o instrumento,  este não terá repetibilidade para a execução da 

                                                           
1
 A Confiabilidade Metrológica é a probabilidade que um produto, sistema ou ação em obter 

performance aceitável, sob condições ambientais especificadas e por um período de tempo prescrito, 
ou para o número de ciclos de operação requerido para a sua missão ou tarefa (H2, 2016). 
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medição, motivo pelo qual,  é recomendável utilizar a incerteza da medição. Deve-se 

observar que, a análise crítica de um certificado de calibração possui como objetivo, 

identificar se o documento foi emitido com todos os tópicos determinado pelas 

normas de calibração e se os valores são apresentados de forma correta, mas 

principalmente saber se o instrumento  de medição, relacionado a este documento, 

esta apto ao uso. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Em virtude da falta de padronização dos laboratórios de metrologia ao 

elaborar os certificados de calibração (TEIXEIRA NETO, 2007), este trabalho propõe 

uma plataforma computacional para calibração de sistemas de medição, que elabore 

e gerencie estes relatórios a fim de diminuir a lacuna entre a norma vigente e o 

conteúdo do certificado. As normas NBR ISO IEC/17025 (2005) e NIT-DICLA-

021(2013) são aplicáveis a todas as organizações que realizam ensaios ou 

calibrações. Portanto, é aconselhado que o certificado de calibração considere todos 

os itens descritos nessas normas. Os principais objetivos do certificado de 

calibração são: 

 aumentar a confiabilidade dos clientes nos resultados dos ensaios e 

calibrações realizados pelo laboratório;  

 ampliar a repetibilidade dos resultados de ensaios e calibrações; 

 criar mecanismos para a melhoria do sistema de gestão de medição. 

De forma geral o procedimento de calibração consiste em uma comparação 

dos valores indicados por um instrumento (sistema) de medição com um padrão 

mais preciso e exato, que possui rastreabilidade metrológica2 a um padrão nacional 

ou internacional. É necessário realizar calibração para os instrumentos de medição, 

tendo em vista que este é um importante elemento em qualquer sistema de 

qualidade (BECKERT et al, 2014, p.1). Ao estimar a incerteza de medição na 

calibração esta deve estar de acordo com o Guia para a expressão da Incerteza de 

Medição (ISO GUM, 2012) . Na Europa, o documento Evaluation of the Uncertainty 

of Measurement In Calibration (EA-4/02 M, 2013) é referência para estimativa da 

                                                           
2
 Rastreabilidade Metrológica é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado 

pode ser relacionado a uma referência através duma cadeia ininterrupta e documentada de 
calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição (VIM, 2012). 
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incerteza da medição nas calibrações. No Brasil, o documento Expressão da 

Incerteza de Medição por Laboratórios de Calibração (NIT-DICLA-021, 2013) 

estabelece os requisitos para avaliação e expressão da incerteza de medição 

Nos últimos anos alguns autores  como Castro et al (2004, p.1-3) e Gandini 

et al (2004, p.1-3) têm trabalhado com a implementação de soluções informatizadas 

relacionados com Metrologia em todo o Brasil (STEMPNIAK, p.1, 2005). Muitas 

aplicações foram desenvolvidas, formando um conjunto de ferramentas e 

conhecimentos que podem ser úteis para outras empresas que buscam aplicar 

tecnologia em favor de maior produtividade e qualidade. Os principais benefícios que 

a tecnologia relacionada à medição proporciona são: 

 maior confiabilidade na comunicação das informações; 

 disponibilidade e acessibilidade muito mais ágil; 

 redução de custos: papel, tinta, equipamentos, fotocópias, transporte; 

 menor impacto ambiental, devido a menor utilização de insumos; 

 consulta local de informações já armazenadas no banco de dados, como 

relatórios ou gráficos. 

De acordo com Stempniak et al (2005, p.4) quanto mais flexíveis, 

abrangentes e extensíveis forem as ferramentas informatizadas, maiores os 

benefícios para a organização, o que se torna um diferencial competitivo para 

laboratórios e indústrias do Brasil. Em face do exposto, conclui-se que associar 

metodologias de medição a uma ferramenta computacional permitirá maior eficácia e 

confiabilidade na execução das atividades de calibração. 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma plataforma computacional web 

para calibração de sistemas de medição. Neste sentido, os seguintes objetivos 

parciais devem ser alcançados: 

 Desenvolver um arcabouço que permita um desenvolvimento de sistemas 

voltados ao ambiente web. 

 Sistematizar o processo de calibração convencional considerando as fontes 

de incerteza do processo; 
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 Analisar as características das plataformas computacionais pesquisadas; 

 Implementar o método de calibração convencional no software, 

 Estruturar o certificado de calibração de acordo com as normas de calibração.  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em seis capítulos, partindo de uma breve 

introdução, que discute a importância da calibração para assegurar a confiabilidade 

de um sistema de medição.  

O capítulo 2 descrever os métodos e materiais utilizados ao desenvolver a 

plataforma computacional.   

O capítulo 3 é baseado em revisões de trabalhos existentes sobre o tema 

abordado e está divido em 4 partes: a primeira parte irá abordar sobre a calibração 

de sistemas de medição, a segunda parte irá discutir sobre a calibração de 

instrumentos de medição, a terceira parte irá abordar sobre os sistemas 

computacionais aplicados a calibração. 

O capítulo 4 apresenta a plataforma computacional para calibração de 

sistemas de medição.  

O capítulo 5 apresenta os casos de teses utilizados na plataforma 

computacional.  

O capítulo 6 esboça alguns tópicos que dizem respeito à continuidade da 

pesquisa. 
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2 MÉTODOS E MATERIAIS 

 

O desenvolvimento da plataforma utilizou o modelo iterativo e incremental da 

Engenharia de Software, como mostra a figura 2.1. Este modelo foi adotado devido à 

facilidade de identificação e correção de erros entre os componentes da plataforma, 

além da entrega de incrementos3 permitir o cumprimento do prazo especificado. 

Figura 2.1- Modelo iterativo incremental 

 

Fonte:  PRESSMAN, R.S (2011,p.61), adaptada pela autora. 

Quando é empregado o modelo iterativo incremental, normalmente, os 

requisitos básicos são atendidos, mas muitos recursos complementares não são 

entregues. Como consequência do seu uso, é elaborado um novo planejamento o 

qual considera as alterações e funcionalidades adicionais. Este processo é repetido 

ao final de cada incremento até que seja desenvolvido o produto completo. 

As etapas demonstradas na figura 2.1 são: 

 Comunicação: foram determinados os requisitos da plataforma.  

 Planejamento: foi realizado um estudo dos requisitos especificados com o 

objetivo de desenvolver uma solução, não considerando o ambiente 

tecnológico utilizado.  

                                                           
3

  Incremento significa crescimento, desenvolvimento ou acréscimo; ação de desenvolver ou 

aumentar alguma coisa (Dicionário do Aurélio, 2016). 
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 Modelagem: descreveu como a plataforma funcionará e suas restrições 

tecnológicas.  

 Construção: a plataforma computacional foi codificada e testada a fim de 

verificar se a mesma está funcionando sem falhas. 

 Emprego: foi utilizado os casos de testes para calibrar paquímetro universal 

e a balança digital.  

 

Uma característica peculiar de sistemas de software é a complexidade de 

seu desenvolvimento, que aumenta à medida que cresce o tamanho do sistema. Na 

etapa de modelagem foi usada a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para 

construir os modelos da plataforma, incluindo diagramas de casos de uso que é 

apresentado no Apêndice B,  de classe e de atividade. 

De acordo com Guedes (2013, p.13), a UML é uma linguagem visual 

utilizada para modelar sistemas computacionais por meio do paradigma de 

orientação a objetos. E as duas principais características da UML são: 

"independência de linguagem de programação e processo de 
desenvolvimento. Em um modelo de ciclo de vida iterativo e 
incremental, os artefatos de software construídos através da UML 
evoluem à medida que as iterações do processo são realizadas" 
(BEZERRA, 2006, p.37). 

 

Na etapa de construção (desenvolvimento) foi utilizada a linguagem 

computacional Hypertext Preprocessor (PHP), pois é uma linguagem voltada para 

internet e possibilita desenvolver aplicações dinâmicas, além de ser gratuito e de 

código aberto. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) utilizado foi o 

MySQL que possui as seguintes características: multiplataforma, escalabilidade e 

segurança além de ser gratuito.  

Para garantir a confiabilidade das simulações os dados experimentais foram 

baseados nas literaturas de Albertazzi e Souza (2008) e Kobayoshi (2012). A figura 

2.2 apresenta o processo ao desenvolver a plataforma orientada a objetos, a qual 

possui a vantagem de ter maior produtividade e reutilização de projeto, quando 

comparado ao desenvolvimento de software tradicional. 
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Figura 2.2 - Processo ao desenvolver a plataforma 

 

Fonte: MARKIEWICZ, LUCENA (2000, p.3), adaptada pela autora. 

Na figura 2.2 o componente "Análise de domínio" refere-se ao problema de 

estudo, que é a calibração de sistemas de medição. O componente “Projeto da 

Plataforma" refere-se à arquitetura da plataforma (Apêndice A). A "Instância da 

Plataforma" contém as aplicações derivada do componente "Projeto da Plataforma". 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo é baseado em revisões de trabalhos já existentes sobre o tema 

abordado com o objetivo de fundamentar e dar consistência ao presente trabalho. A 

primeira parte irá descrever sobre a importância da calibração de sistemas de 

medição. A segunda parte irá discutir sobre alguns instrumentos de medição 

utilizados na metrologia industrial. A terceira parte irá abordar sobre sistemas 

computacionais aplicados à calibração. 

3.1 CALIBRAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO 

 

No geral as operações de calibração são fundamentadas na comparação do 

valor medido com um padrão rastreado ao Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Além de ser uma das formas de descrever o comportamento metrológico de um 

sistema de medição. A calibração é definida como: 

“a operação que estabelece, sob condições especificadas, uma 
relação entre os valores e as incertezas de medição fornecida por 
padrões e as indicações correspondentes com as incertezas 
associadas” (VIM, 2012, p.27). 

 
Serão abordados tópicos a respeito da calibração de sistemas de medição e 

conceitos básicos sobre a incerteza de medição. A figura 3.1 apresenta os principais 

componentes de um sistema de medição (peças e princípio de medição) e as fontes 

de influência à medição (condições ambientais, operador e calibração). 

Figura 3.1 - Sistema de medição 

 

Fonte: Introdução ao sistema de medição (2013, [s.p]), adaptada pela autora. 
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3.1.1 Princípios de calibração 

 

O procedimento de medição está sempre suscetível a incertezas, e o 

principal responsável é o instrumento. Mesmo que o instrumento seja de qualidade 

ele possui defeitos que comprometem a precisão da medição. As empresas 

precisam compreender que a calibração dos equipamentos de medição é importante 

para a qualidade do processo produtivo e dessa forma devem introduzi-las às suas 

atividades de produção, manutenção, clico de vida do produto e cadeia de 

fornecimento. De acordo com Silva Neto (2014, p.2) a calibração apresenta as 

seguintes vantagens: 

 redução na variação das especificações técnicas dos produtos. Produtos 

mais uniformes representam uma vantagem competitiva em relação aos 

concorrentes; 

 prevenção dos defeitos. A redução de perdas pela pronta detecção de 

desvios no processo produtivo evita o desperdício e a produção de rejeitos; 

 compatibilidade das medições. Quando as calibrações são referenciadas 

aos padrões nacionais, ou internacionais, asseguram atendimento aos 

requisitos de desempenho. 

A calibração possibilita determinar o valor das incertezas do processo de 

medição, além de apontar os desvios entre os valores indicados por um instrumento 

e os valores verdadeiros. De acordo com Albertazzi e Souza (2008, p.167) existem 

dois tipos de calibração, a direta e a indireta: 

 Calibração direta 

No método direto o valor de referência é comparado com a indicação do 

sistema de medição a calibrar. A calibração de uma balança é direta, ao calibrá-la é 

necessário um conjunto de massas padrão que cobre toda a faixa do aparelho.  A 

figura 3.2 mostra o esboço de uma calibração direta. 
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Figura 3.2 - Calibração direta 

 

Fonte: SILVA NETO (2014, p.2). 

A figura 3.2 demonstra que se for colocada uma massa de 5 kg, sobre a 

balança pode-se verificar se esta está calibrada e deve-se adotar o procedimento 

adequado.  

 Calibração indireta 

No método indireto a grandeza a medir é gerada através de um dispositivo 

auxiliar. Para calibrar o velocímetro de um automóvel é utilizado este tipo de método, 

pois não existe um padrão “materializado” da velocidade. A figura 3.3 apresenta o 

esquema para a calibração indireta. 

Figura 3.3 - Calibração indireta 

 

Fonte: SILVA NETO (2014, p.2). 

A figura 3.3 demonstra a metodologia para calibrar o velocímetro de um 

automóvel. 

3.1.2 Distribuições de probabilidade na estimativa da incerteza de medição 

 

A distribuição de probabilidade é definida pelo ISO GUM (2012, p.40) como 

a função que determina a probabilidade de uma variável aleatória assumir qualquer 

valor dado ou pertencer a um dado conjunto de valores.  
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 Distribuição retangular  

 

É utilizada quando um certificado ou uma especificação apresenta limites 

sem um nível de confiança ou sem haver qualquer informação sobre a forma de 

distribuição. Exemplo: a pureza de uma substância é 99,5% ± 0,5%, sem outra 

informação.  A figura 3.4 apresenta a distribuição retangular. 

 

Figura 3.4 - Distribuição retangular 

 

Fonte: ISO GUM (2012, p.17). 

 Distribuição triangular 

 

A distribuição triangular é utilizada quando a informação sobre a grandeza, é 

menos limitada quando comparada a uma distribuição retangular. Os valores em 

torno do centro do intervalo são mais prováveis que nos extremos. Exemplo: leitura 

de um instrumento com indicador analógico de ponteiros. A figura 3.5 apresenta a 

distribuição triangular. 

Figura 3.5 - Distribuição triangular 

 

Fonte: ISO GUM (2012, p.17). 
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 Distribuição normal 

 

É utilizada quando a informação sobre a grandeza possui as seguintes 

características: 

 

 provém de um estudo de repetibilidade  das medições; 

 há informação sobre sua variância; 

 quando se oferece uma incerteza em forma de intervalo de confiança sem 

identificar a distribuição. 

As situações onde a distribuição normal é usada são na estimativa 

experimental da variabilidade de uma medição repetida e na incerteza de um 

certificado. A figura 3.6 mostra a distribuição normal. 

Figura 3.6 - Distribuição normal 

 

Fonte: ISO GUM (2012, p.16). 

3.1.3 Balanço de incerteza 
 

 

O balanço de incerteza é a definição dada para a apresentação de 

incertezas de medição e seus componentes; assim como de seu cálculo e 

combinação (VIM, 2012, p.26). Deve ser incluído o modelo de medição, as 

estimativas e incertezas de medição associadas às grandezas consideradas no 

modelo de medição, os tipos de distribuição de probabilidade utilizada, os graus de 

liberdade, os tipos de avaliação da incerteza de medição e qualquer fator de 

abrangência como descrito no quadro 3.1. 
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De acordo coma Rede Metrológica (2012, p.9-20) os componentes de 

incerteza na calibração dependem do tipo de medição e da distribuição de 

probabilidade de cada componente de incerteza. O quadro 3.1 apresenta cada 

aspecto do balanço de incerteza. 

Quadro 3.1 - Componentes do balanço de incerteza 

Componentes Descrição 

Modelo de medição Relação matemática entre todas as grandezas que 
estão envolvidas em uma medição. 

Estimativas Cálculo aproximado de cada componente de 
incerteza. 

Incerteza de medição Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão 
dos valores atribuídos a um mensurando, com base 
nas informações utilizadas. 

Distribuição de probabilidade Função que determina a probabilidade de uma 
variável aleatória assumir qualquer valor dado ou 
pertencer a um dado conjunto de valores.  

Graus de liberdade O número de termos de uma soma menos o número 
de restrições sobre os termos da soma. 

Tipo de avaliação de 
incerteza 

Existem dois tipos de avaliações de incerteza: Tipo 
A e Tipo B. Ambos os tipos de avaliações são 
baseados em distribuições de probabilidade.  
A incerteza do Tipo A é definida pelo VIM (2012, 
p.24) como a avaliação de uma componente da 
incerteza de medição por uma análise estatística 
dos valores medidos, obtidos sob condições 
definidas de medição. 
A incerteza do Tipo B é definida pelo VIM (2012, 
p.25) como a avaliação de uma componente da 
incerteza de medição determinada por meios 
diferentes daquele adotado para uma avaliação do 
Tipo A da incerteza de medição. 

Fator de abrangência Número entre 2 e 3 pelo qual uma incerteza-padrão 
combinada é multiplicada para se obter uma 
incerteza de medição expandida. 

Fonte: Elaborada pela autora (2014, [s.p]). 

O balanço de incerteza integrará a análise de domínio da plataforma 

computacional. Através da apresentação dos componentes de incerteza no relatório 

de calibração. Mais detalhes serão apresentados no capítulo 4. 

3.1.4 Relatórios de calibração 

 

Dando continuidade ao estudo sobre certificados de calibração, estes devem 

está em conformidade com as normas de calibração. O certificado de calibração é 
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um relatório resumido que contém informações sobre a execução da calibração e 

seus principais resultados. Segundo a norma NBR/ISO IEC 17025:2005 “Requisitos 

gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração”, o certificado de 

calibração deve conter: 

"a) um título (por exemplo: "Relatório de ensaio" ou "Certificado de 
calibração"); 
b) o nome e o endereço do laboratório e o local onde os ensaios e/ou 
calibrações foram realizados, se diferentes do endereço do 
laboratório; 
c) identificação unívoca do relatório de ensaio ou certificado de 
calibração (tal como número de série), e em cada página uma 
identificação que assegure que a página seja reconhecida como uma 
parte do relatório de ensaio ou do certificado de calibração, e uma 
clara identificação do final do relatório de ensaio ou certificado de 
calibração; 
d) o nome e o endereço do cliente; 
e) identificação do método utilizado; 
f) uma descrição, a condição e identificação não ambígua, do(s) 
item(s) ensaiado(s) ou calibrado(s); 
g) a data do recebimento do (s) item (s) de ensaio ou de calibração, 
quando isso for crítico para a validade e aplicação dos resultados, e 
a(s) data(s) da realização do ensaio ou calibração; 
h) referência ao plano e procedimentos de amostragem utilizados 
pelo laboratório ou por outros organismos, quando estes forem 
pertinentes para a validade ou aplicação dos resultados; 
i) os resultados do ensaio ou calibração com as unidades de medida, 
onde apropriado; 
j) o (s) nome (s), função(ões) e assinatura(s) ou identificação 
equivalente da(s) pessoa(s) autorizada(s) para emissão do relatório 
de ensaio ou do certificado de calibração; 
k) onde pertinente, uma declaração de que os resultados se referem 
somente aos itens ensaiados ou calibrados" (NBR/ISO IEC 
17025:2005, p.22). 
 

