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1 SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

CE - Eletroforese capilar (capillary electrophoresis) 

CMP- Caseino-macropeptídeo  

FDA- Órgão de administração de comidas e remédios (Food and Drug 

Administration) 

FT-NIRS - Espectroscopia no infravermelho próximo com transformada Fourier 

(Fourier Transform Near Infrared or Spectrometers) 

HMF- Hidroximetilfurfural 

HPLC- Cromatografia líquida de alta eficiência (High-performance liquid 

chromatography) 

LANAGRO-RS- Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul 

LC-MS/MS- Espectrometria de massa acoplada à cromatografia líquida (Liquid 

chromatography–mass spectrometry) 

MAPA- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

PAGE-Eletroforese em gel de poliacrilamida (Polyacrylamide gel 

electrophoresis)  

SLAV-SC- Serviço Laboratorial Avançado de Santa Catarina 
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2 INTRODUÇÃO   

 

Atualmente, a verificação da autenticidade de produtos alimentícios tem 

sido bastante discutida e investigada. Esse assunto não é de interesse 

somente das agências reguladoras, como também das indústrias e 

principalmente dos consumidores (KAROUI; DE BAERDEMAEKER, 2007). As 

adulterações em produtos alimentares contendo leite são relativamente 

frequentes e diversificadas (VELOSO et al., 2002) e as mais frequentes são 

aquelas chamadas fraudes econômicas, que visam aumentar o rendimento 

pela adição de ingrediente de menor valor comercial (OANCEA, 2009). 

Portanto, por razões legais e de defesa do consumidor, os produtos 

lácteos devem ser autênticos e corretamente rotulados e torna-se imperativo o 

desenvolvimento de métodos analíticos sensíveis à detecção de irregularidades 

na fabricação desses produtos não somente para maior proteção das indústrias 

e dos consumidores, mas para servir de suporte às ações da fiscalização, 

deflagrando irregularidades que nem sempre são evidenciadas durante a 

vistoria do estabelecimento, pois dependem de confirmação laboratorial, 

sobretudo no que tange à conformidade técnica dos produtos e de suas 

formulações (VELOSO et al., 2002; RODRÍGUEZ et al., 2010). 

A adulteração de leite e produtos lácteos por adição de soro de queijo 

tem sido alvo de muitos estudos, principalmente, após as fraudes detectadas 

em 2007 em laticínios no Estado de Minas Gerais. A adulteração do leite pela 

adição deste soro é economicamente atrativa, pois além de utilizar um resíduo 

da indústria queijeira, aumenta o volume do leite comercializado. O caseino-

macropeptídeo (CMP) é um peptídeo específico encontrado no soro de queijo, 

que é formado a partir da clivagem da k-caseína entre os aminoácidos 105 e 

106 pela ação da quimosina. Um peptídeo semelhante, pseudo-CMP, pode ser 

produzido pela ação da proteólise bacteriana sobre a k-caseína entre os 

aminoácidos 106 e 107, decorrente da contaminação do leite por bactérias 

psicrotróficas (FAJARDO-LIRA; NIELSEN, 1998; MEDINA et al., 2006; 

MIRALLES; RAMOS; AMIGO, 2003; SANTOS et al., 2010). A legislação 

brasileira estabelece que o leite pasteurizado, o leite esterilizado e o leite em 
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pó não podem conter índice de CMP acima de 30mg/L (BRASIL, 2006). A 

diferença entre CMP e pseudo-CMP é de apenas um aminoácido (metionina), 

ocasionando muitas vezes, resultados falsos positivos. Recentemente, uma 

metodologia de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, 

capaz de quantificar o CMP oriundo da adulteração do leite e diferenciá-lo da 

proteólise bacteriana foi elaborada no LANAGRO/RS. 

Vários métodos citados na literatura visam à detecção de adulteração 

em queijos, baseando-se principalmente na análise das frações de caseína 

e/ou das proteínas do soro. No entanto, o objetivo principal dos estudos está 

relacionado com a verificação da autenticidade dos queijos quanto ao leite de 

origem. Veloso et al. (2004) investigaram a adulteração pela adição de leite 

bovino do queijo português Terrincho, tradicionalmente produzido a partir de 

leite de ovelha. Os autores utilizaram a separação e quantificação da caseínas 

α, β e κ do leite bovino e aplicaram para a separação dos homólogos de 

caseína do leite ovino, através de técnicas de cromatografia líquida (HPLC) e 

eletroforese em gel de poliacrilamida (uréia-PAGE). Cartoni et al. (1999) 

utilizaram eletroforese capilar para determinar a adulteração de leite de vaca 

em produtos de leite de cabra através da presença de proteínas específicas do 

soro. A eletroforese em gel de poliacrilamida (native-PAGE) foi utilizada por 

Pesic et al. (2011) para a determinação qualitativa e quantitativa da adição de 

leite bovino aos leites de cabra e de ovelha, com base na quantificação das 

proteínas do soro para a investigação das adulterações. Czerwenka, Müller e 

Lindner (2010) investigaram a adulteração de leite e de mussarela de búfala 

com leite de vaca através de cromatografia líquida acoplada à espectrometria 

de massas, utilizando como marcador a proteína β-lactoglobulina. Portanto, 

pode-se perceber a partir dos trabalhos citados que as técnicas de eletroforese 

em gel de poliacrilamida (PAGE), cromatografia líquida (HPLC), eletroforese 

capilar (CE) e a espectrometria de massa acoplada à cromatografia líquida 

(LC-MS/MS) podem ser utilizadas para a pesquisa de fraudes em queijos. 

As análises dos principais componentes de produtos de origem animal, 

em geral, são feitas por meio de métodos convencionais sendo bastante 

demorados e trabalhosos. Alguns trabalhos têm comparado metodologias 

convencionais com outras mais práticas e rápidas para análise de alimentos, 



8 

 

não destrutivas, não invasivas e que não gerem subprodutos químicos tóxicos 

(OLIVEIRA, 2011). É de extrema importância o desenvolvimento e validação de 

técnicas sensíveis, precisas, e capazes de quantificar os alimentos quanto à 

sua composição química de maneira mais rápida e simples quando comparada 

à métodos convencionais. A espectroscopia no infravermelho próximo (FT-

NIRS) é uma ferramenta capaz de quantificar estes dados auxiliando assim as 

análises de rotina de um laboratório oferecendo instrumentos mais eficazes 

para a atuação da fiscalização. A região chamada de infravermelho próximo 

tem recebido muita atenção, em particular com relação às análises 

quantitativas de alimentos, tendo sido amplamente utilizada para a análise de 

componentes como umidade, proteína, gordura e açúcares (BARBOSA, 2007; 

RODRIGUEZ-SANOA et al., 2006).  

A região do infravermelho médio assim como as técnicas de refletância 

vêm sendo bastante utilizadas desde o início dos anos noventa na análise de 

alimentos. Diversos estudos revelaram as aplicações da espectroscopia na 

análise de leite, carne, óleos e gorduras, determinando de forma quantitativa e 

qualitativa os componentes dos alimentos, bem como, certificando a qualidade 

do mesmo. Como técnica de análise quantitativa para o controle e análise de 

alimentos, a espectroscopia no infravermelho apresentou crescimento após o 

desenvolvimento da transformada Fourier e a utilização do interferômetro de 

Michelson, o que tornou o método mais rápido e prático (SALIBA et al., 2003). 

