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Resumo  

 

O presente trabalho insere-se no âmbito de estágio curricular em contexto 

empresarial, enquadrado no plano de estudos do Mestrado de Tecnologia e Ciência 

Alimentar lecionado em conjunto pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

e pela Universidade do Minho e foi realizado na empresa Silliker Portugal S.A.. 

A qualidade e a segurança alimentar são dois dos pilares mais importantes de 

qualquer empresa do sector da indústria alimentar moderna, pois são os que mais 

influenciam o valor da marca numa sociedade em que os consumidores estão cada 

vez mais sensibilizados para os benefícios de uma alimentação saudável e para as 

consequências que acarretam eventuais falhas graves na qualidade e higiene. De 

modo a garantir que os produtos obedecem às exigências do consumidor e legislação, 

os produtores procuram junto de empresas especializadas atestar a qualidade dos 

seus produtos através de métodos analíticos. A implementação de um novo método 

analítico envolve um processo de validação que pode ser reconhecido por uma 

entidade competente e, portanto, o método pode ser acreditado. [1]  

O estágio descrito no presente documento encontra-se inserido no contexto da 

qualidade alimentar e análises físico-químicas de matrizes alimentares e teve como 

principal objetivo a validação de métodos de análise físico-química de matrizes 

alimentares, no Laboratório de Físico-química da Silliker Portugal S.A.. O trabalho 

pode ser dividido em duas partes, a primeira parte correspondendo à implementação 

e validação do método de determinação da massa volúmica e densidade relativa de 

amostras líquidas a 20ºC através de um densímetro digital com tubo-U, análise dos 

resultados, criação de métodos otimizados para analise de amostras de diferentes 

grupos de matrizes, análise estatística e posterior elaboração do procedimento interno 

para acreditação pela entidade competente. Já na segunda parte foi estudada a 

viabilidade do uso de outras funções do densímetro digital (tais como a determinação 

da percentagem de etanol em bebidas alcoólicas), acompanhamento das análises 

diárias do laboratório e as ferramentas de controlo de qualidade nele implementadas. 

Palavras-Chave: Validação, Densidade Relativa, Massa Volúmica, Repetibilidade, 

Precisão Intermédia, Exatidão, Limite de Quantificação, Gama de Trabalho, Incerteza.  
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Abstract 

 

The present report describes the work carried out at the company Silliker 

Portugal S.A for the curricular internship with the objective of completing the Master of 

Technology and Food Science, jointly taught by the Faculty of Sciences of the 

University of Porto and the University of Minho. 

Quality and food safety are two of the most important pillars of any company in 

the modern food industry as they are most influential on brand value in a society where 

consumers are increasingly aware of the benefits of healthy food and to the 

consequences of deficiencies in quality and hygiene. In order to ensure that products 

comply with consumer requirements and legislation, producers contact specialized 

companies to certify the quality of their products through analytical methods. The 

implementation of analytical methods and its adaptation in this companies involves a 

validation process; this implementation and validation can be recognized by a 

competent entity and therefore can be accredited. 

The internship described in this document is inserted in the context of food 

quality and physical-chemical analysis of food matrices and had as main objective the 

validation of methods of physical-chemical analysis of food matrices, in the Laboratory 

of Physical Chemistry of Silliker Portugal SA, the work can be divided into two parts, 

being the first part the validation and implementation of the method of determination of 

density and relative density of liquid samples at 20ºC through a digital densimeter with 

U-tube, analysis of results, creation of optimized methods for analysis of samples from 

different groups of matrices, statistical analysis and subsequent elaboration of the 

internal procedure for accreditation by the competent authority. The second part 

corresponds to the study of the viability of other functions of the digital densimeter (such 

as the determination of the percentage of ethanol in alcoholic beverages), assisting in 

the daily analyzes and in the quality control tools implemented in the laboratory. 

Key-Words: Validation, Density, Densimeter, Repeatability, Intermediate Precision, 

Accuracy, Limit of Quantification, Range of Work, Uncertainty. 
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1. Introdução 

1.1. A empresa  

  A Silliker Portugal, S.A. (também conhecida pela marca comercial Mérieux 

NutriSciences) é uma empresa de prestação de serviços em vários ramos do setor 

agroalimentar. Surgiu em 1992 como EGI – Sociedade de Engenharia e Gestão da 

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

nacional na prevenção, qualidade e segurança alimentar, tornando-se rapidamente no 

líder nacional no setor. 

