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Resumo 

O colesterol tem um papel essencial em muitos processos vitais no entanto, inserido 

na dieta alimentar, tem sido associado a numerosos efeitos adversos para a saúde. 

Aliada à preocupação com a saúde, e aos aspetos regulatórios da rotulagem nutricional 

obrigatória em muitos países, surgiu a importância de uma determinação precisa e 

eficiente do teor de colesterol nos alimentos.  

O projeto que aqui se apresenta foi realizado no âmbito de um estágio curricular em 

contexto empresarial, para a obtenção do grau de mestre, e foi realizado nas 

instalações da Silliker Portugal, S.A. A Silliker Portugal, S.A. é uma empresa 

independente de prestação de serviços que se encontra intimamente ligada aos vários 

ramos do setor agro-alimentar.  

O objetivo principal do estágio curricular consiste na implementação e validação de 

um método para análise do colesterol em matrizes alimentares. O método a ser 

implementado tem como princípio a determinação e quantificação de colesterol por 

cromatografia gasosa, mediante uma prévia saponificação da fração lipídica e a 

derivatização da fração esterólica.  

Estudos acerca da degradação do colesterol em matrizes alimentares ao longo do 

tempo, assim como a escolha de um padrão interno e um solvente de extração 

eficientes, foram realizados durante a implementação do método. Os resultados obtidos 

demonstram que: o α-colestano é o padrão interno ideal, e é possível obter-se uma boa 

resolução; o n-hexano foi considerado o melhor solvente de extração, em comparação 

com os outros solventes ensaiados, formando menos emulsões; o período de tempo 

máximo, entre o instante inicial da saponificação e o momento de injeção da amostra, 

para se obterem resultados viáveis, e não se subestimar o teor de colesterol nas 

amostras, é de 72 horas. 

A validação do método não pode ser realizada na sua íntegra, ficando a avaliação 

dos parâmetros referentes à precisão do método incompleta. A avaliação da exatidão 

do método permitiu constatar um bom desempenho, e obtenção de resultados 

aceitáveis, dentro dos critérios estabelecidos. Os valores de z-score obtidos, na análise 

de materiais de referência certificados, eram inferiores a 2, sendo a avaliação aceitável. 

Os valores das taxas de recuperação de colesterol obtidos, aquando dos ensaios de 

recuperação, encontravam-se dentro do intervalo de aceitação (80-120%). 
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Abstract 

The cholesterol plays an essential role in several vital processes however, when it is 

included in the diet, it has been associated with numerous adverse health effects. 

Associated with concern about health, as well as the regulatory aspects of mandatory 

nutrition labeling in many countries, the importance of an accurate and efficient 

determination of cholesterol content in food has emerged. 

The project presented herein in was carried out as part of a curricular internship in a 

business context to obtain the master's degree, and it was conducted at the work 

facilities of Silliker Portugal, SA. Silliker Portugal, SA is an independent service provider, 

which is closely associated to the various branches of the agri-food sector. 

The main objective of the curricular internship is the implementation and validation of 

a method for analyzing cholesterol in food matrices. The method that will be 

implemented has as a principle the determination and the quantification of cholesterol by 

gas chromatography, by means of a previous saponification of the lipid fraction followed 

by derivatization of the sterol fraction. 

Studies about cholesterol degradation in food matrices over time, as well as the 

choice of an efficient internal standard and extraction solvent, were performed during the 

implementation of the method. The results obtained demonstrate that: α-cholestane is 

the ideal internal standard and a good resolution can be obtained; n-hexane was 

considered the best extraction solvent, compared to the others solvents tested, as it 

formes less emulsions; the maximum time between the initial instant of saponification 

and the exact moment of sample injection to obtain viable results and not to 

underestimate the cholesterol content in the samples is 72 hours. 

The validation of the method could not be entirety performed, therefore the evaluation 

of the parameters referring to the precision of the method is incomplete. The evaluation 

of the accuracy of the method allowed a good performance to be obtained with 

acceptable results, within the established criteria. The z-score values obtained in the 

analysis of certified reference materials were less than 2, the assessment was 

acceptable. The values of the cholesterol recovery rates obtained during the recovery 

trials were within the range of 80-120%. 

Key words: Cholesterol. Methods for determination of cholesterol. Validation of 

methods. 
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1.1 Colesterol 

1.1.1 Estrutura química e funções desempenhadas  

O colesterol foi isolado nos finais do século XVIII a partir de cálculos biliares, a sua 

fórmula exata (C27H46O) foi conhecida em 1888, e só em 1955 foi descoberta a sua 

estrutura completa e a sua configuração. O colesterol apresenta 256 estereoisómeros, 

dos quais apenas um existe no estado natural [1].   

O colesterol (3S, 8S, 9S, 10R, 13R, 14S, 17R) -10,13-dimetil-17- [(2R) -6-metil-

heptan-2-il] 2,3,4,7,8,9, 11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol 

ou 5-colesten-3β-ol) (Figura 1) é um composto esteróide policíclico cuja estrutura 

química inclui um esqueleto de anel condensado tetracíclico, com um único grupo 

hidroxilo no carbono 3, uma ligação dupla entre os carbonos 5 e 6 e uma cadeia lateral 

iso-octil no carbono 17 [2-4].  Os múltiplos anéis de hidrocarbonetos que constituem a 

molécula de colesterol fundem-se numa configuração trans, o que torna a molécula 

plana e lhe confere rigidez, com exceção da cadeia lateral iso-octil que é flexível. O 

grupo hidroxilo na molécula de colesterol tem um papel fundamental na medida que 

confere algum caráter anfifílico, a este composto hidrofóbico e, portanto, orienta a 

molécula nas membranas. O grupo hidroxilo pode mediar também a ligação de 

hidrogénio entre a molécula de colesterol e a molécula de água e possivelmente com 

outros componentes lipídicos das membranas celulares [4].   

 

Figura 1: Estrutura química do colesterol. 

 

O colesterol encontra-se em todos os tecidos, quer no estado livre (por exemplo, 

nos cálculos biliares, tecido cerebral e tecido nervoso), quer em forma de ésteres 

(palmitato, estereato, oleato, entre outros) [1].   
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A função principal, e talvez a mais importante, do colesterol é a sua capacidade de 

modular as propriedades físico-químicas das membranas celulares, podendo também 

manipular o comportamento e as funções das proteínas que residem na mesma. A 

interação do colesterol com as cadeias de ácidos gordos de fosfolípidos aumenta o 

empacotamento da membrana, o que reduz a fluidez da mesma. O colesterol orienta-

se, com o seu grupo hidroxilo polar, na bicamada fosfolipídica encontrando a fase 

aquosa, enquanto o anel esteróide hidrofóbico penetra-se e orienta-se nas cadeias 

hidrocarbonadas dos fosfolípidos (Figura 2). Neste papel estrutural, o colesterol tem a 

capacidade de reduzir a permeabilidade da membrana plasmática aos solutos neutros, 

protões (H+) e iões de sódio [3-9].  

 

Figura 2: Orientação da molécula de colesterol na bicamada fosfolipídica. 

 

O colesterol tem, além da sua função nas membranas, um papel importante como 

precursor de hormonas esteróides e da forma ativa de vitamina D (provitamina D3) e é 

um substrato para a síntese de ácidos biliares [3-9].  

O colesterol pode ser fornecido pelos alimentos, mas o organismo pode igualmente 

fazer a sua síntese, a partir do ácido acético proveniente da degradação dos lípidos. 

Com vista a diversas aplicações, como a síntese de fármacos, pode extrair-se 

colesterol da medula dos bovídeos [1].  

 

1.1.2 LDL e HDL  

No sangue, o transporte do colesterol é feito através das lipoproteínas, que são 

complexos de lípidos e proteínas. As lipoproteínas são divididas em cinco classes: 

HDL (lipoproteína de alta densidade), VLDL (lipoproteína de densidade muito baixa), 

LDL (lipoproteína de baixa densidade), IDL (lipoproteína de densidade intermédia) e 

quilomícrons. Os dois tipos de lipoproteínas mais relevantes são as LDL e HDL [10]. 



FCUP 

Implementação e validação de um método para análise do colesterol em matrizes alimenatres 
4 

 

 

Nas partículas de LDL, o colesterol é responsável por aproximadamente 50% do 

seu peso total, ao passo que cerca de 25% do peso total corresponde a proteínas. O 

núcleo das partículas de LDL é altamente hidrofóbico e contém principalmente 

triglicéridos e colesterol esterificado por vários ácidos gordos. As LDL têm como 

função principal o transporte do colesterol até às células para a realização de funções 

de armazenamento ou biogénese, processo este que, por endocitose mediada por 

recetores, envolve a absorção de toda a partícula de lipoproteína. Apesar da 

importância da função deste tipo de lipoproteínas, níveis elevados de colesterol LDL 

no sangue estão fortemente relacionados com o aumento de riscos cardiovasculares, 

pelo que é vulgarmente denominado de " colesterol mau” [11]. 

Ao contrário do colesterol ligado a lipoproteínas LDL, o colesterol HDL é conhecido 

como "colesterol bom", dada a forte relação, de proporcionalidade inversa, das HDL 

com o risco de doenças cardiovasculares. As partículas de HDL desempenham um 

papel principal na remoção de colesterol dos tecidos periféricos, conduzindo-o ao 

fígado, o que permite a supressão da sua acumulação nestes locais. Assim, a função 

principal do colesterol HDL passa pelo transporte reverso de colesterol, que ocorre 

através do plasma e para o fígado, que possibilita a eliminação do excesso de 

colesterol do organismo [11]. 

 

1.1.3 Importância da determinação de colesterol em matrizes 

alimentares 

O colesterol é proveniente de duas fontes: o colesterol que é produzido no 

organismo e o que é ingerido na alimentação, que estão especialmente presentes em 

produtos de origem animal, como ovos, produtos lácteos (ex: queijo), carne (bovina, de 

porco, de aves), peixe e camarão. O colesterol não é encontrado em quantidades 

significativas em fontes vegetais [2-3,12]. Nos alimentos, este álcool esteróide está 

presente principalmente na forma livre ou esterificada, e devido à insaturação num dos 

anéis de hidrocarbonetos é suscetível à oxidação [13]. 

O colesterol tem um papel essencial em muitos processos vitais no entanto, 

inserido na dieta alimentar, tem sido associado a numerosos efeitos adversos para a 

saúde [2,8]. Vários estudos para determinar os efeitos do colesterol alimentar (de 

origem animal), dos ésteres de colesterol e dos óxidos de colesterol no 
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desenvolvimento de arteriosclerose revelaram o papel do mesmo num aumento 

significativo dos níveis de colesterol e triglicerídeos no soro [2]. 

A ingestão de colesterol na dieta está a aumentar, por conseguinte, os níveis de 

colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL) aumentam e consequentemente 

aumenta o risco de doenças cardiovasculares (ex: AVC e hipertensão) e 

arteriosclerose [3,8,12]. Os efeitos biológicos adicionais do colesterol estão relacionados 

com os produtos resultantes da sua oxidação, nomeadamente os oxiesteróis. A 

oxidação do colesterol ocorre como parte do processo de peroxidação lipídica nas 

membranas, formando-se vários produtos que são característicos dos mecanismos de 

radicais livres. Alguns produtos de oxidação do colesterol demonstraram ter uma 

variedade de efeitos sobre o organismo, potencialmente citotóxicos, apoptóticos e 

mutagénicos. Os oxiesteróis foram indicados como tendo responsabilidade numa 

variedade de configurações clínicas, incluindo a arteriosclerose, doenças 

neurodegenerativas e sistema imunológico e cancro [7,13,14]. 

 A importância de uma determinação precisa e eficiente do teor de colesterol nos 

alimentos surgiu: do aumento das preocupações da população com os efeitos do 

colesterol alimentar na saúde devido à sua suposta correlação com doença cardíaca 

arteriosclerótica e coronária; devido a aspetos regulatórios da rotulagem nutricional 

obrigatória em muitos países; da necessidade de obtenção de informações nutricionais 

antes e depois da implementação de qualquer manipulação ou intervenção dietética 

[2,9,15]. 

No que diz respeito aos valores de referência para ingestão de colesterol, o painel 

da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos decidiu não propor uma 

referência sobre o consumo de colesterol a par da sua conclusão sobre a ingestão de 

ácidos gordos saturados. No entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (OMS/FAO, 2003) 

estabeleceram recomendações para uma ingestão máxima de colesterol de 300 mg 

por dia para a população adulta [3]. 

 

1.1.4 Métodos para a determinação de colesterol 

O colesterol pode ser determinado por várias técnicas analíticas, tais como 

gravimetria, colorimetria, fluorimetria, cromatografias gasosa (GC) e líquida de alta 

eficiência (HPLC) e espetroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) [3,7].  
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A Associação da Comunidade Analítica (AOAC) divulgou o primeiro procedimento 

de análise de colesterol em amostras alimentares, no ano de 1976 (Método Oficial 

AOAC 976.26) [13]. Posteriormente, foram desenvolvidos novos métodos, que 

permitiram a diminuição do tempo de análise, excluindo o processo de extração de 

gordura. Esses métodos são chamados de "saponificação direta" e as amostras são 

geralmente analisadas por cromatografia gasosa [2]. O Método Oficial AOAC 976.26 

sofreu, portanto, uma modificação no ano de 1994, surgindo o Método Oficial AOAC 

994.10 [13]. Apesar das alterações ao método oficial original, o Método Oficial AOAC 

994.10 ainda é um método complexo, pois: envolve saponificação lipídica; é utilizada 

uma grande quantidade de produtos químicos para a pós-extração de materiais 

insaponificados; inclui a derivatização de esteróis para formar éteres trimetilsilílicos 

(TMS), que é seguida por purificação e concentração; e cromatografia gasosa para 

quantificação de colesterol [7,9]. No caso do Método Oficial AOAC 994.10 o processo de 

derivatização de sililo ou metilo é incómodo e os agentes de derivatização são 

altamente voláteis, o que pode afetar a precisão e a repetibilidade da quantificação por 

GC, para além disso, o colesterol pode ser decomposto termicamente na coluna GC 

[8]. 

A pesquisa sobre as funções biológicas e as propriedades químicas do colesterol 

tem sido fundamental para o desenvolvimento e aplicação de tecnologias analíticas 

para a determinação do colesterol [16]. 

 

1.1.4.1 Método colorimétricos enzimáticos  

A metodologia colorimétrica enzimática baseia-se na degradação do colesterol pela 

enzima colesterol oxidase (CO), produzindo peróxido de hidrogénio, que através de 

uma reação secundária produz cor [7,17]. Isto é, os ésteres de colesterol são 

hidrolisados em colesterol e ácidos gordos pela enzima colesterol esterase (CE), e o 

colesterol livre é oxidado a colestenona e peróxido de hidrogénio pela CO. A 

conversão de 4-aminoantipirina (reagente para a determinação enzimática) na quinona 

imina (corante que pode ser medido espetrofotometricamente) é mediada pelo 

oxigénio libertado do peróxido de hidrogénio, na presença de peroxidase (PO) e fenol 

[7]. A intensidade de cor produzida é diretamente proporcional à quantidade de 

colesterol contida na amostra [17]. 

 O método enzimático é utilizado geralmente na determinação do colesterol em 

amostras de sangue, mas tem sido adaptado para quantificação do colesterol em 
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amostras de ovos, massas com ovos, maionese, sopas, salsichas, queijo e frango. Na 

literatura, é relatado que a metodologia enzimática sobrestima os teores de colesterol 

nos alimentos que contêm óleos vegetais. Esta sobrestima é causada, provavelmente 

pelas interações entre a enzima colesterol-oxidase contida no kit e os esteróis 

presentes nos óleos vegetais. No entanto, quando o método enzimático é utilizado em 

alimentos que não contêm fitosteróis como ovos, frango e queijo, apresenta resultados 

semelhantes aos obtidos por CG e HPLC [17]. 

Os métodos colorimétricos enzimáticos, para análise do colesterol, acoplados a 

espetrofotometria não são os mais adequados para aplicações alimentares, pois 

podem sobrestimar o teor de colesterol e são menos precisos [7,18]. Os métodos 

cromatográficos são mais fiáveis, seletivos e precisos, dado que a interferência de 

outros esteróis pode ser facilmente resolvida [18]. 

 

1.1.4.2 Cromatografia: GC e HPLC 

A cromatografia gasosa e a cromatografia líquida de alta eficiência são as técnicas 

analíticas mais adequadas para a determinação do colesterol [4].Tal facto deve-se às 

suas capacidades de separar o colesterol de outros compostos similares e permitir a 

sua quantificação em simultâneo, para além de que os parâmetros de ambos os 

métodos são comparáveis e obtêm-se resultados idênticos [2,4]. 

A cromatografia gasosa foi a técnica analítica mais utilizada para quantificação de 

colesterol e de outros esteróis no entanto, apesar das colunas GC serem muito 

eficientes para a separação do colesterol, às vezes ocorre sobreposição de colesterol 

com outros esteróis. Esta desvantagem da CG pode ser facilmente resolvida usando 

HPLC, especialmente HPLC de fase reversa (RP), que tem ainda a vantagem de ser 

realizada a baixa temperatura e evitar a oxidação do colesterol [4].  

Segundo Osman e Yap [9] a HPLC mostrou ser a técnica mais sensível e precisa na 

determinação de colesterol, no entanto, os métodos de HPLC exigem um longo tempo 

de preparação da amostra, consomem grandes quantidades de solventes orgânicos e 

requerem limpeza extensiva de amostras por fase reversa [2,4,8,9]. A cromatografia 

líquida de ultra alta eficiência (UHPLC) pode ser a técnica analítica de escolha, em 

detrimento da HPLC, pois é mais sensível, menos demorada quando comparada com 

outros métodos convencionais e, portanto, ideal para a quantificação de colesterol em 

amostras alimentares. O detetor mais comum em HPLC para deteção de colesterol é o 

DAD (Diode Array Detector). No entanto, outras técnicas de deteção têm sido 
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referidas, como ultravioleta (UV), deteção por fluorescência, deteção por dispersão de 

luz por evaporação, deteção por infravermelho e deteção eletroquímica [4]. 

