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RESUMO 

 

A participação de laboratórios de calibração e ensaios em atividades de ensaio de 
proficiência é essencial para a garantia da qualidade de seus resultados. Permite o 
controle de seus desempenhos, o monitoramento contínuo dos seus serviços, 
além de ser uma forma de evidenciar suas competências para as diversas partes 
interessadas, sejam organismos normalizadores, reguladores e clientes. No que 
diz respeito a ensaios de baterias, há ausência de provedores independentes para 
conduzir comparações interlaboratoriais nos diversos ensaios deste produto, tanto 
em nível nacional quanto internacional. Desta forma, este trabalho apresenta uma 
metodologia para a condução de programas de ensaio de proficiência em baterias, 
com critérios para agrupamento de ensaios por similaridade e substituição em 
alguns casos das baterias por outros dispositivos mais estáveis e que permitem 
avaliar as mesmas competências dos laboratórios. Esta organização permite que 
provedores possam planejar, operar suas atividades e atender aos critérios 
internacionais na avaliação do desempenho de laboratórios participantes, 
seguindo os requisitos da norma técnica ISO/IEC 17043 e de técnicas estatísticas 
apropriadas aos ensaios. Como produtos desta dissertação, é apresentado um 
roteiro-base para o planejamento de comparações interlaboratoriais em baterias; 
um procedimento para os cálculos de valores designados; uma sistematização 
para avaliação das incertezas de medição; um modelo de indicadores da avaliação 
de desempenho dos participantes, seja para ensaios quantitativos ou qualitativos e 
uma demonstração dos resultados duma rodada de comparação interlaboratorial. 
Os participantes da comparação interlaboratorial receberam amostras para 
execução dos ensaios, sendo avaliados parâmetros quantitativos e qualitativos 
como a capacidade, estanqueidade, resistência elétrica interna, corrente de curto-
circuito e pesagem, com os desempenhos avaliados segundo parâmetros 
estatísticos normalizados. As amostras foram baterias de chumbo-ácido, de Ion-
Lítio e válvulas de segurança, em substituição aos produtos no ensaio de 
estanqueidade. Os resultados da aplicação da metodologia apresentada permite 
aos provedores postulantes a acreditação de acordo com a norma ISO/IEC 17043, 
no escopo de ensaios em baterias. Assim, as partes interessadas possuem um 
mecanismo de avaliação da conformidade que contribui para a evolução positiva 
do uso das baterias, sua durabilidade, bem como a proteção do consumidor. 

 

Palavras-chave: Ensaio de proficiência. Laboratório de calibração e ensaio. 
Avaliação da conformidade. Bateria. Certificação de produto. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The participation of calibration laboratories and tests in proficiency testing activities 
is essential to guarantee the quality of their results. It allows the control of its 
performance, the continuous monitoring of its services, as well as being a way of 
showing its competences to the various stakeholders, be they regulators, 
regulators and clients. Regarding battery testing, there are no independent 
providers to conduct interlaboratory comparisons in the various assays of this 
product, both nationally and internationally. In this way, this work presents a 
methodology for the conduction of battery proficiency testing programs, with criteria 
for grouping similarity tests and replacing in some cases the batteries with other 
more stable devices that allow to evaluate the same competencies of the 
laboratories. This organization allows suppliers to plan, operate and meet 
international criteria in assessing the performance of participating laboratories, 
following the requirements of ISO / IEC 17043 technical standard and statistical 
techniques appropriate to the tests. As products of this dissertation, a basic 
roadmap for the planning of interlaboratory comparisons in batteries is presented; 
A procedure for designated value calculations; A systematization for the evaluation 
of measurement uncertainties; A model of indicators of performance evaluation of 
participants, whether for quantitative or qualitative trials and a demonstration of the 
results of a round of interlaboratory comparison. The participants of the 
interlaboratorial comparison received samples for the execution of the tests, being 
evaluated quantitative and qualitative parameters such as capacity, watertightness, 
internal electrical resistance, short-circuit current and weighing, with the 
performances evaluated according to standardized statistical parameters. The 
samples were lead-acid, ion-lithium and safety valves, replacing the products in the 
leakproofness test. The results of the application of the presented methodology 
allow the applicant providers to be accredited according to ISO / IEC 17043, in the 
scope of battery testing. Stakeholders thus have a mechanism for assessing 
compliance which contributes to the positive evolution of the use of batteries, their 
durability, as well as consumer protection. 

 

Key words: Proficiency testing. Testing and calibration laboratory. Conformity 
assessment. Battery. Product Certification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Consumidores, compradores, autoridades reguladoras e a sociedade em 

geral têm demandado de forma contínua garantias e provas de que os produtos e 

serviços disponibilizados no mercado atendem às suas expectativas. Este 

atendimento requer níveis adequados de qualidade e segurança, que necessitam 

de critérios para a avaliação da conformidade e, consequentemente, o atendimento 

a normas e regulamentos de ordem técnica nacionais e internacionais. 

As evidências de conformidade são estabelecidas na forma de declarações 

do próprio fornecedor, ensaios, calibrações, inspeções ou certificações, sendo 

realizados por laboratórios, organismos de inspeção ou organizações certificadoras. 

Estes organismos de avaliação da conformidade (OACs) necessitam seguir 

normas específicas, tais como a ISO/IEC 17025 para laboratórios de calibração e 

ensaios. Os laboratórios de ensaio que atendem os requisitos normativos são 

referências para aquelas organizações que necessitam avaliar a conformidade e 

garantir a comercialização de seus produtos, respeitando as regras de comércio 

dos mercados consumidores, especialmente onde existem certificações 

específicas. 

Por outro lado, ao analisar aspectos da evolução das economias mundiais é 

notória a dependência do consumo de energia, seja de fontes tradicionais ou de 

fontes renováveis. O fornecimento de energia elétrica deve ser contínuo e 

independente de falhas, o que implica na decisão de diversas organizações, sejam 

públicas ou privadas, ou até mesmo das famílias, em dispor de sistemas confiáveis 

de armazenamento de energia, desde pilhas até bancos de baterias de grande 

capacidade. Um dos sistemas mais comuns são as baterias de chumbo-ácido 

usadas em veículos automotores e as baterias de Íons de Lítio utilizadas em 

telefones celulares. 

As baterias fazem parte da relação de produtos que necessitam de 

certificação compulsória para serem comercializados no mercado brasileiro, uma 

vez que são utilizadas por toda a sociedade, há muitos produtos importados em uso 

e há requisitos importantes de desempenho e segurança a serem garantidos. A 
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(FIGURA 1) apresenta a estrutura internacional de organizações que atuam para 

coordenar as relações comerciais no mundo. 

 

FIGURA 1 – INFRAESTRUTURA INTERNACIONAL DA QUALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de ITC / PTB (2011) 

 

A cadeia produtiva indicada na (FIGURA 1) representa todas as 

organizações que produzem itens ou controlam processos visando realizar trocas 

comerciais no mercado consumidor interno, bem como exportar a outros países. 

Ao produzir ou estabelecer processos as organizações precisam atender a 

critérios de qualidade, estabelecidos em uma estrutura nacional composta de 

organizações normalizadoras, sistemas de medição, controles realizados por 

laboratórios competentes, geralmente acreditados segundo a ISO/IEC 17025, bem 

como a atendimento a requisitos específicos de certificação. 

Os países que possuem uma infraestrutura de qualidade eficiente atendem 

a um sistema internacional, cujo objetivo é garantir o reconhecimento de seus 

mecanismos de controle, sejam as normas, a metrologia científica e industrial, as 
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instituições regionais ou mundiais de acreditação e certificação, bem como as 

diretrizes da organização mundial do comércio (OMC). 

Entre os diversos tipos de baterias fabricadas destacam-se as de uso em 

veículos automotores de quatro ou mais rodas, de acordo com as portarias do 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), de códigos 

361/2011 e 299/2012. 

A competência técnica dos laboratórios de ensaio para avaliação da 

conformidade destes produtos baseia-se na acreditação conforme a norma ISO/IEC 

17025, concedida no Brasil pela Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) do 

INMETRO, norma que apresenta requisitos gerenciais e técnicos para a 

demonstração da correta execução dos serviços, bem como dos resultados 

apresentados às partes interessadas (clientes, organismos reguladores e 

acreditadores). 

Um dos requisitos da norma ISO/IEC 17025 diz respeito à garantia da 

qualidade de resultados e indica que há necessidade de avaliar periodicamente o 

desempenho dos laboratórios por meio da participação satisfatória em programas 

de ensaio de proficiência (PEP), sendo: 

 

5.9.1 O laboratório deve ter procedimentos de controle da qualidade para monitorar 

a validade dos ensaios e calibrações realizados. Os dados resultantes devem ser 

registrados de forma que as tendências sejam detectáveis e, quando praticável, 

devem ser aplicadas técnicas estatísticas para a análise crítica dos resultados. Este 

monitoramento deve ser planejado e analisado criticamente e pode incluir, mas não 

estar limitado, ao seguinte: 

a) uso regular de materiais de referência certificados e/ou controle interno da 

qualidade, utilizando materiais de referência secundários; 

b) participação em programas de comparação interlaboratorial ou de ensaios de 

proficiência. (ISO, 2005, p. 20) 

 

Estes programas de ensaio de proficiência (EP) são realizados por 

provedores independentes que visam atender aos requisitos da norma ISO/IEC 

17043. Promover os EPs significa avaliar o desempenho das organizações 
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participantes, por meio de comparações dos seus resultados com valores 

designados, de referência. 

O provedor para serviços de EP dispõe de sistema de gestão capaz de 

avaliar corretamente o desempenho dos participantes, por meio de metodologia 

planejada que garante os aspectos de estabilidade e homogeneidade dos itens de 

avaliação, o transporte e manuseio corretos dos itens, parâmetros estatísticos 

adequados para identificação de resultados satisfatórios ou discrepantes e para 

avaliação do desempenho dos participantes. 

Nos âmbitos nacional e internacional ainda não há provedores que atuam 

diretamente na organização de comparações interlaboratoriais em ensaios de 

baterias, mesmo com programas de EP que possam ser validados por similaridade 

de técnicas, o que torna necessário o desenvolvimento de um programa específico 

para o serviço. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os laboratórios que realizam ensaios periódicos em baterias são obrigados 

a confirmar a qualidade de seus resultados periodicamente. No caso das baterias, a 

comparação de resultados de ensaios entre diferentes laboratórios é uma tarefa 

difícil devido à instabilidade das amostras e a seu comportamento histórico, no 

sentido de que os resultados dependem da sua história anterior. 

Este tipo de produto possui elementos químicos instáveis na sua 

construção, além de elementos mecânicos tais como caixas e outras peças sólidas 

diversas de materiais metálicos e poliméricos. 

Como exemplo desta instabilidade, segundo Bergveld et al. (2002) no caso 

do parâmetro capacidade, pode este sofrer quedas ao longo do tempo de vida útil 

das baterias em função do regime de testes anteriores que pode incluir a 

sobrecarga ou a permanência em estado parcial de carga. 

As condições de instabilidade das baterias, mesmo quando pertencem a 

um mesmo lote, provocam diferenças nos resultados entre laboratórios. Podem 

haver situações de aprovação de itens por parte de um laboratório e de reprovação 

por parte de outro em função desta instabilidade. 
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Outras condições que afetam o desempenho das baterias são os resultados 

dos ensaios prévios, as vibrações durante o transporte e acelerações devido ao 

manuseio. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste documento é desenvolver e testar uma metodologia 

para a condução de programas de ensaio de proficiência em baterias, contribuindo 

para a oferta de serviços por parte dos provedores e para a demonstração de 

competência técnica dos organismos de avaliação da conformidade participantes, 

por meio de comparações interlaboratoriais. 

 

Os objetivos específicos são definidos da seguinte forma: 

a) oferecer aos provedores um modelo para aplicação de ensaios de 

proficiência em baterias; 

b) identificar os parâmetros de ensaio para baterias que são relevantes na 

avaliação periódica de desempenho dos participantes, considerando as 

incertezas de medição para os ensaios quantitativos e os critérios de 

aceitação das avaliações qualitativas; 

c) determinar quais parâmetros estatísticos serão utilizados para a análise 

dos resultados provenientes de cada participante, validando-os; 

d) propor um modelo de programa de EP a ser aplicado, contemplando no 

planejamento os tipos de produção, distribuição dos itens aos 

participantes e análise de resultados; 

e) desenvolver as formas de preparo das amostras para o programa de 

EP, bem como avaliar as condições de homogeneidade e estabilidade 

das mesmas, para determinação de valores designados; 

f) estabelecer um método para a obtenção de valores designados para 

fins de comparação dos resultados; 

g) realizar uma rodada de comparação interlaboratorial em ensaios de 

baterias, visando testar e validar o modelo de programa escolhido; 
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h) propor uma estrutura para apresentação de resultados do desempenho 

de cada participante, bem como a demonstração de opiniões e 

interpretações relevantes. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente existe a necessidade de gerar confiança ao consumidor quanto 

ao desempenho de baterias, a exemplo das de chumbo-ácido para veículos 

automotores comercializadas no país, bem como estabelecer diversos requisitos de 

segurança e de desempenho (INMETRO, 2012). 

Considerando a importância que as normas técnicas possuem ao 

estabelecer requisitos para a fabricação e controle da qualidade conforme o tipo de 

bateria a ser produzido, se faz necessário que os fabricantes possuam estrutura 

adequada para a realização de testes periódicos, de forma a assegurar a 

conformidade dos lotes comercializados. 

Outro aspecto importante a ser registrado é que a avaliação da 

conformidade de baterias realizada pelos laboratórios de ensaio é essencial para a 

decisão de aprovação e certificação de modelos a serem comercializados nos 

mercados nacional e internacional. 

Além destes fatores, os laboratórios devem demonstrar desempenho 

satisfatório dos mecanismos de garantia da qualidade de seus resultados, tanto de 

forma interna quanto externa, sendo esta última a participação em programas 

regulares de EPs. Olivares (2015) destaca que um procedimento de garantia da 

qualidade de resultados permeia entre os procedimentos de funcionamento (pois faz 

parte do fluxo de processos de um laboratório) e de suporte (pois fornece suporte 

quanto a qualidade dos dados referentes as amostras ensaiadas). 

Segundo a norma NIT-DICLA-026 (INMETRO, 2016), a expressão 

“atividades de ensaio de proficiência” abrange todas as atividades de comparação 

entre laboratórios, incluindo os ensaios de proficiência, as comparações 

interlaboratoriais e as auditorias de medição. 
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A (FIGURA 2) indica todas as possibilidades dos laboratórios atenderem a 

norma ISO/IEC 17025 e documentos normativos de organismos acreditadores, tais 

como a CGCRE. 

 

FIGURA 2: ATIVIDADES DE GARANTIA DA QUALIDADE DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: NIT-DICLA-026 (INMETRO, 2016) 

 

Neste sentido, a iniciativa de desenvolvimento deste trabalho considera a 

falta de informações sobre como conduzir de forma objetiva um PEP para ensaios 

de baterias, bem como a atual indisponibilidade, em nível nacional e internacional, 

de provedores independentes para tal serviço específico. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Além deste capítulo, que apresenta um breve contexto do trabalho, seus 

principais objetivos e sua justificativa, estruturou-se este documento com outras 

cinco etapas. 