O termo espectroscopia é designado aos métodos analíticos, onde se estuda a 

interação de radiações eletromagnéticas com as moléculas. A espectroscopia 

no infravermelho próximo tem por base as vibrações dos átomos, dessa forma 

detectando a radiação que é absorvida pelas vibrações moleculares 

(ALCÁCER, 2007).  

Entre os produtos de origem animal, o pescado é um dos mais 

suscetíveis ao processo de deterioração, devido ao pH próximo à neutralidade, 

à elevada atividade de água nos tecidos, ao elevado teor de nutrientes 

facilmente utilizáveis por micro-organismos, ao teor de lipídeos insaturados, à 

rápida ação destrutiva das enzimas naturalmente presentes nos tecidos e à alta 

atividade metabólica da microbiota. A deterioração é um fenômeno variável, 

determinado pela composição da carne e número relativo de espécies 
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bacterianas presentes, sendo favorecido pelo uso inadequado ou mesmo por 

falta de refrigeração, más condições de higiene e mau acondicionamento do 

pescado durante o seu manuseio e transporte (SOARES et al., 1998). 

A histamina é uma amina biogênica formada pela descarboxilação 

microbiana do aminoácido histidina, presente no músculo do peixe (SANTOS, 

1996; PATANGE et al., 2005). As aminas biogênicas são compostos não 

voláteis, normalmente presentes em baixas concentrações nos alimentos 

proteicos, mas que podem ser progressivamente produzidas e acumuladas 

durante o armazenamento desses alimentos (OLIVEIRA, 2009). Para 

assegurar a proteção à saúde do consumidor, o FDA (Food and Drug 

Administration) estabeleceu que o pescado pode ser considerado deteriorado 

quando os teores de histamina situarem em 50 mg/kg (FDA, 1995). No Brasil e 

na União Europeia, o nível aceitável de 100 mg/kg foi estabelecido para 

histamina em atum e outros peixes pertencentes às famílias Scombridae e 

Scombreresocidae (BRASIL, 1997). 

Para estabelecer um nível mínimo de qualidade para a produção de mel, 

a elaboração de normas é importante principalmente para proteger os 

consumidores de fraudes. No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), através da Instrução Normativa de n°11, de 20 de 

outubro de 2000, é responsável por fiscalizar e estabelecer a identidade e os 

requisitos mínimos de qualidade que o mel deve seguir. Esta regulamentação 

leva em conta as características físico-químicas do mel, estabelecendo limites 

mínimos ou máximos para parâmetros relacionados à maturidade, pureza e 

deterioração das amostras (BRASIL, 2000). O conteúdo de 5-

hidroximetilfurfural (5-HMF) é considerado um parâmetro de deterioração do 

mel e não deve ultrapassar 60 mg.kg-1(BRASIL, 2000). O aquecimento do mel 

durante o processamento e o armazenamento durante longos períodos podem 

levar à conversão de açúcares em 5-HMF, através da desidratação de hexoses 

em meio ácido ou via reação de Maillard (KÜÇÜK et al., 2007; SAXENA; 

GAUTAM; SHARMA, 2010). Outros fatores, como a origem floral do mel, 

algumas de suas propriedades físico-químicas (umidade, pH, acidez, conteúdo 

de minerais) e outros fatores relacionados ao processamento, como o uso de 

recipientes metálicos podem afetar a formação de 5-HMF (FALLICO et al., 
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2004; KHALIL; SULAIMAN; GAN, 2010). A prática de adulteração pela adição 

de xaropes de açúcares invertidos também pode incrementar o valor do 5-

HMF, bem como deve ser levada em consideração, que em países de clima 

tropical, como o Brasil, o clima pode inferir e aumentar o nível de 5-HMF 

formado ainda na colmeia (AJLOUNI; SUJIRAPINYOKUL, 2009). 

Por outro lado, o controle adequado de substâncias com potencial risco  

à saúde pública ou que possam servir de barreiras técnicas à entrada de 

produtos brasileiros em mercados internacionais é de fundamental importância 

para a garantia das condições de inocuidade dos alimentos consumidos no 

mercado interno, assim como dão segurança aos mercados importadores, 

processo este que gera divisas a economia nacional. A carne suína é a mais 

consumida no mundo, representando 39% do consumo total de carne pela 

população mundial. Esse fato está principalmente relacionado ao seu alto 

consumo per capita na China e na Europa, por questões culturais. Dentre as 

etapas de produção de suínos, a fase de terminação é a que apresenta maior 

mudança na composição da carcaça, com aumento do desenvolvimento 

muscular e da deposição de gordura. Nessa etapa, ocorre um aumento na 

conversão alimentar, sendo necessária uma formulação de dieta específica, 

para evitar desperdício de nutrientes e melhorar o desempenho dos animais. 

Com o objetivo de alcançar melhores características zootécnicas como peso de 

carcaça, espessura de toucinho, profundidade de músculo, carne magra na 

carcaça e variáveis de desempenho (ganho de peso diário, consumo diário de 

ração e conversão alimentar), um recurso que muitos produtores têm recorrido 

é o uso de agonistas β-adrenérgicos (AGOSTINI et al., 2008; FREIRE, 2010). 

Na produção de suínos, o uso da ractopamina como aditivo na ração foi 

aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no 

Brasil, além de ser aprovado também pelo FDA nos Estados Unidos e em 

outros 21 países. No entanto, é banido na China e em outros 159 países, aqui 

inclusos os integrantes da União Europeia. Porém, segundo o Codex 

Alimentarius, órgão internacional que estabelece os padrões de qualidade dos 

alimentos, várias pesquisas científicas foram realizadas para estabelecer o 

impacto dessa substância na saúde dos consumidores e não foram 

encontradas provas de um efeito negativo no ser humano se utilizada de forma 
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controlada (FREIRE, 2010). No entanto, alguns autores descrevem efeitos 

adversos à saúde humana, como intoxicação alimentar associado à presença 

de resíduos no fígado, doenças cardiovasculares e do sistema nervoso central 

(JUAN et al., 2010). 

O controle de ractopamina é imprescindível para garantir que produtos 

que venham a ser comercializados com países que apresentam limites 

restritivos atendam aos parâmetros de qualidade desejados. No momento, 

sistemas de segregação de produção de suínos têm sido mantidos e o 

desenvolvimento de métodos adequados para determinação de traços de 

ractopamina em rações e em carnes produzidas em estabelecimentos 

autorizados à exportação são fundamentais. Da mesma forma, controlar a 

presença em rações torna possível identificar falhas no controle da segregação 

e produção de insumos. 