 

1.1.4.3 Espetroscopia: IR, NIR e FT-NIR [8] 

Métodos convencionais de análise de colesterol, como HPLC e GC, são demorados 

e dispendiosos, apesar de altamente fiáveis. Por esta razão, recentemente o foco tem 

passado pelo desenvolvimento de sistemas rápidos, precisos, não destrutivos e 

métodos simplificados para a análise do colesterol.  

Recentemente, muitas técnicas espetroscópicas de infravermelho e vibracional, 

incluindo espetroscopia de infravermelho (IR) e infravermelho próximo (NIR), têm sido 

alvo de uma especial atenção devido à sua precisão, alto rendimento e análise em 

tempo real. A região do infravermelho próximo (NIR), descoberta por Herschel em 

1800, cobre a faixa do espectro eletromagnético entre a faixa de 780 e 2526 nm, 

correspondente à faixa de número de onda 12820 e 3959 cm-1. 

As vantagens da espetroscopia de infravermelho próximo com transformada de 

Fourier (FT-NIR) são bem reconhecidas. A técnica requer uma preparação mínima ou 

inexistente da amostra, não requer reagentes dispendiosos nem produz resíduos, para 

além de que é de natureza não destrutiva, a velocidade de análise é alta, a 

instrumentação é acessível e flexível, há facilidade de análise de múltiplos 

componentes a partir de um único espetro, juntamente com boa precisão quando as 

calibrações são bem desenvolvidas. Desde 1960, que a FT-NIR tem sido aplicada 

para estudar vários atributos de qualidade, e para analisar a composição interna de 

produtos agrícolas e das indústrias alimentares. 

 

1.1.4.4 Preparação da amostra 

A preparação da amostra, para além da técnica analítica, é um aspeto muito 

importante na determinação do colesterol. A saponificação é uma das etapas mais 

importantes para a obtenção de colesterol livre de outros componentes, como os 

ácidos gordos, evitando desse modo, a interferência de triglicerídeos. O solvente mais 

utilizado na saponificação, para esse efeito é o hidróxido de potássio [3].No que diz 

respeito à extração de colesterol em amostras complexas de alimentos (ex: gema de 

ovo), o solvente mais utilizado é o hexano. O hexano não se dissolve em água, e 
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apresenta baixa polaridade em comparação com o tolueno. Além disso, o hexano não 

forma peróxidos (impedindo a degradação do colesterol) não influencia a atividade 

enzimática, e também não forma emulsões (ao contrário do tolueno). Se houver 

formação de emulsões e estas não forem eliminadas isso pode levar à diminuição da 

recuperação ou a uma sobrestimada concentração de colesterol, pois as perdas de 

tolueno e colesterol na emulsão podem não ser proporcionais, daí ser mais prudente a 

utilização de hexano como solvente de extração [3,6]. 

 

1.2 Validação 

O desenvolvimento de um novo método analítico, assim como a adaptação ou 

implementação de um método já conhecido, requerem um processo de avaliação que 

estime a sua eficiência na rotina do laboratório. Esse processo denomina-se de 

validação [19].  

Na literatura estão descritas várias definições para o termo “validação” tratando-se 

portanto, de um termo não-específico [20]. Segundo Shabir [21], a validação de métodos 

consiste no estabelecimento de evidências documentadas, que forneçam com um alto 

grau de garantia que um método específico, e os instrumentos auxiliares incluídos no 

método, produzirão consistentemente resultados que reflitam com precisão as 

características de qualidade do produto testado. Usualmente, a validação de métodos 

define-se como o processo usado para a confirmação de que um método analítico, 

empregado para um teste específico, é aceitável para a finalidade pretendida [22-24]. Um 

método será considerado validado se as suas características estiverem em 

conformidade com os pré-requisitos exigidos, existindo, portanto, uma diferença entre 

a avaliação do processo, que deve consistir na aquisição de dados experimentais, e a 

validação do método, que consta na verificação da relação entre os resultados 

experimentais [20]. 

 A necessidade de validação de métodos analíticos deve-se ao facto de ser 

essencial empregar métodos bem caracterizados e totalmente controlados para 

produzir resultados fiáveis nos laboratórios. As características de cada técnica 

analítica variam de analito para analito, sendo por isso necessário desenvolver 

critérios específicos de validação para cada analito, e adequar a própria técnica tendo 

em conta o objetivo final do estudo [25]. O uso de equipamentos que estejam dentro da 

especificação, isto é, que estejam devidamente calibrados e a funcionar corretamente, 
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bem como a realização dos estudos por parte de um analista competente, e com 

conhecimento suficiente acerca do método para tirar conclusões das observações à 

medida que o trabalho de validação prossegue, são fundamentais para o processo de 

validação do método [23]. 

 

1.2.1 Parâmetros e testes para validação de métodos 

A validação de um método inclui dois grupos de avaliação de parâmetros - a 

avaliação direta e a avaliação indireta- e a estimativa da incerteza associada ao 

método. A análise indireta consiste na avaliação de parâmetros característicos do 

método, e isso inclui: a identificação, a especificidade/selectividade, a sensibilidade, os 

limiares analíticos (Limite de Deteção (LD) e Limite de Quantificação (LQ)), a 

linearidade, a gama de trabalho, a precisão, a robustez e a coerência. A análise direta, 

por sua vez, tem o objetivo de analisar a concordância entre o resultado fornecido pelo 

método de análise e o valor de referência, isto é, determinar a exatidão do método. 

Para a análise da exatidão do método são utilizados materiais de referência 

certificados (MRC), recorrem-se a ensaios interlaboratoriais (EIL) e/ou testes 

comparativos, e efetuam-se ensaios de recuperação [26]. 

Na validação de métodos nem todos os parâmetros das avaliações direta e indireta 

são exigidos, isto é, dependendo do tipo de método que se pretende validar, alguns 

parâmetros são avaliados se são relevantes, e outros não são avaliados se são 

desnecessários. Os parâmetros repetibilidade e exatidão são exigidos em todos os 

processos de validação, com a exceção de métodos qualitativos, por estes últimos 

serem aplicados apenas com o intuito de verificar a presença de um analito e não 

quantificá-lo. A avaliação da reprodutibilidade é obrigatória em métodos qualitativos, e 

em métodos novos, isto porque, o conhecimento sobre a influência de fatores 

ambientais sobre o método é insuficiente [20]. O LD é um parâmetro obrigatório na 

validação de métodos qualitativos e quantitativos, mas especialmente na validação de 

métodos quantitativos, uma vez que é necessário conhecer o alcance do método, e 

portanto, determinar o intervalo de concentrações sobre o qual a linearidade, exatidão 

e precisão são todas aceitáveis [20,22]. O LQ é um parâmetro obrigatório apenas na 

validação de métodos quantitativos. A avaliação da linearidade do método só é 

obrigatória em métodos novos, ou em métodos para análise de componentes 

maioritários. A especificidade e robustez devem ser avaliadas quando se desenvolvem 

métodos novos [20]. 
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1.2.1.1 Testes 

 

1.2.1.1.1 Teste de Grubbs [27] 

O teste de Grubbs é utilizado para detetar a presença de valores discrepantes em 

cada amostra. Estes valores discrepantes são denominados de outliers. As principais 

causas do surgimento de outliers são os erros de medição, os erros de execução e a 

variabilidade inerente dos elementos da população. O valor G do teste de Grubbs 

pode ser calculado através da expressão seguinte: 

𝑮 =
|𝒙𝒊 − �̅�|

𝝈
 

onde 𝒙𝒊 corresponde ao valor discrepante (outlier), �̅�  corresponde à média, e 𝝈 

corresponde ao desvio padrão. 

Os valores de G, posteriormente, são comparados com o valor crítico para o teste 

de Grubbs, para um nível de confiança de 95%. Quando se verifica que o valor 

calculado é superior ao valor crítico, esse valor é considerado um outlier.  

 

1.2.1.1.2 Teste de Cochran [27] 

O teste C de Cochran é aplicado com o objetivo de detetar valores discrepantes, 

num conjunto de amostras, dada a necessidade de haver homogeneidade de 

variâncias da repetibilidade. O valor C de Cochran é calculado através da seguinte 

expressão: 

𝑪 =
𝒔𝒎á𝒙

𝟐

∑ 𝒔𝒊
𝟐𝒌

𝒊

 

onde 𝒔𝒎á𝒙
𝟐  corresponde ao valor da maior variância, e ∑ 𝒔𝒊

𝟐𝒌
𝒊  corresponde ao somatório 

de todas as variâncias das amostras. 

O valor C obtido é comparado com o valor tabelado para o teste de Cochran, e 

a amostra é aceite quando o valor obtido é inferior ao valor tabelado. 
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1.2.1.2 Análise indireta 

 

1.2.1.2.1 Identificação 

O parâmetro “identificação” tem como objetivo demonstrar a capacidade de um 

método identificar inequivocamente a presença ou ausência de um analito específico 

na amostra, comprovando que a propriedade físico-química em que o método analítico 

se baseia está diretamente relacionada com a presença do analito.  

A avaliação deste parâmetro é feita através da comparação de uma propriedade da 

amostra com a mesma propriedade de um padrão de referência, como por exemplo: 

espetro de massa, reação específica, perfil cromatográfico ou modificação do analito. 

Após a escolha do melhor método para a determinação e deteção do analito em 

estudo deve-se garantir que o sinal instrumental produzido pelo equipamento 

corresponde de facto ao analito em questão [28].  

 

1.2.1.2.2 Especificidade/Seletividade 

A Conferência Internacional de Harmonização (ICH) define especificidade como “a 

capacidade de avaliar inequivocamente o analito na presença de componentes que 

possam estar presentes. Normalmente, isso pode incluir impurezas, degradantes, 

matriz, entre outros” [28]. 

As autoridades AOAC e União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) 

usam o termo “seletividade” para o mesmo significado, e reservam o uso de 

"específico" para os procedimentos que produzem uma resposta apenas para um 

único analito [H]. A seletividade refere-se à capacidade de deteção de substâncias, 

enquanto o termo “especificidade” aplica-se quando o objetivo é distinguir e quantificar 

a resposta dos compostos alvo, das respostas de todos os outros compostos [19,28]. 

O processo para demonstrar a especificidade de um método depende do seu 

objetivo [19]. Na avaliação do parâmetro especificidade pode-se recorrer a técnicas 

analíticas, como HPLC e, até certo ponto, GC. Estas técnicas analíticas por poderem 

medir a resposta do analito, na presença de todos os componentes potenciais da 

amostra, permitem estabelecer o parâmetro especificidade pela comparação do 

resultado obtido com a combinação de vários fatores [19,28]. Nem sempre é possível 
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demonstrar que um único procedimento analítico é específico para um determinado 

analito [28]. Em dadas condições, recomenda-se uma combinação de dois ou mais 

procedimentos para atingir o nível necessário de discriminação, pois substâncias 

diferentes podem apresentar respostas similares [19,28]. Algumas técnicas 

comprovatórias passam pela acoplação de sistemas cromatográficos à espetrometria 

de massa, pela adição de padrão (usualmente utilizada em espetrometria de absorção 

ou de emissão atómica), ou pela comparação com um padrão externo [19]. Na prática, é 

preparada uma mistura de teste que contém o analito e todos os componentes 

potenciais da amostra. O resultado é comparado com a resposta do analito [28]. 

 

1.2.1.2.3 Sensibilidade 

A sensibilidade pode ser definida como a capacidade de um método distinguir, com 

um determinado nível de confiança, duas concentrações próximas. Por outras 

palavras, a sensibilidade pode ser definida como o quociente entre o acréscimo do 

sinal lido (∆L) e a variação da concentração (∆C) [19,29]. 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =
∆𝑳

∆𝑪
 

A sensibilidade corresponde à derivada de primeira ordem da curva de calibração 

nessa zona de concentração. Se a curva de calibração for definida por um modelo 

linear, a sensibilidade será constante ao longo de toda a gama de trabalho e igual ao 

declive (m) dessa reta de calibração [26]. 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 =
∆𝒚

∆𝒙
= 𝒎 

Se a curva de calibração for definida por uma função quadrática (polinómio de 2º 

grau do tipo: y = c.x2+d.x+e), a sensibilidade, nesse ponto de concentração, será dada 

por : 

𝑆𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 = 𝟐 × 𝒄 × 𝒙 + 𝒅 

O interesse da sensibilidade está no facto: de se poder comparar a sensibilidade de 

vários métodos analíticos, baseados em modelos lineares, para um mesmo analito; de 

se averiguar a evolução desta grandeza ao longo do tempo; e de se comparar a 

sensibilidade para vários analitos [29]. 
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Em métodos muito sensíveis, uma pequena diferença na concentração de analito 

causa grande variação no valor do sinal analítico medido [19]. Este conceito de 

sensibilidade (magnitude do sinal) não deve ser confundido com o limite de deteção do 

sinal, que corresponde à menor concentração do analito que pode ser detetada [26,30]. 

 

1.2.1.2.4 Limiares analíticos 

Os conceitos de limite de deteção e limite de quantificação são de extrema 

importância em química analítica, dado que estes permitem a definição dos limiares 

analíticos possíveis de se alcançar com um dado método. Ambos se tratam dos limites 

inferiores da curva de calibração, que correspondem a baixos níveis de concentração. 

Define-se como zona de deteção semi-quantitativa (e não quantitativa), o intervalo 

compreendido entre o limite de deteção e o limite de quantificação, pelo que não 

devem ser reportados valores numéricos nessa zona. 

O LD e o LQ variam no tempo em função de vários fatores (equipamento, tipo de 

amostra, analista, contaminações, entre outros), devendo por isso ser reavaliados 

quando surgem alterações, e quando se trabalha com gamas de concentração muito 

baixas [26]. 

 

1.2.1.2.4.1 Limite de deteção  

O limite de deteção de um método (também chamado de limite inferior de deteção) 

é definido pelo Comité de Métodos Analíticos (Analytical Methods Committee) da 

Sociedade Real de Química (Royal Society of Chemistry) como sendo a menor 

concentração do analito que pode ser distinguida com uma dada confiança estatística, 

geralmente 95%, da região de resposta do branco (amostra que, hipoteticamente, não 

possui qualquer quantidade do analito) [20, 22, 26]. O comité afirma que o limite de 

deteção é estimado pelo domínio da resposta (sinal analítico), embora seja reportado 

em termos de concentração [20]. 

A ICH define o limite de deteção de um método analítico individual como a menor 

quantidade de analito que pode ser detetada numa amostra, mas que não é 

necessariamente quantificada como um valor exato. O limite de deteção é o ponto no 

qual um valor medido é maior que a incerteza associada a ele. O limite de deteção, 

frequentemente, é confundido com a sensibilidade do método [28]. 
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Em cromatografia, o limite de deteção é a quantidade injetada que resulta num pico 

com uma altura pelo menos duas ou três vezes maior do que o nível de ruído da linha 

de base. Além deste método de sinal-ruído, a ICH descreve mais três métodos: a 

avaliação visual- o LD é determinado através da análise de amostras com 

concentrações de analito conhecidas, e estabelece-se o nível mínimo de deteção do 

analito, com segurança; o desvio padrão da resposta com base no desvio padrão do 

branco- analisam-se inúmeras amostras em branco, calcula-se o desvio padrão destas 

respostas, e mede-se, portanto, a magnitude da resposta analítica de fundo; e o 

desvio padrão da resposta com base na inclinação da curva de calibração- uma curva 

de calibração específica é estudada com base em amostras, que contém o analito em 

estudo, na faixa do limite de deteção. O desvio padrão residual de uma curva de 

calibração pode ser usado como o desvio padrão [H28. 

Quando o LD é determinado através de réplicas de ensaios em branco ou de 

padrões vestígio, este pode ser expresso por: 

𝑳𝑫 = 𝒙𝟎 + 𝒌𝒔𝟎  

onde: x0 corresponde à média aritmética do teor de uma série de brancos ou padrões 

vestígio, preparados independentemente, e analisados em diferentes dias de trabalho; 

s0 corresponde ao desvio padrão associado a x0; e 𝒌 corresponde à constante da 

distribuição normal, que para um nível de confiança de cerca de 99,7%, é 3,3. 

Quando o LD é determinado através da curva de calibração linear, este pode ser 

expresso por: 

𝑳𝑫 =
𝟑, 𝟑 × 𝑺𝒚/𝒙

𝒃
 

onde: Sy/x corresponde ao desvio padrão residual da curva de calibração e b 

representa o declive da reta de calibração [26]. 

O desvio padrão residual Sy/x, pode ser calculado através da seguinte expressão: 

𝑺𝒚/𝒙 = √
∑  (𝒚𝒊 − �̂�)𝟐

𝒊

𝒏 − 𝟐
 

onde yi corresponde aos valores individuais do sinal analítico medido para cada valor 

de concentração , �̂� corresponde ao valor de y obtido através da curva de calibração, 

e n corresponde ao número de ensaios (correspondente ao número de padrões 

utilizados na calibração). 
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Ainda, caso a concentração correspondente ao sinal do ensaio em branco não 

tenha significado, o LD pode ser determinado de acordo com a seguinte expressão: 

𝑳𝑫 =  𝒕(𝒏−𝟏,𝟏−𝜶).
𝒖 × 𝒔𝟎 

onde: 𝒕(𝒏−𝟏,𝟏−𝜶)
𝒖  representa o valor do teste t-student unilateral, para um nível de 

confiança de 95% e para 𝒏 – 𝟏 graus de liberdade, sendo 𝒏 o número de ensaios; s0 

corresponde ao desvio padrão associada à média de várias réplicas de um padrão ou 

branco fortificado. O LD pode ser definido corretamente, se for tida em causa a 

possibilidade de ocorrência de dois tipos de erro: 

- erro do tipo I– possibilidade de confirmação da presença do analito em estudo 

numa amostra, quando na verdade este está ausente – falso positivo. 

- erro do tipo II – possibilidade de confirmação da ausência do analito em estudo 

numa amostra, quando na verdade este está presente – falso negativo [26].  