Em 1993, a EGI é integrada no Sistema Português da Qualidade através da 

acreditação do seu laboratório e em 2000 é criado o laboratório de Análise Sensorial, 

resultado do reconhecimento da importância da avaliação organolética na 

caracterização de produtos de consumo. 

  Em 2008, é adquirida pela companhia Norte Americana de análise alimentares 

Silliker, subsidiária da Institut Mérieux, dando origem à Silliker Portugal S.A.. Em 2014, 

o grupo Silliker Internacional passa por um processo de rebranding e começa a ser 

identificado apenas como Mérieux NutriSciences. 

 

 

Figura 1 Logos usados a partir de 2014 

  

Atualmente, o grupo Mérieux NutriSciences é um dos maiores grupos mundiais 

de prestação de serviços na área da qualidade e segurança alimentar e está presente 

em mais 20 países através de uma rede de mais de 80 laboratórios, sendo a Silliker 

Portugal um dos laboratórios acreditados da Mérieux NutriSciences. 
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Figura 2 Mapa da distribuição dos laboratórios da Mérieux no mundo 

 

Para garantir a competência e alto rigor prometidos, a empresa estabelece vários 

procedimentos e políticas de trabalho que garantam a qualidade do serviço prestado ao 

cliente, seguindo o referencial normativo NP ISO/IEC 17025. [2] 

 

 

Figura 3 Instalações usadas pela Silliker Portugal, em Vila Nova de Gaia 
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1.1.1. Estrutura e organização da empresa 
 

A Silliker Portugal oferece vários serviços tais como: controlo analítico de 

alimentos de consumo humano, controlo analítico de água, controlo analítico de 

alimentos para animais, monitorização ambiental, serviços de inovação e tecnologia, 

análise sensorial e estudos de consumidor, serviços de rotulagem e legislação, 

consultadoria em qualidade e segurança alimentar, auditorias, inspeções e formações 

em HACCP e segurança alimentar. 

Para o desenvolvimento dos seus serviços a Silliker está dividida em 

departamentos, entre eles o departamento de Química que está dividido em duas áreas 

funcionais: Laboratório de Físico-química, onde são realizados ensaios de Química 

Clássica e Laboratório de Métodos instrumentais de análise. A Silliker dispõe ainda de 

outros departamentos tais como o Laboratório de Microbiologia, serviço ambiental, 

formação, comercial, departamento da qualidade, consultoria e atendimento ao cliente. 

[2] [3] 
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1.2. Enquadramento do estágio 

A alimentação é o processo pelo qual os seres humanos obtêm nutrientes para 

manter as suas funções vitais e estimular o seu crescimento. Por isso a sobrevivência 

dos humanos, como de qualquer outro ser vivo, está dependente da constante obtenção 

e consumo de alimentos. 

A perceção de que os alimentos necessitavam de algum tipo de tratamento e 

processamento antes da sua ingestão começou na pré-história, sendo que algumas 

dessas operações mais primitivas foram a remoção de partes não comestíveis dos 

alimentos, trituração e aquecimento dos alimentos. Contudo, o Homem só conseguiu 

fixar-se, formando comunidades complexas, quando dominou técnicas como a salga e 

o fumeiro. Só desta forma o Homem conseguiu sobreviver aos longos períodos de 

escassez, evoluindo assim como espécie. [4] [5] 

Com o rápido progresso da tecnologia e da ciência no início do século XX, o 

Homem começou a ter maior conhecimento sobre a natureza dos alimentos e os perigos 

que lhes estão associados, tais como disseminação e propagação de epidemias, 

nascendo assim os primeiros conceitos de qualidade e segurança alimentar e 

regulamentos para a produção de alimentos. Em meados do século XX, surgem as 

primeiras instituições mundiais focadas na harmonização da regulamentação do sector 

da saúde humana e alimentação. O foco da segurança e qualidade alimentar alargou 

de apenas o produto final para todo o processo de produção. [6] 

Atualmente, a qualidade e a segurança alimentar são dois dos pilares mais 

importantes de qualquer empresa do sector da indústria alimentar, pois são os que mais 

influenciam o valor da marca numa sociedade, em que os consumidores estão cada vez 

mais sensibilizados para os benefícios de uma alimentação saudável e para as 

consequências que acarretam para a saúde pública eventuais falhas graves na 

qualidade e higiene dos produtos que consomem. Portanto, para garantir que os seus 

produtos estão de acordo com toda a legislação em vigor e estrategicamente bem 

assentes nos dois pilares da qualidade e segurança, os produtores necessitam que os 

seus produtos sejam testados e analisados frequentemente. 