A partir da introdução, o capítulo 2 apresenta considerações a respeito da 

garantia da qualidade em laboratórios, além de informações sobre como é tratada 

a avaliação de baterias em diferentes organizações, seja de fabricantes ou 

laboratórios independentes. 
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O capítulo 3 possui uma análise crítica dos métodos de ensaio de 

baterias, sejam os quantitativos e os qualitativos, bem como uma análise das 

diferentes normas técnicas e a estimativa de incerteza de medição conforme o 

parâmetro avaliado. 

No capítulo 4 é apresentado o planejamento para realização de um EP. 

Descreve-se o modelo de comparação interlaboratorial a ser seguido, 

contemplando os testes das amostras, o estabelecimento de valores designados, 

o cálculo de incerteza de medição e a distribuição a participantes. 

O capítulo 5 descreve a condução de uma comparação interlaboratorial 

em laboratórios de ensaios de baterias. As etapas de testes iniciais e finais, de 

distribuição dos itens escolhidos aos participantes, de análise estatística dos 

resultados e de elaboração de um documento técnico com a avaliação de 

desempenho dos participantes são realizadas, visando complementar a 

dissertação. 

As conclusões da dissertação, bem como sugestões para trabalhos 

futuros no âmbito dos EPs e avaliação da conformidade de baterias, são 

apresentadas no capítulo 6.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

 

Os sistemas de gestão da qualidade de laboratórios necessitam ser 

implementados de forma a atender as necessidades dos clientes, de autoridades 

reguladoras do mercado e também de organizações certificadoras e acreditadoras.  

No mercado brasileiro existe uma exigência de diferentes órgãos 

reguladores para a adequação das empresas na produção de itens e controles de 

processos, como por exemplo a ANVISA, ANA, MAPA, ANATEL, ANEEL, entre 

outros. Os laboratórios que avaliam a conformidade de produtos ou processos e 

que estão reconhecidos por órgãos competentes se beneficiam devido a conquista 

de um mercado amplo no país. 

No âmbito internacional, considerando que a existência de sistemas 

confiáveis de metrologia, normalização e acreditações é indispensável para as 

trocas comerciais, os organismos que avaliam laboratórios tem como uma das 

exigências a participação satisfatória em EPs. Este requisito é obrigatório na rotina 

de organizações que buscam sua qualificação e um reconhecimento de 

competência de terceira parte (THOLEN, 2011). 

Como parte da aplicação de indicadores e índices de qualidade nos 

laboratórios, a garantia da qualidade dos resultados passa por um controle interno, 

sendo o método mais utilizado na realização de ensaios, utilizando sistemas de 

medição diferentes, alternando condições ambientais e por meio de comparações 

dos resultados obtidos entre técnicos diferentes. 

O controle interno da qualidade realizado pelos laboratorios é importante 

para a garantia periódica dos resultados, entretanto não é suficiente para 

demonstrar sua competência técnica pelos seguintes motivos: 

a) o laboratório pode fazer uso de equipamentos com erros de medição 

não corrigidos; 

b) as condições ambientais podem não atender mais os critérios para 

realizar determinados ensaios, estabelecidos por normas; 
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c) as metodologias aplicadas podem estar desatualizadas; 

d) pode ocorrer a execução incorreta de avaliações por parte de seu corpo 

técnico. 

 

Desta forma, é necessário que organismos externos, tais como os 

provedores, avaliem de forma independente os resultados de um ou diversos 

participantes. Esta necessidade é atendida por meio da participação em programas 

regulares de EP. 

Ao participar destes programas de EP, os laboratórios comparam seus 

resultados com referências definidas por um provedor independente que utiliza 

valores designados e caso o desempenho do laboratório seja satisfatório, isso 

confirma a confiança de que opera de acordo com requisitos pré estabelecidos. 

  

2.2 A IMPORTÂNCIA DOS ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA 

 

As atividades de EP afetam positivamente a qualidade dos serviços de 

ensaio e calibração dos laboratórios. O desenvolvimento destas atividades teve 

início na década de 1970, em institutos de pesquisa e normalização tais como o 

National Bureau of Standards (NBS) dos Estados Unidos (atual National Institute of 

Standards and Technology, NIST). 

Com a necessidade crescente de monitorar a qualidade dos serviços 

prestados, o guia ISO GUIDE 43 foi implementado no ano de 1984 para organizar 

as etapas de um programa de comparações interlaboratoriais, bem como definir a 

responsabilidade de um provedor independente para tratar os resultados dos 

participantes e avaliar o desempenho destes por meio de técnicas estatísticas 

adequadas. 

Os benefícios das avaliações externas da qualidade (AEQs) promovidas 

com maior frequência na área de saúde humana foram expandidos para outros 

segmentos de avaliação da conformidade. A ISO GUIDE 43 foi revisada e dividida 

em duas partes no ano de 1997, sendo que a primeira trata do planejamento e 

execução de comparação interlaboratoriais. Na segunda parte são definidos os 

critérios para participação dos laboratorios nessas atividades. 
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Em função da necessidade dos organismos acreditadores estabelecerem a 

exigência de participação dos laboratorios nos EPs, a ISO GUIDE 43 foi revisada e 

em 2010 modificada para a condição de norma técnica, denominada como ISO/IEC 

17043. Esta mudança implicou na adequação dos provedores visando o 

cumprimento de requisitos para a sua própria acreditação sendo este categorizado 

como um OAC, da mesma forma que os laboratórios. 

Em diversos países, os organismos de acreditação possuem processos 

estruturados para a avaliação de OACs, garantindo confiança para as avaliações de 

conformidade (NIST, 2005). Instituições como a American Association for 

Laboratory Accreditation (A2LA), Comité français d'accréditation (COFRAC), United 

Kingdom Accreditation Service (UKAS), China National Accreditation Service for 

Conformity Assessment (CNAS), National Association of Testing Authorities, 

Australia (NATA), demonstram a competência necessária por meio do atendimento 

a norma ISO/IEC 17011. 

No contexto brasileiro, a CGCRE decidiu planejar a partir do ano de 2006 

um programa para acreditação de provedores de EP, sendo que em 2009 houve o 

início de um projeto piloto com organizações postulantes, resultando na acreditação 

de doze provedores, em 2011. Apesar do esforço considerável da CGCRE para 

desenvolver provedores no Brasil, Moura (2014) destaca que a demanda nacional 

ainda não é suprida, devido a existência de poucos OACs para diversas áreas de 

atividades dos laboratórios. 

 

2.3 LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE TECNOLÓGICO 

 

Atualmente as exigências de participação em atividades de EP encontram-

se em todas as áreas de calibração e ensaios, nos mais diversos setores da 

economia. No que se refere aos ensaios de baterias, foi realizada uma procura por 

provedores de EP, sendo pesquisados organismos nacionais de acreditação e 

organizações, pela internet. A pesquisa utilizou palavras-chave, tais como: 

a) comparação interlaboratorial de baterias (interlaboratory comparison in 

batteries); 

b) programa interlaboratorial de baterias (interlaboratory program in 

batteries); 
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c) verificação da qualidade externa em baterias (external quality 

assessment in batteries); 

d) estudo de avaliação laboratorial em baterias (laboratory evaluation 

study in batteries); 

e) ensaio de proficiência em baterias (proficiency testing in batteries). 

 

O trabalho de busca por informações acerca de programas de EP em 

baterias abrangeu também os principais bancos de dados de provedores e 

organizações internacionais que tratam do tema baterias, sendo associações, 

organismos de acreditação, fabricantes e organizações normalizadoras. 

As principais organizações consultadas foram: 

a) o EPTIS (European Proficiency Testing Information), que possui 

cadastros de provedores da Europa, das Américas e da Austrália; 

b) organismos de acreditação das doze maiores economias, a exemplo do 

UKAS (Inglaterra), A2LA (Estados Unidos), CNAS (China), DAKKS 

(Alemanha) e NATA (Austrália). Os bancos de dados totalizam 281 

provedores acreditados conforme a norma ISO/IEC 17043; 

c) o INMETRO, onde há seus próprios programas de EP disponíveis e a 

CGCRE, que possui atualmente 16 provedores acreditados; 

d) grupos de trabalho das organizações normalizadoras, tais como a 

ABNT, IEC, IEEE, ISO e JIS; 

e) associações que tratam do tema baterias, tais como a SAE (Society of 

Automotive Engineers) nos Estados Unidos; 

f) sistemas gerias de busca pela internet, de organizações como Google e 

Microsoft. 

 

A (TABELA 1) possui informações a respeito dos principais organismos de 

acreditação, nos quais a CGCRE pertence. Da mesma forma que os laboratórios de 

ensaio e calibração, a tendência é que todas as procuras relacionadas a programas 

e provedores de EP estejam centralizadas nos endereços eletrônicos dos 

organismos acreditadores. 
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TABELA 1: RELAÇÃO DOS PROVEDORES DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA PESQUISADOS NOS 
ORGANISMOS DE ACREDITAÇÃO DAS DOZE PRINCIPAIS ECONOMIAS MUNDIAIS 

 

PAÍS 
ORGANISMO DE 
ACREDITAÇÃO 

PROVEDORES 
ACREDITADOS 
ISO/IEC 17043 

INFORMAÇÕES 

China CNAS 52 www.cnas.org.cn 

Estados Unidos A2LA 33 www.a2la.org 

Rússia AAC 33 www.aac-analitica.ru 

Inglaterra UKAS 32 www.ukas.com 

Estados Unidos ANAB 20 www.anab.org 

França COFRAC 19 www.cofrac.fr 

Canadá CALA 19 www.cala.ca 

Alemanha DAKKS 17 www.dakks.de 

Brasil CGCRE 16 www.inmetro.gov.br 

Índia NABL 14 www.nabl-india.org 

Itália ACCREDIA 11 www.accredia.it 

Austrália NATA 11 www.nata.com 

Japão JAB 4 www.jab.or.jp 

FONTE: Adaptado de ILAC (2017) e IMF (2016) 

 

Cabe ressaltar que nos processos atuais de produção de baterias 

desenvolvidos pelos principais fabricantes há somente a aplicação de controles 

internos da qualidade, tais como a gestão de recursos para o monitoramento e 

medição (ISO 9001, item 7.5.1), a análise de sistemas de medição e o controle 

estatístico de processo, sem a aplicação de mecanismos externos de desempenho. 

Após todas as consultas realizadas, até o momento da emissão deste 

documento não foram encontradas referências de provedores para o serviço ou de 

comparações interlaboratoriais, mesmo que pontuais, na área de baterias. A 

inexistência de EPs em baterias reforça a necessidade de desenvolvimento deste 

documento. 

A avaliação da conformidade em baterias consiste na execução de diversos 

ensaios quantitativos e qualitativos, cujos limites para a aceitação ou reprovação de 

amostras são estreitos e podem provocar divergências entre os laboratórios 

executantes, mesmo que acreditados. 
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A proposta de desenvolver um programa de ensaio de proficiência (PEP) 

para este tipo de serviço objetiva harmonizar os ensaios em baterias, para avaliar 

periodicamente os OACs. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

3.1 ASPECTOS NORMATIVOS PARA ENSAIOS DE BATERIAS 

 

Segundo a norma NIT-DICLA-026 (INMETRO, 2016), são estabelecidos 

aspectos que devem ser considerados pelos laboratórios ao definir a parte 

significativa de seus escopos para fins de participação em atividades de ensaio de 

proficiência. O plano deve estar estruturado de acordo com os seguintes critérios: 

a) grandezas medidas, áreas de atividades, classes de ensaios e 

especialidades; 

b) métodos de ensaio e as técnicas analíticas ou de medição que utiliza, 

incluindo diferenças e grau de complexidade entre os métodos e 

técnicas; 

c) padrões, instrumentos de medição e materiais de referência que 

emprega; 

d) composição e estado físico da matriz do item de ensaio (sólido, líquido 

ou gasoso); 

e) faixa de medição, limite de detecção / quantificação e incerteza da 

medição; 

f) propriedades que são avaliadas e frequência de realização do ensaio. 

 

Ao desenvolverem programas de EP, os provedores devem levar em 

consideração as partes significativas dos escopos de seus participantes. Outro fator 

que os provedores devem observar é o tempo máximo para a participação de um 

laboratório em atividades de ensaio de proficiência, que segundo a NIT-DICLA-026 

(INMETRO, 2016) para laboratórios acreditados no Brasil em ensaios químicos em 

água é de um ano e para os demais de até quatro anos. 

Nos processos de avaliação da CGCRE no Brasil os laboratórios precisam 

demonstrar a participação em EPs, para a manutenção das suas condições de 

acreditados. 

Perante esta exigência, na prática, os provedores podem encontrar 

situações em que os custos e o tempo elevados para execução de uma 
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comparação interlaboratorial tornam o EP inviável, especialmente quando são 

programas voltados a grupos pequenos de participantes. No Brasil, por exemplo, 

são apenas três laboratórios acreditados pela CGCRE que possuem em seus 

escopos de serviços os ensaios de baterias. 

Ao avaliar os ensaios de baterias individualmente, sejam estes elétricos, 

magnéticos, mecânicos, ópticos ou térmicos, foram identificados três fatores 

importantes, a saber: as metodologias, a incerteza de medição e os critérios de 

aceitação dos resultados, sejam quantitativos ou qualitativos. Estes fatores são 

detalhados na sequência deste capítulo. 

 

3.1.1 Descrição das metodologias para a realização dos ensaios 

 

A análise das metodologias de ensaios em baterias baseiam-se no uso de 

normas técnicas de organizações como a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e a International Electrotechnical Commission (IEC). 

A escolha das normas da ABNT levou em consideração o fato dos grupos 

de trabalho de eletricidade (CB-03) e automotivo (CB-05) terem desenvolvidos no 

Brasil comissões de estudo de baterias estacionárias (CE-03:021.02) e automotivas 

(CE-05:106.05), que verificaram diversas normas e referências internacionais sobre 

o assunto. As referências bibliográficas das normas analisadas são evidências 

deste trabalho. 

As normas da IEC foram escolhidas devido a serem as referências para as 

normas brasileiras. A identificação das normas é a seguinte: 

a) para acumuladores chumbo-ácido estacionários utilizaram-se as normas 

ABNT NBR 14199 e ABNT NBR 14205; 

b) para baterias chumbo-ácido utilizadas em veículos automotores e 

motocicletas utilizaram-se a ABNT NBR 15940 e a ABNT NBR 15941; 

c) para baterias portáteis utilizou-se as normas IEC 61960 e IEC 62133. 
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3.1.2 Ensaios quantitativos: equação geral e incerteza de medição 

 

Os ensaios quantitativos objetivam um resultado a ser comparado com um 

limite de aceitação. Albertazzi e Souza (2008) descrevem as medições diretas 

como a indicação natural do valor do mensurando, a exemplo da medição de 

tensão elétrica em uma bateria, com um voltímetro. 

As medições indiretas envolvem duas ou mais medidas associadas a 

diferentes características do mensurando, como o ensaio de consumo de água em 

baterias, com os mensurandos massa, corrente elétrica e tempo. 

Um dos critérios para o uso da incerteza de medição em ensaios é 

apresentado no guia IEC GUIDE 115 (2015), onde é necessário comparar o 

resultado obtido com a faixa de incerteza e um limite. A (FIGURA 3) demonstra a 

comparação de quatro resultados de medição com um limite de aceitação, 

considerando as incertezas de medição.  