 

1.2.1.2.4.2 Limite de quantificação  

A ICH define o limite de quantificação de um método analítico como a menor 

quantidade de analito, presente numa amostra, que pode ser quantitativamente 

determinada com precisão e exatidão fiáveis [28]. Em termos práticos, o LQ pode 

corresponder ao padrão de menor concentração da curva de calibração [26]. 

O LQ é determinado geralmente pela análise de amostras com concentrações de 

analito conhecidas, e pelo estabelecimento do valor mínimo, a partir do qual o analito 

pode ser quantificado com precisão e exatidão aceitáveis. O LQ pode, também, ser 

determinado através da comparação de sinais medidos a partir de amostras com 

baixas concentrações de analito conhecidas, no caso de métodos cromatográficos [28]. 

Assume-se que o desvio padrão do sinal das amostras próximo ao limite de deteção é 

semelhante ao desvio padrão dos espaços em branco. Um sinal que é 10 vezes 

superior ao ruído é definido como o limite inferior de quantificação, ou a menor 

quantidade que pode ser medida com razoável precisão. Uma relação sinal-ruído 

típica é portanto de 10: 1 [22,28]. 

O coeficiente de variação (CV) associado, também denominado por desvio padrão 

relativo, não deve exceder 10%. Na prática, só podem ser reportados valores de 

concentrações superiores ao LQ. O LQ é determinado, genericamente por: 

𝑳𝑸 = 𝒙𝟎 + 𝟏𝟎𝒔𝟎  
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onde: x0 corresponde à média aritmética do teor de uma série de ensaios em branco, 

preparados independentemente, e analisados em diferentes dias de trabalho; e s0 

corresponde ao desvio padrão associado a x0. 

Quando o LQ é determinado através da curva de calibração linear, este pode ser 

expresso por: 

𝑳𝑸 =
𝟏𝟎 × 𝑺𝒚/𝒙

𝒃
 

onde: Sy/x corresponde ao desvio padrão residual da curva de calibração e b 

representa o declive da reta de calibração [26]. 

Os LD e LQ devem ser verificados através de testes experimentais, utilizando-se 

amostras com concentrações do analito em estudo, entre os dois limites. Outros 

parâmetros de validação do método, como a precisão (repetibilidade, reprodutibilidade 

e precisão intermédia), devem ser avaliados, próximos aos limites de deteção e 

quantificação [28]. 

 

1.2.1.2.5 Linearidade 

A ICH define a linearidade de um método analítico como a sua capacidade (dentro 

de um determinado intervalo) de obter resultados que são diretamente proporcionais à 

concentração (quantidade) de analito presente na amostra [28]. Por outras palavras, a 

linearidade mede o quão bem uma curva de calibração segue uma linha reta, 

mostrando que a resposta é proporcional à quantidade de analito [22]. 

A linearidade de uma curva de calibração, para um dado método analítico, deve ser 

avaliada através da sua representação gráfica em conjunto com a análise do quadrado 

do coeficiente de correlação [26,30]. Para traçar a curva de calibração são necessários 

definir, no mínimo, cinco pontos, dos quais não deve ser incluído o ponto “zero” de 

modo a não gerar eventuais erros associados [26]. A análise da correlação linear é uma 

das formas de verificar a linearidade da curva de calibração, e dever-se-á realizar pelo 

menos 5 curvas de calibração [26]. Uma forma mais rigorosa, para avaliar a linearidade 

de um método, é o teste estatístico descritivo na ISO 8466 [29,30]. 

O coeficiente de correlação (𝑹) estabelece a correlação entre o sinal medido e a 

concentração do padrão correspondente, enquanto o quadrado do coeficiente de 

correlação (𝑹𝟐), também denominado de coeficiente de determinação, traduz a 

adequabilidade do modelo linear aos valores experimentais, ou seja, a variabilidade 
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explicada pelo modelo [26]. A avaliação mais comum da linearidade é feita com base no 

quadrado do coeficiente de correlação, que é a média de todos os valores x e a média 

de todos os valores y, e não deve ser estatisticamente diferente de 1 [19,22]. Se o valor 

de 𝑹𝟐 é superior a 0,995 a curva de calibração é considerada linear. A representação 

de R é formada por um conjunto de pares ordenados e independentes, (𝒙𝟏, 𝒚𝟏); … 

(𝒙𝒊, 𝒚𝒊);…; (𝒙𝑵, 𝒚𝑵), que corresponde a 𝑵 pontos da mesma, �̅� representa a média 

dos valores de concentração dos padrões utilizados e �̅� a média dos valores do sinal 

instrumental. O coeficiente de correlação é expresso por: 

𝑹 =
∑ {(𝒙𝒊 − �̅�)(𝒚𝒊 − �̅�)}𝑵

𝒊=𝟏

√[∑ (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐{∑ (𝒚𝒊 − �̅�)𝟐𝑵
𝒊=𝟏 }𝑵

𝒊=𝟏 ]

 

O valor do coeficiente de correlação pode tomar valores entre [-1; +1]. Quando 𝑹 é 

igual a -1, o declive da curva de calibração é negativo, e trata-se portanto, de uma 

correlação negativa. Quando 𝑹 é igual a 1, o declive da curva de calibração é positivo, 

trata-se portanto, de uma correlação positiva. A obtenção de um valor de coeficiente 

de correlação de aproximadamente 1 não significa que a correlação linear seja a que 

melhor se ajusta, pelo que se deve analisar um gráfico que represente o sinal 

instrumental em função da concentração de soluções padrão, de modo a detetar 

tendências não lineares dos resultados [26]. 

A linearidade pode ser avaliada através de um modelo estatístico, de acordo com a 

norma da Organização Internacional de Normalização (ISO) ISO 8466: 

- parte I: a partir de um conjunto de pares ordenados, calcula-se a função de 

calibração linear (ISO 8466-1) e o respectivo desvio padrão residua,l Sy/x; 

- parte 2: a partir de um conjunto de pares ordenados, calcula-se a função de 

calibração não linear e o respetivo desvios-padrão residuais, Sy2. 

A diferença das variâncias (DS2) é calculada da seguinte forma: 

𝑫𝑺𝟐 = (𝑵 − 𝟐) × 𝑺𝒚/𝒙
𝟐 − (𝑵 − 𝟑) × 𝑺𝒚𝟐

𝟐  

onde N representa o número de padrões de calibração. Calcula-se o valor teste, 

Fobtido, através da seguinte expressão: 

𝑭𝒐𝒃𝒕𝒊𝒅𝒐 =
𝑫𝑺𝟐

𝑺𝒚𝟐
𝟐
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O valor Fobtido é comparado com o valor tabelado da distribuição F de Snedecor / 

Fisher: 

- se Fobtido ≤ F : a função de calibração é linear;  

- se Fobtido > F : a função de calibração não é linear.  

No caso de Fobtido > F, dever-se-á avaliar a possibilidade de alterar a gama de 

trabalho, nomeadamente reduzi-la [30]. 

 

1.2.1.2.6 Gama de trabalho 

A ICH define a gama de trabalho de um método analítico como o intervalo entre a 

concentração inferior e a concentração superior de analito na amostra (incluindo estas 

concentrações) para o qual foi demonstrado que o procedimento analítico tem um 

nível adequado de precisão, exatidão e linearidade. O intervalo é normalmente 

expresso nas mesmas unidades que os resultados teste (por exemplo, percentagem 

(%) ou partes por milhão (ppm)) obtidos pelo método analítico. Para ensaios teste, o 

ICH exige que o intervalo mínimo especificado seja de 80% a 120% da concentração 

testada [H]. Para que a gama de trabalho seja definida é necessário que a resposta 

instrumental seja preferencialmente linear e que haja homogeneidade de variâncias na 

variável dependente [26].  

Os analistas, preferencialmente, seguem o processo contrário, isto é, 

primeiramente selecionam a gama de trabalho, com base na concentração de analito 

que desejam estudar, e posteriormente verificam se a relação entre o sinal analítico e 

a concentração é linear [19]. 

A gama de trabalho, no caso de se tratar de uma metodologia que envolva o traçar 

de uma curva de calibração, pode ser avaliada através de um teste de homogeneidade 

das variâncias, pelo que se recomenda a ISO 8466-1 para modelos lineares e a norma 

ISO 8466-2 para modelos polinomiais de 2º grau (o recurso a ajustes polinomiais deve 

ser fundamentado). Os métodos que não envolvem o recurso a curvas de calibração 

exigem uma definição prévia da gama de trabalho, que poderá ser em função de 

algum fator (por exemplo, volumes gastos no caso de titulações e amostra disponível) 

[29,30]. 
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A título de exemplo, e por ser o tipo de avaliação mais frequente, a avaliação da 

gama de trabalho, no caso de métodos de calibração lineares será, de seguida, 

descrita [29]. 

A ISO 8466-1 recomenda a utilização de dez pontos de calibração (não devendo 

ser em número inferior a cinco), distribuídos de igual forma na gama de 

concentrações, e o primeiro e último padrão devem ser analisados em 10 réplicas 

independentes, realizando-se o teste de homogeneidade de variâncias da seguinte 

forma [26,29]: 

- em primeira instância, determinam-se as variâncias associadas ao primeiro e 

último padrão 𝑺𝟏
𝟐 e 𝑺𝟏𝟎

𝟐  , respetivamente, sendo: 

 

𝑺𝒊
𝟐 =

∑ (𝒚𝒊,𝒋 − 𝒚�̅�)
𝟐𝟏𝟎

𝒋=𝟏

𝒏𝒊 − 𝟏
 

 

𝒚�̅� =
∑ 𝒚𝒊,𝒋

𝟏𝟎
𝒋=𝟏

𝒏𝒊
 

onde i é o número do padrão (de 1 a 10), e j é o número de repetições efectuadas 

para cada padrão. 

A avaliação das variâncias, nos limites da gama de trabalho, de modo a verificar se 

existem diferenças significativas entre elas, é feita através do teste F. Quando o valor 

de 𝑺𝟏
𝟐  é superior ao valor de 𝑺𝟏𝟎

𝟐  o valor de F é calculado da seguinte forma: 

𝑭𝒐𝒃𝒕𝒊𝒅𝒐 =
𝑺𝟏

𝟐 

𝑺𝟏𝟎
𝟐  

 

Quando o valor de 𝑺𝟏𝟎
𝟐  é superior ao valor de 𝑺𝟏

𝟐  o valor de F é calculado da 

seguinte forma: 

𝑭𝒐𝒃𝒕𝒊𝒅𝒐 =
𝑺𝟏𝟎

𝟐  

𝑺𝟏
𝟐 

 

O valor Fobtido é comparado com o valor tabelado da distribuição F de Snedecor / 

Fisher: 
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- se Fobtido ≤ F : as diferenças das variâncias não são estatisticamente significativas, 

e portanto, a gama de trabalho está bem ajustada;  

- se Fobtido > F : as diferenças das variâncias são estatisticamente significativas, e 

portanto, a gama deve ser reduzida até que se verifique que Fobtido ≤ F [29]. 

 

1.2.1.2.7 Precisão 

A ICH define a precisão de um método analítico como a concordância (grau de 

dispersão) entre uma série de medições, obtidas a partir de amostragens múltiplas da 

mesma amostra homogénea, sob as condições prescritas [28]. A precisão pode ser 

definida como a capacidade de um dado método fornecer resultados com baixa 

dispersão, por outras palavras, um método é dito preciso quando, em ensaios 

independentes, os resultados obtidos são bastante próximos entre si [26,28]. Desta 

forma é possível verificar se um dado método tem a capacidade de repetir e reproduzir 

os resultados obtidos em análises sobre uma mesma amostra. O efeito da matriz, que 

por sua vez pode influenciar os resultados experimentais e a avaliação da precisão, 

pode ser minimizado através da análise de amostras reais, ao invés de padrões, por 

exemplo. Convém referir, que a precisão varia de acordo com a gama de 

concentrações [26].   

A precisão pode ser diferenciada a três níveis - repetibilidade, precisão intermédia e 

reprodutibilidade – e é estimada por medidas de dispersão como variância, desvio 

padrão, coeficiente de variação, entre outras [20,22,28].  

A precisão pode ser expressa [26]: 

- pelo desvio padrão (s) ou pela variância (s2): 

𝒔 = √
∑ (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏 − 𝟏
 

 

𝒔𝟐 =
∑ (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏 − 𝟏
 

 

onde 𝒙𝒊 corresponde aos valores individuais de concentração obtidos, �̅� corresponde à 

média desses mesmos valores, e n corresponde ao número de ensaios; 
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- e/ou pelo coeficiente de variação (CV): 

%𝑪𝑽 =
𝒔

�̅�
× 𝟏𝟎𝟎 

 

1.2.1.2.7.1 Repetibilidade  

A repetibilidade expressa a precisão sob as mesmas condições operacionais 

durante um curto intervalo de tempo, isto é, traduz a precisão de um método analítico 

sob a execução do mesmo analista, sob as mesmas condições ambientas, e sob a 

utilização dos mesmos reagentes e dos mesmos equipamentos [19,26].  

A repetibilidade pode ser determinada através de um ensaio interlaboratorial ou a 

partir de ensaios intralaboratoriais. A determinação da repetibilidade, de um dado 

método, no próprio laboratório, exige a realização de uma série de ensaios (superior a 

10 ensaios), sobre uma mesma amostra ou padrão, em condições de repetibilidade, 

tendo em consideração toda a gama de trabalho [26,29]. Se por outro lado, a 

repetibilidade é avaliada através de um ensaio interlaboratorial, o exigido é a 

realização de pelo menos dois ensaios, em cada nível de concentração [29]. 

O limite de repetibilidade (𝒓) é o valor máximo aceitável para a diferença absoluta 

entre dois ensaios em condições de repetibilidade, determinado para um nível de 

confiança de 95% [26]. Em termos práticos aceitam-se os resultados de duas 

determinações, efetuadas em condições de repetibilidade, se | Xi - Xi-1 | ≤ r. No caso 

da amplitude, entre os dois ensaios, ser superior ao limite dever-se-á fazer uma 

análise crítica e, se necessário, recorrer à repetição de ensaios segundo um plano 

assente em dados bibliográficos ou normas (por exemplo, Norma ISO 5725-2 e ISO 

5725-6) [26,29].  

Para um nível de confiança de 95 %, o limite de repetibilidade (r) é calculado 

segundo [29]:  

𝒓 = 𝒕 × √𝟐 × 𝑺𝒓𝒊 = 𝟏, 𝟗𝟔√𝟐 × 𝑺𝒓𝒊 

onde 𝑺𝒓𝒊 representa o desvio padrão de repetibilidade associada aos resultados 

considerados, e portanto: 

𝒓 = 𝟐, 𝟖 × √𝑺𝒓𝒊
𝟐 
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 O coeficiente de variação de repetibilidade, 𝑪𝑽𝒓, que é numericamente igual à 

razão entre o desvio padrão da repetibilidade (𝑺𝒓𝒊) e a média dos resultados obtidos, 

�̅�, também dever ser considerado: 

 

𝑪𝑽𝒓 =
𝑺𝒓𝒊

�̅�
× 𝟏𝟎𝟎 

 

1.2.1.2.7.2 Precisão intermédia 

A precisão intermédia (Pr.I) corresponde à precisão avaliada, sobre a mesma 

amostra, amostras idênticas ou padrões, utilizando o mesmo método, no mesmo 

laboratório, mas fazendo variar uma das seguintes condições: 

- analista; 

- equipamentos; 

- tempo (dias diferentes); 

- verificação ou não da calibração [19,28,29]. 

A precisão intermédia é determinada através da comparação dos resultados de um 

método executado dentro de um único laboratório ao longo de vários dias, e o objetivo 

é verificar se no mesmo laboratório, o método produzirá os mesmos resultados após o 

término da fase de desenvolvimento [28]. 

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

existem vários procedimentos para a determinação e controlo deste parâmetro, 

nomeadamente [28,29]:  

- Cartas de Controlo de Amplitudes - podem ser aplicadas, para réplicas, para 

duplicados de amostra e para padrões estáveis ao longo do tempo. Recorre-se às 

Cartas de Controlo de Amplitudes, uma vez que se assume que, realizando ensaios 

em dias diferentes, existe uma considerável variação aleatória dos parâmetros 

experimentais não controlados, que por sua vez, afetam o desempenho do método; 

- Expressão que relaciona os resultados de t amostras ensaiadas, que devem ser 

analisadas em replicado, as mesmas n vezes, de acordo com a seguinte expressão: 
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𝑺𝒊 = √
𝟏

𝒕(𝒏 − 𝟏)
∑ ∑( 𝒚𝒋𝒌 − 𝒚�̅�)

𝟐
𝒏

𝒌=𝟏

𝒕

𝒋=𝟏

 

onde 𝑺𝒊 representa o desvio padrão da precisão intermédia, t corresponde ao número 

de amostras ensaiadas, n corresponde ao número de ensaio efetuados por amostra, j 

corresponde ao número da amostra (1 a t), k corresponde ao número do resultado 

obtido para a amostra j (1 a n), 𝒚𝒋𝒌 corresponde ao resultado individual (k), e 

(𝒚�̅�) representa a média aritmética dos resultados da amostra j.  É recomendado que o 

valor de t (n-1) seja, pelo menos, igual a 15. 

Quando n=2, esta última expressão, passa a ser representada da seguinte forma: 

𝑺𝒊 = √
𝟏

𝟐. 𝒕
∑( 𝒚𝒋𝟏 − 𝒚𝒋𝟐)

𝟐
𝒕

𝒋=𝟏

 

onde 𝒚𝒋𝟏 corresponde ao primeiro resultado obtido para a amostra j, e 𝒚𝒋𝟐 corresponde 

ao segundo resultado obtido para a amostra j. 

A estimativa da precisão intermédia neste caso, é dada por: 

𝑺𝒊 = √
𝟏

𝒏 − 𝟏
∑( 𝒚𝒌 − �̅�)𝟐

𝒏

𝒌=𝟏

 

onde n representa o número  de amostras, 𝒚𝒌 representa o resultado individual obtido, 

e 𝒚𝒌 representa a média aritmética dos resultados individuais obtidos.  

 

1.2.1.2.7.3 Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade expressa a precisão entre os laboratórios (colaboração em 

estudos geralmente aplicados à padronização da metodologia), e o seu objetivo é 

verificar se o método fornecerá os mesmos resultados em diferentes laboratórios [19,28]. 