As análises na área da indústria agroalimentar não visam apenas garantir a 

qualidade ou o cumprimento de legislações nacionais e internacionais em vigor, mas 

também servem para efeitos de rotulagem e diferenciação do produto em contexto de 

marketing. Para dar suporte aos produtores deste sector nasceram empresas 
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especializadas na área laboratorial de análises físico-químicas e biológicas. Estas 

empresas necessitam que os seus laboratórios e métodos nele implementados sejam 

reconhecidos e acreditados por entidades nacionais, deste modo a empresa deve provar 

a validade do método através de processos de validação. [7] 
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1.2.1. A Norma NP EN ISO/IEC 17025 
 

A norma NP EN ISO/IEC 17025 – “Requisitos gerais de competência para 

laboratórios de ensaios e calibração”, apesar de não ser obrigatória por lei, é imposta 

pelo mercado do sector, sendo assim é vital que uma empresa seja acreditada para 

transmitir confiança na execução de determinadas atividades técnicas, ao confirmar a 

existência de um elevado nível de competência, reconhecido nacional e 

internacionalmente. [8] Em Portugal, o organismo nacional de acreditação é o IPAC 

(Instituto Português de Acreditação, I.P.). [9] 

Num laboratório, a transmissão desta elevada competência, passa pela a 

validação dos métodos analíticos implementados. Segundo a Norma, na Secção 5 – 

Requisitos Técnicos, a validação de um método analítico consiste na “comprovação, 

através de evidências objetivas, de que o método cumpriu os requisitos para uma 

aplicação ou uso específico pretendido”. [10] [11] 

 

 

Figura 5 Etapas que compõem a implementação de um método 

  

Método a ser 
implementado

Validação
•Obtenção de dados fiáveis sobre a 
execução do método

•Documentação

Acreditação
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1.3. Objetivos propostos 

De uma forma geral, os objetivos do estágio consistiram em:  

• Aquisição de competências em validação de métodos de análise físico-

química de matrizes alimentares; 

• Aquisição de competências inseridas na gestão de qualidade de um 

laboratório acreditado; 

• Validação de um novo equipamento e método implementado pela Silliker 

Portugal, criação de métodos de leitura otimizados para análise de amostras 

de diferentes grupos de matrizes com diferentes propriedades, análise dos 

resultados obtidos e correspondente análise estatística; 

• Elaboração do procedimento interno para acreditação do método pelo IPAC; 

• Acompanhamento das analistas em ensaios acreditados implementados no 

laboratório de Química. 

O objetivo primário do trabalho desenvolvido na empresa foi a validação do método 

de determinação da massa volúmica e densidade relativa de amostras líquidas a 20º C, 

através de um densímetro digital com tubo em U, no laboratório de físico-química da 

Silliker Portugal. Esta validação surge da necessidade de substituir o já implementado 

método de determinação de massa volúmica por picnometria por um novo método mais 

preciso e rápido usando um equipamento moderno, um densímetro digital Anton Paar 

DMA 4100. 

As validações de métodos requerem a obtenção de resultados e dados suficientes 

para avaliar os seguintes parâmetros: [12] 

• Precisão intermédia; 

• Repetibilidade; 

• Exatidão; 

• Limite de quantificação; 

• Gama de trabalho. 
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Para a análise destes parâmetros recorreu-se a: 

• Amostras analisadas pelo laboratório de Físico-química; 

• Materiais de referência; 

• Amostras de ensaios de comparação interlaboratorial (ECI); 

• Cartas de controlo da plataforma ZETA SAFE; 

• Participações em circuitos de comparação interlaboratorial.  
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2. Fundamentos teóricos 

2.1. A determinação da densidade relativa e da massa volúmica na 

indústria alimentar 

A massa volúmica de um fluido é uma grandeza essencial no controlo da maioria 

dos processos indústrias, pois não só permite uma melhor avaliação do processo como 

também a determinação exata da quantidade e qualidade do produto. [13] [14] 

Esta medição é realizada: 

• Na indústria das bebidas, para determinar o teor de álcool em misturas binárias, 

o teor de açúcar nos refrigerantes e sumos de fruta; 

• Nas indústrias de alimentar, cosméticos entre outras; 

• Na indústria farmacêutica, para determinação da gravidade especifica de 

preparações medicinais; 

• Na indústria petrolífera para controlo de qualidade dos combustíveis e aditivos; 

• Na indústria química e nuclear, para determinação de concentração de ácidos, 

bases e outras soluções. 