Em rações, outra demanda importante de análises de resíduos de 

medicamentos veterinários inclui a determinação de resíduos de substâncias 

antimicrobianas (sulfonamidas, fluorquinolonas, tetraciclinas e trimetoprim) e 

antiparasitárias (ivermectina, doramectina, eprinomectina, abamectina). Apesar 

do uso destas substâncias ser permitido, os produtores devem respeitar o 

período de carência para permitir que o animal tratado metabolize substâncias 

de forma que os produtos obtidos não apresentem resíduos em níveis 

perigosos para saúde do consumidor (RÜBENSAM et al., 2013). Para controlar 

o uso adequado desses medicamentos, é preciso analisar a presença de 

resíduos dessas substâncias nos alimentos e em rações, verificando se os 

níveis encontrados respeitam os limites máximos permitidos pelas legislações 

específicas de cada mercado.  
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3 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

O Serviço Laboratorial Avançado (SLAV-SC) está localizado na cidade 

de São José- SC. Como parte do LANAGRO/RS, atualmente vem recebendo 

investimentos em equipamentos robustos e na estruturação de suas 

instalações físicas, visando o atendimento da demanda da fiscalização 

agropecuária de diversos estados brasileiros (sobretudo da região Sul). 

Por estar localizado em um estado, na região Sul do país que recebe 

grande demanda de serviço, possui potencial para servir de um laboratório de 

triagem de amostras e para dar apoio à fiscalização da conformidade de 

produtos fiscalizados pelo MAPA. 

Entretanto, o SLAV-SC tem dificuldades de atender as demandas em 

decorrência da falta de efetivo com capacitação adequada à área, 

consequência da falta de concursos públicos que preencham o quadro de 

funcionários. Além disso, apesar de estar recebendo auxílio para a 

infraestrutura, esta está em andamento rumo à necessidade local. Mesmo 

considerando as limitações citadas, o SLAV-SC desempenha suas tarefas com 

grande competência e responsabilidade.  
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4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

4.1 Atividades gerais 

 

As atividades desenvolvidas no estagio foram de apoio laboratorial como 

no preparo e padronização de soluções de trabalho; preparo de soluções-

padrão; controle da entrada e saída de reagentes químicos, padrões analíticos 

e outros insumos de uso no laboratório; auxílio técnico na execução de 

métodos analíticos à rotina laboratorial e à implementação de novos métodos 

analíticos; ao desenvolvimento e validação de métodos; ao cálculo da 

estimativa de incerteza de medição de todos os métodos validados; ao preparo 

da documentação exigida pelo Sistema de Gestão da Qualidade e à 

capacitação dos analistas do SLAV-SC em relação aos métodos desenvolvidos 

e/ou validados.  

4.2 Atividades especificas 

 

Foram desenvolvidas atividades especificas durante o estágio que 

compreendiam sobre tudo em validações e confirmações de metodologias 

analíticas a serem utilizadas posteriormente pelo laboratório, em virtude da 

grande demanda de amostras do serviço de inspeção federal na qual o 

laboratório presta ao país.  

Com os prazos estipulados em seu vencimento e com a grande dificuldade 

imposta pelos analistas encarregados nas validações e confirmações, foi de 

suma importância às atividades desempenhadas no estágio supervisionado 

que compreenderam em: 

 

 Auxilio na validação e implementação da determinação de histamina em 

pescados por eletroforese capilar no calculo da estimativa de incerteza 

de medição no processo analítico, e capacitação dos analistas para o 

uso do mesmo. 
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 Auxilio na implementação da análise da composição química de carnes, 

leite fluído e derivados por FT-NIRS na orientação de parâmetros de 

validação analítico segundo INMETRO (2003) (repetitividade, precisão 

intermediária) e nos modelos de calibração multivariada para utilização e 

adequação dos métodos de calibração do equipamento referentes às 

matrizes. 

 

 Auxilio na validação e implementação da análise de CMP em leite por 

espectrometria de massas acoplada à cromatografia líquida, no calculo 

da estimativa da incerteza de medição e na orientação de parâmetros de 

validação analítico segundo INMETRO (2003) (repetitividade e precisão 

intermediária). 

 

 

 Auxilio e participação na validação e implementação da detecção de 

fraudes por substituição do leite por soro em queijos por LC-MS/MS na 

orientação de parâmetros analíticos segundo INMETRO (2003) 

(repetitividade, reprodutividade, precisão intermediária, robustez, 

especificidade/seletividade, limite de detecção e quantificação) e no 

calculo da estimativa da incerteza de medição no processo analítico.  

 

 Confirmação de desempenho analítico do método qualitativo 

normalizado “Prova de Gás Sulfídrico (H2S) em pescados”, Instrução 

Normativa nº 20, de 21 de julho de 1999 que oficializa os métodos 

analíticos físico-químicos para controle de produtos cárneos e seus 

ingredientes, que posteriormente aumentou o escopo do laboratório para 

prestação de serviço junto a inspeção federal de pescados processados 

nas Indústrias brasileiras. 

 

 Confimação de desempenho analítico do método qualitativo normalizado 

“Prova de Amônia (Prova de Éber) em pescados”, Instrução Normativa 

nº 20, de 21 de julho de 1999 que oficializa os métodos analíticos físico-
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químicos para controle de produtos cárneos e seus ingredientes, que 

posteriormente aumentou o escopo do laboratório para prestação de 

serviço junto à inspeção federal de pescados processados nas 

Indústrias brasileiras. 

 

 Confirmação de desempenho analítico do método normalizado 

“Determinação de Bases Voláteis Totais em pescados por Acidimetria” 

da Instrução Normativa nº 20, de 21 de julho de 1999 que oficializa os 

métodos analíticos físico-químicos para controle de produtos cárneos e 

seus ingredientes, que posteriormente aumentou o escopo do 

laboratório para prestação de serviço junto à inspeção federal de 

pescados processados nas Indústrias brasileiras. 

 

 

 Confirmação de desempenho analítico do método analítico normalizado 

“Determinação de Índice de Peróxidos em produtos de origem animal 

por oxidimetria” da Portaria nº 01, de 07 de outubro de 1981 que aprova 

os métodos analíticos para controle de produtos de origem animal e 

seus ingredientes. Esse método foi incorporado no escopo para 

fiscalização federal de carne e seus derivados. 

 

 Auxilio na validação do método de ractopamina em carne suína por 

espectrometria de massas acoplada à cromatografia líquida, que ainda 

continua no presente momento em processo de validação. 

 

Dessa forma, as atividades desempenhadas no estágio objetivou-se o 

aumento do escopo do laboratório, implicando na melhor distribuição da 

demanda da fiscalização por análises laboratoriais de produtos agropecuários e 

na otimização das condições de uso do laboratório.  
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1.3 Incerteza de medição 

 

A principal atividade desempenhada no estagio supervisionado no 

SLAV/SC foi o calculo da estimativa da incerteza de medição em processo 

analítico, na qual o método utilizado nos cálculos é detalhado no Anexo A deste 

relatório.  

Sua importância na área da química analítica quantitativa, sua 

obrigatoriedade no tratamento dos dados gerados pelos laboratórios 

prestadores de serviço e a dificuldade na sua implementação demonstrada 

pelos analistas, o calculo da incerteza de medição tornou-se uma atividade 

muito importante e exclusiva do estágio supervisionado. 