 A reprodutibilidade de um método analítico é determinada através da análise de 

alíquotas de lotes homogéneos, em diferentes laboratórios e por diferentes analistas, 

podendo, as condições operacionais e ambientais diferir (mas dentro dos parâmetros 
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especificados para o método em causa). A avaliação da reprodutibilidade é 

especialmente importante se o método for usado em diferentes laboratórios [28]. 

Os fatores que podem influenciar a reprodutibilidade são [28,29]: 

- o tempo; 

- a temperatura; 

- a humidade ambiental; 

- os equipamentos; 

- os analistas. 

A reprodutibilidade define a amplitude dos erros aleatórios de quantificação a uma 

escala transnacional e só pode ser estimada através de ensaios interlaboratoriais. 

Tendo por base este princípio, são enviadas uma série de amostras aos laboratórios 

participantes, que realizarão ensaios sobre a mesma amostra. O valor da variância 

associado à reprodutibilidade do método é determinado da seguinte forma: 

𝑺𝑹𝒊
𝟐 =  𝑺𝑳𝒊

𝟐 + 𝑺𝒓𝒊
𝟐   

 

onde 𝑺𝑹𝒊
𝟐  representa a variância da reprodutibilidade, 𝑺𝑳𝒊

𝟐   representa a variância 

interlaboratorial (variância dos erros sistemáticos); e 𝑺𝒓𝒊
𝟐  representa a variância da 

repetibilidade (variância dos erros aleatórios) [29]. 

A variância interlaboratorial 𝑺𝑳𝒊
𝟐   pode ser calculada da seguinte forma [29]:   

𝑺𝑳𝒊
𝟐 =

𝑺𝒅𝒊
𝟐 − 𝑺𝒓𝒊

𝟐   

𝒏𝒊̿̿̿
 

𝑺𝒅𝒊
𝟐 =

𝟏

𝒑 − 𝟏
× ∑ 𝒏𝒘𝒊 × (𝑿𝒘𝒊

̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑿𝒊
̿̿ ̿)

𝟐

𝒑

𝒘=𝟏

 

𝒏𝒊̿̿̿ =
𝟏

𝒑 − 𝟏
× [ ∑ 𝒏𝒘𝒊

𝒑

𝒘𝒊=𝟏

−
∑ 𝒏𝒘𝒊

𝟐𝒑
𝒘=𝟏

∑ 𝒏𝒘𝒊
𝒑
𝒘=𝟏

] 

onde 𝑺𝒓𝒊
𝟐   representa a variância de repetibilidade associada aos resultados 

considerados (para cada laboratório), 𝑺𝒅𝒊
𝟐  representa a variância associada aos 

resultados considerados (para cada laboratório), 𝒏𝒘𝒊 representa o número de ensaios 

efetuados pelo laboratório (para um determinado nível de concentrações); p 

representa o número de laboratórios participantes, e 𝑿𝒘𝒊
̅̅ ̅̅ ̅ representa a média aritmética 
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dada pelo laboratório (para um determinado nível de concentrações). Quando 𝑺𝑳𝒊
𝟐   é 

um valor negativo, assume-se que a variância interlaboratorial é zero [29]. 

Para um nível de confiança de 95 %, e tal como o limite de repetibilidade, o limite 

de reprodutibilidade (R) é calculado segundo [29].:  

𝑹 = 𝟐, 𝟖 × √𝑺𝑹𝒊
𝟐 

onde 𝑺𝑹𝒊
𝟐 é o desvio padrão de reprodutibilidade associado aos resultados 

considerados (para cada laboratório). 

 

1.2.1.2.8 Robustez  

A robustez de um procedimento analítico é definida como uma medida da 

capacidade de um método analítico não ser afetado por pequenas variações 

deliberadas nos parâmetros operacionais [22,28].  

A robustez fornece uma indicação da fiabilidade do método durante o uso normal, 

quanto maior for a robustez de um método, maior será a confiança desse 

relativamente à sua precisão [28, 29]. Um método diz-se robusto se se revelar 

praticamente insensível a pequenas variações que possam ocorrer quando este está a 

ser executado [29, 30].  

Na prática, um método pode dizer-se robusto se produzir resultados aceitáveis 

quando forem feitas pequenas alterações, por exemplo (no caso de métodos 

cromatográficos): na composição do solvente, no pH, na concentração de tampão, na 

temperatura, no volume de injeção, no comprimento de onda do detetor [22]. Se a 

influência do parâmetro estiver dentro de uma tolerância especificada anteriormente, o 

parâmetro é considerado dentro do intervalo de robustez do método [28].  

A robustez, por norma, é avaliada durante o desenvolvimento do método. Em 

qualquer método, haverá certas etapas, que se não forem executados com o maior 

rigor, terão um efeito muito significativo no desempenho do método, e inclusive podem 

resultar na falta de aplicabilidade do método. As etapas cruciais, para o bom 

funcionamento do método, devem ser identificadas a par do seu desenvolvimento, o 

que implica que se façam variações deliberadas no método, e se analise o efeito 

subsequente no seu desempenho [23]. 
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A robustez de um método pode ser determinada através do teste de YOUDEN. O 

teste de YOUDEN é um teste simples, que permite, em simultâneo, avaliar a robustez 

do método e identificar a influência (por excesso ou por defeito) de cada uma das 

variações nos resultados finais. O teste baseia-se na realização de um determinado 

número de ensaios sobre uma amostra (nunca superior a oito), realizados segundo um 

plano de controlo de fatores (no máximo de sete), suscetíveis de influenciarem o 

processo. O efeito de cada fator (parâmetro sujeito a variação) em estudo é avaliado 

através de uma análise dos resultados experimentais [29, 30]. 

 

1.2.1.2.9 Coerência 

A coerência avalia a capacidade de um método analítico produzir o mesmo 

resultado, ou seja, traduz-se na concordância dos valores de ensaios efetuados em 

instantes diferentes. Conforme a USP (United States Pharmacopeia), este parâmetro 

pode ser quantificado através da variabilidade dos resultados obtidos sob alteração de 

várias condições experimentais como: laboratório, analistas, instrumentos, reagentes, 

períodos de tempo, entre outros. A coerência pode ser expressa pelo coeficiente de 

variação [26]. 

 

1.2.1.3 Análise direta 

A avaliação direta tem como principal objetivo conhecer a exatidão do método, isto 

é, avaliar a concordância entre o resultado de um ensaio e o valor de referência aceite 

como convencionalmente verdadeiro [26,29]. 

Os métodos principais para o estudo da exatidão incluem: 

- Materiais de referência certificados; 

- Ensaios interlaboratoriais; 

- Teste comparativos; 

- Ensaios de recuperação (ER) [19,26]. 

A exatidão, quando aplicada a uma série de resultados de ensaio, implica uma 

combinação de componentes de erros aleatórios e sistemáticos [29]. 
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1.2.1.3.1 Exatidão 

A ICH define a exatidão de um procedimento analítico como a proximidade da 

concordância entre o valor definido como convencionalmente verdadeiro, ou um valor 

de referência aceite, e o valor obtido experimentalmente [28]. 

A exatidão pode ser estimada através da análise de MRC, da participação em EIL, 

e pela realização de ensaios de recuperação. Este parâmetro pode ser expresso de 

diferentes formas: 

- erro absoluto; 

- erro relativo (“bias”); 

- fator de desempenho (z-score); 

- erro normalizado; 

- percentagem de recuperação [26]. 

 

1.2.1.3.1.1 Materiais de referência certificados [26] 

Os MRC devem ser utilizados no processo de validação de um método analítico, 

sempre que possível, até porque constituem uma excelente ferramenta no controlo 

externo da qualidade de uma análise química.  

Um material de referência certificado possui um valor de uma grandeza (por 

exemplo, concentração) para cada parâmetro, e geralmente, salvo exceções (por 

exemplo, MRC multi-componente), uma incerteza associada. 

Os MRC são analisados para avaliar o desempenho de um laboratório, e os valores 

obtidos nas suas análises devem ser comparados com o valor certificado, e dever-se-á 

determinar o erro e a exatidão da análise. Sempre que se verificar que o valor obtido 

não se encontra dentro do intervalo de incerteza indicado para o valor certificado, as 

causas desse desvio devem ser identificadas. Conforme os critérios definidos pelo 

laboratório para os seus resultados, o nível de aceitação dos resultados dos MRC 

varia. De seguida, apresentam-se alguns procedimentos para avaliação dos resultados 

obtidos da análise de um MRC. 
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1.2.1.3.1.1.1 Erro relativo  

A exatidão pode ser avaliada através do cálculo do erro relativo (Er), também 

denominado de “bias”, expresso em percentagem (%). O erro relativo é calculado da 

seguinte forma: 

𝑬𝒓 =
(𝑿𝒍𝒂𝒃 − 𝑿𝒗)

𝑿𝒗
× 𝟏𝟎𝟎 

 

onde Xlab corresponde ao valor obtido experimentalmente (ou à média aritmética dos 

valores obtidos), e Xv corresponde ao valor aceite como verdadeiro, ou seja, o valor 

certificado do MRC.  

O erro relativo exprime a componente de erros sistemáticos. Um valor de Er inferior 

ou igual a 5 % (valor meramente indicativo) em alguns casos pode ser satisfatório, 

mas é da responsabilidade do laboratório definir qual o seu grau de exigência em 

termos de exatidão do método em estudo. 

 

1.2.1.3.1.1.2 Teste de hipótese (teste t)  

A averiguação da existência de erros sistemáticos associados à metodologia em 

estudo pode ser feita através de um teste de hipótese. 

Teste t: 

𝒕 =
(𝑿𝒍𝒂𝒃 − 𝑿𝒗) × √𝒏

𝒔𝑿𝒍𝒂𝒃

 

onde Xlab corresponde à média aritmética dos valores obtidos, Xv corresponde ao valor 

aceite como verdadeiro, ou seja, ao valor certificado do MRC, n corresponde ao 

número de amostras ensaiadas, e 𝒔𝑿𝒍𝒂𝒃
  corresponde ao desvio padrão associado à 

média dos valores do laboratório. O valor t (em módulo) é comparado com o valor 

crítico ttab (que está tabelado para um determinado grau de confiança e n-1 graus de 

liberdade).  
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Se |𝑡| ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏, não ficou estatisticamente evidenciada a existência de erros 

sistemáticos, portanto, o ensaio é satisfatório. Se |𝑡| < 𝑡𝑡𝑎𝑏, ficou estatisticamente 

evidenciada a existência de erros sistemáticos, portanto, o ensaio não é satisfatório.  

 

1.2.1.3.1.1.3 Fator de desempenho (z-score) 

A avaliação do desempenho de um laboratório na análise de um MRC, pode ser 

feita através do fator de desempenho (z-score): 

𝒛 − 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 =
(𝑿𝒍𝒂𝒃 − 𝑿𝒗)

𝒔
 

onde Xlab corresponde ao valor obtido pelo laboratório , Xv corresponde ao valor aceite 

como verdadeiro, ou seja, o valor certificado do MRC, e s corresponde à unidade de 

desvio, que pode ser a incerteza do MRC. 

O desempenho é avaliado segundo a seguinte escala de pontuação (Figura 3). 

 

Figura 3: Esquema representativo da avaliação do fator de desempenho z-score 
[26]

. 

 

 

1.2.1.3.1.1.4 Erro normalizado  

Na eventualidade de o laboratório calcular a incerteza do seu resultado (Ulab), o 

valor verdadeiro (Xv) deve estar contido no intervalo de incerteza de Xlab. Se tal não 

suceder, esse intervalo poderá estar subestimado. Nestas circunstâncias, geralmente, 

é empregue o conceito de erro normalizado (En) para avaliar o desempenho. O valor 

de En é calculado da seguinte forma: 

𝑬𝒏 =
(𝑿𝒍𝒂𝒃 − 𝑿𝒗)

√𝑼𝒍𝒂𝒃
𝟐 + 𝑼𝒓𝒆𝒇

𝟐

 

onde 𝑼𝒓𝒆𝒇
𝟐  corresponde à incerteza associada ao valor verdadeiro. Se |𝐸𝑛| ≤ 1, então 

Ulab está bem estimada.  
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Sempre que na avaliação não se verifiquem as condições satisfatórias, dever-se-á 

elaborar um plano de ações corretivas de forma a identificar as causas do sucedido, 

corrigi-las e reavaliar-se o ensaio. 

De acordo com a frequência de análises efetuadas, o fator rotina ou caráter pontual 

da análise, o grau de conhecimento das amostras, a complexidade das técnicas 

aplicadas, e o grau de confiança exigido para o resultado, estipula-se a periocidade 

com se analisam MRC. 

 

1.2.1.3.1.2 Ensaios interlaboratoriais 

Para um ensaio ser considerado interlaboratorial, é necessária a participação ativa 

mínima de dois laboratórios. Os resultados, no entanto, só podem ser estatisticamente 

conclusivos se houver a participação de pelo menos cinco laboratórios. 

Os tipos de ensaios interlaboratoriais, num total de cinco, podem ser distribuídos 

por três grupos, conforme o tipo de estudo a que mais se adequam. Quando o estudo: 

incide no comportamento dos laboratórios, o tipo de ensaio aplicado designa-se de 

ensaio de aptidão; incide no comportamento de métodos analíticos, os tipos de 

ensaios aplicados são o ensaio colaborativo e o comparativo; incide no 

comportamento dos materiais, os ensaios aplicados são o ensaio de 

consenso/conformidade e o de certificação [27]. 

Dos diferentes tipos de ensaios interlaboratoriais, refira-se, entre outros: 

- o ensaio interlaboratorial de aptidão: tem como objetivo avaliar o desempenho dos 

laboratórios participantes. Em alguns países, é uma condição para a acreditação do 

laboratório. Se possível, deve ser ensaiado um MRC, e geralmente, os laboratórios 

participantes podem usar os métodos que pretenderem. Quando um laboratório 

pretende evidenciar a exatidão dos seus resultados, pode participar em ensaios do 

tipo de aptidão; 

- o ensaio interlaboratorial de normalização : tem como objetivo estudar as 

características de um método analítico, como a sua reprodutibilidade e repetibilidade. 

Neste caso, em particular, é condição obrigatória a utilização exclusiva do método em 

causa, pelos diferentes participantes. Quando um laboratório pretende avaliar a 

repetibilidade e a reprodutibilidade de um dado método, e demonstrar que a precisão 
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desse mesmo método é compatível com a de outros, pode recorrer a um ensaio do 

tipo de normalização [26, 27]. 

 

1.2.1.2.3.2.1 Avaliação do desempenho  

A avaliação do desempenho do laboratório participante é feita pela entidade 

organizadora, e pode ser feita através do factor de desempenho (z-score): 

𝒛 − 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 =
(𝑿𝒍𝒂𝒃 − 𝑿𝒗)

𝒔
 

onde Xlab corresponde ao valor obtido pelo laboratório , Xv corresponde ao valor aceite 

como verdadeiro, ou seja, o valor estabelecido no ensaio interlaboratorial, e s 

corresponde à unidade de desvio, que pode ser o desvio padrão da média dos 

laboratórios no ensaio interlaboratorial, a incerteza de Xv, ou outro desvio que assente 

em critérios de exigência da entidade organizadora.  

O desempenho é avaliado segundo uma escala de pontuação (Figura 3). Nessa 

escala o laboratório deverá obter valores de z-score inferiores a 2, caso contrário, à 

semelhança do que foi dito para a análise de um MRC, dever-se-á elaborar um plano 

de ações corretivas [26].  

 

1.2.1.3.1.2.2 Erro normalizado  

Na eventualidade de o laboratório calcular a incerteza do seu resultado (Ulab), o 

valor verdadeiro (Xv) deve estar contido no intervalo de incerteza de Xlab. Se tal não se 

suceder, esse intervalo poderá estar subestimado. Nestas circunstâncias, e tal como 

acontece na análise de um MRC, é empregue o conceito de erro normalizado (En) 

para avaliar o desempenho (ver 1.2.3.1.1.4) [29]. 

 

1.2.1.3.1.3 Teste comparativos  

Na validação de um método interno de ensaio, a aplicação de testes comparativos 

é deveras vantajosa uma vez que permite a comparação dos resultados obtidos, 

segundo o método em avaliação, com os resultados obtidos através de um método de 

referência [26,29]. Os testes/ensaios comparativos têm como principal objetivo estudar a 
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proximidade dos resultados obtidos por dois métodos de ensaio distintos, e portanto, 

avaliar a exatidão do método em estudo relativamente ao de referência. 

Em termos práticos, são efetuadas análises em replicados, segundo os dois 

métodos de ensaio (o interno e o de referência), sobre as mesmas amostras. O estudo 

pode ser realizado numa gama específica de concentrações, ou abranger toda a gama 

de concentrações para as quais se pretende validar o método. Existem vários 

procedimentos para comparar os resultados obtidos por dois métodos de ensaio, 

nomeadamente:  

- testes de hipótese : teste t das médias e teste t das diferenças (amostras 

emparelhadas); 

- teste da regressão linear entre dois métodos de ensaio [29].  

 

1.2.1.3.1.4 Ensaios de recuperação [26] 

Para a análise qualitativa da resposta analítica obtida em amostras distintas é 

importante a realização de ensaios de recuperação, e estes devem ser efetuados com 

regularidade e abranger toda a gama de trabalho.  

O termo “recuperação” expressa a relação entre a quantidade de analito 

recuperada no processo e a quantidade que efectivamente está presente na amostra.  

O objetivo dos ensaios de recuperação é identificar a viabilidade do método face a 

diferentes amostras que correspondem a amostras reais, e isso é feito através da 

adição de uma quantidade conhecida de uma solução padrão, designada de 

fortificação, a uma amostra real, e a verificação da quantidade de analito 

obtida/recuperada. As amostras são analisadas, e determina-se a percentagem de 

recuperação.  

Com base no valor obtido de percentagem de recuperação é possível identificar 

possíveis efeitos sistemáticos, também designados por efeito de matriz. A presença de 

interferentes característicos de determinadas amostras, pode causar um aumento ou 

diminuição da resposta analítica.  