Caso seja realizada uma declaração de conformidade, deve-se identificar 

quais são os pontos conformes e não conformes assim como, a base para 

determinação da conformidade. Outro ponto importante é a periodicidade da 

calibração. De acordo com o requisito 5.10.4.4 da NBR ISO/IEC 17025 (2005), uma 

etiqueta ou certificado de calibração não pode conter qualquer tipo de 

recomendação relacionado a periodicidade de calibração, exceto se acordado com o 

cliente e o acordo deve ser formal. 

A norma NIT DICLA 021 (2013) estabelece requisitos para expressão da 

incerteza de medição e da capacidade de medição e calibração por laboratórios de 

calibração. Este documento estabelece os princípios e os requisitos para a avaliação 
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da incerteza de medição em calibração e para a declaração desta incerteza e da 

capacidade de medição e calibração por laboratórios de calibração acreditados. O 

tratamento é mantido em um nível geral para atender a todos os campos de 

calibração. Um certificado de calibração deve conter informações claras e objetivas 

possibilitando entendimento de todas as informações declaradas 

 

3.1.5 Considerações finais 

 

Foram apresentados os princípios da calibração e suas vantagens; e foi 

destacada a importância do cálculo da incerteza de medição ao calibrar o 

instrumento. A calibração serve para vários propósitos: como saber se um 

instrumento está funcionando corretamente, determinar as correções a serem 

aplicadas e verificação de propriedades metrológicas. Os resultados da calibração 

devem ser exibidos no certificado de calibração; o qual deve apresentar informações 

importantes do processo metrológico, visando certificar a rastreabilidade 4  das 

medidas realizadas com o instrumento calibrado.  

3.2 MÉTODO PARA CALIBRAÇÃO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO 

 

 A calibração demanda amplo conhecimento sobre metrologia e correta 

técnica de uso do sistema de medição a calibrar. A figura 3.7 apresenta o método de 

calibração de sistemas de medição; este método foi implementado na plataforma de 

calibração afim de alcançar os seguintes objetivos: 

 Diminuir a falta de padronização dos laboratórios de metrologia ao elaborar os 

certificados de calibração; 

 Aumentar a confiabilidade dos clientes nos resultados dos ensaios e 

calibrações realizadas pelo laboratório; 

 Maior confiabilidade na comunicação das informações.  

 

 

                                                           
4
 A rastreabilidade é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser 

relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada 
uma contribuindo para a incerteza de medição (VIM, 2012, p.28). 
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Figura 3.7 - Método para calibração de sistemas de medição 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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O detalhamento de cada etapa demonstrada na figura 3.7 é apresentado 

como segue: 

Etapa 1 – Escolher o cliente: 

Escolher o cliente que irá solicitar o serviço da calibração. 

Etapa 2 – Escolher o laboratório: 

Escolher o laboratório que irá realizar a calibração e os respectivos 

funcionários. 

Etapa 3 –  Determinar os objetivos da calibração: 

As informações geradas na calibração devem ser bem definidas. Por 

exemplo: 

 levantar os  dados para ajustes ou regulagens; 

 determinar os  valores da correção para compensação dos erros sistemáticos; 

 dados para uma verificação; 

 avaliação completa do sistema a calibrar. 

Etapa 4 – Descrever o sistema de medição a calibrar: 

Deve-se estudar o sistema de medição a calibrar por meio de leituras de 

manuais e normas, o que tem por finalidade identificar características metrológicas e 

operacionais esperadas e saber como operar o instrumento de medição a calibrar. 

Etapa 5 – Escolher o sistema de medição padrão: 

Ao selecionar o padrão deve ser considerada a incerteza expandida do 

sistema de medição padrão, a qual não deve ser superior a um décimo da incerteza 

expandida do sistema de medição a calibrar. A faixa do sistema de medição padrão 

deve abranger a faixa de medição do instrumento a calibrar. 

Etapa 6 – Projetar o experimento: 

Deve-se especificar o conjunto de materiais a serem montados, os 

instrumentos auxiliares envolvidos e as condições ambientais. Além disso, definir a 

sequência de operações a ser seguida e montar o experimento e abordagens 
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estatísticas adequadas para obtenção de resultados compatíveis com os requisitos 

de calibração.  

Etapa 7 – Realizar a calibração: 

Os dados coletados devem ser registrados na aplicação derivada do 

plataforma  proposta neste trabalho. 

Etapa 8 –  Definir a faixa e os pontos do sistema de medição a calibrar 

Será definida a faixa  de medição do sistema de medição a calibrar. 

Etapa 9 – Escolher a métrica da calibração 

A medição só pode ser materializada por meio de uma métrica. Uma métrica 

relaciona um conceito a uma medida. 

Etapa 10 – Realizar a medição do sistema de medição a calibrar 

Informar os dados experimentais  do sistema de medição a calibrar. 

Etapa 11 – Avaliar as fontes de incerteza da calibração de acordo com a ISO 
GUM. 

A incerteza de medição significa dúvida a respeito da validade do resultado 

de uma medição (ISO GUM, 2012, p.2). A incerteza do resultado de uma medição é 

produzida pela falta de conhecimento completo do valor do mensurando. Vários 

fenômenos contribuem para a incerteza, tais como: a definição incompleta do 

mensurando; o conhecimento inadequado dos efeitos das condições ambientais;  e 

tendências pessoais na leitura de instrumentos. 

A incerteza de medição envolve muitos componentes. Alguns destes 

componentes podem ser determinados com base na distribuição estatísticas dos 

resultados de séries de medições e caracterizados por desvios-padrão 

experimentais. Os demais componentes são avaliados através das distribuições de 

probabilidades que são baseadas na experiência ou em outras informações tácitas 

do sistema de medição. O Guia da Incerteza de Medição (ISO GUM, 2012) 

recomenda dividir os componentes da incerteza em Tipo A e Tipo B. Ambos os tipos 

de avaliações são baseadas em distribuições de probabilidade.  
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 Avaliação do Tipo A da incerteza de medição 

A incerteza do Tipo A é definida pelo VIM (2012, p.24) como a avaliação de 

uma componente da incerteza de medição por uma análise estatística dos valores 

medidos, obtidos sob condições definidas de medição. A avaliação do tipo A é 

calculada pela equação 2. 

 

𝑆𝑥 =   
1

𝑁−1
  𝑥 − 𝑥𝑖 2𝑁

𝑖=1    (1) 

Onde: 

𝑁: tamanho da amostra 

𝑥 : média da amostra 

𝑢𝑥 =  
𝑆𝑥

 𝑁
                (2) 

Onde: 

𝑢𝑥 : incerteza padrão associada à estimativa de entrada representada por x. 

𝑠𝑥 : desvio padrão amostral 

𝑁: número de repetições 

Os graus de liberdade são definidos pelo ISO GUM (2012, p.44) como o 

número de termos em uma soma menos o número de restrições sobre os termos da 

soma. O número de graus de liberdade para determinar a incerteza padrão do Tipo 

A é o número de medições menos um. Observe a equação 3: 

𝝼 = N – 1            (3)                          

Onde: 

𝝼 : número de graus de liberdade da incerteza  

𝑁: número de medições usadas para estimar a incerteza 

 

 Avaliação do Tipo B da Incerteza de medição 

 

A incerteza do Tipo B é definida pelo VIM (2012, p.25) como a avaliação de 

uma componente da incerteza de medição determinada por meios diferentes 

daquele adotado para uma avaliação do Tipo A da incerteza de medição. E pode ser 

obtida através destes tipos de informações: 



31 
 

 associada a valores publicados por autoridade competente; 

 associada ao valor de um material de referência certificado; 

 obtida a partir de um certificado de calibração; 

 relativa à deriva; 

 obtida a partir da classe de exatidão de um instrumento de medição 

verificado; 

 obtida a partir de limites deduzidos da experiência pessoal. 

Segue as principais equações e distribuições de probabilidade utilizadas ao 

avaliar a incerteza do Tipo B. As equações 4, 5 e 6 apresentam as incertezas-

padrão das seguintes distribuições de probabilidade: retangular, triangular e normal.  

ux=
𝑎

 3
                   (4) 

ux=
𝑎

 6
                    (5)  

ux = 
𝑈

𝑘
                   (6) 

 

Onde: 

𝑈: incerteza expandida declarada 

𝑎: meia-largura da distribuição, que pode estar associado ao valor estimado ou parte 

(fração) dele 

𝑘: fator de abrangência. De acordo com o VIM (2012, p.27) o fator de abrangência é 
o número maior do que um pelo qual uma incerteza-padrão combinada é 
multiplicada para se obter uma incerteza de medição expandida. 
 
 

Etapa 12 – Definir o mensurando e o seu modelo: 

Determinar as características metrológicas e operacionais. Além de saber 

como utilizar o sistema de medição. No contexto da calibração o mensurando é o 

“erro de medição” e o modelo matemático é apresentado na equação 7: 

r = SMCind - SMPind              (7) 

Onde: 

SMCind: a média das indicações do sistema de medição a calibrar 
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SMPind: a indicação do sistema de medição padrão 

r: resultado da calibração 

Etapa 13 – Identificar as fontes de incerteza: 

Tais componentes podem estar relacionadas às condições ambientais, 

operador, equipamentos, padrões utilizados, método de medição, amostragem etc. 

Etapa 14 – Quantificar as incertezas associadas: 

Estimar as incertezas padrão que são determinadas de acordo com os 

métodos de avaliação chamados pelo ISO GUM (2012, p.24) de tipo A e tipo B. 

Etapa 15 – Calcular os coeficientes de sensibilidade: 

Os coeficientes de sensibilidade servem como fatores de conversão de 

unidades de medida. O produto entre a incerteza padrão e seu respectivo coeficiente 

de sensibilidade dá origem à contribuição da incerteza. O coeficiente de 

sensibilidade é calculado através das derivadas parciais do modelo matemático, 

apresentada pela equação 8. 

                 𝑐
𝑥𝑖=

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖

                               (8) 

Etapa 16 – Calcular a incerteza-padrão combinada: 

A incerteza-padrão combinada é obtida através de incertezas-padrão 

individuais associadas às grandezas de entrada em um modelo de medição. 

Observe a equação 9. 

𝑢c = 
 

  𝑐𝑥𝑖𝑢𝑥𝑖
 

2
𝑁
𝑖=1

𝑑𝑥𝑖
                     (9) 

 

Onde: 

𝑐𝑥𝑖 ,𝑢𝑥𝑖
: componente da incerteza 
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𝑢c: incerteza-padrão combinada. Corresponde apenas a 1 desvio padrão (1-sigma) 

ou 68% de todas as medidas. De acordo com Damasceno (2014, p.21), para uma 

maior confiabilidade é necessário um intervalo maior. 

Etapa 17 – Calcular o número de graus de liberdade efetivos: 

Conforme a Rede Metrológica (2012, p.14) os graus de liberdade da 

incerteza quantifica a credibilidade sobre cada componente da incerteza padrão 

combinada. E a norma ISO GUM (2012, p.73) recomenda a utilização da equação 

Welch Satterwaite para calcular os graus de liberdade efetivos; observe a equação 

10: 

    𝝼eff=
𝑢𝑥

4

 
 𝑐𝑥𝑖𝑢𝑥𝑖

 
4

𝑣𝑥𝑖

                          (10) 

Onde:  

𝝼eff: é o número de graus de liberdade efetivos 

vi: é o número de graus de liberdade para a i-ésima grandeza de entrada. 

Etapa 18 – Calcular o coeficiente de abrangência: 

Segundo Damasceno (2014, p.21) o fator de abrangência geralmente varia 

entre 2 (95%) e 3 (99%) considerando uma distribuição normal. Este coeficiente é 

calculado usando a tabela de distribuição t de Student (ANEXO A) para um dado 

número de graus de liberdade efetivos e uma probabilidade de abrangência.  Para 

calibração o coeficiente adotado é 2 de acordo com a ISO GUM (2012). 

Etapa 19 – Calcular a incerteza expandida: 

É o produto de uma incerteza-padrão combinada por um fator de 

abrangência, observe a equação 11. 

Uz = k * uc                                (11) 

Onde: 

Uz: incerteza expandida do processo de medição 

uc: incerteza  padrão combinada 
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k: coeficiente de abrangência 

Etapa 20 – Expressar o resultado da medição  

O resultado da medição é a melhor estimativa do valor do mensurando, onde 

os componentes de incertezas e de correções contribuem para a dispersão. Deve-se 

declarar o resultado final indicando o valor do coeficiente de abrangência e a 

probabilidade de abrangência. Os valores devem ter no máximo 2 algarismos 

significativos. 

Etapa 21 – Processar e documentar os dados: 

Devem ser apresentados no memorial de calibração os cálculos que foram 

realizados. 

Etapa 22 – Analisar os resultados: 

Através das tabelas e gráficos, são calculados os parâmetros das 

características metrológicas e operacionais do sistema de medição a calibrar.  

Etapa 23 – Emitir o certificado de calibração: 

O certificado de calibração é um relatório resumido que contém informações 

sobre a execução da calibração e seus principais resultados.  De acordo com o VIM 

(2012, p.27) o resultado da calibração pode ser expresso por meio de uma 

declaração, uma função de calibração, um diagrama de calibração, uma curva de 

calibração ou uma tabela de calibração. O resultado emitido pela plataforma de 

calibração será  a tabela de calibração. 

3.2.1 Considerações finais 

 

Neste capítulo foi apresentado o método para calibração  de sistemas de 

medição, este método será implementado na plataforma computacional web, que 

será apresentado no capítulo 4. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO  

 

O instrumento de medição é definido como: 

"o dispositivo utilizado para realizar medições, individualmente ou 
associado a um ou mais dispositivos suplementares. Um instrumento 
de medição pode ser um instrumento de medição indicador ou uma 
medida materializada" (VIM, 2012, p.34). 

O instrumento de medição indicador fornece um sinal de saída que contém 

informações sobre o valor da grandeza medida. Exemplos: voltímetro, micrômetro, 

termômetro, balança eletrônica. Já uma medida materializada reproduz, de maneira 

constante, grandezas de uma ou mais naturezas, cada uma com um valor atribuído. 

Exemplos: peso-padrão e medida de capacidade. Uma medida materializada pode 

ser um padrão. Serão apresentados alguns instrumentos de medição da área de 

metrologia dimensional e sua aplicabilidade. 

3.3.1 Paquímetro 

 

O paquímetro permite medir as dimensões lineares internas, externas, de 

profundidade e ressalto de uma peça. É muito utilizado nas indústrias, para aferição 

de peças em processamento. Existem três tipos de paquímetros (figura 3.8): 

universais, de profundidade e especiais. O mercado fornece vários modelos para 

cada tipo de paquímetro, o qual varia de acordo com o fabricante, mas as 

funcionalidades continuam semelhantes. 
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Figura 3.8 - Exemplos de Diferentes Tipos de Paquímetros 

 
 Fonte: Metrologia Essencial - Paquímetro (2015, [s.p]). 

O Paquímetro Universal (figura 3.9) é um dos modelos mais usados no 

mercado e permite realizar quatro tipos diferentes de medições: externas, internas, 

de profundidade e de ressaltos. 

Figura 3.9 - Realizar Medição Externa com o Paquímetro Universal 

 
Fonte: Metrologia Essencial - Paquímetro (2015, [s.p]). 

A vida útil e a precisão no resultado ao utilizar estes instrumentos dependem 

dos cuidados com a calibração e manutenção periódica. A seguir serão 

apresentadas algumas etapas para calibrar o paquímetro em concordância com a 

norma técnica ABNT NBR NM 216:2000 (Paquímetros e paquímetros de 

profundidade - Características construtivas e requisitos metrológicos). 
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As etapas para calibrar o paquímetro são: 

Etapa 1 - Padrões e recursos auxiliares 

Nesta etapa será apresentada uma descrição para a execução de 

calibrações de paquímetros. O conjunto de calibração é composto por padrões e 

materiais auxiliares que irão fornecer recursos técnicos para a calibração de 

paquímetros universais. É recomendado que os padrões possuam certificados da 

Rede Brasileira de Calibração (RBC) para assegurar a rastreabilidade dos padrões 

internacionais. Segue abaixo a composição sugerida para o conjunto de calibração: 

 1 padrão escalonado com aplicação de blocos padrões; 

 1 bloco padrão retangular de 1,3 mm; 

 1 bloco padrão retangular de 1,7 mm; 

 1 anel padrão de 50 mm de diâmetro;  

 2 pinos calibrados de precisão de 3,0 mm de diâmetro.  

Etapa 2 - Inspeção dos instrumentos 

Antes de calibrar o paquímetro é necessário realizar uma análise visual do 

instrumento e observar os seguintes itens: 

 verificar se o cursor possui movimento suave, uniforme e sem folga 

excessiva; 

 assegurar o funcionamento do sistema de trava;  

 certificar se há amassamentos, quebras e rebarbas na superfície de medição. 

Etapa 3 - Preparação para a calibração 

Nesta etapa é necessário realizar a limpeza do paquímetro, padrões e 

regular o movimento do cursor.   

Etapa 4 - Execução da calibração 

Nesta etapa será efetuada a calibração, deve-se executar para cada ponto 

de medição no mínimo três séries de medição, pois será importante para o cálculo 

da incerteza.  Seguem abaixo as características do paquímetro a ser calibrada: 

 erros de indicação; 

 medição interna; 
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 medição de profundidade; 

 medição de ressalto; 

 paralelismo das superfícies para medições externas; 

 paralelismo das superfícies para medições internas. 

Etapa 5 - Fontes de incerteza 

A figura 3.10 apresenta sugestões de fontes de incerteza encontrada no 

paquímetro. 

Figura 3.10 - Fontes de incerteza do paquímetro 

 

Fonte: KOBAYOSHI (2012, p.73-74), adaptada pela autora. 

 

3.3.2 Micrômetro 

 

O micrômetro é um dos instrumentos de medição da área dimensional mais 

aplicados na indústria metal mecânica, especialmente em oficinas de usinagem ou 

montagem e em ambientes de controle dimensional. O micrômetro externo é o mais 

utilizado e permite a medição de medidas externas de peças como mostra a figura 

3.11.  
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Figura 3.11 - Modelos de micrômetros externos 

 
Fonte: Metrologia Essencial - Micrômetro (2015, [s.p]). 

A seguir serão apresentadas algumas etapas para calibrar o micrômetro em 

concordância com a norma técnica a norma ABNT NBR NM ISO 3611:1997 

(Micrômetros para medições externas). 