Muitos métodos parcialmente validados e confirmados estavam 

aguardando o calculo da estimativa da incerteza de medição para poderem ser 

finalizados e encaminhados para aprovação da qualidade e posteriormente 

incorporados no escopo do laboratório. Como não havia ninguém capacitado 

para a realização dos cálculos, esperava-se um profissional de outro SLAV do 

país para execução e, portanto finalização dos métodos. Com o estágio foi 

possível desempenhar a atividade que resolveu o problema nesse contesto.  

As estimativas das incertezas de medições calculadas no estágio 

supervisionado no qual finalizaram alguns métodos, seja ele em sua validação 

ou confirmação, são demostrados na tabela abaixo: 
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Tabela 1- Métodos de ensaio analítico no qual foram calculadas as incertezas 

de medição durante o estágio supervisionado obrigatório. 

Calculo da Incerteza de medição 

Método de ensaio analítico 

Método umidade (Cárneos, Mel e Ração) 

Método de CMP por HPLC 

Método de histamina em pescados por CE 

Método de pesagem de ovos para 

classificação 

Método de lipídios por butirômetria (leite e 

manteiga) 

Método de potêncial hidrogênionico 

Método de bases voláteis totais em 

pescados por acidimetria 

Método de proteína em rações e produtos 

cárneos  

Método de acidez em mel 

Método de açucares redutores em lactose  

Método de índice de peróxidos por 

oxidimetria 

Método de detecção de fraudes por 

substituição do leite por soro em queijos 

por LC-MS/MS 
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5 COMENTÁRIOS E CONCLUSÃO 

 

 Este estágio foi de grande importância e relevância, pois foi muito prático 

e similar a um ambiente de trabalho profissional. Durante o estágio foi possível 

adquirir e aplicar conhecimentos abrangidos pelas matérias desenvolvidas ao 

longo dos estudos acadêmicos e experiências profissionais já vivenciadas 

anteriormente. 

O Serviço Laboratorial Avançado está passando por ampliações para o 

apoio à demanda da fiscalização federal agropecuária nacional, assim foi 

essencial a participação, pois havia muitas atividades a serem desenvolvidas e 

normas da qualidade a serem cumpridas.  

O fato de atuar em uma repartição pública foi de grande valia, uma vez 

que é possível fazer parte das limitações, entender os procedimentos 

burocráticos e atuar em um campo que possui uma documentação referente ao 

controle de qualidade eficiente. 

A experiência foi válida tanto para o estagiário quanto para o SLAV/SC, 

fato que concretizou a contratação em vinculo celetista pela Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (FUNDEPAG) para a 

continuidade das atividades desenvolvidas durante o estágio supervisionado e 

o aprendizado de ambas as partes, numa aliança positiva visando o 

crescimento. 
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ANEXO A – Processo de Estimativa da Incerteza de medição em processo 

analítico 

Especificar o mensurando 

 

Quando iniciamos o processo de avaliação da incerteza de medição, é 

conveniente declararmos o que está sendo medido, isso inclui fazer uma 

relação do mensurando e as grandezas de entrada das quais ele depende 

como grandezas já medidas, valores de padrões, constantes e efeitos 

sistemáticos conhecidos (EURACHEM, 2002). A especificação sempre que 

possível pode ser constatada em procedimentos operacionais padrões ou em 

descrições de métodos a fim de normalizar facilitando o emprego ao analista. 

A relação funcional entre o mensurando, isto é a função da grandeza 

aleatória e sua relação com as grandezas de entrada representada pela 

equação abaixo numa simples expressão explicita, mas que podemos 

representar com modelos mais complexos com uma expressão implícita e até 

mesmo com um algoritmo computacional como sugere em métodos como o de 

Monte Carlo. (OLIVEIRA AGUIAR, 2009). 

 A função f em modelo estatístico representa o procedimento de 

medição e o método de avaliação, descrevendo a forma como a variável de 

saída (y) é obtida a partir das N grandezas de entrada relacionando variáveis 

de entrada (xi). 

   (          )                    

 Identificar fontes de incerteza 

 

A identificação das fontes de incerteza é necessária para darmos 

continuidade na avaliação da incerteza de medição. Desenvolver e registrar as 

fontes de incertezas que são relevantes no método a ser estudado. 

 Como primeiro estágio podemos considerar o cálculo do mensurando 

com cada parâmetro da fórmula representando uma fonte de incerteza, que 

geralmente são os principais parâmetros para o cálculo da incerteza. Como 
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segundo estágio podemos obter dados sobre o desempenho do método que 

em muitos casos, elementos de avaliação da validação do método estão 

sujeitos a incertezas, como por exemplo, a precisão do método. Podemos por 

fim considerar outras fontes de incerteza como amostragem, condições de 

estocagem, efeitos dos instrumentos, pureza de reagentes e outros 

(EURACHEM, 2002). 

Podemos utilizar de ferramentas da qualidade para o desenvolvimento 

da identificação das fontes de incerteza baseada nos estágios descritos acima, 

como na utilização de diagramas de causa e efeito (Ishikawa ou “espinha de 

peixe”) e fluxogramas representativos do processo de medição com 

visualização das suas consequentes contribuições de incerteza. 

Diagrama de causa e efeito 

Um diagrama de causa e efeito representado na Figura 14 consiste de 

uma estrutura hierárquica que culmina em um único resultado analítico 

especifico. As ramificações que levam ao resultado são os efeitos contributivos, 

que incluem os resultados das medições intermediárias e também outros 

fatores como os efeitos ambientais e da matriz. Cada ramificação pode ter 

outros efeitos que afetam o resultado seja ele variável ou constante 

(EURACHEM, 2002). 

Figura 1- Diagrama de causa e efeito com fases do processo de análise 

(MARTINS, 2003). 
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Fluxograma 

Segundo Martins (2003), fluxograma é uma ferramenta de análise do 

processo de ensaio, pois esquematiza a sequência e decisões de um ciclo de 

atividades. Esta ferramenta possui várias aplicações como: facilitar o 

entendimento do processo, ajudar na identificação de oportunidades para 

melhoria, ou seja, de gargalos e redundâncias que não agregam valor, e ainda, 

auxiliar na descrição do processo de medição. 

Figura 2- Simbologia utilizada para representar as diversas etapas de um 

processo de ensaio através de fluxogramas. 
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Quantificar os componentes de incerteza 

 

Medir e estimar a dimensão do componente de incerteza associado a 

cada fonte potencial de incerteza identificada, se preocupando em considerar 

se os dados disponíveis abrangem suficientemente as fontes de incerteza e 

programar experimentos e estudos adicionais a fim de sanar qualquer 

esquecimento de fontes de contribuição (EURACHEM, 2002). 

Para isso é necessário à classificação das fontes de incerteza 

avaliando cada fonte individual e depois as combinando a incerteza associada 

ao resultado na forma de desvio padrão.  

O cálculo de cada fonte de incerteza individual que constituirá a 

incerteza total necessita do conhecimento das principais distribuições de 

probabilidade que através de sua devida abordagem incluirá importância nos 

cálculos.  

A distribuição de probabilidade para cada variável depende do tipo de 

informação que se tem disponível a respeito da respectiva componente de 

incerteza (GUM, 2008). Na Tabela 13 resumimos as principais distribuições de 

probabilidade dando a elas as principais aplicações para o cálculo das 

incertezas padrões de entrada. 
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Tabela 2- Tabela das distribuições de probabilidade e suas principais 

aplicações no cálculo da incerteza padrão de grandeza de entrada. 