 

2.1.1. Princípio da medição: definição de densidade e gravidade específica 

 

A massa volúmica é definida como a propriedade da matéria correspondente à 

massa contida por unidade de volume (kg/m3). [13] 

A massa volúmica ρ é definida pelo quociente entre a massa e o volume: 

ρ =
m

v
 

Equação 1 
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A gravidade específica ou densidade relativa (SG) é calculada dividindo a 

densidade da amostra pela densidade da água pura a 20º C, 

 

 

SG =
ρ amostra

ρ água pura
 

Equação 2 

 

Sendo que a densidade e a gravidade específica são valores altamente 

dependentes da temperatura. 

 

2.1.2. Determinação de massa volúmica por densímetro digital 

 

Em 1967, a companhia Anton Paar GmbH apresentou o primeiro densímetro 

digital de tubo vibrante para líquidos e gases. Foi o primeiro aparelho a aplicar o princípio 

da oscilação harmónica em tubo em U, proposto por Hans Stabinger e Hans Leopold, 

para determinação da densidade. Esta técnica trouxe vantagens em relação ao uso de 

hidrómetros e picnómetros, pois os densímetros com tubo-U eliminam erros humanos 

nas medições, regulam a temperatura e pressão, utilizam apenas pequenas 

quantidades de amostra e são mais rápidos e precisos. [15] 

Nesta técnica a amostra é introduzida num tubo de vidro borossilicato em forma 

de U que é excitado para vibrar até uma frequência característica. A frequência 

característica altera dependendo da densidade da amostra. Através de uma 

determinação precisa da frequência característica e uma conversão matemática, a 

densidade pode ser medida. A densidade é calculada pelo o quociente do período das 

oscilações no tubo em U e o oscilador de referência: [16] 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  𝐴 × 𝑄2  × 𝑓1 − 𝐵 × 𝑓2 

Sendo: 

 

A, B - Constantes especificas do instrumento; 

Q -  Quociente do período da oscilação no tubo-U pelo período de oscilação do oscilador de 

referência; 

𝑓1 , 𝑓2  - fatores de correção da temperatura, viscosidade e não-linearidade. 
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2.1.3. Características do tubo-U (ou tubo em U) 

 

A célula de medição do equipamento é composta essencialmente por um 

oscilador constituído por um tubo-U de vidro borossilicato em forma de U que comporta 

alguns mililitros de amostra. 

 

Figura 6 Tubo em U 

 

Este tipo de tubo pode ter várias conformações diferentes cuja vibração e modo 

de leitura está dependente destas mesmas conformações. 

 

Figura 7 Diferentes tipos de osciladores (tubo em U) 

 

Um oscilador X é um tubo-U onde a curva do oscilador é fixa. As partes móveis 

são, portanto, os tubos retos que se movem em direções opostas, afastando-se e 

aproximando-se uns dos outros. A frequência característica deste tipo de osciladores é 

muito maior e, portanto, a influência da viscosidade é maior do que nos outros tipos de 

oscilador. 

Um oscilador de W ou duplo Y tem um total de três curvas onde a primeira e a 

última curva oscilam em direções opostas, o que as torna as partes mais sensíveis. Este 

tipo de oscilador é usado em instrumentos portáteis com precisão muito limitada. 
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Os densímetros mais comuns utilizam o oscilador Y, onde a curva faz um 

movimento para cima e para baixo. É compacto e permite uma regulação precisa da 

temperatura. A parte mais sensível é a curva do tubo U, zona onde a amplitude atinge 

o seu pico. Este tipo de oscilador é muito sensível e permite medições com precisão 

muito elevada. As vibrações prejudiciais são eliminadas por meio de uma contra-massa. 

[16] 

 

Figura 8 Tubo-U, imagem capturada pela câmara interna de um densimetro 
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3. Validação de métodos físico-químicos 

 

Qualquer método experimental é composto por processos que são suscetíveis à 

acumulação de erros (sistemáticos ou aleatórios) que podem levar a alterações do valor 

final. Para controlo dos resultados e para garantir a confiabilidade dos mesmos, o 

método analítico deve ser sujeito a uma série de etapas de avaliação que garantem a 

sua validação. [10] [12] 

Os métodos experimentais podem ser definidos da seguinte forma: 

• Método normalizado - Método de ensaio que segue o indicado numa 

norma de ensaio ou documento normativo equivalente.  