Em termos práticos, a percentagem de recuperação traduz a eficácia de 

recuperação de um analito que é introduzido numa amostra. A percentagem de 

recuperação (% Rec) pode ser calculada da seguinte forma: 
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%𝑹𝒆𝒄 =
|𝒄𝒇(𝑽 + 𝑽𝟏) − 𝒄𝟏𝑽𝟏|

𝒄𝒂𝑽
× 𝟏𝟎𝟎 

 

onde 𝒄𝒇 e (𝑽 + 𝑽𝟏) correspondem, respetivamente, à concentração e volume após 

fortificação da amostra, 𝒄𝒊 e 𝑽𝟏 correspondem, respetivamente, à concentração e 

volume da amostra real; e 𝒄𝒂 e 𝑽 correspondem, respetivamente, à concentração e 

volume da solução padrão. 

Relativamente aos critérios de aceitação, a recuperação geralmente aceite como 

ideal é entre 80-120%. No entanto, o laboratório tem autonomia para definir outro 

critério, consoante o desempenho e complexidade do método. 

 

1.2.1.3.2 Estimativa de incertezas 

A incerteza da medição pode ser definida como um parâmetro associado ao 

resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem com 

razoabilidade ser atribuídos ao mensurando. Em termos práticos, a incerteza do 

resultado pode resultar de muitas fontes, como por exemplo, da amostragem, dos 

efeitos de matriz e das interferências, das condições experimentais, das incertezas do 

equipamento de avaliação de massas e de volume, dos valores de referência, das 

aproximações e das convenções incorporadas no método de medição, no 

procedimento e no erro aleatório. A avaliação da incerteza global, requer a 

consideração de cada uma das várias fontes de incerteza, e o seu tratamento 

individual para obter a correspondente contribuição de cada uma dessas fontes. Cada 

contribuição individual para a incerteza é referida como uma componente da incerteza 

[31]. 

A incerteza tem a capacidade de conceder confiança na validade de uma dada 

medição. A estimativa da incerteza é determinada com base na norma ISO 

11352:2012, na qual são especificados diversos procedimentos que permitem aos 

laboratórios estimar a incerteza dos resultados, utilizando uma abordagem que 

considera os dados de validação e controlo de qualidade dos métodos analíticos. A 

incerteza de um dado método é definida mediante a conjugação de duas 

componentes: a componente aleatória (precisão) e a componente sistemática 

(exatidão), que podem ser estimadas seguindo diversos procedimentos [26]. 
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1.2.1.3.2.1 Reprodutibilidade intralaboratorial 

 A reprodutibilidade intralaboratorial é considerada, geralmente, como sendo o 

parâmetro mais adequado da incerteza de medição, e é predominantemente 

conhecida como precisão intermédia. O objetivo é avaliar o quanto um resultado 

analítico pode variar se a análise for realizada por analistas diferentes, no mesmo 

laboratório, utilizando diferentes equipamentos, reagentes e condições de ambientais. 

O valor estimado de precisão intermédia num dado laboratório nunca pertence a um 

resultado analítico, mas assume-se que dá uma estimativa geral da incerteza de um 

método [32]. 

 

1.2.1.3.2.2 Incerteza padrão combinada 

A incerteza padrão combinada é a incerteza padrão do resultado que é igual à raíz 

quadrada positiva da variância, obtida pela combinação de todas as componentes da 

incerteza através da lei de propagação da incerteza [31,32]. 

A determinação da incerteza padrão combinada consiste na combinação da 

incerteza padrão de precisão e da incerteza padrão de exatidão, no caso de não 

serem consideradas outras fontes de incerteza, e pode ser determinada da seguinte 

forma: 

𝒖𝒄 = √𝒖𝑹𝒘

𝟐 + 𝒖𝒃
𝟐 

onde  𝒖𝑹𝒘
 corresponde à incerteza associada à precisão intermédia, e 𝒖𝒃 à incerteza 

associada à componente do efeito sistemático (da exatidão) [26]. 

 

1.2.1.3.2.3 Incerteza expandida 

Em química analítica, na maioria dos casos, dever-se-ia usar uma incerteza 

expandida, U. A incerteza expandida concede um intervalo dentro do qual se crê 

encontrar-se o valor do mensurando, com um maior grau de confiança [32]. 

A incerteza expandida (U) corresponde à determinação global da incerteza, sendo o 

produto entre um fator de expansão, k, igual a 2, para um nível de confiança de 95%, 

e a incerteza padrão combinada (𝒖𝒄).  A incerteza expandida pode ser expressa da 

seguinte forma [26]: 
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𝑼 = 𝒌 × 𝒖𝒄 = 𝟐 𝒖𝒄 

 

1.3 A empresa e os objetivos do projeto 

 

1.3.1 Silliker Portugal, S.A - A empresa de acolhimento  

A Silliker Portugal, S.A. é uma empresa independente de prestação de serviços que 

se encontra intimamente ligada aos vários ramos do setor agro-alimentar. Surge em 

Julho de 1992 em Vila Nova de Gaia como EGI – Sociedade de Engenharia e Gestão 

da Qualidade, Lda., apresentando-se com a resposta às necessidades do mercado. 

Tendo com pilar da sua sustentabilidade a política da qualidade, a EGI integra em 

1993 o Sistema Português da Qualidade através da acreditação do seu laboratório.  

Em Março de 2008, a multinacional norte-americana Silliker adquire a empresa, 

dando origem à Silliker Portugal, S.A. passando a integrar um dos maiores grupos 

mundiais na prestação de serviços na área da qualidade e segurança alimentar. 

Desde 2014 que a Silliker se apresenta como Mérieux NutriSciences. A Mérieux 

NutriSciences dedica-se a proteger a saúde dos consumidores de todo o 

mundo disponibilizando uma vasta oferta de serviços analíticos e de consultadoria 

para as indústrias do setor alimentar e da nutrição. Adicionalmente presta serviços a 

empresas de diferentes setores, nomeadamente nas áreas da água e ambiente, 

agroquímicos, bens de consumo, farmacêutica e cosméticos [33]. 

 

1.3.2 Objetivos do estágio curricular/ projeto 

O objetivo principal do estágio curricular consiste na implementação e validação de 

um método para análise do colesterol em matrizes alimentares, e inclui o seguinte 

plano de trabalho/atividades: aquisição de competências na validação de métodos de 

análise química, matrizes alimentares, com recurso a técnicas instrumentais, em 

contexto de trabalho num laboratório acreditado; acompanhamento de ensaios 

acreditados implementados na área instrumental; adaptação, conhecimento e 

utilização dos equipamentos e respectivo software analítico; utilização das ferramentas 

de controlo da qualidade implementadas no laboratório; apoio na implementação e 

validação de um novo método de determinação de colesterol, sem extração prévia da 
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matéria gorda; análise dos resultados obtidos; tratamento de dados para a validação 

dos métodos: repetibilidade, precisão intermédia, limiares analíticos, gama de trabalho; 

apresentação de resultados; e estimativa da incerteza. 

A necessidade de implementar um novo método que permita identificar e quantificar 

o colesterol em matrizes alimentares, deve-se ao facto de o método já implementado 

na empresa, para esse mesmo efeito, ser sujeito a interferências químicas 

(contaminação de amostras de baixo teor em colesterol, com colesterol de outras 

amostras) e ser um método moroso e complexo. O novo método terá a vantagem de 

ser mais simples, envolvendo menos etapas no procedimento, e de eliminar 

interferências químicas. 

Nas Figuras 4 e 5 estão esquematizados, respetivamente, os procedimentos do 

método atual (já implementado na empresa) e do método a implementar na empresa. 

É de salientar, que o método que se pretende implementar, segue o procedimento 

modelo da AOAC “Cholesterol in foods- Official Method 994.10”, e já está 

implementado e em execução num dos laboratórios do grupo Mérieux NutriSciences, 

em Espanha. O objetivo da empresa é implementar e validar um novo método, que 

seguia o procedimento executado no laboratório espanhol do grupo Mérieux 

NutriSciences, se possível sem alterações, e em última instância com o mínimo de 

alterações possíveis. O plano de validação, que inclui ensaios de repetibilidade (10 

ensaios por amostra - critério definido pela Silliker), ensaios de precisão intermédia 

(ensaios em duplicado, em 6 dias diferentes- critério definido pela Silliker), e ensaios 

de recuperação (realizados com amostras em que o teor em colesterol expectável é 

zero) apresenta-se na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 



FCUP 

Implementação e validação de um método para análise do colesterol em matrizes alimenatres 
38 

 

 

 

Figura 4: Esquema do procedimento executado atualmente, no laboratório da Silliker Portugal, S.A para a 

determinação de colesterol em amostras alimentares. O gás de arraste utilizado é o Hélio (He). 
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Figura 5: Esquema do procedimento a implementar no laboratório da Silliker Portugal, S.A para a determinação de 

colesterol em amostras alimentares. O gás de arraste utilizado é o Hidrogénio (H2). 
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Tabela 1: Plano de validação (amostras a analisar e ensaios a efetuar) 

Grupo Amostra 
Ensaio de recuperação 

Repetibilidade 
Precisão Intermédia 

Sim Não Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 

Açúcar, produtos açucarados e derivados 
Chocolate          

Sobremesa de Soja           

Alimentos confeccionados e pré-confecionados 

Batata frita           

Bacalhau com natas           

Molho Béchamel           

Alimentos dietéticos, suplementos alimentares e produtos de alimentação especial Alimento Infantil           

Bebidas não alcoólicas 
Bebida de Soja           

Sumo           

Carnes, produtos cárneos e derivados 

Fiambre           

Chouriço           

Peito de Perú           

Cereais, leguminosas, pseudo-cereais e derivados 

Bolacha           

Pastelaria           

Tosta           

Especiarias, condimentos e derivados 
Mostarda           

Vinagre           

Frutos, algas, produtos hortícolas e derivados 

Concentrado de Tomate           

Azeitona           

Frutos secos           

Gorduras, óleos, sementes oleaginosas e derivados 

Óleo           

Maionese           

Margarina           

Leite, produtos lácteos e derivados 

Manteiga           

Queijo E           

Queijo R           

Leite em pó           

Ovos e derivados 

Gema de Ovo           

Clara de Ovo           

Ovo Líquido           

Produtos da pesca e derivados 

Conserva de cavala           

Sardinha em tomate           

Pescado           
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2. Metodologia 
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2.1 Metodologia 

A metodologia que se apresenta de seguida é uma metodologia ajustada, isto é, 

corresponde maioritariamente ao descrito na metodologia do método modelo a 

implementar (ver Figura 5), mas com algumas das alterações propostas (não todas) 

após os resultados obtidos (ver capítulo 3 “Resultados e Discussão”) durante os vários 

ensaios realizados. 

 

2.1.1 Princípio do método 

Determinação e quantificação de colesterol por cromatografia gasosa, mediante 

uma prévia saponificação da fração lipídica e a derivatização da fração esterólica. 

 

2.1.2 Reagentes 

Na determinação e quantificação de colesterol por GC-FID utilizam-se: soluções de 

trabalho de hidróxido de potássio e de cloreto de sódio; soluções padrão de colesterol 

e α-colestano; etanol a 96%; n-heptano; dimetilformamida; acetona; sulfato de sódio 

anidro; trimetilclorosilano; hexametildisilazano; n-hexano (solvente de extração) e água 

ultra-pura. Em alguns ensaios teste utilizaram-se éter dietílico e tolueno como solvente 

de extração e α-colestanol como padrão interno. A informação detalhada referente aos 

reagentes encontra-se na Tabela 2. 
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Tabela 2: Reagentes utilizados na determinação e quantificação de colesterol por GC-FID 

Reagentes Fórmula Química M (g/mol) Marca Grau de Pureza 

Hidróxido de potássio HKO 56,11 VWR 85,9% 

Cloreto de sódio NaCl 58,44 VWR 100,3% 

Colesterol C27H46O 386,65 Sigma-Aldrich 99% 

5-α-colestano C27H48 372,67 Sigma-Aldrich 97% 

5-α colestan-3β-ol C27H48O 388,67 Sigma-Aldrich 95% 

n-Hexano C6H14 86,18 VWR 99% 

Tolueno C6H5CH3 92,14 CARLO ERBA 99,8% 

Éter dietílico C4H10O 74,12 Honeywell 99,8% 

Dimetilformamida C3H7NO 73,10 VWR 100,0% 

n-Heptano CH3(CH2)5CH3 100,21 CARLO ERBA 99% 

Etanol H3CCH2OH 46,07 VWR 100,0% 

Acetona C3H6O 58,08 Honeywell 99,5% 

Sulfato de sódio anidro Na2SO4 142,04 CARLO ERBA 99% 

Hexametilsisilazano C8H19NSi2 161,39 Merck 98% 

Trimetilclorosilano (CH3)3SiCl 108,64 Merck 99% 

Água ultra-pura H2O 18,02 
Sistema ATS, com controlador EC 

(HI 983322) HANNA 

 

2.1.3 Matrizes ensaiadas na validação 

Na Tabela 3 encontram-se representadas as amostras utilizadas nos ensaios de 

validação do método a ser implementado, a indicação (símbolo “X”) de que se a 

amostra é um MRC ou uma amostra comercial (adquirida num supermercado), e a 

informação de se é, ou não, uma amostra sujeita a contaminação, com uma solução 

padrão de colesterol, a fim de se realizarem ensaios de recuperação (em caso de 

contaminação, símbolo “C”). 
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Tabela 3: Amostras ensaiadas, tipo de amostra (MRC ou amostra comercial) e informação acerca da participação 

em ensaios de recuperação 

Amostra MRC Amostra Comercial  

Chocolate  X  

Batata-frita  X  

Alimento Infantil  X  

Néctar de Pêra  X C 

Chouriço  X  

Bolacha  X  

Vinagre  X C 

Frutos secos  X C 

Óleo de girassol  X C 

Margarina  X C 

Manteiga X   

Queijo R  X  

Queijo E X   

Leite em pó X   

Gema de ovo  X  

Clara de ovo  X  

Ovo inteiro  X  

Conserva de cavala  X  

Sardinha em tomate  X  

 

2.1.4 Preparação das soluções de trabalho 

 

2.1 .4.1 Solução de hidróxido de potássio a 50% 

A solução de hidróxido de potássio a 50% foi preparada em água ultra-pura, num 

balão volumétrico de 1000 mL, pesando-se 588 g de hidróxido de potássio 85%. 

 

2.1.4.2 Solução de hidróxido de potássio 1 M 

A solução de hidróxido de potássio 1M foi preparada em água ultra-pura, num balão 

volumétrico de 1000 mL, pesando-se 66 g de hidróxido de potássio 85%. 
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2.1.4.3 Solução de hidróxido de potássio 0,5 M 

A solução de hidróxido de potássio 0,5 M foi preparada em água ultra-pura, num 

balão volumétrico de 1000 mL, pesando-se 33 g de hidróxido de potássio 85%. 

 

2.1.4.4 Solução saturada de cloreto de sódio 

A solução saturada de cloreto foi preparada adicionando 40g de cloreto de sódio a 

100mL de água destilada. 

 

2.1.5 Preparação das soluções padrão de colesterol 

 

2.1.5.1 Solução padrão mãe de colesterol (1000 mg/L) 

A solução mãe de colesterol (1000 mg/L) foi preparada em dimetilformamida, num 

balão volumétrico de 100,0 mL, pesando-se 0,1 g, numa balança analítica. 

 

2.1.5.2 Soluções padrão de trabalho de colesterol 

As soluções padrão de trabalho de colesterol (500 mg/L, 250 mg/L, 100 mg/L, 50 

mg/L, 25 mg/L, 10 mg/L, 5 mg/L e 1 mg/L) foram preparadas em dimetilformamida, em 

balões volumétricos com diferentes volumes, aos quais foram adicionados diferentes 

volumes da solução mãe de colesterol (1000 mg/L), ou da solução de 100 mg/L (no 

caso das soluções de 10 mg/L, 5 mg/L e 1 mg/L). Na Tabela 4 encontra-se a 

informação relativa à preparação das soluções padrão de trabalho de colesterol. 

Tabela 4: Informação relativa à preparação das soluções padrão de trabalho de colesterol 

Csolução trabalho (mg/L) 500 250 100 50 25 10 5 1 

Vfinal /mL 50,00 100,0 100,0 50,00 100,0 50,00 50,00 100,0 

Vsolução inicial /mL 25,00 25,00 10,00 2,50 2,50 5,00 2,50 1,00 

Csolução inicial (mg/L) 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 1000 
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2.1.6 Preparação da solução do padrão interno α-colestano 

A solução de padrão interno foi preparada em n-heptano, num balão volumétrico de 

100,0 mL, pesando-se 0,01 g de 5-α-colestano, numa balança analítica. 