As etapas para calibrar o micrômetro são: 

Etapa 1 - Padrões e recursos auxiliares 

O conjunto de calibração é composto por padrões e materiais auxiliares que 

irão fornecer recursos técnicos para a calibração de micrômetros para medições 

externas com sistema de indicação analógico ou digital. Segue abaixo a composição 

sugerida para o conjunto de calibração, todos com: 

 1 jogo de blocos padrões retangulares para a calibração de micrômetros; 

 1 jogo de paralelos ópticos para a inspeção de micrômetros com faixa de 

medição de até 50 mm; 

 1 bloco padrão retangular de 25 mm; 

 1 suporte para posicionamento de micrômetros. 

Etapa 2 - Inspeção dos instrumentos 

Antes de calibrar o micrômetro é necessário realizar uma análise visual do 

instrumento, observe os seguintes itens: 

 verificar se o fuso possui movimento suave, uniforme e sem folga em toda a 

faixa de medição; 
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 confirmar a ocorrência das quebras, rabarbas e pontos de oxidação nas 

superfícies de medição; 

 certificar se a nitidez dos traços da escala principal e circunferencial; 

 analisar a nitidez dos traços da escala principal e auxiliar do cilindro. 

Etapa 3 - Preparação para a calibração 

Nesta etapa é necessário realizar a limpeza do micrômetro, dos padrões e 

ajustar o valor inicial.   

Etapa 4 - Execução da calibração 

Nesta etapa será efetuada a calibração, deve-se executar para cada 

característica no mínimo três séries de medição, pois será importante para o cálculo 

da incerteza.  Segue abaixo as características do micrômetro a ser calibrada: 

 planeza das superfícies de medição; 

 paralelismo das superfícies de medição; 

 erros de indicação (erro no ponto de controle). 

Etapa 5 - Fontes de incerteza 

A figura 3.12 apresenta sugestões de fontes de incerteza encontrada no 

micrômetro. 
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Figura 3.12 - Fontes de incerteza do micrômetro 

 

Fonte: KOBAYOSHI (2012,p.91-.93), adaptada pela autora. 

3.3.3 Relógio comparador 

 

Os relógios comparadores são utilizados principalmente nas indústrias em 

operações em medições diferenciais como nivelamento e alinhamento de peças e 

máquinas, além de avaliação de tolerâncias geométricas de peças e montagem de 

conjunto mecânicos. A figura 3.13 mostra os componentes do relógio comparador. 

Figura 3.13 - Relógio comparador 

 

Fonte: BINI; RABELLO (2004, [s.p]). 
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A seguir serão apresentadas algumas etapas para calibrar o relógio 

comparador em concordância com a norma técnica ABNT NBR 6388:1983 que 

descreve as condições para aceitação destes equipamentos. 

As etapas para calibrar o relógio comparador são: 

Etapa 1 - Padrões e recursos auxiliares 

Nesta etapa serão apresentados os conjuntos de padrões e materiais 

auxiliares que irão fornecer os recursos técnicos para a calibração de relógios 

comparadores. Segue abaixo a composição sugerida para o conjunto de calibração: 

 1 jogo de blocos padrões retangulares para a calibração de relógios 

comparadores; 

 1 calibrador de relógios comparadores e certificado de calibração da RBC; 

 1 dispositivo para situar o calibrador na posição horizontal; 

 1 camurça sintética para limpeza de superfícies de referência. 

Etapa 2 - Inspeção dos instrumentos 

Antes de calibrar o relógio comparador é necessário realizar uma análise 

visual do instrumento e observar os seguintes itens: 

 verificar se a haste móvel possui movimento suave e uniforme em toda a faixa 

de medição; 

 comprovar se há desgastes, amassamentos, quebras e rebarbas na ponta de 

medição do instrumento; 

 analisar se o sistema de leitura não apresenta erro de contagem em toda a 

faixa de medição; 

 conferir se a folga radial existente na haste móvel é inferior ou no máximo 

igual a 20 µm. 

Etapa 3 - Preparação para a calibração 

Nesta etapa é necessário realizar a limpeza do relógio comparador e dos 

padrões. 
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Etapa 4 - Execução da calibração 

Nesta etapa será efetuada a calibração, deve-se executar para cada 

característica no mínimo três séries de medição nos dois sentidos (crescente e 

decrescente), pois será importante para o cálculo da incerteza. Segue abaixo as 

características do relógio comparador a ser calibrada: 

 erros de indicação ; 

 desvio máximo nos dois sentidos; 

 desvio máximo no sentido de avanço; 

 erro de histerese; 

 repetibilidade. 

Etapa 5 - Fontes de incerteza 

A figura 3.14 apresenta sugestões de fontes de incerteza encontrada no 

relógio comparador. 

Figura 3.14 - Fontes de incerteza do relógio comparador 

 

Fonte: KOBAYOSHI (2012, p.129-131), adaptada pela autora. 

 



44 
 

3.3.4 Balança 

 

Uma balança para pequenas massas deve se calibrada para utilização em 

condições de laboratório, quando a temperatura permanece em 20 ºC. A massa-

padrão deve ser usada como valor de referência; como mostra a figura  3.15. 

Figura 3.15 - Calibração da Balança 

 

Fonte: Albertazzi e Souza (2008, p.210), adaptada pela autora. 

A seguir serão apresentadas algumas etapas para calibrar balança  em 

concordância com a literatura de Albertazzi e Souza (2008, p.209-215) que descreve 

as condições para aceitação destes equipamentos. 

As etapas para calibrar a balança são: 

Etapa 1 - Padrões e recursos auxiliares 

Para calibrar a balança é utilizada a massa-padrão.  

Etapa 2 - Inspeção dos instrumentos 

A massa-padrão deve está limpa e em bom estado. Antes de calibrar a 

balança é importante verificar se o certificado de calibração do padrão está dentro 

do prazo de validade. 

Etapa 3 - Preparação para a calibração 

Nesta etapa é necessário realizar a limpeza da balança e da massa-padrão. 
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Etapa 4 - Execução da calibração 

O procedimento de medição adotado consiste em ligar a balança, aguardar 

seu aquecimento por 30 minutos, limpar o prato de medição, verificar o seu zero e 

regulá-lo se necessário. A massa-padrão deve ser colocada com suavidade no 

centro do prato; o valor da indicação anotado.   

Etapa 5 - Fontes de incerteza 

A figura 3.16 apresenta sugestões de fontes de incerteza encontrada na 

balança. 

Figura 3.16 - Fontes de incerteza da balança 

 
Fonte: Albertazzi e Souza (2008, p.211), adaptada pela autora. 

O processo de medição é diferente para cada instrumento. O quadro 3.2 

apresenta um resumo das principais fontes de incertezas encontradas nos 

instrumentos que foram apresentados. 
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Quadro 3.2 - Fontes de incerteza dos instrumentos de medição 

 
Fontes de incerteza 

Instrumentos 

Paquímetro Micrômetro Relógio 
comparador 

Balança 

Dispersão dos valores de 
indicação do instrumento 

x x x x 

Herdada do padrão x x x x 

Resolução do instrumento x x x x 

Variação da força de 
medição 

x    

Afastamento da 
temperatura de referência 

x x x  

Desvio de planeza das 
superfícies de medição 

 x   

Erro de retorno ao ponto 
zero 

  x  

Desvio de alinhamento 
entre o instrumento e o 
padrão 

  x  

Desvio de paralelismo 
entre superfícies de 
medição 

 x   

Erros geométricos de 
posição 

x    

Força de medição  x   

Histerese   x  

Excentricidade da massa    x 

Empuxo do ar    x 

Temperatura    x 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

3.3.5 Considerações finais 

 

Foram apresentados alguns instrumentos de medição, suas principais 

características e funcionalidades. Estes instrumentos foram escolhidos devido à sua 

grande utilização na indústria.  O principal benefício destes instrumentos é  garantir 

a qualidade dos produtos mediante a realização de ensaios, sendo base 

fundamental para a competitividade das empresas. Os aspectos dimensionais e 

geométricos dos instrumentos são importantes e a calibração tem um papel 

fundamental nesta área, pois irá garantir um bom funcionamento da peça além de as 

medições apresentarem menor erro. 
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3.4 PLATAFORMAS COMPUTACIONAIS  

 

Existem dois tipos de critérios para classificar as plataformas: como a 

plataforma é usada e onde a plataforma é usada. 

 Como a plataforma é usada 

A plataforma é classificada de acordo com a maneira que ele disponibiliza ao 

sistema que será desenvolvido a particularidade intrínseca a esse sistema. Neste 

contexto Fayad e Schimidt (1997) agrupam como caixa-branca ou caixa-preta. O 

modelo de caixa-branca tem o foco na herança e a aplicação deve sobrescrever ou 

estender os métodos das classes básicas da plataforma computacional. E o modelo 

de caixa-preta tem o foco na composição o qual disponibiliza várias funcionalidades 

pré-fabricadas para o software. De acordo com Soares (2009, p.20) o modelo híbrido 

é o terceiro tipo de classificação. Este modelo possui foco na herança e na 

composição; e a maioria das plataformas é agrupada neste modelo. A figura 3.17 

apresenta o diagrama que contém este critério de classificação. 

Figura 3.17 - Como a plataforma é usada 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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 Onde a plataforma é usada 

Neste critério é necessário saber as funcionalidades da plataforma e sua 

aplicação. Soares (2009, p.20) determina três modelos de classificação, quais 

sejam: a plataforma de suporte, plataforma de aplicação e plataforma de integração.  

A plataforma de suporte abrange a gestão de serviços em termos de sistema 

operacional. Exemplos: disponibilizar acesso a arquivos, computação distribuída e 

interfaces gráficas. A plataforma de aplicação está relacionada ao desenvolvimento 

de aplicações específicas. Exemplos: sistemas financeiros contábeis, sistemas de 

geoprocessamento, sistemas de produção. A plataforma computacional de 

integração tem o objetivo de integrar as aplicações distribuídas e componentes.  

Devido à popularidade da linguagem entre os desenvolvedores de 

aplicações web, existe uma variedade de plataformas PHP disponíveis no mercado. 

Neste tópico será detalhado como foi realizada a análise das plataformas estudadas. 

Após levantamento realizado em sites especializados em plataformas para 

PHP, foram identificados as cinco  plataformas mais populares entre a comunidade: 

Codeigniter, CakePHP, Zend Framework, Yii e Laravel. À exceção do Laravel 

(lançado no ano de 2011), estas plataformas foram lançadas entre 2005 e 2006, e 

têm muitas características semelhantes, utilizando em sua arquitetura o padrão MVC 

(Model-View-Controller). A figura 3.18 apresenta os resultados de uma pesquisa 

realizada no site Google Trends em Dezembro de 2015, comparando o nível de 

popularidade e interesse dessas cinco plataformas desde o ano de 2005 até 

dezembro de 2015. 
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Figura 3.18 -  Gráfico de popularidade das plataformas em PHP 

 
Fonte: Google Trends (2016). 

O gráfico demonstra que nos últimos anos houve um crescimento do 

interesse pelas plataformas menores e mais compactas (Laravel, Codeigniter, Yii e 

CakePHP) em relação aos outros maiores e mais tradicionais (Zend). Ao 

desenvolver aplicações web usando uma plataforma tem suas vantagens e 

desvantagens. De acordo com McArthur (2008), pelo menos cinco características 

principais precisam ser observadas, que são:  

1. arquitetura: a maneira como a plataforma implementa o padrão MVC, suas 

técnicas, requisitos e estrutura de arquivos;  

2. documentação: se está atualizada, se é completa, clara, compreensível e 

objetiva;  

3. flexibilidade: uma análise do quão fácil é integrar códigos do próprio 

desenvolvedor; 

4. comunidade: quanto mais pessoas utilizam a plataforma, maior será sua 

manutenção;  

5. suporte: existe alguém de quem se pode obter resposta quando precisar de 

suporte? 

Neste contexto, Franco et al (2014) sugeriram os seguintes itens para 

analisar  as plataformas estudadas:  

A. Conhecimentos necessários para utilização; 

B. Tamanho de projeto recomendado;  

C. Complexidade de instalação e configuração;  
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D. Existência de documentação e exemplos  

E. Suporte e comunidade de desenvolvedores. 

 

A partir de uma pesquisa publicada em Romakenko (2013) e do estudo da 

documentação das plataformas, foi construída o quadro 3.3, no qual as plataformas 

em estudo são classificados de acordo com as características escolhidas por Franco 

et al (2014). 

Quadro 3.3 - Análise das características das plataformas pesquisadas 

Característica 
Plataformas 

A B C D E 

Zend PHP 5, 
POO, 

padrões de 
Projeto 

Médios e 
grandes 

Alta Técnica Ampla 

Codeigniter PHP, POO Pequenos 
e grandes 

Baixa Boa Ampla 

CakePHP PHP, POO Pequenos 
e médios 

Baixa Boa Ampla 

Yii PHP, POO,  Pequenos 
e médios 

Baixa Boa Média 

Laravel PHP 5, 
POO, Linha 
de comando 

Pequenos 
e médios 

Médio Didática Crescente 

Plataforma 
Proposta 

PHP 5, 
POO, 

padrões de 
projeto 

Pequenos 
e médios 

Baixa Didática Iniciante 

Fonte: Romakenko (2013), adaptada pela autora. 

3.4.1 Considerações finais 

 

Com base nestes dados é possível observar que as plataformas possuem 

características semelhantes no que se refere ao nível de conhecimento necessário 

para sua utilização, tendo como ponto comum a necessidade de que o usuário tenha 

conhecimentos em programação orientada a objetos. As plataformas mais antigas 

no Mercado (Symfony e Zend) exigem conhecimentos mais avançados, pois a curva 

de aprendizado dessas plataformas são maiores que as plataformas mais novas do 

mercado. A curva de aprendizado refere-se  ao tempo que o desenvolvedor irá 

gastar para aprender a utilizar as funcionalidades da plataforma computacional. 
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 Quanto ao porte das aplicações desenvolvidas, as plataformas estudadas 

conseguem atender a projetos com diferentes tamanhos. Possuem uma comunidade 

ativa, ainda que crescente em alguns casos, e disponibilizam acesso a uma 

documentação que varia de um nível mais didático (Laravel) a um nível mais técnico 

e complexo (Zend e Symfony). A escolha de uma plataforma deve ser feita levando 

em consideração o uso de ferramentas que o desenvolvedor  consiga entender e 

que lhe sejam realmente úteis e necessárias. A plataforma proposta foi escolhida 

para desenvolver o software de calibração.  

 

3.5 SISTEMAS COMPUTACIONAIS APLICADOS A CALIBRAÇÃO 

 

Hoje em dia, a maioria das áreas depende de sistemas computacionais. 

Cada vez mais produtos incluem computadores e software de controle. O sistema de 

informação auxilia a estabelecer uma estratégia competitiva para a empresa ao 

fornecer informações que permitem a tomada de decisão com mínimo risco possível.  

Existem muitas definições para conceituar sistemas de informação, de 

acordo com Laudon e Laudon (2007, p.9) pode ser definido como um grupo de 

componentes inter-relacionados que coleta, processa, armazena e distribui 

informações com o objetivo de apoiar a tomada de decisões. 

Serão apresentados sistemas computacionais de calibração e suas 

principais funcionalidades. O conteúdo discutido neste capítulo irá auxiliar a 

desenvolver a plataforma computacional.  

 

3.5.1 Mylogical calibração 

 

O MyLogical  é um software para a gerência de instrumentos, padrões, 

orçamentos, controle de clientes, registro de ordens de serviço, execução das 

calibrações e emissão de certificados. Ele foi desenvolvido para atender as normas 

internacionais de qualidade como a ISO/IEC 17025 (2005) e para gerenciar todo o 

processo metrológico. 
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Os principais módulos deste sistema são: módulo de calibração, de 

instrumentos e movimentações. O módulo de calibração possui duas 

funcionalidades, como: definição das calibrações e execução das atividades. Neste 

módulo é possível informar os dados para cada ciclo de uma calibração, como pode 

ser observado na figura 3.19. 

Figura 3.19 - Tela do MyLogical: módulo de calibração 

 

Fonte: MyLogical Calibração (2014, [s.p]). 

O módulo de instrumentos e movimentação possibilita aos usuários registrar 

todas as informações dos instrumentos e depois realizar buscas para encontrá-los. A 

figura 3.20 mostra como é realizado o cadastro dos instrumentos. 

Figura 3.20 - Tela do MyLogical: módulo de instrumentos e movimentação 

 

Fonte: MyLogical Calibração (2014, [s.p]). 

O software proposto neste trabalho apresentou a diferença de ser 

multiplataforma e ter manutenção centralizada além de não ter limitação dos dados 
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experimentais ao realizar a calibração, tornando-o mais acessível em qualquer 

localidade e mais confiável, quando comparado ao MyLogical calibração. 

3.5.2 MK: software de calibração e metrologia 

 

MK é um software de controle e cálculo avançado de calibração. Atende 

todas as normas conhecidas referentes ao cálculo de incertezas, além de fazer auto 

validação, trabalha em rede e em computadores isolados e pode ser adaptado para 

atender a normas particulares dos clientes. Os relatórios gerados pelo MK são 

flexíveis, podendo ser modificados ou criados pelos clientes. O quadro 3.4 apresenta 

as principais funcionalidades deste software: 

Quadro 3.4 - Funcionalidades do MK: software de calibração e metrologia 

Funcionalidades Descrição 

Cadastrar instrumentos 
 

 

Serão cadastrados os dados nominais do instrumento. 
Alguns dos campos disponíveis são: código do 
instrumento, nome, faixa, unidade, resolução, classe, 
fabricante. 

Cadastrar fontes de 
incerteza 

Serão introduzidas as fontes de incerteza e dados 
sobre os padrões.  

Cadastrar dados Os valores do instrumento testado e do padrão são 
preenchidos na planilha onde automaticamente 
também são apresentados os desvios, erros, 
incertezas. 

Correção Apresenta de forma descritiva o procedimento para a 
correção do instrumento em questão.  

Gerar gráfico Neste gráfico é possível visualizar diversos resultados 
do cálculo como: sequência dos erros para cada valor 
testado, curvas de incerteza, erro calculado, média, 
correção do padrão e o valor admissível. 

Impressão Para cada tipo de aplicação é possível para o usuário 
confeccionar diversos formatos de relatório de acordo 
com as especificações da empresa. Todas as planilhas 
e gráficos do sistema podem ser organizados nas 
páginas da impressão de modo a atender a cada 
necessidade. 

Fonte: MK – Software para calibração e metrologia (2014, [s.p]), adaptado pelo autor. 