• Método Interno - Método de ensaio que não segue uma norma de ensaio 

(nacional ou internacional) ou documento normativo equivalente.  

Segundo a Norma NP EN ISO/IEC 17025, a validação de um método analítico 

consiste na “comprovação, através de evidências objetivas, de que o método cumpriu 

os requisitos para uma aplicação ou uso específico pretendido”. [17] Portanto o objetivo 

de uma validação é demonstrar que o método analítico é adequado para o seu 

propósito, bem como estabelecer limites para o trabalho diário do analista. É essencial 

que este método esteja descrito num procedimento laboratorial (figura 9) e que a 

validação seja feita em equipamentos devidamente calibrados, de modo a garantir que 

todos os ensaios futuros, independentemente do analista, sejam executados da mesma 

forma, com a mesma qualidade e dentro dos limites estabelecidos após a validação. 

[18] 

Sempre que uma empresa estabelece um método interno (método não 

normalizado), isto é, um método adaptado ao seu laboratório baseado numa norma 

aceite nacional e/ou internacionalmente ou desenvolvido pelo o próprio laboratório, tem 

como requisito a comprovação desse método, de uma forma mais exaustiva e profunda, 

para uma larga gama de matrizes. Este processo envolve o estudo de parâmetros por 

análise direta e por análise indireta e deverá pelo menos abranger as partes ou 

alterações cuja validação não tenha sido feita por um organismo reconhecido, assim 

como, a execução de um relatório nos quais constam as amostras analisadas, os 

parâmetros a analisar enunciados e todos os dados e informação obtidos na validação 

do método. (figura 10). [12] [17] 
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Figura 9 Exemplo de relatório de validação de método 
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3.1. Análise Indireta 

3.1.1. Linearidade 
 

A linearidade corresponde à habilidade do método para obter resultados 

proporcionais e lineares à concentração do analito, dentro de uma determinada gama 

de trabalho. 

A validação da linearidade apenas é aplicável em métodos que envolvam o 

traçado de curvas de calibração. Para qualquer método quantitativo é necessário 

determinar uma gama de concentrações do analito em que o método possa ser aplicado. 

No limite mínimo da gama de concentração os fatores limitantes são os valores dos 

limites de deteção e/ou quantificação. No limite máximo da gama de concentrações as 

limitações são dadas pelas respostas do equipamento. [19] [20] 

 

3.1.2. Gama de trabalho 
 

 A gama de trabalho é o intervalo de concentrações no qual o analito pode ser 

determinado com precisão e exatidão. Quando se utilizada uma metodologia que 

envolva o traçado de uma curva de calibração e o método tem uma boa linearidade, a 

gama de trabalho pode ser avaliada pelo o teste de homogeneidade das variâncias, 

neste caso é recomendado, segundo a norma ISO 8466-1, utilizar dez pontos de 

calibração distribuídos de igual modo no intervalo de concentrações. 

 Para métodos que não implicam o traçado de curvas de calibração, cuja gama 

de trabalho não esteja definida em documento normativo, a gama de trabalho deverá 

ser definida previamente em função da quantidade de amostra e a visualização dos 

dados pretendidos. Em química clássica, a gama de trabalho é muitas vezes definida 

dentro do intervalo da grandeza mínima e máxima em que o método conseguiu produzir 

dados validos usando materiais de referência certificados, isto é, dentro do intervalo de 

dados que são de interesse para o laboratório, os limites máximos e mínimos são 

impostos por leituras feitas apenas em amostras de referência. [20] 
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3.1.3. Limiares analíticos 
 

3.1.3.1. Limite de deteção 

O limite de deteção (LD) corresponde ao teor mínimo medido, a partir do qual é 

possível detetar a presença de um analito, com uma certeza estatisticamente razoável. 

Contudo, uma leitura inferior ao limite definido não significa a ausência do analito na 

amostra. Podemos afirmar apenas, com uma probabilidade previamente definida, que a 

concentração é inferior ao valor do limite mínimo. 