 

FIGURA 3 – INCERTEZA DE MEDIÇÃO CALCULADA EM ENSAIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IEC GUIDE 115:2015 

A analisar os dois primeiros exemplos da (FIGURA 3), quando a 

probabilidade de que o resultado do ensaio seja inferior a 50% do limite de 

conformidade a uma especificação, o item ensaiado está aprovado. 
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Em alguns casos particulares de ensaios, onde os fatores críticos da 

execução do serviço estão controlados, tais como as condições ambientais, 

correções e incertezas de medição da calibração dos equipamentos minimizadas, 

automação da execução do ensaio e procedimentos que reduzam a incerteza 

devido a fatores humanos, não há necessidade de calcular a incerteza de medição 

para cada resultado. A comparação direta entre o valor obtido no ensaio e o limite 

especificado é suficiente para a decisão quanto aprovação ou reprovação do item. 

A norma ISO/IEC 17025 indica que o laboratório deve identificar todas as 

componentes de incerteza de medição e fazer uma estimativa razoável, com base 

em experiências anteriores, controles internos e externos da qualidade e validação 

de métodos. 

O guia para expressão da incerteza de medição (INMETRO, 2012) indica 

um fluxograma que envolve as etapas do cálculo, apresentado na (FIGURA 4). 

 

FIGURA 4: CÁLCULO DE INCERTEZA DE MEDIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: INTROGUM 2009 (INMETRO, 2012) 
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Para as etapas apresentadas no cálculo de incerteza de medição (FIGURA 

4), é importante ressaltar a correta avaliação dos seguintes fatores: 

a) as componentes da incerteza de medição, para a composição da função 

de medição; 

b) a indicação da distribuição de probabilidade adequada ao tipo de 

grandeza de entrada, a exemplo da distribuição normal ao analisar um 

certificado de calibração de um equipamento do laboratório. Para este 

exemplo utiliza-se o fator de abrangência k . 

c)  os coeficientes de sensibilidade que convertem cada grandeza de 

entrada em incertezas-padrão; 

d) a combinação das incertezas padrão; 

e) a obtenção do fator de abrangência k  a partir dos graus de liberdade 

efetivos veff , visando um nível de confiança elevado para a incerteza 

expandida de medição. 

 

A equação que resulta na incerteza expandida de medição  U  é a 

seguinte: 

2

2

1

2
.

dp

X
ckU i

N

i

i


        (1)
 

onde: 

k  : fator de abrangência utilizado para calcular a incerteza expandida, 

para um determinado nível de confiança (para os ensaios, de 95,45%); 

ic  : derivada parcial ou coeficiente de sensibilidade; 

iX  : grandeza de entrada para a componente de incerteza padrão; 

dp  : distribuição de probabilidade para a componente de incerteza padrão; 

 

Em alguns ensaios de baterias há medições não correlacionadas de 

diversas grandezas de entrada, a exemplo do ensaio de capacidade, onde há a 

corrente elétrica e o tempo. Nestes casos, Albertazzi e Souza (2008) indicam que é 

possível estimar a incerteza da medição por meio de uma equação geral, sendo: 
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onde: 

 Gu2
  : quadrado da incerteza combinada da grandeza a ser 

determinada por medição indireta; 

f  : função matemática contínua e derivável que relaciona G com 

as grandezas de entrada; 

iXf   : derivada parcial da função f  em relação à grandeza de entrada 

iX . Também denominado coeficiente de sensibilidade associado 

à grandeza de entrada iX ; 

 iXu    : incerteza padrão da i-ésima grandeza de entrada que está sendo 

combinada. 

 

Segundo o guia para a expressão da incerteza de medição (INMETRO, 

2012), ao identificar o fator de abrangência k  da incerteza padrão combinada, é 

necessário aplicar a equação de Welch-Satterthwaite para obter os graus de 

liberdade efetivos  veff  e comparar o resultado com o respectivo valor de 

coeficiente de Student, sendo: 
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      (3)
 

onde: 

 yuc  : incerteza padrão combinada; 

 yui  : incerteza padrão da grandeza de entrada y ; 

iv  : grau de liberdade relacionado a incerteza padrão da grandeza 

de entrada y . 
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Para ilustrar os princípios envolvidos na avaliação da incerteza em cada 

ensaio e para mostrar como as fontes comuns de incerteza podem ser analisadas 

na prática, são apresentadas a seguir equações que os laboratórios podem utilizar. 

Eles podem também adaptá-las conforme suas particularidades, sempre seguindo 

as recomendações do guia de incerteza de medição (INMETRO, 2012). 

 

3.1.3 Ensaios qualitativos: descrição de limites e especificação 

 

Na análise dos ensaios de baterias foram identificadas dez avaliações 

qualitativas, em que os provedores podem utilizar em seus programas de EP. 

Do ponto de vista da qualidade de produtos, Montgomery (2014) aponta 

para as terminologias “conforme” e “não conforme”, sendo estas características 

denominadas atributos. Ele indica três tipos de controles representados 

graficamente, sendo o controle para frações não conformes, o controle de itens não 

conformes e o controle de não conformidades por unidade. Desta forma, avaliações 

de desempenho de participantes podem ser demonstradas pelos provedores na 

forma gráfica, por atribuição. 

Outra abordagem das avaliações por atributos é dada por Bashkansky e 

Turetsky (2016), em que o nível de dificuldade de alguns ensaios qualitativos pode 

ser classificado e considerado pelos provedores em seus programas de EP, uma 

vez que os participantes devem possuir habilidades intrínsecas aos serviços. 

 

3.2 ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS 

 

Neste capítulo serão analisados os diferentes parâmetros a serem 

ensaiados em baterias, sendo um total de quinze ensaios elétricos e magnéticos. 

 

3.2.1 Capacidade 

 

O ensaio de capacidade consiste na aplicação de uma corrente de 

descarga constante e na medição do tempo que demora a tensão da bateria em 

atingir um valor denominado tensão de corte. 
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A equação que determina a capacidade é: 

 

tIC .         (4)
 

onde: 

C  : valor de capacidade, em ampere-hora (Ah); 

I  : valor de corrente constante utilizado no ensaio de descarga, em 

ampere (A); 

t  : é o tempo total da descarga expresso em hora (h); 

 

Na (FIGURA 5) é apresentada uma curva de tensão contra tempo para um 

ensaio de capacidade de uma bateria de chumbo-ácido de 12 V, realizado com 

corrente constante de 4,5 A para carga e de 2,25 A para descarga. O tempo de 

duração da descarga foi calculado a partir do momento de aplicação de corrente 

elétrica (t inicial) até a bateria atingir o denominado potencial de corte, no momento 

(t final). 

 

FIGURA 5: DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DO ENSAIO DE CAPACIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Ensaios realizados no laboratório de baterias do LACTEC (2017) 

 

As grandezas envolvidas neste ensaio são a corrente, a tensão e o tempo. 

Paralelamente, é necessário manter a temperatura constante, sendo esta uma 

grandeza correlacionada. 
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A incerteza expandida de medição para a capacidade  CU  é obtida pela 

seguinte equação: 

 

   IuttuIkUC

2222 ...       (5)
 

onde: 

k   : fator de abrangência para um determinado nível de confiança (para os 

ensaios, de 95,45%); 

I   : coeficiente de sensibilidade, sendo a derivada parcial da capacidade 

 C  em relação a grandeza de entrada  t , sendo: tC  ; 

u   : incertezas padrão obtidas a partir do tempo  t  e da corrente  I ; 

t   : coeficiente de sensibilidade, sendo a derivada parcial da capacidade 

 C  em relação a grandeza de entrada  I , sendo: IC  . 

 

A equação da incerteza padrão obtida a partir da grandeza de entrada 

corrente  Iu  é dada por: 

 

  222

esprescal IIIIu         (6)
 

onde: 

calI   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de corrente, sendo a divisão da incerteza expandida do ponto 

calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: certcert kU ; 

resI   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de corrente, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 
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espI   : é a contribuição devido à especificação do sistema de medição de 

corrente (declarada pelo fabricante) ou à deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva . 

 

A equação da incerteza padrão obtida a partir da grandeza de entrada 

tempo  tu  é dada por: 

 

  222222

esprescalesprescal VVVttttu      (7)
 

onde: 

calt   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de tempo, sendo a divisão da incerteza expandida do ponto 

calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: certcert kU ; 

rest   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de tempo, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 

espt   : é a contribuição devido a especificação do sistema de medição de 

tempo (declarada pelo fabricante) ou a deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva . 

calV   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de tensão, sendo a divisão da incerteza expandida do ponto 

calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: certcert kU ; 
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resV   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de tensão, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 

espV   : é a contribuição devido a especificação do sistema de medição de 

tensão (declarada pelo fabricante) ou a deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva . 

 

Em alguns ensaios, onde há necessidade da correção da temperatura 

média obtida do eletrólito para uma temperatura de referência, o cálculo da 

incerteza para capacidade possui as seguintes alterações: 

 

a) o cálculo da capacidade para a temperatura de referência  trC  é: 

 trtmK

C
C tm

tr



1

       (8)
 

onde: 

trC   : resultado da capacidade à temperatura de referência do ensaio, em 

Ah; 

tmC   : resultado da capacidade à temperatura média real do ensaio, em 

Ah; 

K     : coeficiente de temperatura para a capacidade, conforme o regime de 

descarga; 

tm     : temperatura média real obtida no ensaio, em °C; 

tr     : temperatura de referência do ensaio. 

 

b) a equação da incerteza expandida de medição para a capacidade obtida 

na temperatura de referência é dada inicialmente por: 
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22

... 




























 tm

m

tr

Ctm

tm

tr

tr u
T

C
u

C

C
kCU     (9)

 

onde: 

k       : fator de abrangência para um determinado nível de confiança (para 

os ensaios, de 95,45%); 

tmtr CC    : é a derivada da equação da capacidade para a temperatura 

de referência em relação à capacidade para a temperatura média real do ensaio; 

mtr TC    : é a derivada da equação da capacidade para a temperatura de 

referência em relação a temperatura média real do ensaio; 

tmu   : é a incerteza padrão referente a temperatura média obtida. 

 

c) ao realizar a derivação da equação da capacidade observa-se: 

 

 trtmKC

C

tm

tr








.1

1
       (10) 

 

d) a seguir é apresentada a equação para obtenção da incerteza 

expandida para a temperatura medida. 

 

  222
. esprescal tttktmU        (11)

 

onde: 

calt   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de temperatura, sendo a divisão da incerteza expandida do 

ponto calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: 

certcert kU ; 
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rest   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de temperatura, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição 

de probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 

espt   : é a contribuição devido a especificação do sistema de medição de 

temperatura (declarada pelo fabricante) ou a deriva (diferença entre as correções 

da indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por 

meio da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de 

probabilidade retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva . 

 

As normas utilizadas como referências para a aplicação deste ensaio são a 

ABNT NBR 15940, ABNT NBR 15941, ABNT NBR 14199, ABNT NBR 14205, IEC 

61960 e IEC 62133. 

 

3.2.2 Reserva de capacidade 

 

A reserva de capacidade é o tempo que uma bateria plenamente carregada 

deve manter uma descarga com corrente constante de 25 A, até que a tensão entre 

seus terminais atinja o potencial de corte. O resultado é comparado com a 

especificação do fabricante apresentada no rótulo da bateria. 

O valor que determina a reserva de capacidade  RC  é: 

 

)(tUtRC         (12)
 

onde: 

t     : valor do tempo do ensaio, em minutos (min); 

)(tU   : incerteza expandida de medição do tempo, em minutos (min). 
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A incerteza de medição para o ensaio é dada pela incerteza na 

determinação deste tempo segundo: 

 

  22222
ItetttktU esprescal       (13)

 

onde: 

calt   : é a contribuição de incerteza determinada a partir do certificado de 

calibração do sistema de medição de tempo, sendo a divisão da incerteza 

expandida do ponto calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  

correspondente, ou: certcert kU ; 

rest   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de tempo, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 

espt   : é a contribuição devido à especificação do sistema de medição de 

tempo (declarada pelo fabricante) ou à deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva ; 

te   : é a contribuição devido à variação da temperatura durante o ensaio; 

I   : é a contribuição devido à variação da corrente durante o ensaio. 

 

A relevância das contribuições referentes a temperatura e corrente devem 

ser analisadas pelo laboratório, podendo ser ou não excluídas do cálculo. 

A norma utilizada como referência para a aplicação deste ensaio é a ABNT 

NBR 15940. 
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3.2.3 Corrente de partida a frio 

 

O ensaio consiste em avaliar o tempo em que uma bateria plenamente 

carregada, numa temperatura específica, de por exemplo -18 °C, deve manter uma 

descarga com corrente constante, até que a tensão entre seus terminais atinja o 

potencial de corte. 

 

O resultado deste ensaio é o tempo que a bateria suportou essa descarga 

nessa temperatura, sendo: 

 

)(tUtCCA         (14)
 

onde: 

t     : valor do tempo do ensaio, em segundos (s); 

)(tU   : incerteza expandida de medição do tempo, em segundos (s). 

 

As componentes de incerteza de medição para o ensaio de corrente de 

partida a frio são as mesmas do ensaio de reserva de capacidade, sendo aplicáveis 

as equações (12) e (13), pois em ambos os casos a grandeza medida é tempo e os 

ensaios são similares, descarga com corrente constante. 

A grandeza tempo é o objetivo dos dois ensaios e da mesma forma, as 

contribuições referentes a temperatura, a tensão e corrente devem ser analisadas 

pelo laboratório, podendo ou não ser excluídas do cálculo. 

As normas utilizadas como referências para a aplicação deste ensaio são: 

ABNT NBR 15940, ABNT NBR 15941 e IEC 62133. 

 

3.2.4 Consumo de água 

 

Este ensaio tem por objetivo medir a perda de água da bateria. O consumo 

de água é definido pela razão entre a variação de peso da bateria e sua 

capacidade, após a bateria ter sido submetida a um regime de carga com tensão 
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constante por um período pré determinado de tempo, em geral 21 dias, em 

condições de temperatura controlada, em geral de 40 ºC. 

 

O consumo de água  AC , em gramas por Ah, é determinado da seguinte 

forma: 

 

R

A
C

PP
C 21 

       (15)
 

onde: 

1P     : peso inicial da bateria carregada, em gramas (g); 

2P     : peso final da bateria após o teste, em gramas (g); 

RC     : valor da capacidade real obtida no ensaio de capacidade, 

executada previamente, em amperes-hora (Ah); 

 

 

A incerteza expandida de medição para o consumo de água é dada 

inicialmente por: 

 

 
22

2

2

1
21 














































RC

R

A

P

A

P

A

A u
C

C
u

P

C
u

P

C
kCU   (16)

 

onde: 

k       : fator de abrangência para um determinado nível de confiança (para 

os ensaios, de 95,45%); 

1PCA    : é a derivada do consumo de água em relação ao valor de peso 

inicial obtido; 

2PCA    : é a derivada do consumo de água em relação ao valor de peso 

final obtido; 
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1Pu , 
2Pu , 

RCu   : são as incertezas padrão referentes ao peso inicial, peso 

final e capacidade real, respectivamente. 