Quando usar: 

 

Formato da distribuição de 

probabilidade 

Incerteza 

Quando se conhecem apenas os 

valores máximos e mínimos de 

variação. 

Um certificado ou especificação dá 

limites sem especificar um nível de 

confiança. 

Distribuição retangular 

 

 

 

 ( )  
 

√ 
 

 

É feita uma estimativa baseada em 

observações repetidas de um 

processo de variação randômica 

(EURACHEM, 2002). 

Incerteza herdada da calibração 

de equipamentos e padrões (GUM, 

2002). 

Distribuição normal ou t-Studant 

conforme o certificado de 

calibração 

 

 

 

 

k informado no certificado de 

calibração. 

De acordo com GUM, 2008 

quando se conhecem os valores 

máximos e mínimos de variação e 

o valor mais provável: por 

exemplo, o erro de 

posicionamento de um instrumento 

em uma marca de escala. 

Distribuição triangular 

 

 

 

 

 

 ( )  
 

√ 
 

 

De acordo com GUM (2008) o 

desvio padrão da média de um 

conjunto de N medições repetidas. 

Distribuição t –Studant 

 

 

 

 

 

 ( )  
 

√ 
 

 

Desvio padrão de dados históricos 

de repetitividade e/ou 

reprodutibilidade, na situação em 

que o resultado do 

ensaio/calibração é obtido por 

meio de uma única medição e não 

por uma média (GUM, 2008). 

Distribuição t –Studant 

 

 

 

 

 

 

1 
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De acordo com o GUM (2008) 

quando temos um desvio padrão 

de um processo de contagem de 

elementos. 

Discretos, com média m e desvio 

padrão m. 

Distribuição Poisson 

 

 

 

 

 

1 
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Abaixo determinamos as principais incertezas padrões das grandezas 

de entrada. 

Avaliação da incerteza padrão tipo A 

 

Método de avaliação de incerteza pela análise estatística de uma serie 

de observações de um conjunto de repetições de medições de xi (ISO GUM, 

1998). Esta avaliação é intrínseca ao processo de medição. 

Cálculo: 

 ( i̅)  
 ( i)

√ 
                 

 

Onde: 

 s(xi) é o desvio padrão das repetições das medições e n é o número 

de repetições. 

Avaliação da incerteza padrão tipo B  

 

Método de avaliação de incerteza de uma grandeza de entrada xi por 

outros meios que não a análise estatística de séries de observação (ISO GUM, 

1998). São incertezas estimadas usando qualquer outra informação cuja 

incerteza expandida declarada temas informações do nível de confiança e grau 

de liberdade ou coeficiente de abrangência (k).  

 Pode ser informação de medições em experiências passadas, de certificados 

de calibração, especificações do fabricante e de informações publicadas 

(INMETRO, 2003). 

Cálculo: 
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 (  )  
 

 
                 

 

Onde U é a incerteza expandida declarada e o k o fator de 

abrangência. 

 

Avaliação da incerteza padrão da grandeza de entrada fator de diluição 

 

Determinar a relação funcional da grandeza de entrada f(xi) com suas 

grandezas de saída: Vi, Vf; 

 

 (  )  
  

  
                 

 

Onde f(xi) é o fator de diluição, Vf é o volume final da solução diluída e 

Vi é o volume utilizado da solução concentrada (alíquota). 

 

 Avaliação da incerteza padrão da grandeza de entrada fator de correção 

 

De acordo com Gomes Junior (2008), o cálculo da incerteza do fator de 

correção (u(F)) pode ser através da expressão: 

 

 ( )  
 (  )

  
                

Onde: 
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u(xi) é a incerteza padrão da grandeza de entrada calculada conforme 

as equações 2- 4 e xi é o valor da grandeza de entrada considerada para o 

cálculo da incerteza padrão. 

 

Avaliação da incerteza padrão de uma grandeza de entrada que possui outras 

grandezas 

 

Determinar, quando aplicado, a incerteza padrão de cada uma das 

grandezas conforme os itens acima e calcular a incerteza padrão da grandeza 

de entrada através da expressão abaixo (GOMES JUNIOR, 2008). 

Cálculo: 

   √∑(   ( ))   

 

   

                  

 

Onde uc é a incerteza padrão combinada da grandeza de entrada em 

relação às suas grandezas e uyx (xi) é a incerteza padrão da grandeza de 

entrada em relação a cada uma das suas grandezas. 

 

 Determinação dos coeficientes de sensibilidade do mensurando em relação às 

suas respectivas grandezas de entrada 

 

Podemos determinar os coeficientes de sensibilidade do mensurando y 

em relação as suas grandezas de entrada xi (ciy(xi)) de duas formas. Na 

primeira expressão temos ciy (xi) igual à tg α que é o ângulo formado na 

intersecção dos pontos x, y: 
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   (  )       
              ( )

                ( )
                   

 

Na segunda expressão o coeficiente de sensibilidade estima a variação 

do mensurando (ciy) devido a uma variação na grandeza de entrada (xi). Caso 

o modelo matemático da medição for uma pura soma de N variáveis, os 

coeficientes de sensibilidade serão todos iguais a um. Caso haja subtração, o 

sinal do coeficiente será negativo. Mas se o modelo matemático da medição for 

apenas um produto de N variáveis, os coeficientes de sensibilidade serão 

iguais a (y / xi), ou seja, eles serão iguais ao resultado da medição dividido pelo 

valor correspondente da variável que se quer calcular o coeficiente. 

 

   (  )  
  

   
                    

 

Onde dy é a derivada parcial do mensurando e x é a derivada da 

grandeza de entrada. 
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 Determinação da contribuição das incertezas das grandezas de entrada para o 

mensurando 

 

A determinação da contribuição das incertezas das grandezas de 

entrada para o mensurando transforma as unidades de medida de cada 

incerteza na unidade de medida do mensurando (GOMES JUNIOR, 2008), 

assim utilizamos a seguinte expressão: 

 

  (  )    (  )  (  )                    

 

Onde ci(xi) é o coeficiente de sensibilidade do mensurando em relação 

a sua grandeza de entrada e u(xi) é a incerteza padrão da grandeza de entrada 

de cada item anterior. 

 

 Determinação da contribuição da incerteza de medição da curva de calibração 

 

Na espectrometria de absorção atômica com geração de hidretos 

utilizam-se curvas de calibração constituídas de uma série de soluções com 

concentração conhecidas dentro de uma faixa de trabalho já estabelecida. 

Plota-se concentrações conhecidas xi, a espera de respostas em sinal analítico 

yi do equipamento, estabelecendo uma curva de referencia geralmente de perfil 

linear, que melhor representa a possibilidade para o conjunto de pontos (xi, yi) 

obtidos.  

Geralmente a incerteza calculada nos laboratórios para as curvas de 

calibração são errôneas, pois somente levam em conta a média aritmética e o 

desvio padrão da média como um valor aceito para cada ponto da curva. Assim 

nada podemos afirmar quanto aos pontos intermediários da curva, sendo que a 

incerteza pontual é dada pelo intervalo de confiança da media estabelecido o 

grau de confiança desejado (CHUI et al., 2001). 
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Portanto é conveniente se utilizar um teste que calcula a incerteza ao 

longo da curva de calibração, como o da análise pela variância do resíduo. 