 

2.1.7 Determinação 

 

2.1.7.1 Saponificação 

Numa balança analítica, pesou-se para um balão de fundo plano de 250 mL a 

massa indicada na Tabela 5 (massa recomendada pelo método modelo). Adicionou-se 

com uma proveta 40 mL de etanol 96% e com uma pipeta graduada 8 mL de solução 

de hidróxido de potássio 50%. Adicionou-se um íman ao balão, e colocou-se em 

ebulição com refluxo (150 ºC) e agitação (400 rpm) durante 60-70 min. Adicionou-se 

pelo condensador 60 mL de etanol 96% e deixou-se arrefecer à temperatura ambiente. 
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Tabela 5: Massa de amostra a pesar, para a saponificação, de acordo com a amostra 

Amostra alimentar massa (g) 

Gelados 5-7 

Leite líquido 5-7 

Leite em pó 2-3 

Queijos 2-3 

Nata 2-3 

Preparado lácteo líquido 5-7 

Preparado lácteo sólido 2-3 

Chocolate 2-3 

Chocolate com leite 2-3 

Creme de cacau 2-3 

Preparado de cacau 5-7 

Cereais e derivados 1,5-2 

Produtos de pastelaria 2-3 

Pescado 5-7 

Salmão fumado 5-7 

Frutos secos 0,5-1,5 

Ovo inteiro 5-7 

Ovo inteiro em pó 1-2 

Gema líquida 2-3 

Gema em pó 0,5-1 

Macarrão com ovos 0,5 

Caldo desidratado 3-4 

Maionese 1,5 

Azeite 1,5 

Cárnicos 2-3 

Alimentos sólidos gordos (> 30%) 1-1,5 

Alimentos sólidos não gordos (< 30%) 5-7 

Alimentos líquidos gordos (> 30%) 1-2 

Alimentos líquidos não gordos (< 30%) 5-7 

 

Na Tabela 6 encontram-se os valores da massa efetivamente pesada de cada 

amostra, que não são necessariamente iguais aos recomendados pelo método modelo 

(Tabela 5). 
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Tabela 6: Massa de amostra efetivamente pesada para a saponificação 

Amostra Massa (g) 

Chocolate 2-3 

Batata-frita 5-7
(a)

 

Alimento Infantil 5-7 

Néctar de Pêra 5-7 

Chouriço 2-3 

Bolacha 1,5-2
(b)

 

Vinagre 5-7 

Frutos secos 0,5-1,5 

Óleo de girassol 1-2 

Margarina 1,5-2 

Manteiga 1,5-2 

Queijo R 2-3 

Queijo E 2-3 

Leite em pó 2-3 

Gema de ovo 2-3
(c)

 

Clara de ovo 5-7 

Ovo inteiro 5-7 
(d)

 

Conserva de cavala 5-7 

Sardinha em tomate 5-7 

 

(a) massa recomendada (Tabela 5) é cerca de 1-1,5 g, mas como a amostra possui um baixo teor em 

colesterol, pesou-se uma massa superior para ser possível a determinação do conteúdo em colesterol da 

amostra. 

(b) o valor determinado do teor de colesterol na amostra foi inferior ao padrão de menor concentração 

(1 mg/L) utilizado na construção da curva de calibração, desse modo a massa a pesar da amostra 

“bolacha”, deve ser o valor indicado para alimento sólidos não gordos (5-7 g), e não o valor indicado para 

cereais e derivados (1,5-2 g), que se encontram na Tabela 4. 

(c) o sinal obtido para a amostra é superior ao sinal obtido para o padrão de maior concentração (500 

mg/L) utilizado na construção da curva de calibração, mesmo após a diluição segundo o fator 12. 

Recomenda-se que a toma seja de 0,3-0,5 g. 

(d) o sinal obtido para a amostra é superior ao sinal obtido para o padrão de maior concentração (500 

mg/L) utilizado na construção da curva de calibração, mesmo após a diluição segundo o fator 12. 

Recomenda-se que a toma seja de 1,0-1,5 g. 
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2.1.7.2 Extração 

Adicionou-se com uma pipeta volumétrica 100 mL de n-Hexano (2 x 50 mL) para 

um balão de fundo plano. Tapou-se e agitou-se durante 30 s. Deitou-se o conteúdo do 

balão numa ampola de decantação de 500 mL. Mediu-se com uma proveta 110 mL da 

solução de KOH 1 M, lavou-se o balão com várias porções desta solução, e adicionou-

se ao conteúdo da ampola de decantação. Agitou-se a ampola num agitador 

automático (velocidade 10, durante 10 s) e deixou-se separar as fases. Rejeitou-se a 

fase aquosa (fase inferior) e adicionou-se 40 mL da solução de KOH 0,5 M à ampola 

de decantação. Agitou-se a ampola num agitador automático (velocidade 5 durante 10 

s) e deixou-se separar as fases. Rejeitou-se a fase aquosa e lavou-se o extrato de n-

hexano 3 vezes com porções de 40 mL de água (20 s por lavagem). Rejeitou-se a fase 

aquosa. Passou-se a fase orgânica para um balão de fundo plano que continha 2 g de 

sulfato de sódio anidro através de um filtro de pregas (com 20 g de sulfato de sódio 

anidro). Tapou-se, agitou-se 15 s e deixou-se repousar 15 min. Com uma pipeta 

volumétrica, depositou-se 25 mL da fase orgânica num balão de fundo redondo de 100 

mL, e evaporou-se o solvente, num evaporador rotativo a 40 ºC. Adicionou-se 3 mL de 

acetona e evaporou-se. Reconstituiu-se o precipitado com 3,00 mL de 

dimetilformamida. 

 

2.1.7.3 Derivatização 

Em tubos de 15 mL, adicionou-se com uma micropipeta 1000 µL de cada padrão, 

ou 1000 µL de dimetilformamida (branco reativo), ou 1000 µL de amostra preparada, 

conforme o caso, e adicionou-se na hotte, 200 µL de hexametildisilazano e 100 µL de 

trimetilclorosilano. Tapou-se e agitou-se cada tubo no vortex durante 30 s. Deixou-se 

repousar 15 min. Com uma micropipeta de 1000 µL adicionou-se 1000 µL da solução 

de padrão interno de α-colestano, e com uma micropipeta de 10 mL adicionou-se 10 

mL de água ultrapura. Agitou-se cada tubo no vortex durante 30 s e deixou-se separar 

as fases. Passou-se cada uma das fases superiores a vials. 
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2.1.7.4 Análise por GC-FID 

Nas análises foi utilizado um sistema de cromatografia gasosa Agilent 

Technologies 6890 N e uma coluna Sigma- Aldrich FUSED SILICA (15 m x 0,1 mm 

x 0,1 µm). As condições cromatográficas encontram-se na Tabela 7. 

Tabela 7: Condições cromatográficas do GC-FID 

Condições cromatográficas 

Detetor FID a 330 ºC 

Injetor Split (50:1) a 300 ºC 

Volume de injeção 1 µL 

Programa de temperatura do forno 265 ºC (isotérmica) 

Gás de arraste H2 

Tempo de análise 10 min 

Modo de Trabalho Pressão constante (59,6 psi) 

 

Nota importante: Desde o início da saponificação até ao momento de análise 

(injeção da amostra) não devem ser ultrapassadas 72 h (ver 3.2.3), e desde o 

momento de derivatização ao momento de análise não devem ser ultrapassadas 24 h. 
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3.1 O método 

O princípio do método a ser implementado consiste na determinação e 

quantificação de colesterol por cromatografia gasosa, mediante uma prévia 

saponificação da fração lipídica e a derivatização da fração esterólica. O método inclui 

a utilização de um padrão interno (α-colestano), só que neste caso, este não é 

utilizado para eliminar fatores de variabilidade, como usualmente, ou para 

quantificação, mas para determinar o pico referente ao colesterol nas amostras. O 

tempo de retenção relativo do colesterol deverá estar compreendido entre 1,738 e 

1,782, e este tempo de retenção relativo é calculado através da razão entre o tempo 

de retenção do colesterol e o tempo de retenção do padrão interno. 

 

3.2 A implementação 

3.2.1 O padrão interno 

 

3.2.1.1 Ensaios efetuados com o padrão interno α-colestanol  

Num primeira fase de teste, aplicou-se o método tal como descrito no capítulo 2 

(Metodologia), com a exceção de que se utilizou o α-colestanol (reagente disponível 

em laboratório) como padrão interno, em vez de α-colestano, e o solvente de extração 

utilizado foi o tolueno, em vez do n-hexano. Os cromatogramas obtidos para as 

soluções padrão de colesterol em concentrações aproximadas de 1 mg/L (Figura 6) e 

1000 mg/L (Figura 7) encontram-se de seguida. 
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Figura 6: Cromatograma obtido por GC-FID para uma solução padrão de colesterol de concentração próxima de 1 

mg/L, utilizando H2 como fase móvel para a determinação de colesterol. 

 

 

Figura 7: Cromatograma obtido por GC-FID para uma solução padrão de colesterol de concentração próxima de 

1000 mg/L, utilizando H2 como fase móvel para a determinação de colesterol. 

 

Pela análise dos dos cromatogramas representados nas Figuras 6 e 7 pode-se 

verificar que a resolução cromatográfica não é a pretendida, conduzindo a uma 

deficiente separação dos picos. A má separação dos picos correspondentes ao α-

colestanol e ao colesterol pode dever-se ao facto de se ter utilizado α-colestanol 

(M=388,67 g/mol), cujos valores da massa molar e ponto de ebulição são próximos 

dos valores da massa molar e do ponto de ebulição do colesterol (M=386,65 g/mol). 

Em função dos resultados obtidos, decidiu-se utilizar α-colestano como padrão interno 

nas análises efetuadas posteriormente. 



FCUP 

Implementação e validação de um método para análise do colesterol em matrizes alimenatres 
54 

 

 

3.2.1. 2 Ensaios efetuados com o padrão interno α-colestano  

O método foi aplicado, tal como descrito no capítulo 2 (Metodologia), com a 

exceção de que o solvente de extração utilizado foi o tolueno, em vez de n-hexano, a 

padrões de colesterol em concentrações próximas de 1 mg/L, 25 mg/L, 100 mg/L, 400 

mg/L e 1000 mg/L, e a um branco reativo (dimetilformamida), em que se esperava 

verificar a ausência do pico correspondente ao colesterol. Na Figura 8 encontra-se o 

cromatograma obtido, quando se aplicou o método a uma solução padrão de 

concentração próxima de 100 mg/L. Na Figura 9 encontra-se o cromatograma obtido, 

quando se aplicou o método a um branco reativo. 

 

 

Figura 8: Cromatograma obtido por GC-FID para uma solução padrão de colesterol de concentração próxima de 

100 mg/L, utilizando H2 como fase móvel para a determinação de colesterol. 
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Figura 9: Cromatograma obtido por GC-FID para um branco reativo (dimetilformamida), utilizando H2 como fase 

móvel para a determinação de colesterol. 

Por análise da Figura 8 pode-se verificar que a resolução melhorou 

significativamente, encontrando-se ao tempo de retenção (tR) de 3,9 min o pico 

correspondente ao sinal do padrão interno (α-colestano), e ao tR de 6,8 min, o pico 

correspondente ao sinal do colesterol. Os valores de massa molar e do ponto de 

ebulição do α-colestano (M= 372,67 g/mol; p.e= 250 ºC) já não são tão próximos dos 

valores de massa molar e do ponto de ebulição do colesterol (M=386,65 g/mol; p.e= 

360ºC), por isso os compostos não se difundem tão facilmente, o que permite uma boa 

resolução. Por análise da Figura 9 pode-se verificar que para o tR de 6,8 min 

(correspondente ao sinal do colesterol), não se verificou qualquer sinal, como seria de 

esperar, o que permitiu constatar que não ocorreram contaminações. 

Em função dos resultados apresentados e discutidos anteriormente, foi o 

selecionado α-colestano como padrão interno para realizar todas as análises 

seguintes. 

 

3.2.2 O solvente de extração 

O método incialmente era executado tal como o descrito em “Cholesterol in foods” 

(AOAC Official Method 994.10), no entanto, como a empresa de acolhimento não 

possuí as condições de segurança ideais para a manipulação do tolueno (solvente de 

extração), e este é um solvente relativamente caro, quando comparado com o éter 

dietílico (solvente utilizado na extração, segundo o método atualmente executado), 
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fizeram-se ensaios com diferentes solventes para escolher um solvente ideal, a utilizar 

na extração. Os solventes testados foram: éter dietílico, tolueno, e n-hexano (na 

literatura surge como um solvente mais eficaz do que o tolueno [2,5]). A amostra 

ensaiada foi um queijo, que é um alimento de origem animal, e onde é espectável a 

presença de colesterol. Na Tabela 8, encontram-se os valores das áreas referentes ao 

sinal do colesterol, para as diferentes concentrações de solução padrão, a equação da 

reta da curva de calibração e o quadrado do coeficiente de correlação.  

 

Tabela 8: Valores das áreas referentes ao sinal do colesterol, para as diferentes concentrações de solução padrão, 

a equação da reta da curva de calibração e o quadrado do coeficiente de correlação  

Curva de Calibração 

Cpadrão (colesterol) /(mg/L) Área 

0,99 0,26293 

4,96 1,30858 

9,93 2,41174 

24,82 6,48207 

49,65 11,65097 

99,30 22,87326 

248,2425 61,23438 

496,49 120,5286 

Cpadrão (colesterol) /(mg/L) R
2
 

y= 0,2433x - 0,0759 0,9998 

 

Sabendo o peso da amostra e a diluição final realizada, calcula-se a concentração 

de colesterol segundo a seguinte fórmula: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎çã𝑜 (𝑚𝑔.𝐿−1)𝑋 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑋 0,1

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
= …. mg/100 g de colesterol 

 

Na Tabela 9, encontram-se os valores da massa pesada e das áreas referentes ao 

sinal do colesterol, para os diferentes ensaios realizados com a mesma amostra de 

queijo, mas com solventes diferentes; o fator de diluição; e a concentração de 

colesterol determinada na amostra expressa em mg por 100 g.  
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Tabela 9: Dados necessários para a determinação de colesterol e valores da concentração de colesterol 

determinados 

Amostra m/g Fator de 

Diluição 

Área Concentração de 

colesterol (mg/100 g) 

Queijo 1 Éter 2,3018 12 105,77788 227 

Queijo 2 Éter 2,4126 12 91,38284 187 

Queijo 3  n-hexano 2,8779 12 54,54519 94 

Queijo 4  n-hexano 2,5622 12 49,49257 95 

Queijo 5 Tolueno 3,1507 12 63,71472 100 

Queijo 6 Tolueno 2,5272 12 54,45173 106 

 

Os valores de concentração de colesterol obtidos, quando se utilizou o n-hexano 

como solvente de extração, foram concordantes entre si (94 mg/100 g e 95 mg/100 g), 

e próximos do valor médio obtido no laboratório da Silliker Portugal (valor médio: 93,64 

mg/100 g e RSD= 14,37%), quando analisada a mesma amostra de queijo, e conforme 

o método atualmente implementado. Os valores de concentração de colesterol 

obtidos, quando se utilizou o éter dietílico como solvente de extração, não foram 

concordantes entre si (227 mg/100 g e 187 mg/100 g), nem com o valor médio de 

concentração de colesterol expectável (93,64 mg/100 g). Os valores de concentração 

de colesterol obtidos, quando se utilizou o tolueno como solvente de extração, foram: 

100 mg/100 g, valor este que é próximo do valor médio da concentração de colesterol 

obtido no laboratório do grupo em Barcelona (valor médio: 100,1 mg/100 g e RSD= 

2,00%,), quando analisada a mesma amostra de queijo, e conforme o mesmo método 

a implementar; e 106 mg/L, valor este que é próximo do valor máximo de 

concentração de colesterol obtido no laboratório do grupo em Barcelona (106,1 

mg/100 g), conforme o mesmo método. No entanto, como durante a realização 

experimental se verificou uma maior formação de emulsões aquando da utilização de 

tolueno ao invés de n-hexano, e os resultados obtidos com este último solvente foram 

satisfatórios, de seguida, realizaram-se 10 ensaios com a mesma amostra de queijo 

seguindo o método tal como descrito no capítulo 3 (Metodologia), para verificar se os 

valores de concentração de colesterol obtidos eram próximos e coerentes com o 

esperado, de modo a confirmar a viabilidade da utilização de n-hexano. Os resultados 

obtidos encontram-se na Tabela 10. 
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Tabela 10: Valores de concentração de colesterol obtidos, nos diferentes ensaios efetuados com uma mesma 

amostra de queijo 

Amostras Concentração de colesterol (mg/100 g) 

Queijo 1 103 

Queijo 2 97,6 

Queijo 3 110 

Queijo 4 91,1 

Queijo 5 104 

Queijo 6 93,2 

Queijo 7 96,3 

Queijo 8 104 

Queijo 9 90,9 

Queijo 10 94,9 

Os resultados obtidos permitiram confirmar a viabilidade da utilização de n-hexano 

como solvente de extração, o valor médio determinado da concentração de colesterol 

no queijo foi de 98,4 mg/100 g, com um valor de RSD de 6,44%. 

 

3.2.3 Estudo da degradação do colesterol (através de ensaios 

de recuperação) 

Um dos objetivos fundamentais de um método analítico é gerar resultados fiáveis. 

O colesterol, tal como outros compostos, pode ser degradado pelo que é prudente ter 

em conta o fator tempo, para que o seu teor nas amostras alimentares não seja 

subestimado. 

Um estudo realizado com ensaios de recuperação (utilizados também para avaliar a 

exatidão do método) foi realizado para avaliar a degradação do colesterol com o 

tempo. O fator tempo corresponde ao período entre o instante em que se inicia a 

saponificação, e o instante em que a amostra é injetada no cromatografo gasoso. No 

estudo referido foram utilizadas amostras de origem não animal, onde não seria 

espectável a presença de colesterol, as quais foram fortificadas com 3,00 mL de uma 

solução padrão de colesterol de 1000 mg/L. O objetivo da fortificação/ contaminação 

da amostra é avaliar a taxa de recuperação de colesterol, com períodos de tempo 

variáveis, entre o instante da saponificação e o da injeção da amostra, e determinar o 

período aceitável para que sejam obtidos resultados com a máxima exatidão possível.  
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A amostra é contaminada com 3,00 mL de uma solução padrão de colesterol de 

1000 mg/L pois a quantidade de analito (colesterol) adicionada permite obter um sinal 

próximo do ponto central da curva de calibração, onde o desvio padrão na 

concentração obtido a partir da curva de calibração é mínimo dado que a resposta se 

aproxima do valor médio. 

Nas tabelas seguintes encontram- se os resultados obtidos, expressos em taxas de 

recuperação, para três amostras diferentes (sumo, frutos secos, e óleo de girassol) e 

para períodos de tempo variáveis. 