 

Ao avaliar os valores de peso inicial, a equação para obtenção da incerteza 

padrão combinada  1Puc  é expressa por: 

 

  2

1

2

1

2

11 espcal
PPPPu

resc        (17)
 

onde: 

cal
P1   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de massa, sendo a divisão da incerteza expandida do ponto 

calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: certcert kU ; 

res
P1   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de massa, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 

esp
P1   : é a contribuição devido a especificação do sistema de medição de 

massa (declarada pelo fabricante) ou a deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva . 

 

Ao avaliar os valores de peso final, a equação para obtenção da incerteza 

padrão combinada  2Puc  segue a mesma sequência dos valores de peso inicial, 

sendo: 

 

  2

2

2

2

2

22 espcal
PPPPu

resc        (18)
 

onde: 
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cal
P2   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de massa, sendo a divisão da incerteza expandida do ponto 

calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: certcert kU ; 

res
P2   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de massa, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 

esp
P2   : é a contribuição devido a especificação do sistema de medição de 

massa (declarada pelo fabricante) ou a deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva . 

A determinação da incerteza padrão combinada da capacidade real  Rc Cu  

está descrita no item 3.2.1 deste documento, especificamente nas equações (5), (6) 

e (7). 

As normas utilizadas como referências para a aplicação deste ensaio são a 

ABNT NBR 15940 e ABNT NBR 15941. 

 

3.2.5 Aceitação de carga 

 

Este ensaio visa avaliar a condição de aceitar corrente da bateria, que está 

relacionado com sua resistência interna. Experimentalmente, é o valor de corrente 

que a bateria aceita quando, após parcialmente descarregada, é submetida a carga 

com uma tensão constante, a uma temperatura pré estabelecida. Portanto o 

resultado deste ensaio é uma corrente. 

A indicação da corrente de aceitação de carga  ACI  é expressa por: 

 

)(IUIIAC         (19)
 

onde: 
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I     : valor da corrente obtida ensaio, em ampere (A); 

)(IU   : incerteza expandida de medição da corrente, em ampere (A). 

 

A incerteza de medição para a corrente de aceitação de carga é calculada 

por: 

 

  22222
VteIIIkIU esprescal      (20)

 

onde: 

calI   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de corrente, sendo a divisão da incerteza expandida do ponto 

calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: certcert kU ; 

resI   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de corrente, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 

espI   : é a contribuição devido à especificação do sistema de medição de 

corrente (declarada pelo fabricante) ou à deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva ; 

te   : é a contribuição à incerteza no valor da corrente devido à incerteza 

no valor da temperatura do ensaio; 

V   : é a contribuição à incerteza no valor da corrente devido à incerteza 

no valor da tensão durante o ensaio. 

 

Da mesma forma que os ensaios de reserva de capacidade e descarga 

rápida, as contribuições referentes a temperatura e tensão devem ser analisadas 

pelo laboratório, podendo ou não ser excluídas do cálculo. 
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A norma utilizada como referência para a aplicação deste ensaio é a ABNT 

NBR 15940. 

 

3.2.6 Retenção de carga ou auto descarga 

 

O ensaio de retenção de carga consiste em carregar a bateria e mantê-la 

desligada em circuito aberto por um longo período de tempo, por exemplo um mês. 

Durante o intervalo de tempo, a bateria também é exposta a condições ambientais 

extremas, por exemplo a temperatura de (40 ± 1) °C. Após este tempo a bateria é 

submetida a um ensaio de capacidade. 

O valor da capacidade deve ser superior ao valor pré determinado, sendo 

este o parâmetro final do ensaio. Os cálculos para obtenção da capacidade e de 

sua incerteza de medição são indicadas nas equações (4), (5), (6) e (7). 

As normas utilizadas como referências para a aplicação deste ensaio são a 

ABNT NBR 15940, ABNT NBR 15941, ABNT NBR 14199, ABNT NBR 14205 e IEC 

61960. 

 

3.2.7 Adequação a flutuação 

 

Este ensaio tem como objetivo avaliar a variação de tensão entre diferentes 

elementos de uma mesma bateria por um longo período de tempo, em flutuação ou 

circuito aberto. No período de ensaio a temperatura ambiente deverá permanecer 

dentro de limites específicos, diferentes para cada norma. 

A adequação a flutuação é obtida a partir da seguinte equação:  

 

)( VUVVAF        (21)
 

onde: 

V         : diferença de tensão, em volt (V); 

)( VU    : incerteza expandida de medição da diferença de tensão, em volt 

(V). 
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A incerteza de medição para o ensaio segue a mesma sequência de 

cálculos do ensaio de capacidade, equações (4), (5), (6) e (7). As normas utilizadas 

como referências para este ensaio são a ABNT NBR 14199 e a ABNT NBR 14205. 

 

3.2.8 Eficiência de recarga 

 

O objetivo deste ensaio é avaliar a quantidade de carga que efetivamente é 

armazenada na bateria. Para avaliar a habilidade de recarga, deve-se submeter a 

amostra a uma descarga seguindo as orientações de norma. 

Após o processo de descarga a bateria é recarregada em condições 

específicas de corrente, tempo e tensão. Após a recarga a bateria é submetida a 

um teste de capacidade para verificar a carga recebida na recarga. 

O critério para aceitação do ensaio é que a capacidade obtida seja superior 

a um valor pré estabelecido. 

As equações que determinam a incerteza do ensaio de capacidade são as 

de número (4), (5), (6) e (7). A norma utilizada como referência para a aplicação 

deste ensaio é a ABNT NBR 14205. 

 

3.2.9 Desempenho (durabilidade) 

 

Este ensaio tem por objetivo avaliar a perda de capacidade da bateria 

quando submetida a ciclagem, se suporta diversos ciclos de carga e descarga em 

intervalos de tempo pré estabelecidos. Para isso é avaliada a capacidade real após 

um número pré determinado de ciclos. 

As normas para o ensaio de desempenho de baterias estabelecem critérios 

para aceitação e classificação dos produtos. Ao avaliar as diferentes condições de 

ensaio das normas, o parâmetro de capacidade é o que define o desempenho das 

baterias. 

As equações que determinam a incerteza para o ensaio de capacidade são 

as de número (4), (5), (6) e (7). 

Além da capacidade, é necessário que os laboratórios avaliem a influência 

que a tensão, a corrente e a temperatura possuem individualmente no 

desempenho, podendo inserir no cálculo de incerteza. 
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As normas utilizadas como referências para este ensaio são: ABNT NBR 

15940, ABNT NBR 15941, ABNT NBR 14199, ABNT NBR 14205 e IEC 61960. 

 

3.2.10 Queda de tensão nas interligações 

 

Este ensaio consiste em avaliar a queda de tensão entre bornes de baterias 

diferentes, interligadas por conectores como apresentado na (FIGURA 6), quando 

circula um corrente reestabelecida pelo barramento.   

 

FIGURA 6: BARRA DE INTERLIGAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ABNT NBR 14205 (2011) 

 

O resultado do ensaio é expresso por: 

)( VUVVINT        (22)
 

onde: 

V      : valor da diferença de tensão obtida no ensaio, em milivolt (mV); 

)(VU   : incerteza expandida de medição da tensão, em milivolt (mV). 

 

A incerteza de medição para o ensaio segue a mesma sequência de 

cálculos dos ensaios de adequação a flutuação, segundo a equação (21). As 
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normas utilizadas como referências para este ensaio e indicação dos critérios de 

aceitação são a ABNT NBR 14199 e a ABNT NBR 14205. 

 

3.2.11 Perda e recuperação de capacidade 

 

Este ensaio de perda de capacidade visa confirmar se a bateria consegue 

recuperar seu valor de capacidade após um período longo de tempo em circuito 

aberto, onde há perda da capacidade. A recuperação consiste em recarregar a 

bateria e verificar se o limite superior de capacidade é atingido. A sequência dos 

ensaios é a seguinte: 

a) aplicar o ensaio de capacidade com a bateria carregada; 

b) em circuito aberto, aguardar um intervalo de tempo estabelecido por 

norma, em temperatura controlada; 

c) aplicar novamente o ensaio de capacidade, sem recarregar a bateria, 

calcular a diferença da capacidade inicial com a final e comparar com o 

critério de aceitação estabelecido em norma; 

d) aplicar novamente o carregamento completo na bateria e realizar o 

ensaio de capacidade; 

e) comparar o valor de capacidade inicial da primeira carga com o último 

valor e comparar com o critério estabelecido em norma. 

Os laboratórios devem considerar as variações de tensão, corrente e 

temperatura no ensaio, onde aplicável, para a composição da incerteza de 

medição. Os requisitos para o ensaio de capacidade estão apresentados no item 

3.2.1 deste documento, sendo aplicáveis as equações (3), (4), (5), (6) e (7). A 

norma utilizada como referência para a aplicação deste ensaio é a IEC 61960. 

 

3.2.12 Resistência interna e corrente de curto-circuito 

 

O ensaio consiste em comparar os valores de corrente de curto-circuito e 

resistência interna reais com as especificações dos fabricantes. Esta informação é 

necessária para o dimensionamento de proteções a serem aplicadas nos produtos 

que utilizam estas baterias. 
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O ensaio é realizado da seguinte forma: 

a) realizar o carregamento da bateria conforme estabelecido em norma; 

b) aplicar a montagem para os dois ensaios conforme a (FIGURA 7); 

 

FIGURA 7: ESQUEMA DE MONTAGEM PARA OS ENSAIOS DE CORRENTE DE CURTO-

CIRCUITO E RESISTÊNCIA INTERNA CC 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ABNT NBR 14205 (2011) 

 

c) descarregar os elementos ou monoblocos com uma corrente constante 

e por um periodo inicial estabelecido em norma; 

d) registrar os valores de tensão e corrente na bateria; 

e) descarregar novamente os elementos ou monoblocos com uma corrente 

constante e por um periodo inicial estabelecido em norma; 

f) registrar novamente os valores de tensão e corrente na bateria, 

formando um segundo conjunto de dados; 

g) aplicar as seguintes fórmulas para a obtenção dos valores de corrente 

de curto-circuito e resistência interna: 

 

   

ba

abba

CC
VV

IVIV
I






..
      (23)
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       (24)
 

 

onde: 

aV     : tensão inicial da bateria, após descarga, em volts (V); 

bV     : tensão final, após recarga, em volts (V); 

aI     : corrente inicial da bateria, após descarga, em amperes (A); 

bI     : corrente final, após recarga, em amperes (A). 

 

h) comparar os resultados das equações (23) e (24) com o informado pelo 

fabricante da bateria, e estabelecer o resultado com base no critério de 

aprovação especificado por norma, que por exemplo para a NBR 14205 

é de até 10%. 

 

Para a corrente de curto-circuito, a incerteza de medição  ccIU  é obtida 

pela seguinte equação: 
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kIU      (25)

 

onde: 

k       : fator de abrangência para um determinado nível de confiança (para 

os ensaios, de 95,45%); 

VIcc    : é a derivada da corrente de curto-circuito em relação ao valor de 

tensão elétrica; 

IIcc    : é a derivada da corrente de curto-circuito em relação ao valor de 

corrente elétrica; 

Vu , Iu   : são as incertezas padrão referentes tensão elétrica e corrente 

elétrica, respectivamente. 
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A equação da incerteza padrão obtida a partir da grandeza de entrada 

corrente  Iu  é dada por: 

 

  222

esprescal IIIIu         (26)
 

onde: 

calI   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de corrente, sendo a divisão da incerteza expandida do ponto 

calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: certcert kU ; 

resI   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de corrente, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 

espI   : é a contribuição devido à especificação do sistema de medição de 

corrente (declarada pelo fabricante) ou à deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva . 

 

A equação da incerteza padrão obtida a partir da grandeza de entrada 

tensão  Vu  é dada por: 

 

  222

esprescal VVVVu         (27)
 

onde: 

calV   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de tensão, sendo a divisão da incerteza expandida do ponto 

calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: certcert kU ; 
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resV   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema de 

medição de tensão, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou   32resolução ; 

espV   : é a contribuição devido a especificação do sistema de medição de 

tensão (declarada pelo fabricante) ou à deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:  3çãoespecifica    ou   3deriva . 

 

A incerteza expandida de medição para a resistência interna  inR   é dada 

inicialmente por: 
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onde: 

k       : fator de abrangência para um determinado nível de confiança (para 

os ensaios, de 95,45%); 

VRin    : é a derivada da resistência interna em relação ao valor de 

tensão elétrica; 

IRin    : é a derivada da resistência interna em relação ao valor de 

corrente elétrica; 

Vu , Iu   : são as incertezas padrão referentes a resistência interna, tensão 

elétrica e corrente elétrica, respectivamente. 

 

As incertezas padrão para tensão e corrente elétrica tratadas nas equações 

(27) e (28) do ensaio de corrente de curto-circuito são as mesmas para a 

resistência elétrica. 
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3.2.13 Carga prolongada 

 

O ensaio de carga prolongada, que conforme a norma IEC 62133 é 

denominada carga continua a tensão constante, possui como requisito a aplicação 

de tensão continua durante um longo período de tempo (sete dias). O critério para 

aceitação é a não explosão da bateria. 

Neste caso, o resultado indicado no relatório de ensaio do laboratório é 

qualitativo, sendo desnecessário o cálculo de incerteza de medição. 

 

3.2.14 Curto-circuito externo 

 

Consiste na aplicação de curto-circuito nos terminais positivo e negativo da 

bateria visando identificar possível explosão. 

O critério para aceitação da amostra é qualitativo, de ausência de explosão, 

sendo desnecessário informar qualquer valor obtido e respectiva incerteza de 

medição. 

A norma utilizada como referência para a aplicação deste ensaio é a IEC 

62133. 

 

3.2.15 Sobrecarga 

 

Para a execução deste ensaio a bateria é submetida a condições de carga 

e de tempo acima do especificado pelo fabricante. O critério para aceitação deste 

ensaio qualitativo é a ausência de explosão e a norma utilizada como referência é a 

IEC 62133. 

 

3.3 ENSAIOS MECÂNICOS, ÓPTICOS E TÉRMICOS 

 

3.3.1 Inspeção visual 

 

As baterias devem apresentar em seu rótulo um conjunto de informações 

que facilitam a identificação do fabricante, informações para afins de desempenho e 

segurança, sejam elas de origem nacional ou importadas. Este ensaio é qualitativo 
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e depende da percepção do executor do serviço. É importante o uso de um 

checklist para a conferência e a coleta dos dados originais do serviço. 

As normas utilizadas como referências para a aplicação deste ensaio são a 

ABNT NBR 15940 e ABNT NBR 15941. 

 

3.3.2 Inspeção dimensional e de peso 

 

As dimensões das baterias, assim como seu peso, são comparados com as 

especificações do fabricante e segundo suas aplicações. 

O peso líquido, em quilogramas, deve ser medido como a bateria é 

comercializada, sem embalagens e acessórios. 

A equação que define o resultado para as dimensões é a seguinte: 

 

)( OOR CUCC         (29)
 

onde: 

OC     : valor do comprimento obtido no ensaio realizado, em milímetros 

(mm); 

)( OCU   : incerteza expandida de medição do comprimento, em milímetros 

(mm). 