Esse teste somente é valido se a condição homoscedasticidade em y é valida.  

A variança deve ser constante nos erros aleatórios, isso é os erros na variável 

independente em x devem ser desprezíveis em relação aos erros da variável 

dependente em y. 

Nesse trabalho foi proposto um método de cálculo utilizando um 

software de planilha para calcular a incerteza na curva de calibração baseada 

no método descrito acima. 

Não foram expostos nesse trabalho os testes para certificar se a 

regressão gerada é estatisticamente significativa, como a verificação de ajuste 

linear, validade de regressão, sua eficiência e sua eficiência máxima. Já que o 

software utilizado para gerar a regressão já desprovia dessas ferramentas 

estatísticas. 

Assim com os parâmetros calculados utilizando-se da ajuda da planilha 

de cálculo se chegou à incerteza combinada através da relação: 

 

   
 

 
 √

 

 
 
 

 
 
(    ) 

   
                          

 

Onde: 

c= concentração média da amostra; 

p= número de leituras da amostra; 

n= repetições x pontos da curva analítica; 

co= concentração média da curva analítica; 

Sxy= XY-(Y*X)/n; 

Sxx= X2-(X^2)/n; 
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Syy= Y2-(Y^2)/n; 

b= Sxy/Sxx, b= transforma a incerteza de absorbância em concentração; 

a= Ym-b*Xm, Ym= média de Y (absorbância) e Xm média de X (concentração); 

S= Raiz((Syy-b*Sxy)/n-2); 

uc= incerteza combinada da curva de calibração gerada pelo equipamento. 

 

Calcular a incerteza combinada 

 

As informações obtidas nos três passos acima consistem de diferentes 

contribuições quantificadas para a incerteza total, sejam elas associadas a 

fontes individuais ou aos efeitos combinados de diversas formas (EURACHEM, 

2002).  

As contribuições são expressas como desvios padrões, incerteza 

padrão (a), para obter em seguida uma incerteza padronizada combinada (b) e 

com um fator de abrangência apropriado para se chegar à incerteza expandida 

(c). 

 

a) Incerteza padrão (u) 

 

Antes da incerteza padrão combinada, é conveniente expressar todas 

as contribuições de incerteza como incertezas padrão, isto é, desvios padrão. 

Isso envolve a conversão de alguma outra medida de dispersão (EURACHEM, 

2002). A incerteza padrão é a margem cujo tamanho pode ser pensada como 

“mais ou menos um desvio padrão” (ELLISON ET AL, 2000). 

 

b) Incerteza padrão combinada (uc) 
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Incerteza padronizada de um resultado de medição quando este 

resultado é obtido por meio dos valores de várias outras grandezas, sendo 

igual à raiz quadrada positiva de uma soma de termos, sendo estes as 

variâncias ou covariâncias destas outras grandezas, ponderadas de acordo 

com quanto o resultado das medições variam com mudanças nestas grandezas 

(ELLISON ET AL, 2000). 

A determinação da incerteza padrão combinada, equação abaixo é 

obtida com a combinação das diferentes incertezas padrão (ui), não 

correlacionada, envolvida no processo de medição. Sempre terá um nível de 

confiança de 68% (SOUZA ET AL, 2006; FIDÉLIS,2010). 

 

   √  
    

    
                            

 

Onde: 

uc= incerteza padrão combinada;  

u1= incerteza padrão de um componente. 

 

Quando as variáveis não são independentes, as relações tornam-se 

mais complexas. Seja uma grandeza y dependente de outras grandezas x1, 

x2,..., xn. Então, pode-se escrever: 

 

   (          )                

 

A variação de y em função de cada uma das variáveis infinitesimais de 

cada um dos xi é dada pela diferencial exata de y. 
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   (
  

   
)     (

  

   
)       (

  

   
)                          

 

onde os (
  

   
) representam as derivadas parciais da função f em relação 

a cada uma das variáveis xi de que depende. Portanto é possível fazer uma 

analogia entre as diferenciais exatas e os desvios (incertezas) das 

variáveis (   ), uma vez que ambos representam variações. Assim: 

 

   (
  

   
)     (

  

   
)      (

  

   
)                          

 

Como se pretende determinar a incerteza da medida deve-se 

considerar a situação na qual as incertezas, atuando no mesmo sentido, 

somam-se. Isto só é possível tomando-se o módulo das derivadas parciais na 

equação anterior. Assim obtemos a equação final no seguinte formato: 

 

   |
  

   
|     |

  

   
|       |

  

   
|                               

 

Esse trabalho propôs um cálculo da incerteza padrão combinada 

utilizando um software de planilha, já que o procedimento leva vantagem em 

relação a um método numérico aproximado de diferenciação, exigindo somente 

o conhecimento do cálculo para derivar o resultado final. 

Na expressão    (          )  garantindo que tanto   (          ) 

seja linear em    ou  (  ) seja pequeno se comparando a   , as derivadas 

parciais podem ser aproximadas por: 
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 (    (  ))   (  )

 (  )
                             

 

Multiplicando por  (  ) para obter a incerteza  (    ) em y devido a 

incerteza em    temos: 

 

 (    )   (        (    (  ))   )   (             )                     

 

Agora com a expressão acima, podemos montar uma planilha para 

calcular a incerteza combinada para modelagens de propagação de incerteza 

mais complexas. 

 

c) Incerteza padrão expandida (U) 

 

Grandeza que define um intervalo em torno do resultado de uma 

medição que pode ser esperado em englobar uma grande fração da 

distribuição de valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao 

mensurando. A incerteza expandida é expressa com um nível de confiança de 

aproximadamente 95 % ou 99 % (ELLISON ET AL, 2000). 

A incerteza expandida é necessária para fornecer um intervalo que 

possa abranger uma grande fração da distribuição de valores, que podem 

razoavelmente ser atribuídos ao mensurando (EURACHEM, 2002). 

Obtemos a incerteza expandida (Up) multiplicando a incerteza padrão 

combinada (uc) pelo fator de abrangência ou intervalo de confiança k: 

 

                          

Onde: 
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Up= incerteza expandida 

uc= incerteza padrão combinada 

k= fator de abrangência ou intervalo de confiança  

 

Para estimar o valor de um fator de abrangência k, correspondente a 

uma probabilidade de abrangência especificada, é necessária que seja levada 

em conta a confiabilidade da incerteza padrão combinada (INMETRO, 2003). 

 

Determinação do coeficiente de abrangência k 

 

Na estatística, em geral, o grau de liberdade é N – 1, ou seja, o número 

total de medições menos um. Na incerteza de medições, como existem 

componentes de incerteza que não necessariamente são avaliadas por meio 

de uma análise estatística, torna-se necessário um conceito mais genérico para 

o grau de liberdade. Portanto é conveniente definir o grau de liberdade na 

incerteza, como o que quantifica a credibilidade sobre cada componente de 

incerteza. 