O software proposto neste trabalho apresentou o benefício de ter um módulo 

para gerenciar clientes, funcionários e laboratórios. Tornando-o mais completo 

quando comparado ao MK Software. 
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3.5.3 TGM: software de calibração 

 

O Software de Calibração TGM  auxilia o cliente na gestão metrológica, por 

meio das ferramentas de que dispõe como: filtro de vencimentos, assinatura de 

validação do certificado de calibração, troca de setor e usuário do instrumento. A 

figura 3.21 apresenta a tela do certificado de calibração. 

Figura 3.21 - Tela do TGM: gerar relatório 

 

Fonte: Software de calibração TGM (2014,[s.p]). 

Os relatórios gerados pelo TGM software não estão de acordo com as 

normas de calibração NBR ISO IEC/17025 (2005, p.7) e NIT-DICLA-021 (2013, 

p.20). Tornando-o menos confiável comparado ao software proposto. 

3.5.4 Software MET/CAL 

O MET/CAL  é um software para automação e gerenciamento dos processos 

de calibração. É um ambiente de calibração automatizada eficiente, flexível e repleto 

de recursos para computadores que executam o sistema operacional Microsoft 

Windows. A figura 3.22 apresenta a tela principal do software. O Software MET/CAL 

possui as seguintes funcionalidades: 

 criar, editar, testar e executar procedimentos de calibração; 

 inserir dados de teste de calibração no computador, sem o uso de planilhas, 

papel nem lápis; 

 capturar a incerteza da medição; 

 executar calibrações em lote; 
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 calibrar instrumentos que possuam valores de entrada e saída separados, 

como transdutores; 

 colocar uma calibração em hibernação retomá-la e concluí-la posteriormente; 

 salvar resultados de calibração em um banco de dados; 

 executar todos os relatórios de calibração e certificados. 

Figura 3.22 - Tela principal do MET/CAL 

 

Fonte: Fluke Calibration (2014,[s.p]). 

O software proposto contém as instruções para calibrar os instrumentos de 

medição além de apresentar o balanço de incertezas no certificado de calibração 

tornando-o um software mais fácil de usar quando comparado ao MET/CAL. 

3.5.5 Software de gestão  

 

O Software de Gestão é uma ferramenta para gerenciar as rotinas técnicas 

ligadas a equipamentos e instrumentos de medição, como calibração, manutenção 

preventivo-corretiva e qualificação térmica.  

Este software apresenta três módulos:  

 módulo de calibração: são cadastrados os instrumentos e emitidos os 

certificados;  

 módulo de manutenção preventiva e corretiva: é realizada a abertura da 

ordem de serviço; 
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 módulo de qualificação térmica: é feito o controle de qualificações térmicas. 

 

 A figura 3.23 apresenta a tela principal do software de gestão. 

Figura 3.23 - Tela principal do Software de Gestão 

 

Fonte: Software de gestão (2014, [s.p]). 

O software proposto exibe o memorial de cálculo tornando-o em 

conformidade com as normas de calibração quando comparado ao software de 

gestão. 

 

3.5.6 SE – calibration: calibração de equipamentos de medição 

 

SE Calibration é um software para gerenciar equipamentos e suas 

respectivas calibrações de forma confiável e ágil. Este software automatiza e 

aperfeiçoa o processo de utilização, calibração e manutenção dos equipamentos da 

empresa, além de auxiliar no cumprimento de normas e redução dos custos 

associados.  

A figura 3.24 apresenta a tela principal do SE - Calibration. Existem três 

módulos: módulo de organização dos equipamentos, módulo de gerenciamento de 

calibração e módulo de consulta de gráficos gerenciais. O quadro 3.5 apresenta as 

principais funcionalidades do software. 
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Figura 3.24 - Tela principal do SE - Calibration 

 

Fonte: SE – Calibration (2014,[s.p]). 

Quadro 3.5 - Principais funcionalidades do SE - Calibration 

Módulos Funcionalidades 

 
 
 
 
Organizações de Equipamentos 

Cadastro completo dos instrumentos existentes 
na empresa. 

Monitoramento sobre instrumentos quanto à 
calibração, utilização e manutenção. 

Classificação de equipamentos por diversos 
critérios, como laboratório, aplicação, local de 
utilização, tipo de equipamento, custos. 

Cadastro de laboratórios de calibração internos 
ou externos. 

Registro de padrões para calibração relacionados 
a cada instrumento. 

 
 
 
Gerenciamento de Calibrações 

Controle de frequência e vencimento das 
calibrações. 

Cadastro e análise de incertezas Tipo A e Tipo B, 
erros, histerese. 

Emissão de certificados de calibração eletrônicos 
para clientes internos e externos. 

Análise de resultados da pré-calibração com 
otimização da frequência de calibração pelo 
método de Schumacher. 

Critérios de aceitação por fórmulas matemáticas 
configuráveis pelo usuário. 

 
 
 
Consultas e Gráficos 
Gerenciais 

Consulta interno-externa de movimentação de 
equipamentos, com controle sobre prazos de 
retorno. 

Relatórios configuráveis e gráficos analíticos 
sobre todos os custos associados aos 
equipamentos. 

Rastreabilidade sobre o histórico dos 
instrumentos. 
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Gráficos das calibrações que mostra os erros, 
medidas diferentes dos limites de tolerância, 
tendências e constantes. 

Consulta a instrumentos quanto a área 
responsável, situação, disponibilidade, 
calibrações, equipe de controle. 

Fonte: SE – Calibration (2014, [s.p]), adaptado pelo autor. 

O software proposto apresentou as vantagens de ter o memorial de cálculo e 

o  balanço de incerteza em conformidade com as normas de calibração quando 

comparado ao SE - Calibration. 

3.5.7 Cali Web 

 

O Cali Web é um software para os prestadores de serviços disponibilizarem 

aos seus clientes todas as informações das calibrações dos instrumentos e os 

certificados. Contém a funcionalidade de visualizar os certificados de calibração e 

gerenciar os instrumentos de medição além de permitir o controle da movimentação 

dos instrumentos. A figura 3.25 apresenta a tela que gerencia os relatórios. 

Figura 3.25 - Tela de relatório do Cali Web 

 

Fonte: CaliWeb (2014, [s.p]). 

O software proposto apresentou a vantagem de ter as instruções para 

calibrar os instrumentos comparado ao Cali Web. 
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3.5.8 Intecal: software de gerenciamento de calibração 

 

"O Intecal é um software de gerenciamento de calibração. Para 
geração de procedimentos e automação das calibrações, quando 
utilizado em combinação com calibradores-controladores de pressão 
digital, programação de calibradores-controladores e documentação 
de resultados" (Intecal, 2014, [s.p]).  

Os certificados de calibração podem ser impressos ou exportados em 

conformidade com a norma ISO 9000. Os resultados preliminares e finais são 

detalhados em um formulário, incluindo os resultados de aprovação e falha além de 

informações importantes sobre o dispositivo calibrado.  A figura 3.26 apresenta a 

tela do Intecal que contém o histórico da calibração. 

Figura 3.26 - Tela de histórico da calibração do Intecal 

 

Fonte: Intecal (2014,[s.p]). 

O software apresentou a diferença de ser mais flexível comparado ao 

Intelcal. Pois o usuário monta os cenários da calibração dos instrumentos de 

medição. 

3.5.9 Considerações finais 

 

Foram apresentados alguns sistemas computacionais de calibração e suas 

principais funcionalidades. O quadro 3.6 mostra uma comparação entre as 

funcionalidades dos sistemas citados e a aplicação derivada da plataforma proposta 

neste trabalho (instancia da plataforma). 



60 
 

Quadro 3.6 - Comparação entre os requisitos dos sistemas computacionais 
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Emissão de certificados de 
acordo com as normas de 

calibração 

x x x x x x x x x 

Processo de calibração 
convencional ponto-a-ponto 

x x x x x x x x x 

Balanço de incerteza         x 

Controle de usuários e 
permissões 

x     x x x x 

Consulta dos certificados x x x x x x x x x 

Instruções para calibrar os 
instrumentos 

        x 

Gestão de clientes       x x  x 

Gestão de laboratórios e 
funcionários 

        x 

 Multiplataforma       x x  x 

Manutenção centralizada      x x  x 

Acessível de qualquer localidade      x x  x 

Aplicação da norma ISO/IEC 
17025 

x x  x x   x x 

Aplicação das normas ISO GUM 
e NIT-DICLA-021 

 x   x    x 

Usabilidade5 x x x x x  x x x 

Flexível ao criar novos cenários 
para calibração 

x        x 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

O quadro 3.6 apresentou um comparativo entre os sistemas e o software 

proposto. O software proposto atendeu todos os requisitos que foram listados sendo 

o mais completo entre os sistemas citados. Este quadro comparativo ajudou a definir 

os requisitos durante o desenvolvimento da plataforma computacional.  

Os relatórios gerados pelo sistema de informação auxiliam os usuários a 

obter melhor domínio sobre as operações da empresa e tomar decisões adequadas. 

A qualidade da informação pode colaborar para o emprego de uma estratégia 

                                                           
5 De acordo com a ABNT NBR 9241 (2011, p.3)  a usabilidade é a capacidade que um sistema 

interativo oferece a seus usuários, em um determinado contexto de operação, para a realização de 
tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável. 
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competitiva, fortalecendo o plano de atuação das empresas e auxiliar o usuário na 

tomada de decisão. 
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4 PLATAFORMA COMPUTACIONAL WEB  

 

O objetivo principal desse capítulo é apresentar a plataforma computacional 

web e o software de calibração.  A plataforma computacional foi projetada com o 

objetivo de facilitar a elaboração de um ou vários sistemas, permitindo ao 

desenvolvedor utilizar a maior parte de seu tempo em tarefas mais importantes para 

o bom funcionamento do sistema. Ela deve oferecer um conjunto de classes que vai 

suportar o sistema que se pretende construir; se compararmos a plataforma com 

padrões de projetos, veremos que os padrões de projetos são mais abstratos que as 

plataformas, que possui uma codificação que pode ser analisada, estudada, 

executada e reutilizada.  Como características básicas temos que uma plataforma 

deve ser reutilizável, extensível, eficiente e completa dentro do seu escopo de 

atuação. O papel da plataforma é retirar do desenvolvedor o trabalho de construir a 

base do sistema, ajudando-o a solucionar o problema apresentado  e a entregar 

uma solução mais robusta e padronizada. Alguns dos principais benefícios de usar 

uma plataforma de desenvolvimento são: independência de especialista, redução da 

manutenção do sistema e padronização (uso de padrões de projeto).  Padrões de 

projeto ou design pattern é definido por Gamma et al (2000, p.20), como "descrições 

de objetos e classes comunicantes que precisam ser personalizadas para resolver 

um problema geral de projeto em um contexto particular". Esses padrões solucionam 

problemas típicos de projetos orientados a objetos independente de linguagem de 

programação.  

 

4.1 ARQUITETURA DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL 

 

Neste trabalho foi desenvolvida uma plataforma computacional híbrida e 

focada em aplicação que possuem, em sua maioria, o foco na herança e incluem 

algumas funcionalidades prontas focadas na composição. A seguir será apresentada 

a arquitetura MVC e as bibliotecas que à compõem, a arquitetura MVC (Modelo-

Visão-Controle) isola a lógica de negócio da interface do usuário, como mostra a 

figura 4.1.  
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Figura 4.1 - Modelo MVC 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2014). 

O MVC oferece benefícios como a produção de um código mais limpo, 

facilidade para realização de atualizações e uma divisão bem definida da 

manutenção do código entre os desenvolvedores. A aplicação é dividida em três 

níveis de abstração: 

 Modelo – camada de abstração de dados: é responsável pelo domínio de 

negócio da aplicação, como executar cálculos e acessar uma fonte de dados 

externa. 

 Visão – camada de apresentação: são responsáveis por renderizar as 

informações recebidas dos controladores ou modelos e apresentar o 

resultado ao usuário da aplicação. 

 Controle – controlador da aplicação: é responsável por um conjunto de 

objetos que recebem informações da camada de visualização e atualizam a 

camada de modelo. Exemplos: processar pedidos, lidar com requisições web 

e dados de formulários. Nesta camada da plataforma estarão os requisitos 

funcionais. 

O MVC tem sido muito utilizado por simplificar o reaproveitamento do código, 

facilitar a manutenção e inclusão de novos recursos, figura 4.2 mostra a interação  

entre as camadas do modelo MVC.  
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Figura 4.2 - Funcionamento das camadas do MVC 

 

Fonte: PHP-MVC Avançado (2014, [s.p]). 

A seguir serão apresentados a estrutura (as classes) da plataforma 

computacional e suas principais funcionalidades. Esta plataforma está organizada 

em 4 (quatro) partes: a pasta núcleo que contém as classes do núcleo da plataforma 

computacional e implementa o padrão de projeto MVC. A pasta de relatórios contém 

as bibliotecas de classes responsáveis por manipular os relatórios e gráficos da 

aplicação. A pasta  interface contém o modelo visual para as páginas da aplicação. 

A pasta de aplicação contém as classes da aplicação da plataforma (software de 

calibração); a seguir serão apresentadas as pastas que compõem a plataforma 

computacional. 

 

 Pasta Núcleo (kernel) 

O núcleo da plataforma possui a base para gerar novos sistemas. Esta pasta 

contém as classes6 responsáveis por implementar o padrão de projeto MVC (figura 

4.4); a seguir serão explicadas as funcionalidades de cada classe: a classe Common 

é responsável por validar os dados da aplicação, a classe Session trabalha com 

sessões da aplicação, a classe Controller é o controlador base e será estendido por 

todos os controladores da aplicação. A classe Database  é responsável por trabalhar 

                                                           
6
 De acordo com Dall'oglio (2007, p.40) a classe é uma estrutura estática utilizada para descrever 

objetos mediante atributos e métodos. 



65 
 

com o banco de dados utilizando a biblioteca PDO (PHP Data Objects) que é um 

módulo que fornece uma padronização  para comunicar o PHP com o banco de 

dados relacional. A classe Model é o modelo base para os modelos da aplicação, a 

classe Request é responsável por obter o endereço informado das outras classes, a 

classe Router é responsável por incluir o controlador e executar o seu respectivo 

método informado e a classe Upload é responsável por enviar os arquivos.  A figura 

4.3 apresenta o diagrama de classes do núcleo da plataforma e o Apêndice A  

contém suas respectivas descrições.  

Figura 4.3  - Classes do núcleo da plataforma 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Pasta Relatório (lib.report) 

Contém as bibliotecas7 de classes responsáveis por gerar os relatórios e 

gráficos da aplicação. O principal objetivo dessas bibliotecas é construir um conjunto 

de classes que permita ao desenvolvedor construir relatórios tabulares hierárquicos 

em formatos diversos, como HTML, PDF, RTF, sem necessariamente conhecer 

detalhes do funcionamento dessas bibliotecas, como é o caso da FPDF para 

arquivos PDF ou da PHPRtfLite para arquivos RTF. Isto aumenta a produtividade no 

desenvolvimento de aplicações corporativas no que diz respeito à criação de 

relatórios operacionais.  

                                                           
7
 De acordo com Gamma (2000,p.41) a biblioteca de classes é um conjunto de classes relacionadas e 

reutilizáveis, projetadas para fornecer uma funcionalidade útil e de finalidade geral. 
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No dia a dia do desenvolvimento de aplicações, sobretudo quando falamos 

de aplicações de negócios, é necessário que tenha-se produtividade e esta possa 

ser alcançada de diversas maneiras. Ao desenvolver uma aplicação orientada a 

objetos, uma das maneiras mais eficientes de alcançar a produtividade é por meio 

de criação de classes que automatizem tarefas para o desenvolvedor, de maneira 

que ele possa fazer cada vez mais com menos linhas de código.  A figura 4.3 

apresenta o diagrama de classe para gerar os relatórios.  

Figura 4.4  - Biblioteca de classe para geração de relatórios 

 

Fonte: DALL’OGLIO (2013, p.337), adaptada pela autora. 

 

Nessa biblioteca de relatórios (figura 4.4) foi usado o padrão de projetos 

Strategy que é representado por uma família de algoritmos encapsulados em uma 

hierarquia de objetos, de forma que pode-se facilmente trocar de algoritmo. Para 

implementar o padrão de projeto Strategy, normalmente declara-se uma classe 

abstrata contendo os métodos que esse algoritmo deve prover e um conjunto de 

classes-filhas concretas destas, que implementam cada versão diferente desse 

algoritmo. A decisão de qual algoritmo escolher fica por conta do desenvolvedor que 

só terá de escolher uma determinada classe a instanciar. Independente da classe 
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escolhida, todas as classes-filha implementará a mesma interface. A seguir serão 

explicadas as funcionalidades de cada classe da biblioteca de relatórios: a classe 

TSimpleReport é responsável por automatizar a consultar e estruturar os dados 

antes de sua apresentação, as classes TTableWriterHTML, 

TTableWriterPDF,TTableWriterRTF são responsáveis pela escrita de uma tabela nos 

respectivos formatos HTML, PDF, RTF.  A interface ITableWriter é responsável por 

evitar variações significantes entre as classes TTableWriterHTML, TTableWriterPDF 

e TTableWriterRTF. 

Ao criar a estrutura abstrata para geração de gráficos, foi utilizado o padrão 

de projeto Bridge. O Bridge é um padrão de projeto que busca a separação entre 

uma abstração e sua implementação, de maneira que as duas possam variar de 

forma independente. O padrão de projeto Bridge é recomendado nos casos em que 

é preciso  realizar seleções durante a execução do programa. Outra vantagem do 

Bridge é que ele permite que estenda as duas hierarquias de forma independente, 

sem a necessidade de criar múltiplas classes, resultantes da multiplicação da 

abstração pela implementação.  A figura 4.5 apresenta um diagrama de classes para 

gerar os gráficos da aplicação e o Apêndice A  contém suas respectivas descrições.  

Figura 4.5  - Biblioteca de classe para geração de gráficos 

 

Fonte: DALL’OGLIO (2013, p.383), adaptada pela autora. 

 

A seguir serão explicadas as funcionalidades de cada classe da biblioteca de 

gráficos (figura 4.5):  a classe abstrata TChart é responsável por criar os gráficos, a 
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classe TChartDesigner representa a instância  concreta de um objeto que será 

usado para desenhar o gráfico. As classes TLineChart, TBarChart, TPieChart são 

responsáveis pela criação dos respectivos gráficos: linhas, barras e pizza.  As 

classes TPChartDesigner, TPGraphDesigner são responsáveis por criar os gráficos 

utilizando as bibliotecas pChart e JPGraph.  

 Pasta Interface (frontend) 

Esta pasta contém uma estrutura na plataforma que permite a 

automatização das rotinas para a manutenção de cadastros no sistema. O modelo 

adotado segue o padrão estabelecido,  de separar as páginas em três elementos, a 

saber: cabeçalho, corpo e rodapé, como mostra a figura 4.6. 