 

A incerteza de medição para o comprimento é dada por: 

 

  222
. esprescalR CCCkCU        (30)

 

onde: 

calC   : é a contribuição à incerteza do comprimento determinada a partir 

do certificado de calibração do sistema de medição de comprimento, sendo a 

divisão da incerteza expandida do ponto calibrado  certU  pelo fator de abrangência 

 certk  correspondente, ou: certcert kU ; 
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resC   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema 

de medição de comprimento, sendo a divisão da metade da resolução pela 

distribuição de probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 

espC   : é a contribuição devido à especificação do sistema de medição de 

comprimento (declarada pelo fabricante) ou à deriva (diferença entre as correções 

da indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por 

meio da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de 

probabilidade retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva . 

 

A equação que define o resultado para a pesagem é a seguinte: 

 

)( OOR MUMM         (31)
 

onde: 

OM     : valor da massa obtida no ensaio realizado, em gramas (g); 

)( OMU   : incerteza expandida de medição do comprimento, em milímetros 

(mm). 

 

A incerteza de medição para a pesagem é dada por: 

 

  222
. esprescalR MMMkMU       (32)

 

onde: 

calC   : é a contribuição determinada a partir do certificado de calibração do 

sistema de medição de massa, sendo a divisão da incerteza expandida do ponto 

calibrado  certU  pelo fator de abrangência  certk  correspondente, ou: certcert kU ; 

resC   : é a contribuição devido a resolução finita do indicador do sistema 

de medição de massa, sendo a divisão da metade da resolução pela distribuição de 

probabilidade retangular, ou:   32resolução ; 
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espC   : é a contribuição devido à especificação do sistema de medição de 

massa (declarada pelo fabricante) ou à deriva (diferença entre as correções da 

indicação obtidas no certificado de calibração atual e anterior). É calculada por meio 

da divisão do valor de especificação (ou deriva) pela distribuição de probabilidade 

retangular, sendo:   3çãoespecifica    ou   3deriva . 

 

As normas utilizadas como referências para a aplicação deste ensaio são a 

ABNT NBR 15940 e ABNT NBR 15941. 

 

3.3.3 Estanqueidade e proteção contra ignição 

 

O ensaio de estanqueidade consiste em avaliar a condição de vedação da 

bateria, sendo aplicável para as baterias do tipo ventiladas. 

Para o ensaio é necessário vedar o respiro, retirar um dos bujões ou 

tampões e fixar o sistema de aplicação de pressão, podendo ser com ar 

comprimido ou nitrogênio. 

A (FIGURA 8) apresenta um sistema de geração da pressão, composto de 

um compressor, mangueira e conexão para a bateria. 

 

FIGURA 8: SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO PARA O ENSAIO DE ESTANQUEIDADE 

 

 

  

  

  

 

 

 

FONTE: Ensaios realizados no laboratório de baterias dos Institutos LACTEC (2017) 
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A aplicação de pressão deve ser constante e por um determinado período 

de tempo, por exemplo uma pressão positiva de 20 kPa por 10 s, com variações 

acima de 1 kPa. O resultado do ensaio da amostra é considerado conforme caso 

não possua nenhum ponto de vazamento. O item é considerado não conforme se a 

pressão variar mais de 1 kPa num tempo de 10 segundos. 

Na avaliação da proteção contra ignição interna causada por centelha 

externa, a amostra é colocada em uma câmara a prova de explosão, sendo 

submetida a aplicação de centelhas em um ambiente com gás. O critério para 

aceitação do ensaio é a válvula não permitir a passagem de centelha. 

Os ensaios qualitativos possuem como normas de referência a ABNT NBR 

14199, ABNT NBR 14205, ABNT NBR 15940 e ABNT NBR 15941. 

 

3.3.4 Resistência a vibração 

 

O ensaio de resistência à vibração avalia a habilidade da bateria de manter 

seus valores de tensão e corrente de descarga quando submetida a vibração entre 

seus terminais e não apresentar vazamento de eletrólito. 

A montagem do dispositivo para aplicar a vibração deve simular as 

condições reais de uso das baterias, sendo que para uma bateria de chumbo-ácido 

utilizada em veículos automotores de quatro rodas, os critérios para o tempo (t), em 

segundos, para a aceleração, em metros por segundo ao quadrado e para a 

frequência, em Hertz, são os seguintes: 

C20 < 100 Ah: t = 2 h, a = 30 m/s2 e f = (30 ± 2) Hz; 

C20 ≥ 100 Ah: t = 20 h, a = 60 m/s2 e f = (30 ± 2) Hz; 

 

Para a aprovação das amostras ensaiadas, os critérios para este ensaio 

qualitativo do tipo passa / não passa são os seguintes: 

(a) Ausência de vazamento de eletrólito, manutenção da corrente e da 

tensão durante o ensaio; 

(b) a tensão entre os terminais da bateria após 60 s de descarga finalizada 

a vibração deve ser maior ou igual a um valor pré estabelecido, em 

geral de 7,2 V para baterias de 12 V. 
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3.3.5 Retenção de eletrólito 

 

Este ensaio verifica a estanqueidade da bateria perante inclinações de 45 ° 

em todas as direções. A bateria deve ser inclinada a um ângulo de 45 ° por um 

determinado tempo, para fins de identificação de vazamentos. A ausência de 

vazamentos indica a conformidade com o requisito do ensaio qualitativo. 

O vazamento é verificado visualmente, com o auxílio de papel em alguns 

casos. As normas utilizadas como referências para a aplicação deste ensaio são a 

ABNT NBR 15940 e ABNT NBR 15941. 

 

3.3.6 Queda livre 

 

O ensaio consiste em submeter uma bateria a uma queda sobre uma 

superfície de concreto, desde uma altura de 1 m, para identificar partes danificadas 

ou soltas. A ausência de avarias indica a conformidade com o requisito. 

A norma usada como referência para este ensaio qualitativo é a IEC 62133. 

 

3.3.7 Stress a temperatura alta 

 

O objetivo deste ensaio é verificar a resistência da bateria ao stress 

térmico. O ensaio qualitativo de stress a alta temperatura possui como referência as 

normas IEC 61960 e IEC 62133, com os seguintes requisitos: 

a) Colocar a amostra em um meio térmico pré estabilizado a uma 

temperatura elevada (70 ± 2) °C, durante um período de tempo 

controlado (de 7 horas); 

b) Avaliar se não há deformações físicas devido à expansão interna de 

componentes ou vazamentos. 

 

3.3.8 Ciclagem térmica e abuso térmico 

 

O ensaio de ciclagem térmica possui a particularidade de expor as 

amostras a diversos valores crescentes e decrescentes de temperatura, durante 

intervalos variados de tempo, visando identificar se não há explosão, fogo ou 
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vazamento. A (FIGURA 9) indica as variações a que as baterias são submetidas em 

uma câmara térmica com rampas de temperatura controladas. 

 

FIGURA 9: ENSAIO DE CICLAGEM TÉRMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IEC 62133 (2012) 

 

Após a descrição dos ensaios, a partir do próximo capítulo são 

apresentadas as metodologias para o planejamento e execução de ensaios de 

proficiência nos diferentes tipos de baterias, de forma agrupada.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS PARA O ENSAIO DE PROFICIÊNCIA 

 

4.1 PLANEJAMENTO 

 

Ao realizar o planejamento de programas de EP, o provedor deve identificar 

todos os processos que afetam diretamente a qualidade do serviço, assegurando 

que seu sistema de gestão seja, de fato, aplicado. 

Cabe destacar as seguintes etapas que um provedor deve planejar para a 

realização de ensaios em baterias: 

a) Definir os métodos a serem aplicados ao programa e decidir quanto a 

viabilidade de aplicá-los; 

b) Descrever os materiais a serem utilizados como itens de EP; 

c) Selecionar subcontratados competentes, sendo laboratórios, 

produtores de amostras e incluindo especialistas ou grupo consultivo 

para subsidiar as opiniões do provedor; 

d) Identificar as fontes potenciais de erros na área do EP; 

e) Apontar ações quanto a confidencialidade, conluio entre participantes, 

bem como falsificação de resultados; 

f) Aplicar estudos de homogeneidade e estabilidade no itens de EP, onde 

aplicável e antes do início da rodada de comparação interlaboratorial; 

g) Estabelecer valores designados para a avaliação de desempenho dos 

participantes; 

h) informar os participantes quanto as regras do programa, incluindo mas 

não se limitando a programação, serviços subcontratados, prazos, 

amostras a serem enviadas, o que ensaiar e como enviar os resultados 

ao provedor; 

i) Agir rapidamente quando há problemas com os itens de EP, 

especialmente no processo de transporte e quando há perdas ou 

danos nos mesmos; 
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j) Analisar estatisticamente os resultados dos participantes; 

k) Elaborar um relatório que, além de atender a norma ISO/IEC 17043, 

contenha informações que facilitem a análise crítica dos resultados por 

parte dos participantes, sejam ações corretivas ou de melhorias em 

seus processos de avaliação da conformidade. 

 

4.2 DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSAIO 

 

No âmbito das normas técnicas aplicáveis a ensaios de baterias, algumas 

características são comuns para a aceitação de produtos. Estas informações foram 

pesquisadas e identificadas por meio da análise crítica de diversas normas, 

categorizando os ensaios de acordo com a classe, sendo de ordem elétrica, 

mecânica, térmica e óptica. 

Devido ao fato de não haver uma análise comparativa de ensaios para 

diferentes tipos de baterias especificados em normas técnicas, foram desenvolvidas 

as (TABELAS 2, 3 e 4), onde são apresentados os diferentes tipos de ensaios de 

baterias, classificados por categorias. 

As normas da ABNT citadas neste trabalho foram desenvolvidas pela 

comissão de estudo de baterias (CE-05:106.05) do comitê brasileiro automotivo da 

entidade (ABNT CB/05), tendo como referências bibliográficas normas técnicas de 

instituições reconhecidas como a BS, IEC, JIS e SAE. 

As normas utilizadas da IEC, para itens portáteis, foram desenvolvidas pelo 

comitê técnico número 35, de células primárias e baterias da instituição. 
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TABELA 2 –  ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS DE BATERIAS REFERENCIADOS EM 

  NORMAS TÉCNICAS – PARTE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017)  

CAPACIDADE
RESERVA DE 

CAPACIDADE

CONSUMO

DE ÁGUA

ACEITAÇÃO

DE CARGA

RETENÇÃO DE 

CARGA / AUTO 

DESCARGA

CORRENTE

DE PARTIDA

A FRIO

ADEQUAÇÃO

A FLUTUAÇÃO

EFICIÊNCIA

DE RECARGA

ABNT NBR 15940:2016 Bateria Chumbo-ácido para 

veículos rodoviários 

automotores

SIM, item 8.5.4 SIM, item 8.5.5 SIM, item 8.5.7 SIM, item 8.5.11 SIM, item 8.5.12 SIM, item 8.5.6 Não Não

ABNT NBR 15941:2012 Bateria Chumbo-ácido para 

motocicletas, triciclos e 

quadriciclos

SIM, item 5.3.6 Não SIM, item 7.2 Não SIM, item 7.3 SIM, item 5.3.7 Não Não

ABNT NBR 14199:2014 Acumulador Chumbo-ácido 

estacionário ventilado

SIM, item 6.5 Não Não Não SIM, item 6.10 Não SIM, item 6.7 Não

ABNT NBR 14205:2011 Acumulador chumbo-ácido 

estacionário regulado por 

válvula

SIM, item 6.5 Não Não Não SIM, item 6.9 Não SIM, item 6.7 SIM, item 6.8

IEC 62133:2012 Baterias de Níquel e

Litio usadas em aplicações 

portáteis

SIM, itens 7.1 e 8.1 Não Não Não Não Não Não Não

IEC 61960:2011 Baterias de Litio usadas 

em aplicações portáteis

SIM, item 7.3.1 Não Não Não SIM, item 7.4 Não Não Não

NORMA TÉCNICA 

ANALISADA

TIPO DE

PRODUTO

DESCRIÇÃO E REQUISITO DOS PRINCIPAIS ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS

67 
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TABELA 3 –  ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS DE BATERIAS REFERENCIADOS EM 

NORMAS TÉCNICAS – PARTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017)  

DESEMPENHO / 

DURABILIDADE

QUEDA DE 

TENSÃO DA 

INTERLIGAÇÃO

CONSERVAÇÃO / 

RECUPERAÇÃO

DE CAPACIDADE

RESISTÊNCIA 

INTERNA / 

CORRENTE DE 

CURTO CIRCUITO

CARGA 

PROLONGADA

CURTO-CIRCUITO 

EXTERNO
SOBRECARGA

ABNT NBR 15940:2016 Bateria Chumbo-ácido para 

veículos rodoviários 

automotores

SIM, item 8.5.13 Não Não Não Não Não Não

ABNT NBR 15941:2012 Bateria Chumbo-ácido para 

motocicletas, triciclos e 

quadriciclos

SIM, item 7.1 Não Não Não Não Não Não

ABNT NBR 14199:2014 Acumulador Chumbo-ácido 

estacionário ventilado

SIM, item 6.8 SIM, item 6.17 Não SIM, item 6.14 Não Não Não

ABNT NBR 14205:2011 Acumulador chumbo-ácido 

estacionário regulado por 

válvula

SIM, item 6.10 SIM, item 6.13 Não SIM, item 6.15 Não Não Não

IEC 62133:2012 Baterias de Níquel e

Litio usadas em aplicações 

portáteis

Não Não Não Não SIM, item 8.2.1 SIM, itens 7.3.2 e 

8.3.2

SIM, itens 7.3.8 e 

8.3.6

IEC 61960:2011 Baterias de Litio usadas 

em aplicações portáteis

SIM, item 7.6 Não SIM, item 7.4 SIM, item 7.7 Não Não Não

NORMA TÉCNICA 

ANALISADA

TIPO DE

PRODUTO

DESCRIÇÃO E REQUISITO DOS PRINCIPAIS ENSAIOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS

68 



69 

 

  

 

TABELA 4 –  ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ENSAIOS MECÂNICOS, ÓPTICOS E TÉRMICOS DE BATERIAS REFERENCIADOS EM 

NORMAS TÉCNICAS 

 

  

  

 

  

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017)  

INSPEÇÃO

VISUAL

INSPEÇÃO 

DIMENSIONAL E 

PESAGEM

ESTANQUEIDADE 

/ PROTEÇÃO

RESISTÊNCIA

A VIBRAÇÃO

RETENÇÃO DE 

ELETRÓLITO

QUEDA

LIVRE

STRESS A 

TEMPERATURA 

ALTA

CICLAGEM 

TÉRMICA /

ABUSO TÉRMICO

ABNT NBR 15940:2016 Bateria Chumbo-ácido para 

veículos rodoviários 

automotores

SIM, itens 6.1 e 6.2 SIM, item 8.5.2 SIM, item 8.4.6 SIM, item 8.5.8 SIM, item 8.5.9 Não Não Não

ABNT NBR 15941:2012 Bateria Chumbo-ácido para 

motocicletas, triciclos e 

quadriciclos

SIM, item 5.3.1 SIM, item 5.3.2 SIM, item 5.3.5 SIM, item 5.3.8 Não Não Não Não

ABNT NBR 14199:2014 Acumulador Chumbo-ácido 

estacionário ventilado

SIM, item 6.2 SIM, item 6.3 SIM, item 6.22 Não Não Não Não Não

ABNT NBR 14205:2011 Acumulador chumbo-ácido 

estacionário regulado por 

válvula

SIM, item 6.2 SIM, item 6.3 SIM, item 6.19 Não Não Não Não SIM, item 6.19

IEC 62133:2012 Baterias de Níquel e

Litio usadas em aplicações 

portáteis

Não Não Não SIM, item 7.2.2 Não SIM, item 7.3.3 SIM, item 7.2.3 SIM, itens 7.2.4 e 

7.3.5

IEC 61960:2011 Baterias de Litio usadas 

em aplicações portáteis

SIM, item 5.3.1 SIM, item 6 Não Não Não Não Não Não

NORMA TÉCNICA 

ANALISADA

TIPO DE

PRODUTO

DESCRIÇÃO E REQUISITO DOS PRINCIPAIS ENSAIOS MECÂNICOS, ÓPTICOS E TÉRMICOS

69 
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A partir da análise das (TABELAS 2, 3 e 4), é possível identificar a 

importância do ensaio de capacidade, presente em todas as seis normas. É 

importante destacar também que os ensaios de retenção de carga e desempenho, 

que constam em cinco das seis normas analisadas. Na análise dos ensaios 

mecânicos e térmicos destacam-se as inspeções visual, dimensional, pesagem e o 

ensaio de estanqueidade. 