Segundo o GUM 2008, o valor do fator de abrangência k é escolhido 

com base no nível da confiança requerido para o intervalo y - U a y + U. Em 

geral, k estará entre 2 e 3. Entretanto, para aplicações especiais, k pode estar 

fora desta faixa. Uma extensa experiência e o conhecimento pleno da utilização 

que se fará deum resultado de medição poderão facilitar a escolha de um valor 

apropriado de k. 

O grau de liberdade associado ao mensurando y, chamado grau de 

liberdade efetivo, neff pode ser estimado por meio da fórmula de Welch-

Satterthwaite. Quando numericamente predominar a incerteza tipo A, 

determinar o grau de liberdade efetivo (veff) da incerteza padrão combinada do 

mensurando uc(y): 
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 ( )

∑
(    (  )) 

  
 
   

 
  
 ( )

∑
  
 ( )
  

 
   

                  

 

Onde: y é o mensurando, uc y é a incerteza padrão combinada do 

mensurando, n é o número de grandezas de entrada, u(xi) é a incerteza padrão 

das grandezas de entrada tipo A e Vi é o grau de liberdade de cada grandeza 

(x)i e é igual ao número de repetições de uma medição menos 1. Obter o fator 

de abrangência k utilizando uma tabela de fator de abrangência para o nível de 

confiança 95%. 

Podemos através da fórmula elaborar uma Tabela 15 com valores 

calculados de veff, apresentando os relativos fatores de abrangência k, 

considerando uma probabilidade de abrangência de 95,4%. 

Tabela 3- Valor de k em função do valor de Veff calculado, considerando 

probabilidade de abrangência de 95,5 % (GUM, 2008). 

Veff k 

1 13,97 

2 4.53 

3 3,31 

4 2,87 

5 2,65 

6 2,52 

7 2,43 

10 2,28 

50 2,05 

100 2,03 

∞ 2,00 
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ANEXO B – Parâmetros de estudo para validação de métodos analíticos 

quantitativos 

 

 Especificidade e seletividade 

 

Os termos são relativos ao grau com que um método responde 

unicamente ao analito exigido, isto é, estão relacionados diretamente com o 

efeito de detecção do analito. Um método que produz um sinal analítico para 

apenas um analito dentro de muitos concomitantes existentes na matriz se diz 

especifico. E um método que produz respostas para vários analitos, mas que 

pode distinguir a resposta de um analito em relação a muitos outros, é 

chamado seletivo (INMETRO, 2003). 

Os estudos de seletividade típicos investigam os efeitos dos prováveis 

interferentes, geralmente por meio da adição de interferentes tanto nas 

amostras do branco controle quanto nas amostras enriquecidas com 

observação das respostas. Os resultados normalmente são usados para 

demostrar que os efeitos práticos não são significativos. Entretanto, como os 

estudos medem diretamente as mudanças na resposta, é possível utilizar os 

dados para estimar a incerteza associada ás potenciais interferências, sendo 

conhecida a faixa das concentrações interferentes (EURACHEM, 2002). 

 Faixa de trabalho e faixa linear de trabalho 

 

Faixa de trabalho é a margem de concentrações do analito ou valores da 

propriedade onde o método pode ser aplicado. A faixa linear de trabalho é o 

intervalo de concentrações da referência onde o método apresenta linearidade. 

A faixa de trabalho deve cobrir a faixa de aplicação para a qual o ensaio 

vai ser usado. A concentração investigada da amostra deve sempre que 

possível, se situar no centro da faixa de trabalho. Os valores medidos obtidos 

têm que estar linearmente correlacionados às concentrações. Necessita-se que 

os brancos dos métodos sejam distinguidos da faixa próxima ao limite inferior 
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de trabalho. Esse limite inferior deve, portanto, ser igual ou maior do que o 

limite de detecção do método (JACOB, 2007). 

 As ferramentas estatísticas são utilizadas a partir da escolha de uma 

faixa preliminar que cubra a faixa de aplicação do ensaio como (JACOB, 2007): 

 - Limite inferior: limitado pelos limites de detecção e quantificação. 

 - Limite superior: depende do sistema de resposta do equipamento de 

medição, no caso da espectrometria geralmente é o desvio de Lambert Beer. 

 Linearidade 

 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer 

resultados diretamente proporcionais à concentração do analito em amostras, 

dentro de uma determinada faixa de concentração. A linearidade se concretiza 

em obter resultados em proporção direta ás concentrações de substâncias do 

estudo. Para o estudo da linearidade é necessária à elaboração de curvas de 

calibração, onde temos no eixo das abcissas a concentração e no eixo das 

ordenadas a resposta dada por sinais analíticos. Os números de pontos devem 

ser de no mínimo 5 e seus pontos devem objetivar uma variação ao redor de 

20% em torno do valor estimado para substância a ser mensurada (INMETRO, 

2003). 

A linearidade é obtida por padronização interna ou externa e formulada 

como expressão matemática usada para o cálculo da concentração do analito a 

ser determinado na amostra real (NUNES, 2010). 

A linearidade pode ser avaliada por meio da análise de variância 

ponderada ou por meio da relação entre a concentração recuperada e a de 

fortificação, que deve ser linear. Assim, estima-se a capacidade do método em 

desviar-se linearmente da recuperação ideal. 

 Sensibilidade 

 

A sensibilidade é a capacidade do método em distinguir, com 

determinado nível de confiança, duas concentrações próximas. Sob o ponto de 
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vista prático, a sensibilidade em espectrometria constitui o coeficiente angular 

do gráfico analítico, isto é, a inclinação da curva de calibração que pode ser 

expressa como (CURRIE, 1999): 

  
  

   
            

Em métodos sensíveis, uma pequena diferença na concentração do 

analito causa uma grande variação no valor do sinal analítico medido. Esse 

critério expressa a capacidade do procedimento analítico gerar variação no 

valor da propriedade monitorada ou medida, causada por pequeno incremento 

na concentração ou quantidade do analito.  

Limite de detecção e limite de quantificação 

 

De acordo com a IUPAC (1997), o LOD, expresso em unidades de 

concentração (CLOD), é derivado da menor medida observada XLOD, que pode 

ser detectada com razoável certeza em relação a um determinado 

procedimento analítico. O procedimento de determinação do LOD permite uma 

estimativa da concentração em que a detecção de um analito pode ser 

distinguida do ruído de fundo de forma confiável. 

O valor de XLOD é dado pela equação (x): 

 

                             ⁄           

Onde: 

sb= desvio padrão do branco para o conjunto de dados 

k= fator numérico, escolhido de acordo com o intervalo de confiança 

desejado. 

Os valores de Sb são obtidos experimentalmente por meio através da 

realização de um número de medidas sucessivas, normalmente 10 resultados.    

Este é o método mais frequentemente utilizado, sendo relativamente simples e 

rápido. O inconveniente deste método é que não leva em conta fatores 
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estatísticos relacionados à matriz da amostra. O desvio padrão do conjunto das 

medidas do branco é multiplicado pelo valor da tabela t-Student para um 

intervalo de confiança de 99,7%, em função do número de graus de liberdade 

de medições repetidas (3,17 no caso de 10 repetições). Desta forma, para o 

valor da constante k na equação (x), recomenda-se a utilização de 3, 

pressupondo uma distribuição normal unimodal. 