Figura 4.6  - Modelo das páginas da plataforma 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

O conteúdo de cada elemento apresentado na figura 4.6 é o seguinte: 
 

a) Cabeçalho: pode conter a logo (imagem com a logomarca do site ou da 

empresa), data atual e outras informações importantes. 

b) Menu: nessa parte da página contém os menus de navegação do sistema, os 

quais geram a parte dinâmica do sistema. 

c) Corpo: área reservada para o conteúdo dinâmico do sistema, gerado 

conforme as necessidades do usuário. 
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d) Rodapé: contém informações úteis, porém secundárias do sistema. 

 

 Pasta Aplicação (application) 

Contém o software  derivado da plataforma, é nesta pasta que os arquivos 

do núcleo da plataforma irão buscar os respectivos arquivos de controladores, 

modelos e visões.  A figura 4.7 apresenta as principais funcionalidades presente no 

sistema. Visando à criação da plataforma que incluísse as especificações citadas, 

foram definidos os requisitos; eles foram divididos em duas categorias, a saber: 

 requisitos funcionais, que deverão estar presente na aplicação; 

 requisitos não funcionais,  que não afetam ao funcionamento da aplicação. Os 

detalhes dessas categorias são apresentadas no Apêndice B. 

 O APÊNDICE D contém o Modelo de Entidade e Relacionamento (M.E.R) e 

o dicionário de dados da aplicação. O banco de dados está normalizado, 

possibilitando um armazenamento consistente e um eficiente acesso aos dados em 

banco de dados relacionais. Estas etapas diminuem a redundância e a 

inconsistência dos dados. O APÊNDICE E apresenta a Stored 8  Procedure que 

realiza o cálculo dos dados experimentais da calibração. 

Figura 4.7- Visão geral das funcionalidades da plataforma 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2014). 

                                                           

8
 De acordo com Caserta (2015, [s.p]) a Stored Procedure, é uma biblioteca de comandos em SQL 

(Structured Query Language) para utilização junto ao banco de dados. Ela  armazena tarefas 
repetitivas e aceita parâmetros de entrada para que a tarefa seja efetuada de acordo com a 
necessidade individual. 
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Os requisitos da plataforma são apresentados na figura 4.7 e são detalhados 

a seguir: 

 

 Gerenciar dados do cliente 

São os dados do cliente que solicitou o serviço da calibração. O software 

deve solicitar as seguintes informações: nome, endereço, telefone e e-mail.  

 Gerenciar dados do laboratório 

São os dados do laboratório que irá efetuar a calibração. O software deve 

solicitar as seguintes informações: nome do laboratório, endereço, logomarca etc. 

 Cadastrar dados do funcionário 

São os dados dos funcionários responsáveis pela calibração. O software 

deve solicitar as seguintes informações: nome, o cargo e o laboratório que o 

funcionário pertence. 

 Gerenciar  métricas 

A medição só pode ser materializada por meio de uma métrica. Uma métrica 

relaciona um conceito a uma medida. Para cadastrar a métrica o software deve 

solicitar os seguintes dados: nome, unidade de medida, descrição. 

 Gerenciar dados dos instrumentos de medição 

 São os dados dos instrumentos de medição. Existem dois tipos de 

instrumentos de medição: sistema de medição padrão e o instrumento a calibrar. 

Para o instrumento a calibrar o software deve solicitar os seguintes dados: tipo do 

instrumento, descrição, modelo, fabricante, número de série, faixa de medição e 

resolução. E para o instrumento padrão o software deve solicitar os mesmos dados 

do instrumento a calibrar mais o identificador do certificado (rastreabilidade dos 

dados), a incerteza expandida e a validade do sistema de medição padrão. 

 Gerenciar dados de calibração 

São os dados experimentais dos instrumentos de medição e a condição 

ambiental que foi realizada a calibração (temperatura, umidade e outros 

parâmetros).  
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 Cadastrar dados das fontes de incerteza 

 São os dados dos componentes da incerteza de medição. Exemplos: nome 

da fonte de incerteza, a estimativa, tipo de incerteza e o tipo de distribuição de 

probabilidade. 

 Calcular dados de calibração  

Processa os dados numéricos da calibração e das fontes de incerteza.  

 Emitir relatório de calibração 

São apresentados no relatório os dados da calibração de acordo com a 

norma NBR ISO 17025. O software deve apresentar os dados do cliente, do 

laboratório, da calibração, dados experimentais e o balanço de incerteza.  

A figura 4.8 apresenta as classes da camada de modelo da plataforma que 

faz o mapeamento objeto relacional das tabelas do banco de dados.  Todas as 

classes dessa camada interage (estende métodos) da classe Model, o APÊNDICE A 

mostra o detalhamento dessas classes e suas  respectivas funcionalidades. 

  

Figura 4.8-  Interação entre as classes da camada modelo e a classe Model 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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A figura 4.9 apresenta as classes da camada de controlador da plataforma 

que mapeia e controla as ações do software.  Todas as classes dessa camada 

interage (estende métodos) da classe Controller, o APÊNDICE A mostra o 

detalhamento dessas classes e suas  respectivas funcionalidades. 

Figura 4.9 - Interação entre as classes e a classe Controller 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

A seguir serão apresentadas as telas da plataforma para cada etapa da 

calibração. 
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A figura 4.10 mostra a tela para escolher o tipo de calibração que será realizada. Neste caso é a calibração convencional 

(ponto-a-ponto) que compara os dados experimentais do sistema a calibrar com os dados de referência do sistema padrão. 

 

Figura 4.10 - Tela para realizar a calibração: selecionar o  tipo de calibração 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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A figura 4.11 mostra a tela para escolher o cliente que solicita o serviço de calibração. Se o cliente estiver cadastrado na 

lista o usuário deve pressionar o botão "próximo"; caso ao contrário o cliente deve pressionar o botão "clique aqui" e cadastrar um 

novo cliente. 

Figura 4.11 - Tela para realizar a calibração: selecionar o cliente cadastrado 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.12 mostra a tela para escolher o laboratório que realiza o serviço de calibração. Se o laboratório estiver 

cadastrado na lista o usuário deve pressionar o botão "próximo"; caso ao contrário o laboratório deve pressionar o botão "clique 

aqui" e cadastrar um novo laboratório. 

Figura 4.12 - Tela para realizar a calibração: selecionar o laboratório cadastrado 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.13 mostra a tela de cadastro dos dados da calibração. O usuário deve informar o procedimento da calibração, a 

temperatura e a umidade ambiental, outros parâmetros da calibração, a data que a calibração foi realizada e a data de vencimento. 

Ao concluir o cadastro dos dados o usuário deve pressionar o botão "próximo" . 

Figura 4.13 - Tela para realizar a calibração: selecionar o laboratório cadastrado 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.14 mostra a tela para escolher o(s) funcionário(s) que realiza o serviço da calibração. Se o(s) funcionário(s) 

estiver cadastrado na lista o usuário deve pressionar o botão "próximo"; caso ao contrário o usuário deve pressionar o botão 

"clique aqui" e cadastrar um novo funcionário. 

Figura 4.14 - Tela para realizar a calibração: selecionar o funcionário cadastrado 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.15 mostra a tela para escolher o instrumento de medição que será calibrado. Se o instrumento estiver 

cadastrado na lista o usuário deve pressionar o botão "próximo"; caso ao contrário o usuário deve pressionar o botão "clique aqui" 

e cadastrar um novo instrumento a calibrar. 

Figura 4.15 - Tela para realizar a calibração: selecionar o instrumento a calibrar 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.16 mostra a tela para escolher o instrumento de medição padrão. Se o instrumento estiver cadastrado na lista o 

usuário deve pressionar o botão "próximo"; caso ao contrário o usuário deve pressionar o botão "clique aqui" e cadastrar um novo 

instrumento padrão. 

Figura 4.16 - Tela para realizar a calibração: selecionar o instrumento padrão 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.17 mostra a tela para cadastrar o valor entre a faixa de medição do instrumento padrão. O usuário deve  

informar o valor, a descrição, o fator de abrangência (para a calibração o fator de abrangência é igual a 2,0); este valor está 

cadastrado no sistema mas é possível modificá-lo e a probabilidade de abrangência para a calibração é  igual a 95,45%; este valor 

está cadastrado no sistema mas é possível modificá-lo.   

Figura 4.17 - Tela para realizar a calibração: selecionar o instrumento padrão 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.18 mostra a tela para escolher a métrica que será utilizada na calibração. Se a métrica estiver cadastrada na 

lista o usuário deve pressionar o botão "próximo"; caso ao contrário o usuário deve pressionar o botão "clique aqui" e cadastrar 

uma nova métrica. Uma medição só pode ser materializada por meio de uma métrica e uma métrica relaciona um conceito a uma 

medida.  

Figura 4.18 - Tela para realizar a calibração: selecionar a métrica da calibração 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.19 mostra a tela para cadastrar os dados experimentais do instrumento de medição a calibrar para cada ponto 

de referência do instrumento padrão. Ao finalizar ao cadastro dos dados experimentais o usuário deve pressionar o botão 

"próximo". 

Figura 4.19 - Tela para realizar a calibração: dados experimentais do sistema de medição a calibrar 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.20 mostra a tela de opções; caso o instrumento de medição tenha mais pontos para ser calibrado o usuário deve 

pressionar o botão "selecionar novo padrão" caso ao contrário o usuário deve pressionar o botão "próximo". 

Figura 4.20 - Tela para realizar a calibração: opções  - Instrumento padrão 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 



85 
 

A figura 4.21 mostra a tela de cadastro das fontes de incerteza da calibração que são os dados dos componentes da 

incerteza de medição. Ao cadastrar os dados das fontes de incerteza de medição: nome, distribuição de probabilidade (normal, 

retangular ou triangular), coeficiente de sensibilidade,  unidade de medida do coeficiente de sensibilidade, incerteza padrão e graus 

de liberdade  o usuário deve pressionar o botão "próximo". 

Figura 4.21 - Tela para realizar a calibração: cadastro das fontes de incerteza de medição (tipo B) 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.22 mostra a tela de opções; caso a calibração tenha mais fontes de incerteza o usuário deve pressionar o botão 

"cadastrar fonte de incerteza" caso ao contrário o usuário deve pressionar o botão "próximo". 

Figura 4.22 - Tela para realizar a calibração: opções - fontes de incerteza 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.23 mostra a tela para emitir o relatório de calibração. O usuário deve pressionar o botão "processar relatório" e o 

sistema irá gerar o código do relatório com dez dígitos. 

Figura 4.23 - Tela para realizar a calibração: opções - fontes de incerteza 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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A figura 4.24 mostra a tela para buscar o relatório de calibração. O usuário deve inserir o código do relatório e  pressionar 

o botão "pesquisar" e o sistema irá gerar (download) do certificado. 

Figura 4.24 - Tela para gerar o relatório de calibração 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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A figura 4.25 mostra o relatório de calibração gerado pela plataforma 

computacional web; este relatório está em conformidade com as normas de 

calibração NBR ISO IEC/17025 (2005) e NIT-DICLA-021(2013). 

Figura 4.25 - Certificado de calibração da balança digital 
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Fonte: Elaborada pela autora (2016) 
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4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi apresentada a plataforma computacional e o software de 

calibração. Diferente de várias plataformas computacionais disponíveis no mercado, 

tais como o Zend framework, Symfony e outras, que são generalistas e procuram 

atender a um largo espectro do desenvolvimento de aplicações, esta plataforma é 

direcionada a elaboração de sistemas para web, seja um ERP (Sistema de Gestão 

Empresarial), um sistema de gestão de vendas, CRM (Gestão de Relacionamento 

com o Cliente) ou um BI (Inteligência de Negócios), oferecendo o suporte necessário 

ao desenvolvimento do sistema em um curto espaço de tempo. O objetivo final é 

entregar ao desenvolvedor um arcabouço, que permita um desenvolvimento rápido e 

seguro de sistemas voltados ao ambiente web. O software de calibração  auxilia o 

usuário no processo de calibração e elaboração de relatórios de acordo com as 

normas de calibração; com o objetivo de diminuir a falta de padronização dos 

laboratórios de metrologia ao elaborar os certificados além de aumentar a 

confiabilidade dos clientes nos resultados de  ensaios e calibrações.  As informações 

exibidas no certificado de calibração serão importantes para fazer a análise dos 

dados de modo a verificar  se o instrumento de medição está adequado ao uso. O 

relatório está em conformidade com as normas ISO/IEC 17025 (2005), NIT-DICLA-

021 (2013) e ISO GUM (2012) e a sua interpretação tem ganhado destaque na área 

de ensaios, pois dela depende o uso correto dos dados da calibração, bem como da 

aprovação ou não do instrumento submetido à calibração. 
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5 SIMULAÇÃO E RESULTADOS 

 

O foco deste capítulo é a definição dos processos de testes da plataforma, 

durante o processo, foram definidas as etapas básicas de um processo de testes de 

acordo com  RITTER, Roger; TAUFER e  Guilherme Daronch et al.  (2013)  estas 

etapas foram: 

 Projetar os casos de testes,  

 Preparar os dados de testes, 

 Resultados de testes. 

5.1 Projetar os casos de testes 

 

Na fase de projeto, foi desenvolvido o diagrama de caso de uso, onde se 

descreve a funcionalidade proposta para os testes. Na figura 5.1 está ilustrado a 

sequência de eventos de um ator que usa o sistema para emitir o certificado de 

calibração, este diagrama representa a interação entre um usuário e o sistema. 

Figura 5.1 - Casos de uso do processo de teste 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016) 

 

Estes casos de testes foram escolhidos para demonstrar que o software  

suporta a calibração de instrumentos de medição de áreas diferentes como o 

paquímetro universal da área mecânica dimensional e a balança digital da área de 

massa. 
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5.2 Preparo dos dados 

 

Nesta etapa foram discutidos e pesquisados quais seriam os dados ideais 

para se aplicar os testes. Os dados experimentais foram baseados nas literaturas de 

Albertazzi e Souza (2008) e Kobayoshi (2012). Foram criados os dois casos de 

testes projetados e dentro de cada caso foram implementados os processos para 

serem executados, a  seguir serão demonstrados esses processos. 

 

Processar dados da calibração da Balança - TC01 

Passos: 

Passo 1 - Calcular os dados da fonte de incerteza: Resolução do dispositivo 

mostrador.  

Dados de entrada: 

 Incerteza padrão: 0,002 g 

 Distribuição de probabilidade: normal 

 Coeficiente de sensibilidade: -1 

 Graus de liberdade: 10000 

Resultado esperado:   0,0010 g 

Passo 2 - Calcular os dados da fonte de incerteza: Limitações da massa padrão. 

Dados de entrada: 

 Incerteza padrão: 0,01 g 

 Distribuição de probabilidade: Retangular 

 Coeficiente de sensibilidade: 1 

 Graus de liberdade: 10000 

Resultado esperado : 0,00577 g 

 

 

 



94 
 

Passo 3 - Processar os dados experimentais da calibração da balança: 

Dados de entrada: 

 Fator de abrangência: 2,0 

 Probabilidade de abrangência: 95,45% 

A tabela 5.1 mostra os dados experimentais da balança digital: 

Tabela 5.1 - Dados experimentais da balança digital em grama 

Valor Indicação 1 Indicação 2 Indicação 3 Indicação 4 Indicação 5 

20,0 20,16 20,10 20,14 20,12 20,18 

Fonte: Albertazzi e Souza (2008, p.210). 

Resultados esperados de acordo com a literatura de Albertazzi e Souza (2008, 

p.210): 

 Média: 20,14 

 Correção Sistemática: 0,14 

 Avaliação do Tipo A: 0,0141 

 Avaliação do Tipo B: 0,0059 

 Incerteza Padrão Combinada: 0,0153 

 Graus de liberdade - Avaliação A: 4 

 Graus de liberdade efetivos: 5,55 

 Fator de abrangência: 2 

 Incerteza expandida: 0,0306 

 
Processar dados da calibração do Paquímetro - TC02 

Passos: 

Passo 1 - Calcular os dados da fonte de incerteza: Herdada do padrão 

Dados de entrada: 

 Incerteza padrão: 0,005 mm 

 Distribuição de probabilidade: normal 

 Coeficiente de sensibilidade: -1 

 Graus de liberdade: 10000 
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Resultado esperado:  0,0025 mm 

Passo 2 - Calcular os dados da fonte de incerteza: Resolução do instrumento 

Dados de entrada: 

 Incerteza padrão: 0,01 mm 

 Distribuição de probabilidade: Retangular 

 Coeficiente de sensibilidade: 1 

 Graus de liberdade: 10000 

Resultado esperado : 0,00577 mm 

 

Passo 3 - Calcular os dados da fonte de incerteza: variação da força de medição 

Dados de entrada: 

 Incerteza padrão: 0,02 mm 

 Distribuição de probabilidade: Retangular 

 Coeficiente de sensibilidade: 1 

 Graus de liberdade: 10000 

Resultado esperado:  0,01155 mm 

Passo 4 - Processar os dados experimentais da calibração do paquímetro: 

Dados de entrada: 

 Fator de abrangência: 2,0 

 Probabilidade de abrangência: 95,45% 

A tabela 5.2 mostra os dados experimentais do paquímetro: 

Tabela 5.2 - Dados obtidos de experimentos computacionais do paquímetro universal em milímetro 

Valor Indicação 1 Indicação 2 Indicação 3 Indicação 4 Indicação 5 

1,30 1,30 1,31 1,32 1,33 1,31 

1,70 1,71 1,70 1,72 1,70 1,72 

20,0 20,10 20,20 20,10 20,00 20,10 

50,0 50,30 50,00 50,10 50,20 50,00 

100,0 100,10 100,20 100,00 100,30 100,00 
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150,0 150,00 150,10 150,20 150,00 150,30 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

Resultados esperados: 

A tabela 5.3 mostra os resultados esperados da calibração do paquímetro 

universal: 

Tabela 5.3 - Resultados esperados da calibração do paquímetro universal em milímetro 

Valor 1,3 1,7 20 50 100 150 

Média 1,31 1,71 20,10 50,12 100,12 150,12 

Correção sistemática 0,01 0,01 0,1 0,12 0,12 0,12 

Avaliação do Tipo A 0,0051 0,0045 0,0316 0,0583 0,0583 0,0583 

Avaliação do Tipo B 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 

Incerteza padrão 
combinada 

0,0142 0,0139 0,0342 0,598 0,598 0,598 

Graus de liberdade - 
Avaliação A 

4 4 4 4 4 4 

Graus de liberdade efetivos 237,74 357,53 5,49 4,43 4,43 4,43 

Incerteza expandida 0,0284 0,0278 0,0684 0,1196 0,1196 0,1196 
Fonte: KOBAYOSHI (2012, p.71) 

 

5.3 Resultados dos testes 
 

Após a execução dos dados o software emitiu os relatórios completos de 

calibração informando o balanço das contribuições das incertezas do tipo a e b, o 

resultado da calibração e os dados da incerteza expandida do instrumento a partir 

da probabilidade de abrangência fornecida pelo cliente. As Figuras 5.2 e  5.3 

mostram os resultados dos casos de testes.  
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Figura 5.2 - Resultado do caso de teste TC01: processar dados da calibração da balança  digital 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2016). 