A análise comparativa dos diferentes ensaios de baterias propicia a 

definição de grupos por similaridade de técnicas e de objetivos. Os seis grupos de 

ensaio aqui propostos são úteis na formação do plano de participação em EPs dos 

laboratórios de ensaio em baterias. Estes grupos são: 

a) ensaios elétricos relacionados a capacidade; 

b) ensaios elétricos relacionados a variações de tensão; 

c) ensaios elétricos relacionados a resistência interna e a corrente de 

curto-circuito; 

d) ensaios mecânicos de pesagem e avaliação dimensional; 

e) ensaios destrutivos; 

f) ensaios ópticos de inspeção visual. 

 

4.2.1 Grupo 1: ensaios elétricos relacionados a capacidade 

 

Os ensaios que possuem a capacidade como parte integrante e que é 

importante para os critérios de aprovação estão listados na (TABELA 5). 

Na (TABELA 5) são indicados os parâmetros associados ao parâmetro 

capacidade, que o provedor pode levar em consideração ao conduzir suas rodadas 

de comparação interlaboratorial. O provedor pode definir em seu planejamento 

avaliar um dos sete ensaios desta tabela e conforme o cronograma das rodadas, 

alternar os ensaios para avaliar condições diferentes de temperatura ou intervalos 

de tempo, uma vez que os ensaios realizados representam o grupo. 
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TABELA 5: ENSAIOS VINCULADOS A CAPACIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

4.2.2 Grupo 2: ensaios elétricos relacionados a variações de tensão 

 

Foram definidos dois ensaios específicos, em que a tensão é o resultado 

final, para comparação com os critérios de aceitação: 

a) Adequação a flutuação: possui como característica a variação da 

tensão durante um extenso intervalo de tempo; 

b) Queda de tensão nas interligações: é a avaliação da diminuição da 

tensão entre elementos ou filas interligados, comparando com limites 

tabelados. 

 

 

 

ENSAIO ANALISADO
PARÂMETROS ASSOCIADOS A AVALIAÇÃO DE

CAPACIDADE NO ENSAIO

1. Reserva de capacidade Intervalo de tempo para descarga

2. Corrente de partida a frio Intervalo de tempo e temperatura negativa (-18 °C)

3. Aceitação de carga Corrente e temperatura baixa (0 °C)

4. Retenção de carga ou auto descarga Intervalo de tempo e temperatura elevada (40 °C)

5. Eficiência de recarga Intervalo de tempo extenso

6. Desempenho e durabilidade Diversos ciclos de carga e descarga

7. Perda e recuperação de capacidade Intervalo de tempo para armazenamento
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4.2.3 Grupo 3: ensaios elétricos relacionados a resistência interna e a corrente de 

curto-circuito 

 

A necessidade de separar os ensaios de resistência interna e de corrente 

de curto-circuito é devido a não correlação do resultado da avaliação destes em 

relação à capacidade. Apesar da capacidade compor os dois ensaios, o resultado 

final é composto das variações de tensão e corrente que são comparadas com os 

valores informados pelo fabricante. 

c) Adequação a flutuação: possui como característica a variação da 

tensão durante um extenso intervalo de tempo; 

d) Queda de tensão nas interligações: é a avaliação da diminuição da 

tensão entre elementos ou filas interligados, comparando com limites 

tabelados. 

 

4.2.4 Grupo 4: ensaios mecânicos de pesagem e avaliação dimensional 

 

O grupo 4 consiste em ensaios mecânicos voltados as dimensões e peso 

de baterias. Contemplam três ensaios, sendo a pesagem, a inspeção dimensional e 

o consumo de água. O ensaio de consumo de água é realizado por meio das 

diferenças de peso antes e após um intervalo extenso de tempo. Apesar da 

equação (15) indicar a dependência da capacidade para o resultado, entende-se 

que é adequado o ensaio pertencer ao grupo 4 devido aos momentos diferentes de 

ensaio e a necessidade de possuir o valor da capacidade antes da determinação do 

tempo. 

 

4.2.5 Grupo 5: ensaios destrutivos 

 

Neste grupo de ensaios há três grandes dificuldades encontradas pelos 

provedores na avaliação de desempenho dos participantes, sendo a primeira a 

necessidade de produzir lotes de amostras consideradas aprovadas e lotes de itens 

reprovados. 

Esta necessidade torna-se difícil de ser implementada devido ao fato dos 

fabricantes terem que produzir lotes não conformes, sendo uma solicitação que não 

faz parte de seus trabalhos, além se provocar elevados custos ao provedor. 
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O segundo problema está na produção de amostras similares aos itens de 

ensaio de proficiência, ou seja: substituir as baterias e que avaliem da mesma 

forma o desempenho dos laboratórios. 

Para os ensaios qualitativos a terceira dificuldade está em produzir 

amostras, ou lotes de amostras, próximas dos limites de aprovação e reprovação 

estabelecidas pelas metodologias, a exemplo do ensaio de ciclagem térmica em 

que há diversas variações de temperatura. 

O grupo de ensaios destrutivos foi criado visando agrupar as avaliações 

qualitativas e identificar a similaridade dos critérios de aceitação. A (TABELA 6) 

demonstra os nove ensaios. 

 

TABELA 6: AVALIAÇÃO QUALITATIVA PARA ENSAIOS DESTRUTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

 

 

 

ENSAIO ANALISADO PARÂMETRO AVALIADO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

1. Carga prolongada
Aplicação de tensão durante um intervalo de tempo 

extenso
Ausência de explosão

2. Curto-circuito externo
Aplicação de curto-circuito nos terminais positivo e 

negativo da bateria
Ausência de explosão

3. Sobrecarga
Aplicação de carga e tempo acima do especificado 

pelo fabricante
Ausência de explosão

4. Estanqueidade ou proteção Aplicação de pressão na parte interna da bateria Ausência de vazamento

5. Resistência a vibração
Aplicação de aceleração relacionada a uma

frequência, por um determinado tempo

Ausência de vazamento e queda de 

tensão a circuito aberto

6. Retenção de eletrólito Inclinação da bateria a um determinado ângulo Ausência de vazamento

7. Queda livre
Provocar a queda da bateria a uma determinada

altura

Ausência de partes danificadas ou 

soltas

8. Stress a temperatura alta
Aplicar temperatura elevada na bateria, em um meio 

térmico, por um determinado intervalo de tempo

Ausência de explosão ou distorção 

física

9. Ciclagem térmica e abuso térmico

Aplicar diversas temperaturas de forma crescente

e decrescente, em um meio térmico, por intervalos

de tempo diferentes

Ausência de explosão, fogo ou 

vazamento
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4.2.6 Grupo 6: ensaios ópticos de inspeção visual 

 

Os ensaios de inspeção visual são específicos e objetivam confirmar se as 

informações dos rótulos das baterias estão facilmente visíveis, legíveis, no idioma 

do país no qual serão comercializadas. No Brasil, as informações obrigatórias 

constantes nos rótulos de baterias chumbo-ácido para veículos automotores 

seguem a Portaria do INMETRO de código 299/2012.  

Como conclusão a análise realizada e a definição dos grupos de ensaio 1, 

2, 3, 4, 5 e 6, obtém-se uma amostra significativa do escopo pelo qual os 

provedores podem conduzir programas de EP em baterias. Nas próximas seções 

deste documento serão detalhadas as condições de realização dos ensaios e as 

diferentes formas de comparação interlaboratorial que o provedor pode realizar. 

 

4.3 DESCRIÇÃO DE MATERIAIS 

 

A partir dos grupos de ensaio selecionados, os provedores devem 

estabelecer as amostras apropriadas na execução de rodadas de comparação 

interlaboratorial. A análise deve considerar os seguintes aspectos: 

a) tipos de amostras estáveis e homogêneas, tanto para a execução dos 

ensaios quanto para as condições de armazenamento e transporte; 

b) aplicação do método de ensaio da mesma forma por todos os 

participantes; 

c) cronograma apropriado a manutenção da estabilidade das amostras e 

aos planos de participação dos laboratórios; 

d) viabilidade econômica do serviço, devido aos custos de produção e 

testes de amostras, além de eventuais valores cobrados das taxas de 

participação. 

 

Na análise do grupo 1, dos quatro fatores listados anteriormente o ensaio 

de capacidade a temperatura ambiente de 25 °C é o que menos impacta, por ser de 

rápida execução, os participantes poderem ensaiar de forma homogênea devido a 

metodologia ser a mais aplicada e os custos do programa de EP serem viáveis. 
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Com relação a obtenção de amostras estáveis e homogêneas, há 

dificuldade devido à instabilidade de elementos químicos e componentes 

mecânicos na sua construção, o que pode invalidar os testes. 

Linden e Reddy (2001) destacam algumas vantagens das baterias de Íons 

de Lítio, como a boa condutividade, baixo peso, alta equivalência eletroquímica, alta 

densidade de potência e potência específica, armazenamento por longos períodos, 

temperatura de operação elevada, entre -40 ºC até 70 ºC, além das indicações de 

tensão e resistência constantes durante o período de descarga.  

Desta forma considera-se que os provedores podem utilizar as baterias de 

Íon-Lítio como opção para EPs, desde que comprovem estabilidade e 

homogeneidade adequadas antes do início das rodadas de comparação. 

A (FIGURA 10) é um exemplo de bateria de Íon-Lítio que foi avaliada para 

ser utilizada em uma rodada de comparação interlaboratorial, para fins de validação 

da metodologia proposta nesta dissertação. 

 

FIGURA 10 – BATERIA DE ÍON-LÍTIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Ensaios realizados no laboratório de baterias dos Institutos LACTEC (2016) 

 

Sobre o grupo 2, o ensaio de adequação a flutuação apresenta o problema 

do intervalo extenso de tempo para sua execução que é de até três meses, o que 
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inviabiliza o programa. Mesmo que o provedor decida utilizar um lote de amostras 

para fins de avaliação, os custos elevados com os ensaios para fins de estudo de 

estabilidade também são prejudiciais ao programa. 

Neste grupo, o ensaio de queda de tensão nas interligações é o mais 

apropriado a execução de EPs, devido ao tempo de execução dos testes, bem 

como o uso de uma única amostra. Pode-se aplicar também uma adaptação ao 

ensaio de adequação a flutuação. Os cuidados do provedor ao selecionar o tipo de 

bateria são os mesmos sugeridos para o grupo 1. 

O grupo de ensaios 4 é considerado de baixa complexidade, sendo que os 

provedores pode utilizar as mesmas amostras dos grupos 1 e 2 na avaliação 

dimensional e de pesagem. O maior cuidado deve ser de estabelecer as regiões de 

medição de comprimento nas amostras. A (FIGURA 11) demonstra uma bateria 

chumbo-ácido utilizada para medições de pesagem. 

 

FIGURA 11 – ENSAIO DE PESAGEM EM BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Medições realizadas no laboratório de ensaios da K&L (2016) 

 

Para o grupo de ensaios 5, o provedor deve planejar quais amostras 

simulam a condição real dos ensaios destrutivos. Outro fator importante do 

planejamento é estabelecer amostras consideradas aprovadas e reprovadas, para 
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envio aos participantes. A produção de amostras conformes e não conformes pode 

ser uma alternativa aos programas de EPs, desde que os custos sejam acessíveis 

aos participantes. 

Uma segunda opção é adquirir amostras que não sejam necessariamente 

baterias, mas que possam ser utilizadas para avaliar os equipamentos que os 

laboratórios utilizam para realizar ensaios rotineiramente. Um exemplo é o uso de 

válvulas de segurança ou alívio de pressão em substituição a baterias no ensaio de 

estanqueidade. Outra aplicação é o uso de registradores de temperatura, do tipo 

“data logger”, para avaliar a variação de temperatura dos meios térmicos dos 

participantes durante os ensaios térmicos. 

A regulagem das válvulas para valores de pressão de abertura acima e 

abaixo dos limites normalizados para aceitação de baterias é uma alternativa 

adequada, pois avalia diretamente o sistema de geração de pressão do laboratório 

e a detecção de vazamentos, geralmente composto de compressor de ar, 

mangueiras, manômetro e conexão para fixação no produto. 

As (FIGURAS 8 E 12) exemplificam um sistema utilizado pelos laboratórios 

e um conjunto de válvulas utilizadas em ensaios que substituem os produtos no 

ensaio de estanqueidade. 

 

FIGURA 12 – VÁLVULAS DE SEGURANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Ensaios realizados no laboratório de ensaios da K&L (2016) 

 

Ao aplicar programas de EPs, é importante destacar que todas as amostras 

devem ser descaracterizadas, retirando-se qualquer identificação de fabricante ou 
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especificação técnica. Apenas uma identificação do provedor para diferenciar as 

amostras é condição suficiente. 

O grupo de ensaio 5 tem como característica a interpretação dos rótulos de 

baterias com os requisitos estabelecidos por normas. Os provedores podem utilizar 

o modelo interpretativo indicado na norma ISO/IEC 17043, que apresenta as 

seguintes etapas: 

a) Desenvolver o questionário; 

b) Distribuir o questionários aos participantes; 

c) Receber os resultados; 

d) Determinar critérios aceitáveis para as respostas; 

e) Comparar os resultados dos participantes com os critérios; 

f) Elaborar o relatório do EP e emitir comentários orientativos / 

educativos. 

 

4.4 SELEÇÃO DE SUBCONTRATADOS 

 

O provedor deve avaliar a necessidade de subcontratar etapas do EP que 

não consiga realizar. As subcontratações acontecem, geralmente, nas etapas de 

produção dos itens de EP, nos serviços de calibração, medição e ensaios e para o 

serviço de consultoria visando a emissão de opiniões e interpretações de aspectos 

técnicos do PEP, pontualmente. 