 

Tabela 11: Taxas de recuperação, num sumo, para períodos de tempo variáveis 

Período de tempo Amostra Taxa de recuperação (%) 

<24 horas 

Sumo A 104,81 

Sumo B 110,91 

Média (%) 107,86 

3 dias 

Sumo 1 94,39 

Sumo 2 115,56 

Sumo 3 103,45 

Sumo 4 104,89 

Sumo 5 110,32 

Sumo 6 114,41 

Sumo 7 113,90 

Sumo 8 121,73 

Sumo 9 107,64 

Sumo 10 97,31 

Desvio padrão (%) 8,54 

Média (%) 108,36 

6 dias 

Sumo A1 27,27 

Sumo B1 28,24 

Média (%) 27,76 
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Tabela 12: Taxas de recuperação, em frutos secos, para períodos de tempo variáveis 

Período de tempo Amostra Taxa de recuperação (%) 

3 dias 

Frutos secos A 113,44 

Frutos secos B 117,58 

Média (%) 115,51 

4 dias 

Frutos secos 1 45,88 

Frutos secos 2 47,70 

Frutos secos 3 58,57 

Frutos secos 4 50,37 

Frutos secos 5 51,32 

Frutos secos 6 46,62 

Frutos secos 7 50,43 

Frutos secos 8 53,92 

Frutos secos 9 33,23 

Frutos secos 10 44,34 

Desvio padrão (%) 6,72 

Média (%) 44,47 

 

Tabela 13: Taxas de recuperação, em óleo de girassol, para períodos de tempo variáveis 

Período de tempo Amostra Taxa de recuperação (%) 

5 dias 

Óleo de girassol 1 46,89 

Óleo de girassol 2 37,32 

Óleo de girassol 3 38,88 

Óleo de girassol 4 39,18 

Óleo de girassol 5 37,07 

Óleo de girassol 6 36,55 

Óleo de girassol 7 31,18 

Óleo de girassol 8 36,00 

Óleo de girassol 9 36,40 

Óleo de girassol 10 34,93 

Desvio padrão (%) 4,00 

Média (%) 37,44 

6 dias 

Óleo de girassol A 29,16 

Óleo de girassol B 28,28 

Média (%) 28,72 
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Pela análise dos resultados obtidos (Tabelas 11, 12, 13) pode-se verificar que o 

período máximo permitido até à análise da amostra, desde o momento da 

saponificação, são 72 h (3 dias). Em particular, a análise dos resultados obtidos 

presentes na Tabela 11 permite constatar que a taxa de recuperação de colesterol, é 

praticamente a mesma se o procedimento é efetuado em 1 ou 3 dias, pelo que o 

colesterol não sofre degradação durante esse período. A análise em concreto das 

Tabelas 12 e 13 permite constar que do terceiro para o quarto dia há uma diminuição 

de cerca de 50%, na taxa de recuperação de colesterol, e que a partir do quarto dia, 

há uma diminuição de cerca de 10% na taxa de recuperação de colesterol, 

sucessivamente, e a cada dia. 

 

3.3 A Validação 

O método a implementar na Silliker não é um método desenvolvido de raiz, mas sim 

um método conhecido e implementado noutros laboratórios. Os parâmetros a avaliar, 

na validação do método, não correspondem na íntegra aos parâmetros descritos na 

introdução (ver 1.2), mas a parte deles - os determinados pela empresa – e estão 

descritos na Tabela 14. 
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Tabela 14: Parâmetros a avaliar para validação do método, segundo a Silliker 

Análise Parâmetro Sub- parâmetros 

Indireta 

Sensibilidade  

Robustez  

Linearidade  

Limiares analíticos 
LD 

LQ 

Gama de trabalho  

Precisão 

Repetibilidade 

Teste de Grubbs (eliminar outliers) 

Valor médio 

Variância 

Desvio padrão 

Coeficiente de variação 

Limite de repetibilidade 

Teste de Cochran (definir gamas) 

Limite de repetibilidade geral 

Limite de repetibilidade relativo geral 

Coeficiente de variação geral 

Precisão 

Intermédia 

Desvio padrão de precisão intermédia 

Coeficiente de variação médio 

Limite de precisão intermédia 

Direta 

Exatidão 
MRC Z-score 

Ensaios de Recuperação Taxa de recuperação 

Estimativa de 

incertezas 

Incerteza associada à reprodutibilidade intralaboratorial 

Incerteza associada à componente sistemática 

Incerteza combinada 

Incerteza expandida 

 

3.3.1 Sensibilidade 

A curva de calibração é definida por um modelo linear, deste modo, a sensibilidade 

será constante ao longo de toda a gama de trabalho e igual ao declive dessa reta de 

calibração. O valor de sensibilidade foi determinado com base nas curvas de 

calibração efetuadas ao longo de todo o projeto, pelo que este parâmetro corresponde 

ao valor médio dos declives dessas mesmas curvas. Na Tabela 15 encontram- se as 

curvas de calibração efetuadas, os respetivos valores de declive, e o valor da 

sensibilidade. 
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Tabela 15: Curvas de calibração efetuadas, os respetivos valores de declive, e o valor da sensibilidade 

Curva de calibração Declive da reta 

y=0,2566x+0,9981 0,2566 

y=0,2818x+0,4916 0,2818 

y=0,2592x-0,116 0,2592 

y=0,2523x+0,2523 0,2523 

y=0,3041x-1,5811 0,3041 

y=0,3168x+0,4174 0,3168 

y=0,2762x+0,0782 0,2762 

y=0,2835x+0,1825 0,2835 

y=0,3099x-0,1111 0,3099 

y=0,2954x-0,0918 0,2954 

y=0,3297x-2,1905 0,3297 

y=0,3359x-1,209 0,3359 

y=0,2924-0,0406 0,2924 

y=0,2776+0,26880 0,2776 

y=0,2787-0,3736 0,2787 

y=0,3113x-1,174 0,3113 

Sensibilidade 0,291 

Desvio padrão 0,025 

 

3.3.2 Robustez 

Um método diz-se robusto se se revelar praticamente insensível a pequenas 

variações que possam ocorrer quando este está a ser executado. Uma das formas de 

avaliar a robustez do método é verificar se há grandes variações no declive da curva 

de calibração. O método pode dizer-se robusto se não ocorrerem grandes variações 

no declive da curva de calibração, e o desvio padrão relativo for aceitável (<10%).  

Na Tabela 16 encontram-se o valor médio do declive da curva de calibração, e os 

respetivos desvio padrão e desvio padrão relativo. 

 

Tabela 16: Valor médio do declive da curva de calibração, e os respetivos desvio padrão e desvio padrão relativo 

Valor médio do declive Desvio padrão Desvio padrão relativo 

0,291 0,025 8,65% 
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Com base nos resultados apresentados na Tabela 16, pode-se concluir que o 

método é robusto (8,65 % <10%). 

 

3.3.3 Linearidade 

A linearidade mede o quão bem uma curva de calibração segue uma linha reta, 

mostrando que a resposta é proporcional à quantidade de analito. A linearidade pode 

ser avaliada através do quadrado do coeficiente de correlação. O valor de R2 deverá 

ser superior a 0,995 para o método ser considerado linear. Na Tabela 17 encontram-

se as curvas de calibração efetuadas ao longo do projeto, e os respetivos coeficientes 

de correlação. 

 

Tabela 17: Curvas de calibração e os respetivos coeficientes de correlação 

Data Curva de calibração R
2
 

07/12/2017 y=0,2566x+0,9981 0,9992 

12/01/2018 y=0,2818x+0,4916 0,9997 

18/01/2018 y=0,2592x-0,116 0,9997 

19/01/2018 y=0,2523x+0,2523 0,9997 

26/01/2018 y=0,3041x-1,5811 0,9959 

01/02/2018 y=0,3168x+0,4174 1 

09/02/2018 y=0,2762x+0,0782 0,9997 

19/02/2018 y=0,2835x+0,1825 1 

26/02/2018 y=0,3099x-0,1111 0,9993 

09/03/2018 y=0,2954x-0,0918 1 

13/03/2018 y=0,3297x-2,1905 0,9987 

23/03/2018 y=0,3359x-1,209 0,9988 

03/05/2018 y=0,2924-0,0406 1 

04/05/2018 y=0,2776+0,26880 0,9977 

07/05/2018 y=0,2787-0,3736 0,9979 

08/05/2018 y=0,3113x-1,174 0,9998 

 

Pela análise da Tabela 17 pode-se verificar que os valores de R2 são superiores a 

0,995, pelo que se pode considerar que o método é linear. 
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3.3.4 Limiares analíticos 

O limite de deteção de um método corresponde à menor concentração do analito 

que pode ser distinguida com uma dada confiança estatística, da região de resposta 

do branco. O LD foi determinado a partir da curva de calibração através das 

expressões apresentadas na introdução (ver 1.2.1.2.4.1). 

O limite de quantificação de um método analítico corresponde à menor quantidade 

de analito, que pode ser quantitativamente determinada com precisão e exatidão 

confiáveis. O LQ foi determinado a partir da curva de calibração através da expressão 

apresentada na introdução (ver 1.2.1.2.4.2). 

Na Tabela 18 encontram-se as curvas de calibração efetuadas ao longo do projeto, 

os respetivos valores de Sy/x, LD e LQ, e os valores médios de LD e LQ determinados.  

 

Tabela 18: Curvas de calibração, respetivos valores de Sy/x, LD e LQ, e os valores médios de LD e LQ 

determinados 

Data Curva de calibração Sy/x LD LQ 

07/12/2017 y=0,2566x+0,9981 1,385 17,81 53,96 

12/01/2018 y=0,2818x+0,4916 0,9797 11,47 34,77 

18/01/2018 y=0,2592x-0,116 0,8475 10,79 32,70 

19/01/2018 y=0,2523x+0,2523 0,8632 11,29 34,21 

26/01/2018 y=0,3041x-1,5811 3,676 39,89 120,9 

01/02/2018 y=0,3168x+0,4174 2,614 27,23 82,51 

09/02/2018 y=0,2762x+0,0782 0,9496 11,35 34,38 

19/02/2018 y=0,2835x+0,1825 0,1513 1,762 5,338 

26/02/2018 y=0,3099x-0,1111 1,549 16,49 49,97 

09/03/2018 y=0,2954x-0,0918 0,3911 4,355 13,20 

13/03/2018 y=0,3297x-2,1905 2,261 22,63 68,56 

23/03/2018 y=0,3359x-1,209 2,196 21,57 65,37 

03/05/2018 y=0,2924-0,0406 0,3629 3,565 10,80 

04/05/2018 y=0,2776+0,26880 2,517 24,73 74,93 

07/05/2018 y=0,2787-0,3736 1,263 12,42 37,63 

08/05/2018 y=0,3113x-1,174 3,888 38,20 115,7 

LD médio (mg/L) 17,22 

LQ médio (mg/L) 52,18 
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Os valores de LD e LQ determinados, de acordo com as curvas de calibração, 

foram muito variáveis ao longo de todo o projeto. As varições podem dever-se ao facto 

de as soluções padrão de colesterol utilizadas na construção da curva de calibração 

nem sempre serem as mesmas, embora de concentrações muito próximas. As 

soluções padrão de colesterol têm a validade de um mês e por isso, é necessário a 

preparação de novas soluções padrão aquando da finalidade desse prazo, ou sempre 

que a soluções sejam gastas na sua totalidade.  

 

3.3.5 Gama de trabalho 

A gama de trabalho de um método analítico corresponde ao intervalo entre a 

concentração inferior e a concentração superior de analito na para o qual foi 

demonstrado que o procedimento analítico tem um nível adequado de precisão, 

exatidão e linearidade. O método em causa envolve o traçar de uma curva de 

calibração, pelo que a gama de trabalho poderia ser avaliada através de um teste de 

homogeneidade, no entanto a gama de trabalho foi definida tendo em conta o limite de 

quantificação é o padrão de concentração mais elevada da curva de calibração. 

O teor de colesterol numa dada amostra é determinado segundo a seguinte 

expressão: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎çã𝑜 (𝑚𝑔.𝐿−1)𝑋 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑋 0,1

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
= …. mg/100 g de colesterol 

 

O limite de quantificação (correspondente ao resultado da interpolação, na 

expressão anterior) é de 52,18 mg/L. O fator de diluição das amostras (não 

enriquecidas) é de 12, e a toma máxima das amostras é de 7 g. Aplicando a fórmula 

anterior: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎çã𝑜 (𝑚𝑔.𝐿−1)𝑋 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑋 0,1

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
=

52,18 ×12×0,1

7,0000
= 8,95 𝑚𝑔/100𝑔  

 

A solução padrão de maior concentração é de 500 mg/L. O fator de diluição das 

amostras (não enriquecidas) é de 12, e a toma mínima das amostras é de 0,5 g. 

Aplicando a fórmula anterior: 
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𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎çã𝑜 (𝑚𝑔.𝐿−1)𝑋 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑋 0,1

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
=

500,0 ×12×0,1

0,500
= 1200 𝑚𝑔/100 𝑔  

 

A gama de trabalho, para o método em estudo, situa-se entre 8,95 mg/100 g 

e 12000 mg/100 g. 

 

3.3.6 Precisão  

A precisão consiste na capacidade de um dado método fornecer resultados com 

baixa dispersão, e pode ser avaliada através da repetibilidade, precisão intermédia e 

reprodutibilidade. O método em estudo não se trata de um método novo, desenvolvido 

de raiz, e portanto serão avaliados apenas os parâmetros de repetibilidade e precisão 

intermédia. 

Os ensaios a ser efetuados, quer para estudo da repetibilidade, quer para o estudo 

de precisão intermédia, tal como apresentados (ver Tabela 1), não puderam ser 

efetuados na sua totalidade. A impossibilidade de realização do plano de validação na 

sua íntegra deveu-se a diversos fatores, cuja inteira e única responsabilidade é da 

empresa de acolhimento (Silliker). Os fatores em causa são: indisponibilidade de 

equipamentos (cromatografo gasoso, na sua maioria, evaporador rotativo e mantas de 

aquecimento); falta de material de laboratório (balões de fundo plano de 250 mL e 100 

mL); indisponibilidade de espaço de trabalho adequado ao procedimento (hotte). 

Na Tabela 19 encontram-se assinados com um (X) os ensaios efetuados, sendo 

que um (X) na coluna da repetibilidade representam 10 ensaios, e um (X) em qualquer 

uma das colunas de precisão intermédia corresponde a 2 ensaios. 

O plano de validação não foi efetuado na sua íntegra pelo que os resultados que a 

seguir se apresentam, no caso geral, ou por gama, são meramente representativos 

(por exemplo: definição de gamas, limites de repetibilidade e de precisão intermédia 

gerais, entre outros). Os resultados individuais apresentados, ou seja por amostra, são 

efetivos, nomeadamente, os resultados obtidos no estudo da repetibilidade, pois para 

as amostras ensaiadas, foram realizados os 10 ensaios propostos. 
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Tabela 19: Ensaios laboratoriais efetuados ao longo do projeto 

Grupo Alimentar Amostra 
Ensaio de recuperação 

Repetibilidade 
Precisão Intermédia 

Sim Não Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 

Açúcar, produtos açucarados e derivados 
Chocolate    X X X     

Sobremesa de Soja           

Alimentos confeccionados e pré-confecionados 

Batata frita    X X X     

Bacalhau com natas           

Molho Béchamel           

Alimentos dietéticos, suplementos alimentares e produtos de alimentação especial Alimento Infantil    X X X     

Bebidas não alcoólicas 
Bebida de Soja           

Sumo    X X X X X X X 

Carnes, produtos cárneos e derivados 

Fiambre           

Chouriço    X       

Peito de Perú           

Cereais, leguminosas, pseudo-cereais e derivados 

Bolacha    X       

Pastelaria           

Tosta           

Especiarias, condimentos e derivados 
Mostarda           

Vinagre    X       

Frutos, algas, produtos hortícolas e derivados 

Concentrado de Tomate           

Azeitona           

Frutos secos     X X X    

Gorduras, óleos, sementes oleaginosas e derivados 

Óleo     X      

Maionese           

Margarina    X       

Leite, produtos lácteos e derivados 

Manteiga    X X X X X X X 

Queijo E    X X X X X X X 

Queijo R    X X X X X X X 

Leite em pó    X X X X X X X 

Ovos e derivados 

Gema de Ovo    X       

Clara de Ovo    X       

Ovo Líquido    X       

Produtos da pesca e derivados 

Conserva de cavala    X       

Sardinha em tomate    X       

Pescado           
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3.3.6.1 Repetibilidade 

A precisão, no que se refere à repetibilidade, pode ser estimada por medidas de 

dispersão como variância, desvio padrão, coeficiente de variação, entre outras. O 

estudo da repetibilidade, para o método em causa, incluiu: a determinação do valor 

médio do teor de colesterol (em mg/100 g) em cada uma das amostras; a eliminação 

de outliers; a determinação do desvio padrão, da variância e do coeficiente de 

variação; e a determinação do limite de repetibilidade.  

As amostras que na sua composição não incluem componentes de origem animal 

foram contamindas com uma solução padrão de colesterol, de modo a determinar a 

taxa de recuperação de colesterol (expressa em % m/m), ao invés do valor médio do 

teor de colesterol. As amostras em causa foram sinalizadas com ER (Ensaio de 

recuperação) (Ver Tabela 21) e os resultados são expressos em % ao invés de 

mg/100 g. Realizaram-se ensaios em branco de algumas dessas amostras. Na Tabela 

20 encontram-se o valor da concentração de colesterol dos ensaios em branco dessas 

amostras. 