 
Figura 5.3 - Resultado do caso de teste TC02: processar dados da calibração do paquímetro 

universal 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2016). 
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Análise dos resultados obtidos: 

 
Os resultados obtidos pelo software de calibração apresentou a 

repetibilidade e a reprodutibilidade com os dados da literatura, assegurando a 

confiabilidade das medições no momento da calibração.  De acordo com o VIM 

(2012, p.22 - p.23) a repetibilidade é a condição de medição em um conjunto de 

condições, as quais incluem o mesmo procedimento de medição, operadores, 

sistemas de medição e mesmas condições de operações. E a reprodutibilidade é a 

condição de medição as quais incluem diferentes locais, operadores, diferentes 

sistemas de medição e medição repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares. 

 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foram apresentados os casos de testes realizados no 

software de calibração a saber: a calibração da balança digital e a calibração do 

paquímetro universal. Estes casos de testes foram escolhidos porque mostram o 

processo da calibração e demonstram que o software desenvolvido é generalista 

suportando a calibração de instrumentos de medição de áreas diferentes. Os 

resultados esperados estão em conformidade com os dados da literatura.    
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6  CONCLUSÃO  

 

Um sistema de medição confiável assegura a qualidade do produto, além de 

diminuir o risco da medição incorreta. A calibração de um sistema de medição tem 

uma função importante neste processo, por si tratar de um mecanismo que assegura 

a confiabilidade dos sistemas de medição, cuja ratificação é atestada por meio de 

certificados de calibração reconhecidos e válidos. O objetivo principal desse trabalho 

foi apresentar a plataforma computacional web e o software de calibração que 

implementa o método de calibração convencional tendo como motivações a falta de 

padronização dos laboratórios de metrologia ao elaborar os certificados de 

calibração, maior confiabilidade na comunicação das informações quando é usado 

um software no processo de calibração e o aumento da confiabilidade dos clientes 

quando os laboratórios emitem o certificado de calibração de acordo as normas NBR 

ISO/IEC 17025 (2005) e NIT DICLA 021 (2013)  e o guia ISO GUM (2012).  

Diferente de várias plataformas computacionais disponíveis no mercado, tais 

como o Zend framework, Symfony e outros, que são generalistas e procuram 

atender a um largo espectro do desenvolvimento de aplicações, esta plataforma é 

direcionado a elaboração de sistemas para web, seja um ERP (Sistema de Gestão 

Empresarial), um sistema de gestão de vendas, CRM (Gestão de Relacionamento 

com o Cliente) ou um BI (Inteligência de Negócios), oferecendo o suporte necessário 

ao desenvolvimento do sistema em um curto espaço de tempo. O objetivo final é 

entregar ao desenvolvedor um arcabouço, que permita um desenvolvimento rápido e 

seguro de sistemas voltados ao ambiente web. As plataformas mais antigas no 

Mercado como o  Symfony e  o Zend exigem conhecimentos mais avançados, pois a 

curva de aprendizado dessas plataformas são maiores que as plataformas mais 

novas do mercado, ao utilizar a plataforma apresentada no presente trabalho não é 

necessário conhecimentos avançados. Independente da boa documentação e de 

uma ampla comunidade consolidada, como nos casos do Cake PHP, Codelgniter e 

Zend, essas plataformas apresentam uma biblioteca de códigos muito extensa para 

utilização de aplicações de pequeno e médio porte.    

No que concerne ao software de calibração, este auxilia o usuário no 

processo de calibração e elaboração de relatórios de acordo com as normas de 

calibração; com o objetivo de diminuir a falta de padronização dos laboratórios de 

metrologia ao elaborar os certificados além de aumentar a confiabilidade dos 
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clientes nos resultados de  ensaios e calibrações.  As informações exibidas no 

certificado de calibração serão importantes para fazer a análise dos dados de modo 

a verificar  se o instrumento de medição está adequado ao uso. O relatório está em 

conformidade com as normas ISO/IEC 17025 (2005), NIT-DICLA-021 (2013) e ISO 

GUM (2012) e a sua interpretação tem ganhado destaque na área de ensaios, pois 

dela depende do uso correto dos dados da calibração, bem como da aprovação ou 

não do instrumento submetido à calibração. Este trabalho apresentou as seguintes 

contribuições: uma plataforma computacional com baixa curva de aprendizado 

comparada às do mercado; está característica aumenta a produtividade ao 

desenvolver novos sistemas. A segunda contribuição foi o software de calibração o 

qual gerencia e agiliza o processo de calibração convencional. Como ponto de 

melhoria para trabalhos futuros, planeja-se implementar o método da curva de 

calibração no software  e ampliar o modelo da plataforma computacional para 

integrar classes mais robustas para o melhor gerenciamento das classes e 

manipulação do banco de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

REFERÊNCIAS 

ABNT NBR NM ISO 216:2000: paquímetros e paquímetros de profundidade: 

características construtivas e requisitos metrológicos. Rio de Janeiro, 2000. 

ABNT NBR NM ISO 3611:1997: micrômetros para medições externas. Rio de 

Janeiro, 1997.   

ABNT NBR NM ISO 3611:1997: Relógios comparadores com leitura de 0,01mm. Rio 

de Janeiro, 1997.  

ABNT NBR 9241-11. Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com 

Computadores (orientações sobre usabilidade). Rio de Janeiro , 2011. 

ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André. FUNDAMENTO DE METROLOGIA: 

científica e industrial.1. ed. Manole: 2008.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 

17025:2005: requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e 

calibração. 2. ed. Rio de Janeiro, 2005.  31 p. 

BECKERT, Sueli Fischer; AUGUSTO, Germano; ANDRADE, Metzner de. 

Capacidade de Medição e Calibração: uma ferramenta para seleção de serviços de 

calibração.In: 3º Congresso internacional de metrologia mecânica, 2014, Gramado. 

Anais Proceedings, 2014. v. 1. 

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas UML: Um guia 

prático para modelagem de sistemas. 3. ed. Campus: 2006. 

BINI, E.; RABELLO, I. D. A técnica da Ajustagem. Editora Hemus, 2004. 

Cali LAB View Web: Manual de utilização do sistema.Disponível em: 

<http://cali.com.br/w/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=42

1&lang=br>.  Acesso em: 30 jul. 2014. 

CASERTA, Thiago. Dominando Stored Procedure. Disponível em: < 

http://www.devmedia.com.br/dominando-stored-procedures/7904>. Acesso em: 15 

jun. 2015. 



102 
 

CASTRO, Anselmo Ferreira de; SILVA, Glória Maria Pereira; SANTOS, Silvio 

Francisco dos. O CONTROLE DE DOCUMENTOS MANTIDOS EM MEIO 

ELETRÔNICO E OS REQUISITOS DA NBR ISO/IEC 17025. In:  METROSUL IV – IV 

Congresso Latino-Americano de Metrologia,2004, Paraná. 

CAVACO, Marco Antonio Martins. Metrologia. Florianópolis: LABMETRO, 2002. 169 

p. Apostila. 

DALL’OGLIO, Pablo. Criando relatório com PHP. 2. Ed. São Paulo: Novatec, 2013. 

DALL’OGLIO, Pablo. PHP: programando com orientação a objetos. 1. Ed. São 

Paulo: Novatec, 2007. 

DAMASCENO, Jailton Carreteiro. Incerteza de Medição com Ênfase nas Grandezas 

Mecânicas. Gramado: 3º CIMMEC, 2014. 72 p. Apostila. 

Dicionário do Aurélio. Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/>. Acesso em: 

28. out 2016.  

NIT-Dicla-021: Expressão da incerteza de medição por laboratórios de calibração. 

Rio de Janeiro, 2013. 27 p.  

DUARTE JR, Nasario de S.F. Sistema de Gestão de Medição. Revista Metrologia e 

Instrumentação. v. 7, n.56, p.1-7,2008.  

EA-4/02 M: Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration. EA. 2013. 

Disponível <em http://www.europeanaccreditation.org/publication/ea-4-02-m>. 

FAYAD, M.;SCHIMIDT,D. Object-Oriented Application Framework. Communications 

of the ACM. New York, October, 1997. 

Fluke Calibration. Manual MET/CAL: Calibration Management Software.USA, 2010. 

54p. Disponível em: 

<http://br.flukecal.com/literature/manuals/search?keyword=MET%2FCAL>. Acesso 

em: 30 jul. 2014. 

http://br.flukecal.com/literature/manuals/search?keyword=MET%2FCAL


103 
 

FRANCO, Eder Martins; PIEDADE, Márcio Palheta; RÊGO, Renata Magalhães. 

Protótipo de um framework MVC para aplicações PHP de pequeno porte. ENCOSIS 

- Encontro Regional de Computação e Sistemas de Informação,  Manaus, p.1-10, 

maio 2014. 

GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. Padrões de 

Projeto – Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Porto Alegre. 

Bookman, 2000. 

GANDINI, João A. Donizeti; SALOMÃO, Diana P. da Silva; JACOB, Cristiane. A 

segurança dos documentos digitais. Disponível em: 

<http://www1.jus.com.br/doutrina>. Acesso: 13 jul. 04. 

Godet, Michel. (2000). The art of scenarios and strategic planning: tools and pitfalls. 

New York: North-Holland, 65, 3-22.  

Google Trends. Disponível em < https://www.google.com.br/trends >. Acesso em: 10 

jan. 2016. 

GUEDES, Gilleanes T.A. UML 2: Guia Prático. 2.ed. Novatec: 2013. 

H2 - Assessoria e Consultoria. Disponível em: 

<http://www.h2ac.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid

=104>. Acesso em: 28 out 2016. 

Intecal: Software de Gerenciamento de calibração. Disponível em: <http://www.ge-

mcs.com/pt/pressure-and-level/software/intecal.html>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

Introdução ao Sistema de medição. Disponível em: 

<http://www.portalaction.com.br/content/11-introdu%C3%A7%C3%A3o-sistema-de-

medi%C3%A7%C3%A3o>.Acesso em: 03  nov. 2013. 

ISO GUM, Avaliação de dados de Medição - Guia para a expressão de incerteza de 

medição, 1.ed. Rio de Janeiro, 2012. 141p.  

KOBAYOSHI, Marcelo. Calibração de instrumentos de medição: área mecânica 

dimensional. 1. ed. São Paulo: SENAI-SP,2012. 

http://www.ge-mcs.com/pt/pressure-and-level/software/intecal.html
http://www.ge-mcs.com/pt/pressure-and-level/software/intecal.html


104 
 

LAUDON, K.C; LAUDON, J.P. Sistemas De Informação Gerenciais. 7. ed. São 

Paulo: Pearson, 2007. 

LOMBA, Antonio Carlos; SILVA, Wallace. O Sistema de Informação como apoio na 

tomada de decisão. Revista Eletrônica da Faculdade Adventista de Administração do 

Nordeste (FAAD). p. 82, 2010. 

MARKIEWICZ, Marcus E; LUCENA, Carlos J.P de. Understanding Object-Oriented 

Framework Engineering. PUC-Rio. October 2000. 

McArthur, Kevin (2008) Architeture”, Pro PHP Patterns. In Frameworks, Testing and 

More. Berkeley, CA, United Status, APress, p. 201-2013. 

Metrologia Essencial - Micrômetro. Disponível em: <http://www.render.com.br/>. 

Acesso em 22 mar. 2015.  

Metrologia Essencial - Paquímetro. Disponível em: <http://www.render.com.br/>. 

Acesso em 22 mar. 2015.  

Minetto, Elton L. (2007) “Frameworks para desenvolvimento PHP.São Paulo, Editora 

Novatec, p. 14-19. 

MK – Software para calibração e metrologia. Disponível em: 

<http://www.lcds.com.br/index.asp>. Acesso em 30 jul. 2014. 

MyLogical Calibração. Disponível em: 

<http://www.forlogic.net/Metrologia/MyLogical.aspx>. Acesso em: 30 Jul. 2014. 

PATRICIO, R. S. ; KALID, R. A. ; TELES, E. O.  Framework para calibração. In: 3º 

Congresso internacional de metrologia mecânica, 2014, Gramado. Anais 

Proceedings, 2014. v. 1. 

PHP - MVC Avançado. Disponível em: <www.treinaweb.com.br>. Acesso em: 22. 

nov. 2014. 

PRESSMAN, R.S. Engenharia de Software. 7. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 

2011.  

REDE METROLÓGICA. Incerteza de medição: guia prático do avaliador de 

laboratórios. 4.ed. Rio Grande do Sul, 2012. 32p.  

http://www.lcds.com.br/index.asp
http://www.forlogic.net/Metrologia/MyLogical.aspx


105 
 

RITTER, Roger; TAUFER , Guilherme Daronch; TATSCH, Leonardo Correa. Casos 

de teste funcional utilizando o TestComplete. Passo Fundo, v.1,n.1 p.1-7, 2013.    

ROMAKENKO, Hellen (2013). “Top 5 PHP Frameworks Infographic” Disponível em: 

<http://php.dzone.com/articles/top-5-php-frameworks>. Acesso em: 08 de Março de 

2014 

SARAIVA, CELSO PINTO. Ferramenta para ajustar a periodicidade de calibração. 

EQUALAB 2005 - Encontro para a Qualidade de Laboratórios, São Paulo, p.1-3, jun. 

2005. 

SE Calibration. Disponível em: <http://www.softexpert.com.br/calibracao-controle-

equipamentos.php>. Acesso em: 30 jul. 2014. 

SILVA NETO, João Cirilo da. Características das operações de calibração. 

INTERNATIONAL CONGRESS ON MECHANICAL METROLOGY, III,2014, 

Gramado. Anais Proceedings: 978-85-86768-08-8, 2014. 

SILVA NETO, João Cirilo da. Metrologia e Controle dimensional. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2012. 

SOARES, Walace. Crie um Framework para Sistemas Web com PHP5 e AJAX. 1. 

ed. São Paulo: Érica, 2009. 

TGM. Disponível em: <http://www.calibracaoceime.com.br/site/servicos/software-de-

calibracao/>. Acesso em: 30 Jul. 2014. 

Software de gestão. Disponível em: <http://www.ismetrologia.com.br/Software-

Gestao/>. Acesso em: 30 jul. 2014.  

STEMPNIAK Charles R., LANDGRAF Wagner R., PAULA Leonardo Costa de. 

Conectando laboratórios de calibração e ensaios com seus clientes na indústria.In: 

ENQUALAB 2005 - Encontro para a Qualidade de Laboratórios, São Paulo, p.1-5, 

jun 2005. 

TEIXEIRA NETO, RODRIGO OTÁVIO. Interpretando Certificados de Calibração. 

EQUALAB 2007 - Encontro para a Qualidade de Laboratórios, São Paulo, p.1-3, jun. 

2007. 

http://www.calibracaoceime.com.br/site/servicos/software-de-calibracao/
http://www.calibracaoceime.com.br/site/servicos/software-de-calibracao/
http://www.ismetrologia.com.br/Software-Gestao/
http://www.ismetrologia.com.br/Software-Gestao/


106 
 

VIM: conceitos fundamentais e gerais de termos associados (VIM 2012). Duque de 

Caxias, RJ : INMETRO, 2012. 94 p. 

YEHIA, RILMA. Critérios para análise dos resultados apresentados em um 

certificado de calibração. EQUALAB 2004 - Encontro para a Qualidade de 

Laboratórios, São Paulo, p. 1-4, jun. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

APÊNDICE A -  MANUAL DO SISTEMA : ARQUITETURA DA PLATAFORMA 

Quadro 1 - Funcionalidades das classes do núcleo da plataforma 

Classes Funcionalidades Métodos Descrição 

 
 

Common 

Responsável por 
validar os dados 
da aplicação 
 

 

construct O construtor  é privado e a classe 
não pode ser instanciada. 

validarEmBranco Valida se o dado está em branco 

validarEmail Valida um e-mail 

redir Redireciona para uma URL 

 
 

Session 

Responsável 
para trabalhar 
com sessões da 
aplicação 

inicializar Inicializa a sessão 

set Grava uma informação na sessão 

get Retorna um dado da sessão 

delete Deleta um dado da sessão 

destroy Exclui todos os dados da sessão 

 
Controller 

É o controle base 
e será estendido 
por todos os 
controladores da 
aplicação 

construct Inicializa a sessão 

loadView Carrega uma view 

loadModel Carrega um modelo 

error Gera um erro 

 
 
 

Database 

Responsável por 
trabalhar com o 
banco de dados 
utilizando o PDO. 
O PDO (PHP 
Data Objects) é 
um módulo do 
PHP que fornece 
uma 
padronização 
para comunicar o 
PHP com um 
banco de dados 
relacional. 

construct Inicializa a conexão com o banco 
de dados 

select Seleciona os dados da tabela do 
banco de dados 

insert Insere um dado na tabela no 
banco de dados 

update Atualiza um dado na tabela no 
banco de dados 

delete Deleta um dado da tabela no 
banco de dados 

Model É o modelo base 
para os modelos 
da aplicação 

construct Cria na propriedade 'db' o objeto 
da classe Database 

Request É responsável 
por obter os 
segmentos da 
URL informada 

construct Método construtor 

getControlador Retorna o nome do controlador 

getMetodo Retorna o nome do método 

geTargs Retorna os segmentos adicionais 
(argumentos) 

Router É responsável 
por incluir o 
controlador e 
executar o seu 
respectivo 
método 
informado 

run Responsável por obter o nome 
do controlador e do método e 
executá-los. 

error Dispara um erro 

Upload É responsável construct Método construtor 
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por enviar 
arquivos  

getExtensao Retorna a extensão da imagem 

ehImagem Verifica se o arquivo é imagem 

redimensionar Redimensiona o tamanho da 
imagem  

salvar Salva a imagem 
Fonte: Elaborada pela autora (2014). 

Quadro 2 - Funcionalidades das classes da pasta lib.report 

Classes Funcionalidades Métodos Descrição 

TSimpleR
eport 

Responsável por 
automatizar a 
consultar e 
estruturar os 
dados antes de 
sua apresentação 

construct Método construtor 

setDatabase Define o banco de dados para a 
consulta SQL (Structured Query 
Language) 

setQuery Define a consulta para geração 
do relatório 

setReportWritter Define um objeto "escritor" do 
relatório 

addColumn Adiciona uma coluna ao relatório 

generate Gera o relatório 

setGroup Define  uma quebra no relatório 

setTotals Cria um totalizador no relatório 

printTotals Exibe os totais das fórmulas 

save Armazena o relatório em um 
arquivo 

TTableWri
terHTML, 
TTableWri
terPDF,TT
ableWriter

RTF 

Responsável pela 
escrita de uma 
tabela no formato 
HTML, PDF, RTF 

addStyle Responsável por adicionar um 
novo estilo 

addRow Adiciona uma nova linha na 
tabela 

addCell Adiciona uma nova célula na 
linha atual da tabela 

save Armazena o conteúdo em um 
arquivo. 