Quando uma atividade é subcontratada, o provedor deve demonstrar a 

competência das organizações ou profissionais utilizados, sendo necessário um 

conjunto de evidências para fins de aprovação inicial (cadastro, comprovação de 

acreditação ou reconhecimento para a atividade, currículo do profissional, termos 

de confidencialidade e de responsabilidade, entre outros), bem como uma análise 

crítica final do produto entregue ou do serviço prestado. 
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4.5 CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Os critérios para que uma organização participe de programas de EP em 

baterias podem incluir, mas não estar limitado, ao seguinte: 

a) possuir o serviço de avaliação da conformidade em seu escopo; 

b) ser acreditado ou reconhecido conforme a norma ISO/IEC 17025; 

c) ser postulante a acreditação ou reconhecimento conforme a norma 

ISO/IEC 17025; 

d) ser um organismo que não possua acreditação, mas que pretende 

avaliar como está seu processo de controle da qualidade, a exemplo de 

um fabricante; 

e) não possuir o serviço de avaliação da conformidade em seu escopo, 

mas que os parâmetros propostos pelo provedor para avaliação de 

desempenho (método, classe de ensaio ou área de atividade) sejam os 

mesmos que utiliza em outros serviços, para fins de validação por 

similaridade. 

 

4.6 MODELOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA 

 

Dos cinco tipos de programas de ensaio de proficiência indicados pela 

norma ISO/IEC 17043, os provedores devem observar qual a forma desejada de 

distribuição das amostras aos participantes. 
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TABELA 7: EXEMPLOS DE TIPOS COMUNS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de ISO/IEC 17043 (2010) 

 

Algumas regras referentes aos tipos de programas de EPs são 

recomendadas para que todos os participantes recebam nos prazos combinados e 

que sejam garantidas as condições de confidencialidade do programa. 

No modelo de programa sequencial, onde as amostras são distribuídas aos 

participantes seguindo um cronograma, o provedor deve observar as duas 

possibilidades expostas por Gust (2007), sendo uma distribuição em formato de 
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‘anel’ e outra na forma de ‘estrela’, conforme as (FIGURAS 13 E 14) ao definir a 

melhor alternativa da comparação. 

 

FIGURA 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS DE EP AOS PARTICIPANTES: DIAGRAMA EM 
FORMATO DE ‘ESTRELA’ OU DE ‘PÉTALA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de GUST, 2007 

 

O formato de estrela garante que os itens não sejam enviados de um 

participante ao outro. O diagrama em formato de anel não foi aplicado ao PEP, pois 

apesar de ser utilizado por alguns provedores, existe a possibilidade de haver 

problemas no transporte e até mesmo na divulgação indevida dos nomes dos 

participantes do EP. 

 

FIGURA 14 – DISTRIBUIÇÃO DOS ITENS DE EP AOS PARTICIPANTES: DIAGRAMA EM 
FORMATO DE ‘ANEL’ 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de GUST, 2007 
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As etapas do modelo sequencial no formato de ‘estrela’, com base nas 

informações da norma ISO/IEC 17043, podem ser descritas da seguinte forma: 

a) produzir ou obter dos itens de ensaio; 

b) determinar os valores designados e suas respectivas incertezas de 

medição; 

c) distribuir dos itens ao primeiro participante; 

d) receber os itens de volta e enviar ao laboratório de referência 

subcontratado para reensaio; 

e) enviar os itens para os próximos participantes, sempre retornando ao 

laboratório de referência, na forma do item anterior; 

f) analisar criticamente os resultados e incertezas dos participantes para 

aceitação; 

g) elaborar relatório preliminar do programa e submeter aos participantes 

para análise e eventuais comentários; 

h) emitir o relatório final do EP com comentários orientativos / educativos. 

 

4.7 ANÁLISE DAS FONTES POTENCIAIS DE ERROS 

 

Todas as possíveis fontes de erro para a área do PEP, que podem 

influenciar na comparabilidade dos resultados, devem ser consideradas. Para 

aplicação deste item é importante a opinião do(s) especialista(s) do provedor ou 

subcontratados, a exemplo dos limites nas condições ambientais, preparação de 

amostras, funcionamento de sistemas de medição, diferenças entre métodos, 

embalagem, transporte e armazenamento, cálculos, afastamento de valores 

nominais, entre outros cuidados a serem observados. 

São consideradas as seguintes fontes potenciais de erro em ensaios de 

baterias: 

a) variações de temperatura e de umidade relativa do ar. Os ensaios 

devem ser realizados na temperatura de referência de 25,0 °C. Os 

afastamentos deste valor podem ser definidos conforme o tipo de 
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ensaio a realizar, sendo menores por exemplo nos ensaios de 

capacidade (± 2,0 °C) e corrente de curto-circuito (± 3,0 °C) ou maiores 

em ensaios de pesagem (± 4,0 °C) ou de estanqueidade (± 5,0 °C). 

Nos ensaios mecânicos os limites podem ser um pouco maiores, por 

não haver impacto no desempenho dos participantes. A umidade 

estabelecida pode ser de (50 ± 20) % ur, para garantir que não haja 

uso dos equipamentos em condições extremas, tanto dos laboratórios 

participantes quanto do próprio provedor; 

b) uso de alimentação elétrica estável do laboratório, com sistema de 

aterramento; 

c) ausência de vibrações no local durante os ensaios; 

d) ligar os equipamentos do participante, por exemplo as balanças, e 

aguardar o tempo mínimo para estabilização dos componentes 

eletrônicos (tempo de warm-up), que pode ser conforme o estabelecido 

em manuais de fabricantes; 

e) observar se há partes danificadas dos itens; 

f) para os ensaios elétricos, realizar as conexões dos equipamentos do 

laboratório nos polos corretos da bateria, de forma a evitar danos e 

invalidar toda a comparação. 

 

Os provedores devem tomar o cuidado de apresentarem todas as possíveis 

fontes de erro no planejamento, visando anular a interferência destas no processo 

de comparação. Caso não seja possível, calcular o impacto da fonte de incerteza 

de medição nos valores designados dos itens de EP. 
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4.8 APLICAÇÃO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

4.8.1 Critérios para métodos estatísticos de ensaios de proficiência 

 

A aplicação de métodos estatísticos para análise dos resultados de 

programas de EP necessita ser adequada a cada caso e, por isso, há uma 

diversidade de parâmetros. Os provedores devem analisar os tipos de avaliação da 

conformidade que constam no plano de EP para definir os métodos estatísticos das 

etapas do ensaio de proficiência, que segundo a norma ISO/IEC 17043 são: 

a) Determinação preliminar da homogeneidade e estabilidade do item de 

EP; 

b) Determinação do valor designado; 

c) Cálculo das estatísticas de desempenho; 

d) Avaliação de desempenho. 

 

Algumas normas possuem métodos estatísticos específicos, que são 

usualmente aplicados pelos provedores, a exemplo da norma ISO 13528, do guia 

ISO GUIDE 35 e do relatório técnico da IUPAC, voltado a laboratórios de ensaios 

químicos analíticos. 

 

4.8.2 Estudo de estabilidade dos itens de EP 

 

A avaliação de estabilidade dos itens de EP consiste em realizar diversos 

ensaios em períodos de tempo compatíveis com a distribuição das amostras entre 

os participantes. Esta forma de estudo, denominada no guia ISO GUIDE 35 como 

estudo clássico, diferencia-se da forma isócrona de acordo com os seguintes 

conceitos: 
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No estudo clássico de estabilidade, amostras individuais preparadas ao mesmo 

tempo (por exemplo, como um lote), sob condições idênticas, são avaliadas na 

medida em que o tempo transcorre. Neste caso, o trabalho é realizadono laboratório 

sob condições de reprodutibilidade, o que leva a uma incerteza relativamente 

elevada, pois a instabilidade do sistema de medição também está incluída. 

O estudo isócrono de estabilidade foi introduzido para permitir que todas as 

medições do estudo de estabilidade ocorram sob condições de repetitividade, isto é, 

em uma operação com uma calibração. A palavra “isócrono” ressalta o fato de que 

todas as medições ocorrem ao mesmo tempo, e não distribuídas durante o período 

de tempo do estudo de estabilidade, como é o caso na abordagem clássica. (ISO, 

2006, p.23) 

 

A exemplo dos grupos de ensaios 1 e 2, para fins de avaliação de 

estabilidade recomenda-se ensaiar a amostra pelo menos três vezes em intervalos 

de tempo de 20 dias, tempo médio do envio e retorno do item a um participante no 

Brasil. 

Outros ensaios, a exemplo da pesagem constante no grupo 3, pode-se 

tomar a ação de realizar apenas dois ensaios antes do início da rodada de 

comparação. 

Nos ensaios destrutivos do grupo 4, pode ocorrer formas de avaliação 

diferentes. Para a estanqueidade, pelo fato da amostra bateria ser substituída por 

válvula de segurança, podem ser realizados ensaios para confirmação da pressão 

de abertura, seguindo metodologia própria do ensaio mecânico, sendo a norma 

ASME VIII, parte1. 

Para outro ensaio destrutivo, por exemplo de sobrecarga, o processo de 

fabricação dos lotes conformes e não conformes pode ser confirmado pelo provedor 

por meio da produção de amostras adicionais as enviadas aos participantes, por 

exemplo de 10%, sendo realizados ensaios de itens selecionados aleatoriamente. 

Ao confirmar a aprovação e reprovação das baterias, a estabilidade, assim como a 

homogeneidade, estão consideradas aprovadas.  

Os estudos de estabilidade não são aplicáveis ao grupo 5, devido a análise 

interpretativa dos resultados. 
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Os resultados são avaliados de acordo com critérios da norma ISO 13528. 

Pelo fato dos resultados serem valores médios obtidos com incertezas de medição, 

o parâmetro de erro normalizado é mais apropriado para esse tipo de análise.  

O erro normalizado é calculado de acordo com a seguinte equação:  

2

max

2

min

maxmin

uu

xx
En






      (33)
 

onde: 

minx     : menor resultado de medição obtido; 

maxx    : maior resultado de medição obtido; 

minu     : incerteza de medição do menor resultado; 

maxu    : incerteza de medição do maior resultado; 

 

A estabilidade é avaliada da seguinte forma: 

a) Se o resultado da equação for  0,1nE , a estabilidade é considerada 

satisfatória e as amostras podem ser utilizadas pelo provedor; 

b) Se o resultado da equação for  0,1nE , a estabilidade é considerada 

insatisfatória e as amostras devem ser substituídas. 

 

O provedor deve confirmar a estabilidade das amostras durante o 

programa, podendo realizar ensaios periódicos no laboratório subcontratado ou 

após o recebimento dos itens enviados ao último participante, conforme o ensaio. 

 

4.8.3 Avaliação de homogeneidade 

 

A avaliação de homogeneidade para itens de ensaio, no contexto da norma 

ISO 13528, consiste na análise de robustez, que implica no uso do algoritmo A e S 

em muitos casos, especialmente em ensaios químicos. Outros documentos como a 
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ISO GUIDE 35 e o protocolo da IUPAC também dão ênfase a ensaios de 

proficiência de laboratorios analíticos. 

Os ensaios de baterias possuem características especificas em que a 

aplicação da norma ISO 13528 em muitas situações não é a melhor escolha. O guia 

ISO GUIDE 30 define homogeneidade como a condição de uma estrutura ou 

composição ser uniforme no que diz respeito a uma ou mais propriedades 

especificadas. 

Apesar da abordagem de homogeneidade apresentada por Gust (2007) ser 

voltada a itens de calibração, se aplica aos itens de EP objetos deste trabalho. Ele 

avalia que:  

Se existe uma propriedade de um material que irá resultar em uma variação nos 

resultados de medição, então a homogeneidade do material não foi completamente 

realizada. Quando um artefato está para ser selecionado para um ensaio de 

proficiência, os provedores do ensaio de proficiência devem definir cuidadosamente 

o mensurando de modo que todas as propriedades do artefato que possam causar 

variabilidade dos resultados estejam adequadamente tratadas. (GUST, 2007, p. 3). 

 

O objetivo da homogeneidade para os ensaios de baterias é estabelecer as 

mesmas condições pelas quais todos os participantes ensaiem as mesmas 

amostras. Esta regra é aplicável tanto aos participantes quanto aos laboratórios 

subcontratados que o provedor utiliza para estabelecer os valores designados. 

As condições de homogeneidade são as seguintes:  

a)  Condições ambientais; 

b) Equipamentos; 

c) Posição da amostra durante o ensaio; 

d) Tempo de estabilização. 

 

O provedor deve indicar aos participantes todas as regras que considerar 

necessárias para que todos realizassem os ensaios seguindo as metodologias 

indicadas por normas e orientações adicionais que complementam o método, 

visando o atendimento da condição de homogeneidade. 
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4.9 DETERMINAÇÃO DE VALORES DESIGNADOS 

 

As formas de obtenção dos valores designados previstos na norma ISO/IEC 

17043 são os seguintes: 

a) valores conhecidos: com resultados determinados por formulação 

específica do item de EP (por exemplo, manufatura ou diluição); 

b) valores de referência certificados: conforme determinados por ensaios 

ou métodos de medição definitivos (para ensaios quantitativos); 

c) valores de referência: conforme determinado por análise, medição ou 

comparação do item de ensaio de proficiência em relação a um 

material ou padrão de referência, rastreável a um padrão nacional ou 

internacional; 

d) valores de consenso de participantes especialistas: convém que os 

especialistas (os quais podem, em algumas situações, ser laboratórios 

de referência) tenham competência demonstrável na determinação 

do(s) mensurando(s) sob ensaio, utilizando métodos validados 

conhecidos por serem altamente exatos e precisos e comparáveis a 

métodos de uso geral; 

e) valores de consenso de participantes: utilizando os métodos 

estatísticos descritos na ISO 13528 e no Protocolo Internacional 

Harmonizado da IUPAC, considerando os efeitos dos valores 

discrepantes (outliers). 

 

Os valores designados para cada item de ensaio quantitativo são definidos 

por meio dos valores obtidos nos ensaios iniciais (antes do início da comparação), 

em ensaios ao longo da comparação onde aplicável, e no ensaio final (realizado 

após o ensaio feito pelo último participante), realizadas pelo laboratório de 

referência subcontratado. 

O valor designado ( refX  ) é obtido por meio da seguinte equação: 
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        (34) 

onde: 

ix


 : Valor médio dos ensaios iniciais do laboratório subcontratado; 

fx


 : Valor médio dos ensaios finais do laboratório subcontratado. Neste 

valor médio podem ser incluídos os ensaios intermediários, onde aplicável; 

n  : quantidade total de ensaios realizados. 

 

A incerteza expandida de medição do valor designado ( refU ) é obtida pelo 

provedor por meio da equação: 

 

2

hom

22
. uuukU estrefref        (35) 

onde: 

k  : fator de abrangência calculado; 

refu  : incerteza padrão obtida nos ensaios realizados pelo laboratório 

subcontratado; 

estu  : incerteza padrão obtida da avaliação da estabilidade do item; 

homu  : incerteza padrão obtida da avaliação da homogeneidade do item. 

 

Os valores de incerteza padrão da homogeneidade, em alguns casos, 

podem ser desconsideradas pelo fato do estabelecimento de critérios para que os 

ensaios sejam realizados da mesma forma pelos participantes. 

Onde o erro normalizado é utilizado com parâmetro de avaliação de 

desempenho, caso o laboratório subcontratado leve em consideração os critérios 

de homogeneidade no cálculo de incerteza de medição dos resultados, a 

componente de incerteza no valor designado pode ser desconsiderada.   
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5 REALIZAÇÃO DA COMPARAÇÃO INTERLABORATORIAL 

 

5.1 OBJETIVOS 

 

O caso de aplicação proposto neste trabalho visa testar a metodologia para 

a realização de ensaios de proficiência em baterias. Foram avaliados os seguintes 

parâmetros: 

a) ensaio elétrico de capacidade; 

b) ensaio elétrico de corrente de curto-circuito; 

c) ensaio elétrico de resistência interna; 

d) ensaio mecânico de estanqueidade; 

e) ensaio mecânico de pesagem. 