De uma forma geral o conceito de limite de deteção corresponde à concentração 

mínima que é possível distinguir do branco para um nível de significância de 5% 

(intervalo de confiança de 95%). [21] [22] 

Em ensaios de química clássica não se determina o LD por não ser muitas vezes 

exequível e também por não ter interesse para o laboratório a obtenção deste tipo de 

informação, pois as gamas de trabalho, normalmente, encontram-se bastante distantes 

do valor mínimo que o equipamento consegue detetar.  

 

3.1.3.2. Limite de quantificação 

O limite de quantificação (LQ) corresponde ao início da gama em que o 

coeficiente de variação do sinal se reduziu a valores razoáveis (normalmente 10%) para 

se poder efetuar uma avaliação quantitativa; deste modo, na prática deve usar-se o LQ 

como início da zona em que se reportam valores numéricos. 

Normalmente corresponde ao menor valor de uma reta calibração. Este valor é 

apenas indicativo e é obtido pela análise de materiais de referência. [20] [23] [24] 

No geral, o limite de quantificação é obtido pela seguinte equação: 

 

𝐿𝑄 =  𝑋0 + 10𝜎0 

Sendo: 

𝑋0 – Média aritmética da serie de brancos ou padrões (entre 10 a 20 ensaios); 

𝜎0 – Desvio padrão de 𝑋0. 

 

 Em alguns métodos de química clássica, como o apresentado neste 

documento, é calculado com base nos dados obtidos em análise de materiais de 
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referência certificados, tendo em conta a gama de valores que se pretende analisar 

com o método, sendo que cabe ao laboratório estudar e definir o limite mínimo para o 

qual o método tem exatidão e precisão aceitáveis. 

 

3.1.4. Precisão 

 

A precisão estuda a concordância entre os resultados obtidos por aplicação do 

mesmo procedimento de ensaio várias vezes em materiais idênticos, em condições 

definidas. [25] Por outras palavras, a precisão permite avaliar a dispersão de resultados 

entre ensaios independentes, repetidos numa mesma amostra ou padrões, em 

condições pré-definidas. [12] 

A precisão varia com a gama de concentrações, sendo que é mais realista 

estudar este parâmetro sobre amostras e vários intervalos de concentrações, por 

exemplo visando grupos de baixas, médias e altas concentrações. 

   A análise deste parâmetro permite, também, avaliar a qualidade dos resultados 

considerando os erros aleatórios. [26]  

 

3.1.4.1. Repetibilidade 

 
A repetibilidade estuda a variabilidade expectável quando o método é executado 

por um único analista, no mesmo equipamento, em curtos intervalos de tempo. [18] A 

execução de um método por um único analista, no mesmo equipamento, em curtos 

intervalos de tempo serão referidas como condições de repetibilidade. 

Para determinar a repetibilidade de um método num só laboratório, efetuam-se 

uma série de medições (n>10) sobre uma mesma amostra ou padrões, em condições 

de repetibilidade. Caso se justifique, este procedimento é repetido sobre uma série de 

amostras, em vários níveis de concentração para se conhecer os vários níveis de 

repetibilidade. [12] 

Para avaliar a repetibilidade de um ensaio interlaboratorial, o número n de 

medições, em cada nível de concentração i, poderá ser inferior ao referido 

anteriormente (n<10) com um número mínimo de medições (n≥2), para a mesma 

amostra. Em ambas as situações, o cálculo é realizado separadamente para cada nível 
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de concentração a partir dos resultados obtidos após a eliminação dos valores 

aberrantes. 

A estimativa da variação (𝐒𝐫
𝟐) de um método de análise pode ser determinada 

pela média ponderada das estimativas das variações de w séries de análises estudadas 

nas condições de repetibilidade. Assim, a variância associada à repetibilidade do 

método de ensaio, para cada nível i de concentração, é: [12] 

 

𝑆𝑟𝑖
2 =

∑ [(𝑛2𝑖 − 1) ∙ 𝑆𝑤𝑖
2 ]𝑝

𝑤=1

∑ (𝑛𝑤𝑖 − 1)𝑝
𝑤=1

 

 

𝑆𝑟𝑖
2  - Variância de repetibilidade associada aos resultados considerados, para cada 

laboratório; 

𝑆𝑤𝑖
2  - Variância associada aos resultados considerados, para cada laboratório; 

(𝑛𝑤𝑖 − 1) - Graus de liberdade da série de análises; 

𝑝 - Número de laboratórios participantes. 

 

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

segundo: 

𝑟 = 2,8 ∙ √𝑆𝑟𝑖
2  

Em que: 

𝑆𝑟𝑖  - desvio padrão de repetibilidade associada aos resultados considerados. 