ITableWrit
er 

Interface 
responsável por 
evitar variações 
significantes 
entre as três 
classes: 
TTableWriterHTM
L, 
TTableWriterPDF
,TTableWriterRT
F 

construct Define um vetor contendo as 
larguras das colunas da tabela 

addStyle Responsável por adicionar um 
novo estilo 

addRow Adiciona uma nova linha na 
tabela 

addCell Adiciona uma nova célula na 
linha atual da tabela 

save Armazena o conteúdo em um 
arquivo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Quadro 3 - Funcionalidades das classes da pasta lib.graph 

Classes Funcionalidades Métodos Descrição 

TChart Classe abstrata 
responsável por 
criar os gráficos 

setTitle Define o título do gráfico 

setSize Define as dimensões do gráfico 

generate Método abstrato para geração de 
gráficos 

TChartDes
igner 

Representa a 
instância  
concreta de um 
objeto que será 
usado para 
desenhar o 
gráfico 

drawLineChart Método abstrato para os gráficos 
em linha 

drawBarChart Método abstrato para os gráficos 
em barra 

drawPieChart Método abstrato para os gráficos 
em pizza 

TLineChar
t, 

TBarChart
,TPieChart 

Responsável pela 
criação dos 
gráficos em 
linhas, barras e 
pizza. 

addData Adiciona uma série de dados ao 
gráfico 

generate Gera o gráfico 

TPChartD
esigner, 

TPGraphD
esigner 

Responsável por 
criar um gráfico 
utilizado a 
biblioteca pChart 
e JPGraph 

drawLineChart Desenha gráficos de linha 

drawBarChart Desenha gráficos de barra 

drawPieChart Desenha gráficos de pizza 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

Quadro 4 - Funcionalidades dos métodos das classes da camada modelo 

Métodos Descrição 

validaUsuario Valida se o usuário possui cadastro na aplicação 

getAll Retorna todos os dados do objeto 

getByid Retorna um dado em particular do objeto 

getLike Retorna um dado a partir de uma pesquisa 

Remove Remove os dados do objeto 

Cadastrar Cadastra os dados do objeto 

Atualizar Atualiza os dados do objeto 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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Quadro 5 - Funcionalidades dos métodos das classes da camada de controle 

Métodos Descrição 

construct Verifica se o usuário está logado e carrega o modelo de 
dados 

main Carrega o formulário da camada "View" 

cadastrar Cadastra os dados no banco de dados 

exibir Edita os dados do objeto 

atualizar Atualiza os dados do objeto 

remover Remove os dados do objeto 

novo Executa o método main 

listar Exibe os dados do objeto 

logout Exclui a sessão do usuário 

processar Processa o Login 

downloadCertificado Executa o download do certificado 

relatorio Gera o certificado de calibração 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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Figura 1  - Classes da pasta Application da plataforma: camada de modelo 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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Figura 2 - Classes da pasta aplicação da plataforma: camada de controle 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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APÊNDICE B - REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS DA 
APLICAÇÃO. 

Quadro 1 - Requisitos funcionais da aplicação 

Id – Título do requisito Descrição Rastreabilidade 

RQF001 - Efetuar login Para efetuar o login devem ser pedidos 
os seguintes dados: e-mail e senha.A 
senha é criptografada com o algoritmo 
MD5. 

RQF002 

RQF002 - Cadastrar dados 
do usuário 

O cadastro do usuário deve conter os 
seguintes dados: nome, sobrenome, 
email, perfil, senha. 

 

RQF003 – Cadastrar dados 
dos funcionários 
responsáveis pela 
calibração  

O cadastro do funcionário deve contar 
os seguintes dados: nome, 
sobrenome,CPF,cargo, telefone, email, 
laboratório. 

RQF001 

RQF004 - Cadastrar dados 
do cliente 

O cadastro do cliente deve conter os 
seguintes dados: nome, sobrenome, 
telefone, email, endereço. 

RQF001 
RQF006 

RQF005 - Cadastrar dados 
do laboratório 

O cadastro do laboratório deve conter 
os seguintes dados: nome, telefone, 
CNPJ/CPF, logomarca (imagem), e-
mail, endereço. 

RQF001 
RQF006 

RQF006 - Cadastrar 
endereço 
 

O cadastro do endereço do laboratório 
e do cliente deve conter os seguintes 
dados: CEP, número, rua, bairro, 
estado, cidade. 

RQF001 

RQF007 - Cadastrar dados 
do instrumento de medição 
a calibrar 

O cadastro dos dados do instrumento 
de medição a calibrar deve conter os 
seguintes dados:  
Tipo de instrumento (ex. paquímetro, 
micrômetro, relógio comparador etc.),  
Descrição do equipamento (ex. 
paquímetros para medições externas, 
paquímetro universal), nome do 
fabricante, modelo do instrumento (ex. 
paquimetro, micrometro etc.), número 
de série do instrumento (código do 
fabricante),  
Faixa de medição: é o conjunto de 
valores do mensurando para o qual o 
sistema de medição foi desenhado 
para operar. É estabelecida pelo 
fabricante (Ex. a Faixa de medição 
para o paquímetro mecânico 0 a 150 
mm), 
Resolução: é a menor diferença entre 
indicações que pode ser 
significativamente percebida. A 
avaliação da resolução é feita em 
função do tipo de instrumento (Ex. a 
resolução do paquímetro é 0,02 mm). 

RQF001 

RQF008 - Cadastrar dados 
do instrumento de medição 
padrão 

O cadastro dos dados do instrumento 
de medição padrão deve conter os 
seguintes dados: Tipo de instrumento 
(ex. paquímetro, micrômetro, relógio 
comparador etc.),  
Descrição do equipamento (ex. 

RQF001 
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paquímetros para medições externas, 
paquímetro universal), nome do 
fabricante, modelo do instrumento (ex. 
paquímetro, micrômetro etc.), número 
de série do instrumento (código do 
fabricante),  
Faixa de medição: é o conjunto de 
valores do mensurando para o qual o 
sistema de medição foi desenhado 
para operar. É estabelecida pelo 
fabricante (Ex. a Faixa de medição 
para o paquímetro mecânico 0 150 
mm), 
Resolução: é a menor diferença entre 
indicações que pode ser 
significativamente percebida. A 
avaliação da resolução é feita em 
função do tipo de instrumento (Ex. a 
resolução do paquímetro é 0,02 mm). 
Informações do certificado de 
calibração: 
Certificado de calibração: deve conter o 
número identificador do certificado (Ex. 
certificado de calibração Correta 
23201) 
 Incerteza expandida do instrumento 
padrão. 
Data de validade do certificado 

RQF0011 - Cadastrar dados 
da calibração 

O cadastro dos dados da calibração 
deve conter os seguintes dados:  
Procedimento da calibração: descrição 
de uma medição de acordo com um ou 
mais princípios de medição e com um 
dado método de medição, baseada 
num modelo de medição. 
Data da calibração: data que foi 
realizada a calibração, 
Temperatura: nível de calor que existe 
no ambiente.  
Umidade: umidade do ambiente. 
Outros parâmetros a calibração. 

RQF001 
RQF005 
RQF007 
RQF006 

RQF0012 - Cadastrar dados 
das fontes de incerteza 

O cadastro das fontes de incerteza 
deve conter os seguintes dados: 
Fonte de incerteza: nome da fonte de 
incerteza, 
Distribuição de probabilidade: normal 
ou retangular ou triangular ou T-
Student. 
Coeficiente de sensibilidade: servem 
como fatores de conversão de 
unidades de medida. 
Coeficiente de abrangência: Este 
coeficiente é calculado usando a tabela 
de distribuição t de Student para um 
dado número de graus de liberdade 
efetivos e uma probabilidade e uma 
probabilidade de abrangência.    
 Incerteza padrão: incerteza do 
resultado de uma medição expressa 
como um desvio-padrão 

RQF001 
RQF0011 
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Graus de liberdade: é o número de 
termos numa soma menos o número 
de restrições sobre os termos da soma  
Para a avaliação do tipo B o grau de 
liberdade é considerado infinito. 

RQF0013 - Cadastrar dados 
experimentais do 
instrumento a padrão (as 
indicações) 

Inserir as indicações do instrumento 
padrão. Os dados devem ser 
numéricos (inteiros ou reais) 

RQF001 
RQF007 

 

RQF0014 - Cadastrar dados 
experimentais do 
instrumento padrão (as 
indicações) 

Para cada indicação do instrumento 
padrão deve ter mais de uma indicação 
do instrumento a calibrar neste ponto. 
Os dados devem ser numéricos 
(inteiros ou reais) 

RQF001 
RQF008 

RQF0015 - Cadastrar 
métrica 

Para cadastrar os dados da métrica é 
necessário informar: nome da métrica, 
descrição e unidade de medida. 

RQF001 
 

RQF0016 - Calcular dados 
da calibração 

Calcular a média das indicações, o erro 
de medição da calibração, a incerteza 
combinada, incerteza expandida dos 
dados da calibração. 

RQF001 
RQF007 
RQF008 
RQF0012 
RQF0013 
RQF0014 

RQF0017 - Emitir relatório 
de calibração 

O certificado de calibração deve conter 
os seguintes dados: 
Título do certificado (nome do 
laboratório), número de identificação, 
logomarca do laboratório 
Número de identificação do certificado. 
Dados do cliente: nome, endereço. 
Dados do laboratório: nome, 
endereço, logomarca. 
Dados do instrumento de medição a 
calibrar: tipo do instrumento, 
fabricante, modelo, faixa de medição, 
resolução. 
Dados do instrumento de medição 
padrão:tipo do instrumento, fabricante, 
modelo, faixa de medição, resolução, 
identificação do certificado, incerteza 
expandida, período de validade. 
Procedimento da calibração: breve 
descrição do procedimento de 
calibração.. 
Condições ambientais: 
Temperatura, umidade e outros 
parâmetros. 
Data da calibração 
Resultados: 
Indicação de referência, média das 
indicações do instrumento de medição 
a calibrar, erro de medição, incerteza 
expandida, fator de abrangência para 
diferentes faixas de medição, erro. 
Fontes de incerteza:fonte de 
incerteza, tipo de avaliação, 
distribuição de probabilidade, incerteza 
padrão, graus de liberdade. 

RQF001 
RQF007 
RQF008 
RQF0012 
RQF0013 
RQF0014 
RQF0015 
RQF0016 

Fonte: Elaborada pela autora (2014) 
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Quadro 2 - Requisitos não funcionais da plataforma 

Id – Título do requisito Descrição Rastreabilidade 

Requisito de 
implementação 

A plataforma deverá ser 
desenvolvido na linguagem 
de programação php. 
 

 
 

___ 

Requisitos de 
interoperabilidade 

A plataforma deverá se 
comunicar com o SGBD 
MySQL. 
 

 
 

___ 

Fonte: Elaborada pela autora (2014). 
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APÊNDICE C – DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

Cenário: Gerenciar usuário 

 

Identificação do caso de uso: efetuar login 

Descrição: o usuário deverá efetuar login. 

Atores: usuário  

Pré-condições: o usuário deve estar cadastrado no sistema. 

Pós-condições: o usuário terá acesso às funcionalidades do sistema. 

Identificação do caso de uso: cadastrar dados do usuário 

Descrição: o usuário deverá cadastrar seus dados. 

Atores: usuário  

Pré-condições: não possui. 

Pós-condições: o usuário poderá efetuar o login para ter acesso às funcionalidades do sistema. 

Identificação do caso de uso: consultar dados do usuário 

Descrição: o usuário poderá consultar os dados de outros usuários. 

Atores: usuário 

Pré-condições: o usuário deve estar cadastrado no sistema. 

Pós-condições: o usuário poderá consultar os dados no sistema. 
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Identificação do caso de uso: editar dados do usuário 

Descrição: o usuário  poderá atualizar os dados do usuário. 

Atores: usuário 

Pré-condições: o usuário deve estar logado no sistema. 

Pós-condições: os dados do usuário serão alterados 

Identificação do caso de uso: excluir dados do usuário 

Descrição: o usuário  poderá excluir os dados do usuário. 

Atores: usuário 

Pré-condições: o usuário deve estar logado no sistema 

Pós-condições: os dados do usuário serão excluídos. 

Fluxo Básico 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Solicitar o cadastro do usuário.  

 2. Irá consultar se o usuário esta 

cadastrado no sistema. Em caso 

negativo o usuário deve informar os 

dados para ser cadastrado no 

sistema.  

3. Deve informar: o nome, email, perfil, 

senha,  

 

 4. O cadastro do usuário será efetuado. 

 

Fluxo Alternativo 

Ações do ator Ações do sistema 

 1. O sistema não deve efetuar o 

cadastro do usuário, se o mesmo já 

estiver cadastrado. 
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Cenário: Gerenciar dados do funcionário 

 

Identificação do caso de uso: Consultar dados do funcionário 

Descrição: o usuário deve consultar os dados do funcionário. 

Atores: usuário  

Pré-condições: o usuário deve estar logado no sistema. 

Pós-condições: serão retornados os dados do funcionário. 

Identificação do caso de uso: Cadastrar dados do funcionário 

Descrição: o usuário poderá cadastrar os dados do funcionário. 

Atores: usuário  

Pré-condições: o usuário deve estar logado no sistema, e o laboratório que o funcionário pertence 

deve está cadastrado no sistema. 

Pós-condições: estes dados serão utilizados ao emitir o relatório de calibração. 

Identificação do caso de uso: Editar dados do funcionário 

Descrição: o usuário deve alterar os dados do funcionário. 

Atores: usuário  

Pré-condições: os dados do funcionário deverão estar cadastrados no sistema. 

Pós-condições: os dados do funcionário serão alterados. 

Identificação do caso de uso: Excluir dados do funcionário 

Descrição: o usuário poderá excluir os dados do funcionário. 
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Atores: usuário  

Pré-condições: os dados do funcionário devem estar cadastrados no sistema. 

Pós-condições: os dados do funcionário serão excluídos. 

Fluxo Básico 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Solicitar o cadastro do funcionário.  

 2. Irá consultar se o funcionário esta 

cadastrado. Em caso negativo irá 

solicitar os dados para o cadastro do 

funcionário. 

3. Irá informar os seguintes dados: 

nome, sobrenome, CPF, e-mail, 

telefone, cargo, laboratório. 

 

 4. O cadastro do funcionário será 

efetuado. 

 

Fluxo Alternativo  

Ações do ator Ações do sistema 

 1. O sistema não deve efetuar o 

cadastro do funcionário, se o mesmo 

já estiver cadastrado. 

 

Cenário: Gerenciar dados do Laboratório 
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Identificação do caso de uso: consultar dados do laboratório 

Descrição: o usuário poderá cadastrar os dados do laboratório. 

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: será realizada a consulta dos dados do laboratório. 

Identificação do caso de uso: cadastrar dados do laboratório 

Descrição: o usuário poderá cadastrar os dados do laboratório. 

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar o login. 

Pós-condições: os dados do usuário serão cadastrados. 

Identificação do caso de uso: editar dados do laboratório 

Descrição: o usuário deve  alterar os dados do laboratório. 

Atores: usuário  

Pré-condições: o laboratório deve estar cadastrado. 

Pós-condições: os dados do laboratório serão alterados. 

Identificação do caso de uso: excluir dados do laboratório 

Descrição: o usuário poderá excluir os dados do laboratório. 

Atores: usuários  

Pré-condições: os dados do laboratório devem estar cadastrados. 

Pós-condições: os dados do laboratório serão excluídos. 

Fluxo Básico 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Solicitar o cadastro do laboratório.  

 2. Irá consultar se o laboratório esta 

cadastrado. Em caso negativo o sistema 

irá solicitar os dados para efetuar o 
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cadastro do laboratório. 

3. Irá informar os seguintes dados:  

nome, telefone, CNPJ, 

logomarca(imagem),e-mail, endereço.  
 

 

 4. O cadastro do laboratório será 

efetuado. 

 

Fluxo Alternativo 

Ações do ator Ações do sistema 

 1.O sistema não deve efetuar o 

cadastro do laboratório, se o mesmo já 

estiver cadastrado. 

 

Cenário: Gerenciar dados do Cliente 

 

Identificação do caso de uso: consultar dados do cliente 

Descrição: o usuário deve consultar os dados do cliente. 

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: os dados do usuário serão consultados. 

Identificação do caso de uso: cadastrar dados do cliente 

Descrição: o usuário poderá cadastrar os dados do cliente. 

Atores: usuário 
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Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: os dados do cliente serão cadastrados. 

Identificação do caso de uso: editar dados do cliente 

Descrição: o usuário poderá editar os dados do cliente. 

Atores: usuários  

Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: os dados do cliente serão alterados. 

Identificação do caso de uso: excluir dados do cliente 

Descrição: o usuário poderá excluir os dados do cliente. 

Atores: usuários  

Pré-condições: os dados do cliente devem estar cadastrados. 

Pós-condições: os dados do cliente serão excluídos. 

Fluxo Básico 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Solicitar o cadastro do cliente  

 2. Irá consultar se o cliente esta 

cadastrado. Em caso negativo o sistema 

irá solicitar os dados para efetuar o 

cadastro do cliente. 

3. Irá informar os seguintes dados: 

nome, sobrenome, telefone, email, 

CPF, endereço.  
 

 

 4. O cadastro do cliente será efetuado. 

 

  Fluxo Alternativo 

Ações do ator Ações do sistema 

 1.O sistema não deve efetuar o 

cadastro do cliente, se o mesmo já 

estiver cadastrado. 
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Cenário: Gerenciar dados do instrumento de medição a calibrar 

 

Identificação do caso de uso: consultar dados do instrumento de medição a calibrar 

Descrição: o usuário poderá consultar os dados do instrumento de medição a calibrar. 

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: o usuário poderá gerenciar os dados do instrumento de  medição a calibrar. 

Identificação do caso de uso: cadastrar dados do instrumento de medição a calibrar 

Descrição: os dados do instrumento de medição a calibrar serão cadastrados. 

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: os dados do instrumento de medição a calibrar serão cadastrados. 

Identificação do caso de uso: editar dados do instrumento de medição a calibrar 

Descrição: o usuário poderá editar os dados do instrumento. 

Atores: usuários  

 Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: os dados do instrumento serão alterados. 

Identificação do caso de uso: excluir dados do instrumento de medição a calibrar 

Descrição: o usuário poderá excluir os dados do instrumento. 