 

Para os ensaios elétricos de capacidade, corrente de curto-circuito e de 

resistência interna foi selecionada uma bateria de Íon-Lítio, modelo de 148,0 Wh, 

3,7 Vcc e 40,0 Ah (FIGURA 10). 

No ensaio mecânico de estanqueidade foram selecionadas cinco válvulas 

de segurança (FIGURA 12), com valores nominais para pressão de abertura entre 

10,0 kPa e 16,0 kPa. 

Os participantes realizaram a pesagem de duas baterias, sendo uma de 

Íon-Lítio com peso de aproximadamente 1,10 kg e uma de chumbo-ácido para 

motocicletas de aproximadamente 2,60 kg (FIGURAS 10 e 11). 

Com exceção da bateria de Íon-Lítio, os demais itens de EP são novos, 

adquiridos para uso na rodada de comparação interlaboratorial. As amostras foram 

disponibilizadas gentilmente pelos laboratórios subcontratados LACTEC e K&L. 
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5.2 MODELO, SUBCONTRATAÇÕES E CONFIDENCIALIDADE 

 

Os ensaios de capacidade, corrente de curto-circuito, estanqueidade e 

pesagem seguiram o modelo sequencial, no formato de estrela, seguindo a 

(FIGURA 13). 

Os serviços subcontratados para este processo de comparação 

interlaboratorial e os laboratórios utilizados como referência foram os seguintes: 

a) ensaios de capacidade e de corrente de curto-circuito: Institutos Lactec, 

acreditado pela CGCRE no Brasil sob o código CRL 0089; 

b) ensaio mecânico das válvulas de segurança: K&L Laboratórios de 

Metrologia, acreditado pela CGCRE no Brasil sob o código CRL 0544; 

c) medição da massa da bateria de Íon-Lítio e da bateria de chumbo-ácido: 

K&L Laboratórios de Metrologia, acreditado pela CGCRE no Brasil sob 

o código CAL 0144. 

 

Três laboratórios de ensaio foram convidados e realizaram as medições de 

forma independente, sendo a identidade destes preservada. Todas as informações 

fornecidas pelos participantes são tratadas como confidenciais. 

 

5.3 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

 

As normas utilizadas como referência para os participantes realizarem os 

ensaios são as seguintes: 

a) ensaio elétrico de capacidade: ABNT NBR 15940, item 8.5.4; 

b) ensaio elétrico de corrente de curto-circuito: ABNT NBR 14199, item 

6.14; 

c) ensaio elétrico de resistência interna: ABNT NBR 14199, item 6.14; 

d) ensaio mecânico de estanqueidade: ABNT NBR 15940, item 8.5.10; 

e) ensaio mecânico de pesagem: ABNT NBR 15940, item 8.5.2. 
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Cada participante realizou os ensaios respeitando as metodologias 

indicadas pelo provedor e regras adicionais, garantindo assim as condições de 

homogeneidade da comparação, que para este estudo são as seguintes: 

a) indicar as condições gerais da bateria nos ensaios de capacidade, 

resistência interna e corrente de curto-circuito, para que o participante 

utilize equipamentos com faixas de medição apropriadas, tais como: 

 Capacidade nominal C20: 40 Ah; 

 Tensão nominal: 3,9 V; 

 Tensão final de descarga: 2,7 V; 

 Corrente de descarga em regime de 20 h: 2,0 A; 

 Corrente máxima de carga: 8,0 A. 

 

b) ao realizar a carga, proceder da seguinte forma: 

 Carregar com tensão limitada a 4,15 V e com corrente limitada a 8 

A. A carga deve continuar até que aconteça uma das seguintes 

condições (de final de carga): a corrente de carga diminui para 

valores inferiores a 1,5 A ou o tempo de carga atinge 5 horas (o 

que acontecer primeiro); 

 Temperatura máxima de carga permitida: 40 °C. No caso em que a 

temperatura externa da bateria atinge 40 °C, a carga deve ser 

interrompida imediatamente e somente deverá ser retomada após a 

bateria apresentar temperaturas inferiores a 30 °C. 

 

c) ao realizar o ensaio de estanqueidade, proceder da seguinte forma: 

 Os itens devem ser ensaiados na posição vertical, utilizando gás 

comprimido (ar ou nitrogênio) para aplicação da pressão; 

 Encaixar a válvula na tubulação (mangueira) utilizada 

rotineiramente para o ensaio de estanqueidade, na parte roscada 

da válvula. Utilizar braçadeiras ou conexão adequada se 

necessário, mesmo que a pressão de ensaio seja baixa (entre 10 

kPa e 16 kPa); 

 Submeter cada válvula de segurança a uma pressão positiva de 

14,0 kPa (0,14 kgf/cm²) pelo tempo de 5 segundos e identificar se a 
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válvula apresenta-se aberta ou fechada. A condição de “aberta” se 

dá pela abertura completa da válvula. 

 

d) no ensaio de pesagem, proceder da seguinte forma: 

 Utilizar sistema de medição de pesagem (balança) seguindo as 

instruções de uso conforme estabelecido pelo fabricante e/ou 

procedimento do participante. 

 

5.4 HOMOGENEIDADE, ESTABILIDADE E VALORES DESIGNADOS 

 

A homogeneidade foi avaliada segundo o item 4.8.3 deste documento, 

observando a condição dos participantes realizarem os ensaios da mesma forma. 

A estabilidade foi avaliada realizando-se ensaios antes do início da rodada 

de comparação, visando aprovar as amostras para distribuição. A cada retorno de 

participante o laboratório subcontratado para os ensaios de capacidade, resistência 

interna e corrente de curto-circuito realizou novas avaliações, para fins de 

monitoramento. Não houve necessidade de ensaiar as válvulas de segurança e 

realizar a pesagem das baterias durante a rodada, apenas uma inspeção visual. 

Os valores designados dos ensaios quantitativos seguiram o item 4.8.5 

deste documento. Para os ensaios qualitativos, duas amostras foram ajustadas 

para uma pressão de abertura abaixo do critério de aceitação da norma ABNT NBR 

15940, de 14,0 kPa, enquanto três amostras apresentam valores acima do 

estabelecido. 

 

5.5 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES 

 

Os participantes foram identificados por meio de código alfanumérico, por 

exemplo ‘P01’. A identificação, assim como o formato de distribuição dos itens de 

EP, em ‘estrela’, visa evitar que os participantes conheçam quem está participando 

da rodada de comparação interlaboratorial. 
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Por questões técnicas particulares dos participantes alguns ensaios não 

foram realizados. Este fato não impede a avaliação dos resultados por parte do 

provedor, pois os ensaios submetidos a avaliação não são dependentes. 

As (TABELAS 7 E 8) a seguir indicam os resultados da comparação 

interlaboratorial aplicada. No ensaio qualitativo de estanqueidade (TABELA 7), 

apenas dois participantes (P1 e P3) realizaram os ensaios.  A tabela foi elaborada 

para indicar apenas o desempenho dos participantes, sem indicar quais válvulas 

estão conformes ou não conformes, orientando os provedores a sempre que 

necessário alternar as identificações no momento do envio aos laboratórios, de 

forma a evitar comparações entre os mesmos durante a rodada. 

Na apresentação da (TABELA 8), os participantes de código P1, P3 e P5 

ensaiaram as duas baterias enviadas. Apenas o participante P3 enviou todos os 

resultados. Os participantes P1 e P5 enviaram apenas parte dos resultados para 

avaliação, pois não puderam realizar ensaios. Para este tipo de EP em baterias, os 

provedores podem aceitar e avaliar os resultados parciais dos participantes, pois 

são ensaios independentes. 

 

TABELA 8: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES PARA O ENSAIO 

QUALITATIVO DE ESTANQUEIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017)  

 

VÁLVULA

1

VÁLVULA

2

VÁLVULA

3

VÁLVULA

4

VÁLVULA

5

P1 Satisfatório Satisfatório Satisfatório Satisfatório Satisfatório SATISFATÓRIO

P3 Satisfatório Satisfatório Satisfatório Satisfatório Satisfatório SATISFATÓRIO

DESEMPENHO

FINAL

IDENTIFICAÇÃO

DO

PARTICIPANTE

DESEMPENHO DO PARTICIPANTE POR AMOSTRA
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TABELA 9 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES PARA OS ENSAIOS QUANTITATIVOS 

 

 

  

  

 

  

 

   

  

 

 

 

  

 

 

FONTE: O autor (2017) 

MÉDIA OBTIDA
INCERTEZA DE 

MEDIÇÃO
MÉDIA OBTIDA

INCERTEZA DE 

MEDIÇÃO

ERRO 

NORMALIZADO 

(En)

MÉDIA OBTIDA
INCERTEZA DE 

MEDIÇÃO

ERRO 

NORMALIZADO 

(En)

MÉDIA OBTIDA
INCERTEZA DE 

MEDIÇÃO

ERRO 

NORMALIZADO 

(En)

Capacidade,

em amperes-hora (Ah)

41,5 1,5 42,51 0,6 -0,63 40,79 0,9 0,41 *** *** ***

Corrente de curto circuito,

em amperes-hora (Ah)

1890 45 *** *** *** 1806 44 1,33 *** *** ***

Resistência interna,

em ohms (Ω)

2,19 0,08 *** *** *** 2,33 0,13 -0,92 *** *** ***

Pesagem da bateria

de Ion-Lítio,

em gramas (g)

1113,35 0,04 1145 3,9 -8,11 1113,44 0,5 -0,18 1113,5 0,2 -0,74

Pesagem da bateria 

chumbo-ácido,

em gramas (g)

2627,61 0,06 2627 3,9 0,16 2628 0,5 -0,77 2627,7 0,1 -0,77

PARÂMETRO

VALOR DESIGNADO PARTICIPANTE CÓDIGO P1 PARTICIPANTE CÓDIGO P3 PARTICIPANTE CÓDIGO P5

95 
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5.6 ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES 

 

No ensaio qualitativo de estanqueidade, as colunas da (TABELA 7) que 

identificam o desempenho por amostra indicam apenas se o desempenho foi 

satisfatório ou insatisfatório. Foi definido para este trabalho não indicar se a válvula 

de segurança está acima ou abaixo do limite de pressão, pois os provedores podem 

utilizar conjuntos de amostras diferentes para cada participante, bem como o 

mesmo conjunto identificado de forma diferente. 

Quando há muitos participantes é conveniente que o provedor possua mais 

de um conjunto de amostras para EPs. No caso de poucos participantes, o 

provedor deve providenciar medidas que evitem possibilidade de conluio, ou seja, 

que os participantes recebam exatamente as mesmas amostras e que 

eventualmente possam comparar seus resultados antes do envio ao provedor, 

mesmo com o estabelecimento de prazos. 

Na avaliação dos ensaios, o desempenho foi considerado insatisfatório 

apenas para o participante de código P1 no ensaio de pesagem da bateria de Íon-

Lítio e para o participante de código P3 para o ensaio de corrente de curto-circuito. 

As incertezas de medição dos resultados dos participantes ficaram próximas as dos 

valores designados, entretanto as médias obtidas estão distantes das referências 

indicadas pelo provedor. 

Para os participantes que obtiveram resultado considerado insatisfatório, 

reforça-se a necessidade de identificar as possíveis causas-raiz do(s) problema(s) e 

aplicar ações corretivas e preventivas, como consta no item 5.9.2 da norma 

ISO/IEC 17025. 

Para o participante que obteve resultado considerado satisfatório, 

recomenda-se manter os mecanismos de garantia da qualidade indicados no item 

5.9 da norma ISO/IEC 17025, para obter um histórico que acompanhe seu 

desempenho, incluindo as equipes de trabalho envolvidas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver uma metodologia para 

aplicação de ensaios de proficiências em baterias. A metodologia desenvolvida 

consistiu em agrupar os diversos tipos de ensaios por grupos de similaridade que 

permitissem, por meio da execução de um ensaio por grupo, validar todas as 

avalições pertencentes a este. 

Foram propostos seis grupos que abrangem um total de vinte e três ensaios. 

A metodologia foi submetida a verificação experimental de uma rodada com três 

participantes. Os resultados da metodologia proposta neste trabalho podem ser 

sintetizados por meio dos seguintes apontamentos: 

a) o planejamento proposto aos participantes, classificando os ensaios 

para baterias em grupos facilitou a comparação interlaboratorial, 

organizando as atividades dos provedores, sendo úteis também para a 

elaboração de planos de EP por parte dos laboratórios; 

b) as tabelas comparativas dos parâmetros de ensaio apresentadas são 

uma forma dos provedores planejarem e alternarem os ensaios de 

acordo com seus cronogramas; 

c) os parâmetros estatísticos aplicados na obtenção de valores designados 

atendeu ao caso de aplicação proposto, bem como as avaliações de 

estabilidade e os critérios de homogeneidade discutidos. A 

apresentação das formas de cálculo de incerteza de medição em 

ensaios quantitativos foram organizadas para a aplicação pelos 

laboratórios, onde necessário, de acordo com seus escopos de serviço; 

d) o modelo de programa aplicado, sequencial em formato de estrela, 

garantiu a independência dos resultados por parte dos participantes, bem 

como o acompanhamento dos resultados por parte do provedor; 

e) na preparação dos itens de EP, demonstrou-se adequado o uso de 

válvulas de segurança em substituição a baterias, uma vez que todos os 

participantes puderam avaliar adequadamente seu sistema de medição, 

validando o uso de itens similares em programas de EP. Ficou 
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demonstrada a eficácia do uso de baterias que possuem características 

estáveis no programa, como a de Íon-Lítio; 

f) o modelo de indicadores para avaliação de desempenho dos 

participantes demostrou ser eficaz, tanto na descrição dos ensaios 

quantitativos quanto para os ensaios qualitativos. 

 

Ao realizar de forma completa o estudo de caso por meio da comparação 

interlaboratorial, conclui-se que o programa de EP em bateria é viável tecnicamente 

e que os provedores atuantes no mercado podem aplicar este serviço em seus 

escopos, com emissão de relatórios úteis às partes interessadas. 

Considerando também as limitações pertinentes ao trabalho exposto, são 

indicadas a seguir sugestões para a realização de ações futuras, pois as 

discussões acerca deste tema não estão finalizadas e há possibilidade de evolução 

positiva para o assunto. 

 

6.2 PROPOSTAS PARA NOVOS TRABALHOS 

 

A partir dos resultados deste trabalho sugerem-se os seguintes temas para 

evolução dos programas de EP em baterias, bem como a atuação de provedores e 

laboratórios de ensaio: 

a) produzir e certificar materiais de referência para ensaios de baterias; 

b) avaliar como as grandezas associadas aos ensaios de baterias 

impactam nos cálculos de incerteza; 

c) desenvolver modelos matemáticos para prever a variabilidade das 

amostras utilizadas em ensaios de baterias, especificamente quando 

são aplicados ensaios elétricos; 

d) propor a modificação de normas técnicas e regulamentos que 

normalizam o comércio de baterias no país, considerando os resultados 

de programas de ensaio de proficiência, para fins de aperfeiçoamento 

das metodologias de ensaio. 
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