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RESUMO
A avaliação das incertezas de medições é imprescindível para garantir a confiabilidade metrológica
e atender aos requisitos nas normas de sistema de gestão da qualidade. Atualmente grande parte
do estudo da metrologia é dedicada à avaliação e minimização de incertezas de medições. Para
atender aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, os laboratórios de calibração devem
estimar a incerteza de medição de todas as calibrações. Na estimativa da incerteza de medição,
todos os componentes de incerteza que sejam conhecidos devem ser considerados. Com a
diversidade de métodos de calibração, padrões e dispositivos auxiliares disponíveis no mercado, a
seleção do processo de calibração mais adequado e a avaliação da inerente incerteza não são
tarefas simples para um laboratório de calibração. É necessário a análise de um grande número de
informações técnicas e conhecimento em diferentes áreas da metrologia e da instrumentação. A
definição de um modelo de medição, a modelagem do processo de medição e a definição de uma
equação de medição geralmente são as tarefas de maior dificuldade na avaliação da incerteza de
medição. O uso de uma ferramenta adequada de simulação de incerteza de medição de processos
de calibração pode facilitar sobremaneira a avaliação de incerteza em um laboratório de
calibração. Com tal objetivo foi estruturado e desenvolvido neste trabalho um ambiente de
simulação de incerteza de medição em processos de calibração através do método de simulação de
Monte Carlo. Um banco de dados foi desenvolvido possibilitando o cadastro das informações de
diferentes processos de calibração e a comparação de seus resultados. Uma simulação foi realizada
utilizando dados reais de um laboratório de calibração que serviu como estudo de caso. Os
resultados obtidos mostraram consistência com os valores praticados pelo laboratório. Os
resultados obtidos também permitiram comprovar a funcionalidade e aplicabilidade do ambiente
de simulação de incerteza de medição em processos de calibração.
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