 

3.1.4.2. Reprodutibilidade 

Se um ensaio é feito a nível interlaboratorial sobre a mesma amostra e utilizando 

o mesmo método em condições diferentes, tais como, diferentes laboratórios, diferentes 

analistas e diferentes equipamentos, a medição de precisão usada é a reprodutibilidade. 

O valor da variância associada à reprodutibilidade é calculado do seguinte modo: 
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𝑆𝑅𝑖
2 = 𝑆𝐿𝑖

2 +𝑆𝑟𝑖
2  

Em que: 

𝑆𝑅𝑖
2  - Variância da reprodutibilidade; 

𝑆𝐿𝑖
2  - Variância interlaboratorial (variância dos erros sistemáticos);  

𝑆𝑟𝑖
2 - Variância da repetibilidade (variâncias dos erros aleatórios). 

 

O limite de reprodutibilidade (R) é o valor abaixo do qual se deve situar, com uma 

probabilidade específica, a diferença absoluta entre dois resultados de ensaio, obtidos 

nas condições referidas. 

𝑆𝐿𝑖
2 =

𝑆𝑑𝑖
2 − 𝑆𝑟𝑖

2  

�̿�𝑖
 

𝑆𝑑𝑖
2 =

1

𝑝 − 1
∙ ∑ 𝑛𝑤𝑖 ∙ (𝑥𝑤𝑖 − 𝑥�̿�)

2

𝑝

𝑤=1

 

�̿�𝑖 =
1

𝑝 − 1
∙ [ ∑ 𝑛𝑤𝑖 −

∑ 𝑛𝑤𝑖
2𝑝

𝑤=1

∑ 𝑛𝑤𝑖
𝑝
𝑤=1

𝑝

𝑤𝑖=1

] 

 

Do mesmo modo que a repetibilidade e, para um nível de confiança de 95%, o 

limite de reprodutibilidade (R) é avaliado segundo: [12] 

 

𝑅 = 2,8 ∙ √𝑆𝑅𝑖
2  

Em que: 

𝑆𝑅𝑖 - desvio padrão de reprodutibilidade associada aos resultados considerados. 

 

 

3.1.4.3. Precisão intermédia 

A precisão intermédia refere-se à precisão avaliada, sobre a mesma amostra, 

amostras idênticas ou padrões, utilizando o mesmo método, no mesmo laboratório com 
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analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes. Esta é a forma mais representativa 

da variabilidade de resultados num laboratório e permite avaliar o impacto das 

alterações que poderão ocorrer no dia-a-dia do laboratório. 

Para determinar a precisão intermédia de um método, efetuam-se n medições 

em replicado, duplicado ou ensaio único, sobre a amostra em condições pré-definidas, 

variando os parâmetros experimentais em cada análise. Quando aplicável, este 

procedimento é repetido sobre outras amostras, abrangendo outras gamas de 

concentração. [12] 

Na maioria dos casos, o valor da precisão intermédia é a função da gama de 

concentração do ensaio e o seu cálculo é efetuado a partir dos resultados obtidos, após 

eliminação dos resultados aberrantes (in ISO 5725-2, ASTM E178). [27] 

Segundo a ISO 5725-3, a precisão intermédia para um plano constituído por dois 

analistas que realizam apenas uma medição para a mesma amostra ao longo do tempo, 

é calculada através da seguinte equação:  

 

𝑆𝑖 =  √
1

2𝑡
∑(𝑦𝑗1 − 𝑦𝑗2)2

𝑡

𝑗=1

 

         (in ISO 5725-3)  

Sendo:  

𝑆𝑖- Desvio padrão da precisão intermédia; 

𝑡- Número de amostras ensaiadas; 

𝑗- Número da amostra (que vai de 1 a t amostras); 

𝑦𝑗1- Resultado 1 para a amostra j; 

𝑦𝑗2- Resultado 2 para da amostra j. 