 

Assim, a equação (X) torna-se: 

 

                             ⁄              

 

Quando uma amostra é detectada e quantificada como um valor limite 

de elevada precisão estatística, cujo valor está acima do LOD anteriormente 

calculado é chamado de limite de quantificação. Desta forma, entende-se por 

LOQ a concentração de analito mínima que pode ser detectada 

quantitativamente com erro menor que 5%. 

O LOD calculado anteriormente não pode ser usado para expressar 

com exatidão a concentração de uma amostra, ou de outra forma, ser 

considerado como garantia de valor mínimo a ser referenciado em caso de não 

detectado nenhum sinal analítico. Uma vez que valores estatísticos de 

incerteza do processo de calibração, necessário à determinação do LOD, estão 

incluídos no cálculo do LOD. Deste modo, afirmações típicas como “menor do 

que o limite de detecção” não deve ser utilizado, uma vez que não podem ser 

justificadas estaticamente. 

Uma vez que o LOQ deve incluir análise de variância dos dados 

analíticos de calibração e isto requer uma grande quantidade de dados e 

informações, este é frequentemente calculado por meio através da fórmula a 

seguir: 
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Onde: 

sb= desvio padrão do branco para o conjunto de dados / Inclinação da 

curva de calibração. 

De forma análoga a determinação do LOD, onde se pode inferir algo 

sobre um analito presente na amostra sem, entretanto realizar sua 

quantificação pode-se aumentar o intervalo de confiança ou probabilidade, para 

cálculo do LOQ, sendo para tanto utilizado o fator 10 em seu cálculo. 

 Exatidão e tendência (bias)  

 

Exatidão do método é definida como sendo a concordância entre o 

resultado de um ensaio e o valor de referência aceito como convencionalmente 

verdadeiro. A exatidão, quando aplicada a uma série de resultados de ensaio, 

implica numa combinação de componentes de erros aleatórios e sistemáticos 

cujo nome dá de tendência (INMETRO, 2003). 

Os cálculos normalmente utilizados para avaliar a exatidão de um 

método, utilizando materiais de referencia são; 

Erro relativo: 

   
        
     

                

 

Onde, Ci é a concentração do elemento arsênio na análise do MR e 

Crefi, o valor certificado de concentração de consenso para o elemento arsênio. 

Indice z (z score): é um teste estatístico cujo objetivo é testar a 

igualdade entre uma média conhecida e uma media calculada. O cálculo da 

diferença padronizada ou valor de z-score (z) de um resultado analítico é dado 

por (GOMES JUNIOR, 2008); 
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Onde: Ci é a concentração do elemento arsênio na analise do MR; Crefi 

é o valor certificado de concentração i; S é a incerteza do MR. 

A avaliação é feita com o seguinte critério de decisão, de acordo com a (GUM, 

2008): 

 |z|≤ 2 => resultado satisfatório; 

 2 < |z| < 3 => resultado questionável; 

 |z| ≥ 3 => resultado insatisfatório. 

Já a recuperação avalia a eficiência do método de tratamento da 

amostra, podendo ser calculada como; 

 

    
  
     

                 

 

Onde: Ci é o resultado obtido, Crefi é a melhor estimativa do valor 

verdadeiro. 

A determinação da tendência total com relação aos valores de 

referência apropriados é importante no estabelecimento da rastreabilidade aos 

padrões reconhecidos. A tendência pode ser expressa como recuperação 

analítica demonstrada acima. A tendência deve ser corrigida ou demonstrada 

ser desprezível, mas em ambos os casos, a incerteza associada com a 

determinação da tendência permanece como um componente essencial da 

incerteza global. 

Precisão 

 

A precisão gera muitos termos utilizados na validação em análise 

química como: repetitível, repetibilidade, repetabilidade ou ainda repetitividade 
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e com uma maior ordem de grandeza surgem expressões como reprodutível, 

reprodutibilidade, reprodutividade. 

A precisão, portanto é o quanto os valores experimentais estão 

próximos um dos outros, isto é quanto menor a amplitude dos valores maior 

será sua precisão. Podemos observar um método preciso, mas não exato, pois 

possui uma boa reprodutividade do ensaio, mas seu resultado não está 

próximo ao real diante dos meios de constatação. 

Podemos utilizar o cálculo do RSD para avaliarmos a precisão do 

método de acordo:  

      
 

 ̅
                 

 

Onde: S é o desvio padrão e  ̅ é a média dos resultados. Para a 

analise de traços de arsênio é aceitável um RSD % de até 20%, dependendo 

da complexidade da amostra (GOMES JUNIOR, 2008). 

 

Repetitividade, Precisão Intermediária e Reprodutibilidade 

 

As principais medidas de precisão incluem desvio padrão da 

repetitividade, desvio padrão de reprodutibilidade e precisão intermediária (ISO 

5725-3,1994). A repetitividade representa a variação do mesmo analista, 

equipamento e utensílio dentro do laboratório por um curto período. Podemos 

representar em controle interno ou programas interlaboratoriais. Já a 

reprodutibilidade é a variação quando se analisa uma amostra em diferentes 

laboratórios interligados, sendo somente obtido por programa interlaboratorial 

de qualidade. 

A precisão intermediária representa a variação do resultado observado 

quando analisamos a mesma amostra, amostras parecidas ou padrões no 

mesmo laboratório, impondo quais serão as variáveis de entrada como a 
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repetitividade do operador, o desempenho do equipamento e diferentes 

tempos. 

Esta medida de precisão é reconhecida como a mais representativa da 

variabilidade dos resultados em um laboratório e, como tal, aconselhável. 

Dependendo do ensaio e do tipo de aplicação do estudo da precisão 

intermédia, existem vários métodos para determinação e controle desse 

parâmetro de qualidade, tais como (INMETRO, 2003): 

• por meio de gráfico de controle de amplitude, que poderão ser 

aplicados para replicatas da amostra e para padrões estáveis ao longo do 

tempo; 

• por meio da expressão: 

 

   √
 

 (   )
∑ 

 

   

∑(      ̅) 
 

   

          

Onde: 

Si- desvio padrão de precisão intermediária, (onde os símbolos 

relativos às condições intermediárias de precisão podem aparecer entre 

parênteses, ex: Si tempo e operadores diferentes (T.O.)). 

t– total de amostras ensaiadas (não confundir com o t-Student); 

n – total de ensaios efetuados por amostra; 

j– nº da amostra, j = 1, t 

k – nº do ensaio da amostra j, k = 1, n 

yjk – valor do resultado k para a amostra j 

yj- representa a média aritmética dos resultados da amostra j. 
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A combinação de variâncias individuais ou pelo estudo do método 

completo em operação é componente essencial da incerteza total 

(EURACHEM, 2002). 

Robustez 

 

A robustez de um método de ensaio mede a sensibilidade que este 

apresenta em face de pequenas variações. Um método diz-se robusto se 

revelar praticamente insensível a pequenas variações que possam ocorrer 

quando esse está sendo executado em meios de definição (INMETRO, 2003). 

 

 

 

 