Atores: usuários  
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Pré-condições: os dados do instrumento devem estar cadastrados. 

Pós-condições: os dados do instrumento serão excluídos. 

Fluxo Básico 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Solicitar o cadastro do 

instrumento de medição a calibrar 

 

 2. Irá consultar se o instrumento de 

medição a calibrar está 

cadastrado no sistema. Em caso 

negativo o sistema irá solicitar os 

dados para efetuar o cadastro do 

instrumento. 

3. Irá informar os seguintes dados: 

tipo de instrumento, descrição do 

equipamento, nome do 

fabricante, modelo do 

instrumento, número de série do 

instrumento, faixa de medição, 

resolução. 

 

 4. O cadastro do instrumento de 

medição a calibrar será efetuado. 

 

Fluxo Alternativo 

Ações do ator Ações do sistema 

 1. O sistema não deve efetuar o 

cadastro do instrumento de 

medição a calibrar se o mesmo já 

estiver cadastrado. 
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Cenário: Gerenciar dados do instrumento de medição padrão 

 

Identificação do caso de uso: consultar dados do instrumento de medição padrão 

Descrição: o usuário deve consultar os dados do instrumento de medição padrão. De acordo com 

VIM (2012, p.48) o padrão de medição é utilizado rotineiramente para calibrar ou controlar 

instrumentos de medição ou sistemas de medição. 

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar o login do sistema. 

Pós-condições: os dados do instrumento de medição padrão serão consultados. 

Identificação do caso de uso: cadastrar dados do instrumento de medição padrão 

Descrição: o usuário deve cadastrar os dados do instrumento de medição padrão. 

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar o login. 

Pós-condições: os dados dos instrumentos de medição padrão serão cadastrados.  

Identificação do caso de uso: editar dados do instrumento padrão 

Descrição: o usuário poderá editar os dados do padrão. 

Atores: usuários 

Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: os dados do padrão serão alterados. 
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Identificação do caso de uso: excluir dados do instrumento padrão 

Descrição: o usuário poderá excluir os dados do padrão. 

Atores: usuários  

Pré-condições: os dados do padrão devem estar cadastrados. 

Pós-condições: os dados do padrão serão excluídos. 

Fluxo Básico 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Solicitar o cadastro do 

instrumento de medição padrão. 

 

 2. Irá consultar se instrumento de 

medição padrão está cadastrado. 

Em caso negativo o sistema irá 

solicitar os dados para efetuar o 

cadastro do instrumento. 

3. Irá informar os seguintes dados: 

tipo de instrumento, descrição do 

equipamento, nome do 

fabricante, modelo do 

instrumento, número de série do 

instrumento,faixa de medição, 

resolução, número identificador 

do certificado,incerteza 

expandida do instrumento 

padrão, data de validade do 

certificado. 

 

 4. O cadastro do instrumento de 

medição padrão será efetuado. 

 

Fluxo Alternativo 

Ações do ator Ações do sistema 

 1. O sistema não deve efetuar o 

cadastro do instrumento de medição 

padrão se o mesmo já estiver 

cadastrado. 
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Cenário: Gerenciar dados da calibração 

 

Identificação do caso de uso: cadastrar dados experimentais do instrumento de medição 

padrão 

Descrição: o usuário deve cadastrar os dados experimentais do instrumento de medição padrão 

(faixas de medição).  

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: os dados experimentais do instrumento de medição padrão serão cadastrados no 

sistema. 

Identificação do caso de uso: cadastrar dados experimentais do instrumento de medição a 

calibrar 

Descrição: o usuário deve cadastrar os dados experimentais do instrumento de medição a 

calibrar para diferentes faixas de medição. 

Atores: usuário 

Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: os dados experimentais do instrumento de medição a calibrar serão cadastrados. 

Identificação do caso de uso: cadastrar fontes de incerteza 

Descrição: o usuário deve cadastrar as fontes de incerteza da calibração. 

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar login, os instrumentos de medição a calibrar e padrão devem está 

cadastrados no sistema, e os dados experimentais dos mesmos. 
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Pós-condições: as fontes de incerteza serão cadastradas. 

Identificação do caso de uso: cadastrar as condições ambientais 

Descrição: o usuário deve cadastrar os dados das condições ambientais da calibração: 

temperatura e umidade. 

Atores: usuário. 

Pré-condições: efetuar login. 

Pós-condições: as condições ambientais da calibração serão cadastradas. 

Identificação do caso de uso: processar dados da calibração 

Descrição: os dados da calibração serão processados. 

Atores: usuário  

Pré-condições: efetuar login, os dados experimentais do instrumento de medição padrão e 

calibrar devem está cadastrados, os dados das condições ambientais e das fontes de incerteza 

devem está cadastrados. 

Pós-condições: os dados da calibração serão processados e o usuário poderá emitir o certificado 

de calibração. 

Fluxo Básico 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Solicita o cadastro dos dados 

experimentais do instrumento de 

medição padrão. 

 

 2. Irá solicitar quantas faixas de 

medição serão cadastradas. 

3. Informa a quantidade de faixas de 

medição que serão cadastradas. 

 

 4. Efetua o cadastro das faixas de 

medição do instrumento de medição 

padrão. 

5. Solicita o Cadastro dos dados 

experimentais do instrumento de 

medição a calibrar. 

 

 6. Irá solicitar a quantidade de 

indicações terá para cada faixa de 

medição. 
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7. Informa a quantidade de indicações.  

 8. Efetua o cadastro das indicações. 

 9. Solicita a quantidade de fontes de 

incerteza presentes na calibração. 

10. Informa a quantidade de fontes de 

incerteza. 

 

 11. Solicita os dados das fontes de 

incerteza. 

12. Informa os seguintes dados para 

cada fonte: nome da fonte de 

incerteza, tipo de avaliação de 

incerteza, distribuição de 

probabilidade, coeficiente de 

sensibilidade, coeficiente de 

abrangência, incerteza padrão. 

 

 13. Efetua o cadastro das fontes de 

incerteza. 

 14. Solicita os dados das condições 

ambientais. 

15. Informa os seguintes dados: 

temperatura e umidade. 

 

 16. Efetua o cadastro as condições 

ambientais 

 17. Processa os dados da calibração 

 

Cenário: Gerenciar métricas 
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Identificação do caso de uso: efetuar login 

Descrição: o usuário deverá efetuar login. 

Atores: usuário  

Pré-condições: o usuário deve estar cadastrado no sistema. 

Pós-condições: o usuário terá acesso às funcionalidades do sistema. 

Identificação do caso de uso: cadastrar dados da métrica 

Descrição: o usuário deverá cadastrar os dados da métrica. 

Atores: usuário 

Pré-condições: não possui. 

Pós-condições: o usuário poderá efetuar o login para ter acesso às funcionalidades do sistema. 

Identificação do caso de uso: consultar dados da métrica 

Descrição: o usuário  poderá consultar os dados da métrica. 

Atores: usuário  

Pré-condições: o usuário deve estar cadastrado no sistema. 

Pós-condições: o usuário poderá consultar os dados no sistema. 

Identificação do caso de uso: editar dados da métrica 

Descrição: o usuário  poderá atualizar os dados da métrica. 

Atores: usuário  

Pré-condições: o usuário deve estar logado no sistema. 

Pós-condições: os dados da métrica serão alterados 

Identificação do caso de uso: excluir dados da métrica 

Descrição: o usuário poderá excluir os dados da métrica. 

Atores: usuário  

Pré-condições: o usuário deve estar logado no sistema 

Pós-condições: os dados do usuário serão excluídos. 
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Fluxo Básico 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Solicitar o cadastro da métrica.  

 2. Irá consultar se a métrica esta 

cadastrada no sistema. Em caso 

negativo o usuário deve informar os 

dados para ser cadastrado no 

sistema.  

3. Deve informar: o nome, unidade de 

medida, descrição 

 

 4. O cadastro da métrica será efetuada. 

 

Fluxo Alternativo 

Ações do ator Ações do sistema 

 1. O sistema não deve efetuar o 

cadastro do métrica, se a mesma já 

estiver cadastrada. 
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Cenário: Emitir relatório de calibração 
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Identificação do caso de uso: emitir relatório de calibração 

Descrição: o usuário deverá emitir o certificado de calibração. 

Atores: usuário  

Pré-condições: os dados do cliente, laboratório, funcionário, instrumento de medição padrão e a 

calibrar, dados experimentais do instrumento de medição padrão e a calibrar, as fontes de 

incerteza e as condições ambientais devem está cadastradas no sistema. 

Pós-condições: o relatório de calibração será emitido. 

Fluxo Básico 

Ações do ator Ações do sistema 

1. Solicita a emissão do relatório de 

calibração. 

 

 2. Solicita os dados para emitir o 

relatório de calibração. 

3. Informa o período que ocorreu a 

calibração: data de inicio e data 

de fim. 

 

 4. Consulta se existe relatório de 

calibração entre o período 

informado. 
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APÊNDICE D – MODELO DO BANCO DE DADOS 
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TABELA: CLIENTE 

Cliente 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

id Chave primária da entidade 
cliente 

INT - NOT NULL 

nome O nome do cliente VARCHAR 45 - 

sobrenome O sobrenome do cliente VARCHAR 45 - 

telefone O telefone do cliente VARCHAR 45  

email E-mail do cliente VARCHAR 45 - 

cpf O CPF do cliente VARCHAR 45 - 

 

TABELA: ENDERECO 

Endereço 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária da tabela 
endereço 

INT - NOT NULL 

cep Cep do endereço VARCHAR 45 - 

estado O nome do estado CHAR 2 - 

cidade O nome da cidade VARCHAR 45 - 

bairro O nome do bairro VARCHAR 45 - 

rua O nome da rua VARCHAR 45 - 

numero O número  INT - - 

referencia O ponto de referência do 
local 

VARCHAR 45 - 

lab_id Chave secundária da 
tabela laboratório 

INT - NOT NULL 

cli_id Chave secundária da 
tabela cliente 

INT - NOT NULL 

 

TABELA: LABORATORIO 

Laboratorio 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária da 
tabela laboratório 

INT - NOT NULL 

Nome Nome do laboratório VARCHAR 45 - 

Telefone O telefone do 
laboratório 

VARCHAR 45 - 

Cnpj CNPJ do laboratório VARCHAR 45 - 

Logomarca Logomarca do 
laboratório 

VARCHAR 100 - 

Email E-mail do laboratório VARCHAR 45 - 
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TABELA: FUNCIONARIO 

Funcionario 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária da 
tabela funcionário 

INT - NOT NULL 

Nome O nome do funcionário VARCHAR 45 - 

Sobrenome O sobrenome do 
funcionário 

VARCHAR 45 - 

Cpf CPF do funcionário VARCHAR 45 - 

Cargo O cargo do funcionário VARCHAR 45 - 

Telefone O telefone do 
funcionário 

VARCHAR 45 - 

Email O e-mail do laboratório VARCHAR 45  

lab_id Chave secundária da 
tabela laboratório. 

INT - NOT NULL 

 

TABELA: CALIBRACAO 

Calibracao 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária da 
tabela calibração 

INT - NOT NULL 

Procedimento Descrição da 
calibração 

VARCHAR 400 - 

Temperatura Temperatura do 
ambiente da calibração 

INT - - 

Umidade Umidade do ambiente 
da calibração 

INT - - 

Validade Validade da calibração 
(em data) 

DATE - - 

lab_id Chave secundária da 
tabela laboratório. 

INT - NOT NULL 

 

TABELA: INSTRUMENTO 

Instrumento 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária do 
instrumento. 

INT - NOT NULL 

Tipo Tipo de instrumento VARCHAR 45 - 

Descrição Descrição do 
instrumento 

VARCHAR 45 - 

Modelo Modelo do instrumento VARCHAR 45 - 

Fabricante Fabricante do 
instrumento 

VARCHAR 45 - 

num_serie Número de série do 
instrumento 

VARCHAR 45 - 

faixa_medicao Faixa de medição do 
instrumento 

VARCHAR 45 - 

Resolucao Resolução do 
instrumento  

VARCHAR 45 - 



138 
 

instPadrao Chave secundária da 
tabela 
instrumento_padrao 

INT - NOT NULL 

 

TABELA: INSTRUMENTO_PADRAO 

Instrumento_padrao 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária do 
instrumento. 

INT - NOT NULL 

id_certificado Identificador do 
certificado 

VARCHAR 45 - 

incerteza_expandida Incerteza expandida FLOAT - - 

validade_certificado Data de validade do 
certificado 

DATE - - 

 

TABELA: MONTAGENS 

Montagens 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária da montagem INT - NOT NULL 

Descricao Descricao da montagem. Ex: 
montagem do bloco padrão (2 
blocos w + 2 bloco 10) 

VARCHAR 150 - 

Valor A faixa de indicação do 
instrumento padrão 

FLOAT - - 

coef_student O Fator de abrangência FLOAT - - 

prob_abrangencia Probabilidade de abrangência VARCHAR 45 - 

instPadrao_id Chave secundaria da tabela 
instrumento_padrao 

INT - NOT NULL 

 

TABELA: MEDICAO 

Medicao 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária da tabela 
medição 

INT - NOT NULL 

Indicacao Indicação do instrumento a 
calibrar 

FLOAT - - 

calib_id Chave secundária da 
tabela calibração 

INT - NOT NULL 

lab_id Chave secundária da 
tabela laboratório 

INT - NOT NULL 

metrica_id Chave secundária da 
tabela métrica 

INT - NOT NULL 

montagens_id Chave secundária da 
tabela montagens 

INT - NOT NULL 
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TABELA: METRICA 

Metrica 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária da tabela 
métrica 

INT - NOT NULL 

Nome Nome da métrica VARCHAR 45 - 

Unidade Símbolo da unidade de 
medida 

VARCHAR 45 - 

Descricao Descrição da métrica VARCHAR 150 - 

 

TABELA: FONTE_INCERTEZA 

Fonte_incerteza 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária da 
tabela 
Fonte_incerteza 

INT - NOT NULL 

nome_fonte Nome da fonte de 
incerteza 

VARCHAR 45 - 

tipo_avaliacao Tipo de avaliação da 
incerteza (tipo A ou 
B) 

VARCHAR 45 - 

distrib_probabilidade Distribuição de 
probabilidade 

VARCHAR 45 - 

coefic_sensibilidade Coeficiente de 
sensibilidade 

FLOAT - - 

unidade_coefic Unidade de medida 
do coeficente de 
sensibidade 

STRING 45 - 

incerteza_padrao Incerteza padrão FLOAT - - 

graus_liberdade Graus de liberdade 
da fonte de incerteza 

VARCHAR - - 

calib_id Chave secundária 
para tabela 
calibracao 

INT - NOT NULL 

lab_id Chave secundária 
para a tabela 
laboratório 

INT - NOT NULL 

 

TABELA: USUARIO 

Usuario 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

Id Chave primária da tabela 
Usuario 

INT - NOT NULL 

Nome Nome do usuário VARCHAR 45 - 

Login Login do usuário VARCHAR 45 NOT NULL 

Senha Senha do usuário VARCHAR 45 NOT NULL 

Perfil perfil da pessoa: físico ou 
jurídico 

VARCHAR 45 - 

Email E-mail do usuário VARCHAR 45 - 
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TABELA: CLIENTE_LABORATORIO 

Cliente_laboratorio 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

cli_id Chave secundária da tabela 
cliente 

INT - NOT NULL 

lab_id Chave secundária da tabela 
laboratório 

INT - NOT NULL 

 

TABELA: FUNCIONARIO_CALIBRACAO 

Funcionario_calibracao 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

func_id Chave secundária da tabela 
cliente 

INT - NOT NULL 

calib_id Chave secundária da tabela 
calibração 

INT - NOT NULL 

 

TABELA: CALIBRACAO_INSTRUMENTO 

Calibracao_instrumento 

Campo Descrição Tipo Tamanho Restrições 

calib_id Chave secundária da tabela 
calibração 

INT - NOT NULL 

inst_id Chave secundária da tabela 
instrumento 

INT - NOT NULL 
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APÊNDICE E – STORED PROCEDURE 

 

 

delimiter $$ 

create procedure estatistica(in id int) 

begin 

DECLARE calib_id INT DEFAULT 0; 

set calib_id = id; 

select 

valor as valorNominal, 

round(avg(indicacao),2) as 'media', 

@erro:=round(round(avg(indicacao),2)-valor,2)as 

'correcaoSistematica', 

@avaliacaoTipoA:=round(stddev_samp(indicacao)/sqrt(count(indic

acao)),4) as 'avaliacaoTipoA', 

montagens.coefic_student as 'fatorAbrangencia', 

montagens.prob_abrangencia as 'probAbrangencia', 

count(indicacao) - 1 as 'grausTipoA' 

from 

montagens 

inner join 

medicao ON montagens.id = medicao.montagens_id 

where medicao.calib_id = calib_id 

group by montagens_id; 

end $$ delimiter; 

 

delimiter $$ 
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ANEXO A – TABELA DO FATOR DE ABRANGÊNCIA 

 

Graus de 
liberdade 

Probabilidade 

68,27 90 95 95,45 99 
1 1,84 6,31 12,71 13,97 63,66 
2 1,32 2,92 4,30 4,53 9,92 
3 1,20 2,35 3,18 3,31 5,84 
4 1,14 2,13 2,78 2,87 4,60 
5 1,11 2,02 2,57 2,65 4,03 
6 1,09 1,94 2,45 2,52 3,71 
7 1,08 1,89 2,39 2,43 3,50 
8 1,07 1,86 2,31 2,37 3,36 
9 1,06 1,83 2,26 2,32 3,25 
10 1,05 1,81 2,23 2,28 3,17 
11 1,05 1,80 2,20 2,25 3,11 
12 1,04 1,78 2,18 2,23 3,05 
13 1,04 1,77 2,16 2,21 3,01 
14 1,04 1,76 2,14 2,20 2,98 
15 1,03 1,75 2,13 2,18 2,95 
16 1,03 1,75 2,12 2,17 2,92 
17 1,03 1,74 2,11 2,16 2,90 
18 1,03 1,73 2,10 2,15 2,88 
19 1,03 1,73 2,09 2,14 2,86 
20 1,03 1,72 2,09 2,13 2,85 
25 1,02 1,71 2,06 2,11 2,79 
30 1,02 1,70 2,04 2,09 2,75 
35 1,01 1,70 2,03 2,07 2,72 
40 1,01 1,68 2,02 2,06 2,70 
45 1,01 1,68 2,01 2,06 2,69 
50 1,01 1,68 2,01 2,05 2,68 

100 1,005 1,660 1,984 2,025 2,626 
∞ 1,000 1,645 1,960 2,000 2,576 

Fonte: ABNT/Inmetro(2003).56 

Fonte - SILVA NETO (2012) 

 

 

 

 

 