Os resultados obtidos (após eliminação de outiers), no estudo na repetibilidade para 

cada amostra, encontram-se na Tabela 21. Para verificar a presença de outliers foi 

aplicado o teste de Grubbs (conforme o descrito em 1.2.1.1.1). O desvio padrão, a 

variância, o coeficiente de variação e o limite de repetibilidade foram determinados a 

partir das expressões apresentadas na introdução (ver 1.2.1.2.7 e 1.2.1.2.7.1). Realça-

se o facto de que o valor de concentração média de colesterol e o valor do limite de 

repetibilidade poder ser apresentado (Tabela 21) com diferentes unidades (mg/100 g 

ou %). No caso de ser uma amostra sinalizada com ER, os resultados são expressos 

em %, para as restantes amostras os resultados são expressos em mg/100 g. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 21, aplicou-se o Teste de 

Cochran (conforme o descrito em 1.2.1.1.2), e definiram-se gamas de concentração 

(Tabela 22), onde as amostras foram incluídas de acordo com as variâncias 

correspondentes.  
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Tabela 20: Concentração de colesterol em amostras utilizadas em ensaios de recuperação 

Amostra Concentração (média) de colesterol (mg/100 g) 

Frutos secos 0,51 

Margarina 0,00 

Óleo de girassol 0,00 

Vinagre 0,00 

Sumo 0,00 
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Tabela 21: Resultados obtidos no estudo da repetibilidade por amostra 

Amostra 
Nº ensaios 

efetuados 
Outliers 

Concentração (média) de 

colesterol (mg/100 g)  

/ (%) 

Desvio padrão 

(mg/100 g) / (%) 
Variância 

Coeficiente de 

variação (%) 

Limite de repetibilidade 

(mg/100 g) / (%) 

Chocolate 10 1 17,26 0,545 0,292 3,16 1,526 

Batata frita 10 1 0,70 0,061 0,004 8,66 0,170 

Alimento Infantil 10 0 2,41 0,414 0,171 17,21 1,159 

Sumo (ER) 10 0 108,36 8,535 72,852 7,88 23,899 

Chouriço 10 1 58,41 7,920 62,722 13,56 22,175 

Bolacha 10 0 1,70 0,179 0,032 10,55 0,501 

Vinagre (ER) 10 2 113,60 7, 324 53,643 6,45 20,508 

Margarina (ER) 10 0 93,63 8,519 72,567 9,10 23,852 

Manteiga 10 1 218,53 26,663 710,886 12,20 74,655 

Queijo E 10 0 58,74 3,332 11,103 5,67 9,330 

Queijo R 10 0 98,44 6,340 40,193 6,44 17,752 

Leite em pó 10 1 15,09 0,709 0,502 4,70 1,984 

Gema de Ovo 10 0 950,50 117,063 11462,545 11,27 299,777 

Clara de Ovo 10 0 2,15 0,256 0,065 11,87 0,716 

Ovo Líquido 10 0 315,88 22,849 522,083 7,23 63,978 

Conserva de cavala 10 0 42,72 2,323 5,408 5,44 6,511 

Sardinha em tomate 10 0 72,83 7,463 55,690 10,25 20,895 
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Tabela 22: Teste de Cochran e definição de gamas 

Gama Amostras 
Maior 

variância 

C de Cochran 

(calculado) 

C de Cochran 

(crítico, 5%) 
Conclusão 

<1 mg/100 g Batatas fritas  Valor aceite 

1-2  mg/100 g Bolacha  Valor aceite 

2-5 mg/100 g Clara de ovo Alimento infantil 0,1713 0,724 0,8010 Valor aceite 

5- 25 mg/100 g Chocolate Leite em pó 0,5023 0,628 0,8010 Valor aceite 

25-50 mg/100 g Conserva de cavala  Valor aceite 

50-100 mg/100 g Queijo E Queijo R Chouriço Sardinha em tomate 62,722 0,370 0,5017 Valor aceite 

100-500 mg/100 g Manteiga Ovo Inteiro 710,886 0,577 0,8010 Valor aceite 

500-1000 mg/100 g Gema de ovo  Valor aceite 

ER (%) Sumo Vinagre Margarina 72,852 0,366 0,6167 Valor aceite 

 

Definidas as gamas, determinaram-se os limites de repetibilidade e de repetibilidade relativo gerais, e o coeficiente de variação geral 

para cada uma dessas gamas de concentração. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 23, onde: o limite de repetibilidade geral 

corresponde à média dos limites de repetibilidade, das amostras pertencentes a essa gama; o limite de repetibilidade relativo geral 

corresponde à média dos limites de repetibilidade, de cada amostra; e o coeficiente de variação geral à média dos coeficientes de variação.
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Tabela 23: Valores dos limites de repetibilidade e de repetibilidade relativo geral, e do coeficiente de variação geral, para cada gama de concentrações 

Gama 
Limite de repetibilidade geral 

(mg/ 100 g) / (%) 

Limite de repetibilidade 

relativo geral (%) 

Coeficiente de 

variação geral (%) 

<1 mg/100 g 0,1702 24,236 8,656 

1-2  mg/100 g 0,501 29,535 10,548 

2-5 mg/100 g 0,937 40,714 14,541 

5- 25 mg/100 g 1,755 10,997 3,928 

25-50 mg/100 g 6,511 15,242 5,443 

50-100 mg/100 g 17,538 25,142 8,979 

100-500 mg/100 g 69,316 27,208 9,717 

500-1000 mg/100 g 299,777 31,554 11,263 

ER (%) 22,753 21,860 7,807 
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3.3.6.2 Precisão intermédia 

A precisão intermédia corresponde à precisão avaliada, sobre a mesma amostra, 

amostras idênticas, utilizando o mesmo método, no mesmo laboratório, mas fazendo 

variar algum fator como o tempo, o analista, ou os equipamentos. Nesta avaliação da 

precisão intermédia o fator de variação foi o tempo, isto é, foram feitos ensaios em 

duplicado, de uma dada amostra, mas em dias diferentes. Os resultados obtidos, por 

gama de concentração, e as expressões matemáticas utilizadas, encontram-se na 

Tabela 24. 

 

Tabela 24: Resultados obtidos no estudo da precisão intermédia (resultados meramente 

representativos, dado o plano de validação incompleto), e expressões matemáticas utilizadas. 

 

3.3.7 Exatidão 

A exatidão é definida como a proximidade da concordância entre o valor definido 

como convencionalmente verdadeiro, ou um valor de referência aceite, e o valor obtido 

experimentalmente. A avaliação da exatidão foi realizada com recurso a MRC e 

ensaios de recuperação.  

Gama População 

Desvio padrão de precisão 

intermédia (mg/ 100g) / (%) 

Coeficiente de 

variação médio (%) 

Limite de precisão 

intermédia (%) 

𝑺𝒊 = √
𝟏

𝟐. 𝒕
∑( 𝒚𝒋𝟏 − 𝒚𝒋𝟐)

𝟐
𝒕

𝒋=𝟏

 𝑪𝑽 =
𝑺𝒊 

�̅�
× 𝟏𝟎𝟎 𝒓𝒊 =

𝑺𝒊 × 𝟐, 𝟖 

�̅�
× 𝟏𝟎𝟎 

1-2 mg/100 g 2 0,060 10,886 30,480 

2-5 mg/100 g 2 0,122 7,487 20,962 

5- 25 mg/100 g 8 0,999 6,601 18,497 

50-100 mg/100 g 11 12,071 15,933 44,610 

100-500 mg/100 g 6 33,968 14,980 41,945 

ER (%) 7 11,723 10,967 30,709 
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Os MRC utilizados foram um leite em pó, um queijo e uma manteiga. No que diz 

respeito aos MRC os critérios de aceitação, e sinónimo de um bom desempenho, são 

um valor em módulo de z-score inferior a 2,0, e um valor médio da concentração de 

colesterol experimental, entre os limites inferior e superior de concentrações 

certificados. Os resultados obtidos e a avaliação da exatidão, com recurso a MRC, 

encontram-se na Tabela 25.  

 

Tabela 25: Avaliação da exatidão do método com recurso a MRC 

MRC 

Valor medido 

(Xlab) 

(mg/100g) 

Valor 

certificado 

(Xv) (mg/100 g) 

Desvio padrão 

do MRC (S) 

(mg/100 g) 

Limite 

Inferior 

(mg/100 g) 

Limite 

Superior 

(mg/100 g) 

Avaliação 

dos limites 
|Z-score| Avaliação 

Leite em 

pó 
15,09 14,26 2,22 9,82 18,70 OK 0,374 Aceitável 

Queijo E 58,74 59,55 5,87 47,81 71,29 OK 0,138 Aceitável 

Manteiga 218,53 221,8 16,2 - - - 0,202 Aceitável 

 

A análise dos resultados, apresentados na Tabela 25, permite concluir que houve 

um bom desempenho por parte do laboratório, pelo que a avaliação é positiva e 

aceitável. 

Para avaliar a taxa de recuperação de colesterol fortificaram-se/contaminaram-se 

amostras de origem não animal (sumo, vinagre e margarina), com 3,00 mL de uma 

solução padrão de colesterol 1000 mg/L. Os resultados obtidos, para cada amostra, 

encontram-se nas Tabelas 26, 27 e 28, e os resultados gerais e a respetiva avaliação, 

encontram-se na Tabela 29. 

 

Tabela 26: Taxas de recuperação de colesterol num sumo 

Amostra Taxa de recuperação (%) 

Sumo 1 94,39 

Sumo 2 115,56 

Sumo 3 103,45 

Sumo 4 104,89 

Sumo 5 110,32 

Sumo 6 114,41 

Sumo 7 113,90 

Sumo 8 121,73 

Sumo 9 107,64 

Sumo 10 97,31 

Desvio padrão (%) 8,54 

Média (%) 108,36 
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Tabela 27: Taxas de recuperação de colesterol num vinagre 

Amostra Taxa de recuperação (%) 

Vinagre 1 108,31 

Vinagre 2 110,91 

Vinagre 3 64,97 

Vinagre 4 125,43 

Vinagre 5 118,16 

Vinagre 6 117,20 

Vinagre 7 Outlier 

Vinagre 8 106,30 

Vinagre 9 104,10 

Vinagre 10 118,40 

Desvio padrão (%) 17,60 

Média (%) 99,14 

 

Tabela 28: Taxas de recuperação de colesterol numa margarina 

Amostra Taxa de recuperação (%) 

Margarina 1 91,13 

Margarina 2 89,86 

Margarina 3 86,61 

Margarina 4 89,52 

Margarina 5 89,31 

Margarina 6 82,65 

Margarina 7 93,07 

Margarina 8 105,46 

Margarina 9 99,05 

Margarina 10 109,68 

Desvio padrão (%) 8,52 

Média (%) 93,63 

 

 

Tabela 29: Resultados gerais dos ensaios de recuperação efetuados, e respectiva avaliação 

Amostra Taxa de recuperação média (%) Critério de Aceitação Avaliação 

Sumo 108,36 

80-120% 

OK 

Vinagre 99,14 OK 

Margarina 93,63 OK 
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Os resultados obtidos nos ensaios de recuperação vieram a demonstrar, 

novamente, um bom desempenho. O método permite uma recuperação do analito 

aceitável (os valores de taxa de recuperação obtidos encontram-se dentro do critério 

de aceitação). 

 

3.3.8 Estimativa de incertezas 

A incerteza pode ser definida como um parâmetro associado ao resultado de uma 

medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem com razoabilidade ser 

atribuídos ao mensurando. A incerteza pode ser determinada com recurso a MRC, e a 

ensaios interlaboratoriais, e conjuga duas componentes: a componente aleatória 

(precisão) e a componente sistemática (exatidão).  

As incertezas, para o método em estudo, foram determinadas com recurso a MRC, 

e o procedimento adotado, apresenta-se nas tabelas seguintes. 

 Na Tabela 30 encontra-se o valor estimado da incerteza associada à 

reprodutibilidade intralaboratorial (ou precisão intermédia), a expressão matemática 

que permite a sua determinação, e os valores dos fatores a aplicar nessa expressão. 

 

Tabela 30: Estimativa da incerteza associada à reprodutibilidade intralaboratorial (precisão intermédia) 

MRC 
Leite em 

pó 
Queijo E Manteiga 

Componente aleatória 

Incerteza associada à reprodutibilidade 

intralaboratorial 

𝒖 (𝑹𝒘,𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐,𝒄) 

Desvio padrão 

relativo (Pr.I) 
0,485 6,990 33,968 

𝒖 (𝑹𝒘,𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐,𝒄) = √
∑ (𝒖(𝑹𝒘,𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐,𝒊))

𝟐
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏𝑹𝒘
 

Valor médio 

(Pr.I) 
15,32 57,21 226,8 

Unidades mg/100 g mg/100 g mg/100 g 

População 5 6 6 
11,31 % 

Rw, relativo 3,166 12,218 14,977 

 

Na Tabela 31 encontram-se as informações dos MRC necessárias para a 

estimativa da incerteza associada à componente sistemática, o valor do erro relativo 

(bias), a expressão matemática que permite a determinação desse erro, e os valores 

dos fatores a aplicar nessa expressão. 
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Tabela 31: Dados dos MRC e determinação do bias 

MRC Leite em pó Queijo E Manteiga 

Nº de resultados 9 10 9 

Valor médio da repetibilidade (LV) (mg/100 g) 15,09 58,74 218,53 

Valor do certificado (CV) 

(mg/100g) 
14,26 59,55 221,8 

Incertezas do valor certificado (𝑪𝒓𝒆𝒇) (mg/100 g) 1,13 1,89 17,0 

 

(𝒃𝒊𝒂𝒔)𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐  (%) 

 

(𝑏𝑖𝑎𝑠)𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐿𝑉 − 𝐶𝑉

𝐶𝑉
𝑋100 -5,820 -1,360 -1,474 

 

Na Tabela 32 encontram-se o valor estimado da incerteza associada à componente 

sistemática, a expressão matemática que permite a sua determinação, e os valores 

dos fatores a aplicar nessa expressão. 

 

Tabela 32: Estimativa da incerteza associada à componente sistemática 

Raiz quadrada média 

dos valores de bias 
𝑹𝑴𝑺𝒃𝒊𝒂𝒔,𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑅𝑀𝑆𝑏𝑖𝑎𝑠,𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = √

∑ (𝑏𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜,𝑖)
2𝑛

𝑖=1

𝑛𝑀𝑅𝐶
 3,554 

Média das incertezas 

dos valores certificados 
𝒖(𝑪𝒓𝒆𝒇)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐
 𝑢(𝐶𝑟𝑒𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
=

∑ 𝑢(𝐶𝑟𝑒𝑓)
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜,𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 6,254 

Incerteza associada à 

componente sistemática 
𝒖 (𝒃𝒊𝒂𝒔)𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑢(𝑏𝑖𝑎𝑠)𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = √𝑅𝑀𝑆𝑏𝑖𝑎𝑠,𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

2 + 𝑢(𝐶𝑟𝑒𝑓)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
2  7,19 % 

 

Na Tabela 33 encontram-se o valor estimado da incerteza combinada, a expressão 

matemática que permite a sua determinação, e os valores dos fatores a aplicar nessa 

expressão. 

 

Tabela 33: Estimativa da incerteza combinada 

Incerteza associada à 

reprodutibilidade 

intralaboratorial 

𝒖 (𝑹𝒘,𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐,𝒄) 11,31 % 

Incerteza associada à 

componente sistemática 
𝒖 (𝒃𝒊𝒂𝒔)𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 7,19 % 

Incerteza 

combinada 
𝒖𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑢𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = √𝑢(𝑅𝑤,𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜,𝑐)

2
+ 𝑢(𝑏𝑖𝑎𝑠)𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

2  13,40 % 
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Na Tabela 34 encontram-se o valor estimado da incerteza expandida, a expressão 

matemática que permite a sua determinação, e os valores dos fatores a aplicar nessa 

expressão. 

 

Tabela 34: Estimativa da incerteza expandida 

Incerteza combinada Fator de cobertura Incerteza expandida 

𝒖𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 
k  

(para um intervalo de confiança de 95%) 

𝑼𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 

𝑈𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 2 × 𝑢𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  

13,402 % 2 26,81 % 
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4. Conclusão 
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4.1 Considerações finais 

O objetivo principal deste projeto consitia na implementação e validação de um 

método que permitisse a determinação e a quantificação de colesterol por GC-FID, em 

amostras alimentares.  

A implementação foi conseguida, e pode-se verificar que utilizando o α-colestano 

como padrão interno, ao invés do α-colestanol, é possível obter-se uma boa resolução. 

A análise de um branco reativo permitiu constar que o método não é alvo de 

interferências químicas (contaminações), cumprindo-se portanto, um dos requisitos 

impostos.  

O n-hexano foi considerado um melhor solvente, quando comparado com o tolueno e 

o éter dietílico. O n-hexano forma menos emulsões do que o tolueno, e conseguem-se 

obter resultados reprodutíveis, o que não acontece quando se utiliza éter dietílico na 

extração.  

O período máximo permitido para a análise da amostra, desde o momento da 

saponificação, são 72 h (3 dias). A partir do terceiro dia há uma diminuição de cerca de 

50%, na taxa de recuperação de colesterol, e a partir do quarto dia, há uma diminuição 

de cerca de 10% na taxa de recuperação de colesterol, sucessivamente, e a cada dia. 

Os parâmetros avaliados na validação do método foram: a sensibilidade; a robustez; 

a linearidade; os limiares analíticos; a gama de trabalho; a precisão; e a exatidão. 

Adicionalmente, foram estimadas as incertezas associadas às componentes de precisão 

intermédia e sistemática, e as incertezas combinada e expandida. 

O método mostrou-se robusto, linear e com uma sensibilidade de 0,291. Os limites 

de deteção e quantificação determinados foram, respetivamente, 17,22 mg/L e 52,18 

mg/L, e o método aplica-se a uma gama de concentrações compreendida entre 8,95 

mg/100 g e 12000 mg/100 g. 

Os ensaios a ser efetuados, quer para estudo da repetibilidade, quer para o estudo 

de precisão intermédia não puderam ser efetuados na sua totalidade, pelo que a 

validação não foi realizada na sua íntegra, ficando o parâmetro “precisão” incompleto. 

Relativamente à exatidão verificou-se um bom desempenho, e obtenção de 

resultados aceitáveis, dentro dos critérios estabelecidos. Os valores de z-score obtidos, 

na análise de materiais de referência certificados eram inferiores a 2, e a avaliação foi 
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aceitável. Os valores das taxas de recuperação de colesterol obtidos, aquando dos 

ensaios de recuperação, encontravam-se dentro do intervalo de aceitação (80-120%). 

A etapa seguinte passará pela conclusão da validação, o que implica a realização 

dos ensaios para o estudo da repetibilidade e da precisão intermédia, em falta.  

Com uma perspetiva futura será indicado colocar em hipótese, e estudar a 

possibilidade, de utilizar o padrão interno, não só como uma referência para a 

determinação do pico referente ao sinal do colesterol, mas também para a obtenção da 

curva de calibração. A injeção da amostra é de apenas 1 µL, pelo que pequenas 

variações no volume injetado podem representar elevados desvios relativos, o que 

poderia ser minimizado quando se efetua a quantificação através da utilização de 

padrão interno. 
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