 

3.2. Análise Direta 

3.2.1. Exatidão 
  

A exatidão, segundo a ISO 3534, exprime a concordância entre o valor obtido e 

o valor convencionalmente aceite como verdadeiro. [28] 
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Este parâmetro, que está dependente de erros sistemáticos, pode ser estimado 

com base em análise de materiais de referência certificados (MRC), participação em 

ensaios interlaboratoriais (EIL), realização de ensaios de recuperação e testes 

comparativos. [12] 

 

3.3. Analise estatística 

A Análise de Dados Quantitativos assenta em técnicas e procedimentos 

estatísticos que permitem o tratamento e a análise de um grande número de variáveis 

e de observações. Permite também obter medidas, indicadores e parâmetros de 

estatística capazes de descrever comportamentos, apontar tendências futuras e fazer 

inferências para a população alvo a partir da amostra. [29] 

Uma das técnicas quantitativas clássicas mais comuns é a deteção de outliers 

(um outlier é uma observação que parece desviar-se marcadamente de outras 

observações do espaço amostral. Sendo as principais causas do seu aparecimento: os 

erros de execução e a variabilidade inerente dos elementos da população. [30]). 

A identificação de possíveis outliers é importante pelos seguintes motivos: 

• Um outlier pode indicar dados incorretos. Por exemplo, os dados podem ter sido 

codificados incorretamente ou uma experiência pode não ter sido executada 

corretamente. Se for possível determinar que um ponto periférico é de facto 

errado e provêm de má execução experimental, o valor deve ser excluído da 

análise. 

• Em alguns casos, pode não ser possível determinar se um ponto periférico é um 

dado incorreto. Os outliers podem ser devidos a variações aleatórias. No 

entanto, se os dados contiverem valores discrepantes significativos, necessário 

considerar o uso de técnicas estatísticas robustas. [30] 

 

3.3.1. Teste C de Cochran 
 

O teste C de Cochran é usado para testar a suposição de homogeneidade da 

variância dos resíduos na análise de variância. Este teste estatístico relaciona a maior 

variância empírica de um tratamento particular com a soma das variâncias dos 
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tratamentos restantes. Contudo também permite a deteção de valores discrepantes 

dentro do espaço amostral. Por outras palavras, o teste C é usado para decidir se uma 

única estimativa de uma variância (ou um desvio padrão) é significativamente maior do 

que um grupo de variâncias (ou desvios padrão) com os quais a única estimativa deve 

ser comparável. [31] 

O teste de variância de Cochran tende a ser aplicado no contexto de testes de 

competência. Por exemplo, um laboratório que tenha uma variação anormalmente 

grande pode indicar a necessidade de um exame minucioso das práticas laboratoriais. 

[32] 

O valor C de Cochran é calculado pela seguinte razão: 

𝐶 =  
𝑤2𝑚𝑎𝑥

∑ 𝑤𝑖
2𝑘

𝑖

 

Onde: 

𝑤2𝑚𝑎𝑥 – Maior variância; 

∑ 𝑤𝑖
2𝑘

𝑖 – Somatório de todas as variâncias. 

O valor C obtido é comparado com o valor crítico tabelado para o teste de 

Cochran (C tabelado) presente no Anexo B, sendo o valor rejeitado quando é superior 

ao valor crítico para o valor adequado de k matrizes e n ensaios. 

 

3.3.2. Teste de Grubbs 
 

O teste de Grubbs tem como objetivo detetar a presença de outliers, num 

conjunto de dados que seguem uma distribuição aproximadamente normal. [30] 

O teste de Grubbs é definido para a hipótese:  

• H0: não há outliers no conjunto de dados; 

• Ha: Existe exatamente um outlier no conjunto de dados; 
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O teste estatístico de Grubbs é definido como: 

 

𝐺 =
|𝑌𝑖 − �̅�|

𝑆
 

 

Sendo: 

𝑌𝑖 – Valor discrepante (outlier); 

�̅� – Média; 

𝑆 – Desvio padrão. 

 

O valor resultante desta equação (G) é comparado com o valor crítico tabelado 

(Gtabelado) para teste de Grubbs presente no Anexo C. Se o valor de G exceder o valor 

crítico, o valor discrepante é rejeitado, ou seja, trata-se de um outlier. 

  

3.4. Sistema de controlo externo 

O controlo de qualidade externo serve para avaliar a exatidão dos resultados 

produzidos. 

 

3.4.1. Materiais de referência certificados (MRC) 
 

Os Materiais de Referência Certificados (MRC) devem ser usados no processo 

de validação de um método de ensaio, sempre que possível, para avaliar o desempenho 

do laboratório na validação. Este tipo de materiais constituem uma excelente ferramenta 

no Controlo Externo da Qualidade. [33] 

Um MRC possui um valor conhecido de concentração (ou outra grandeza) para 

cada parâmetro e uma incerteza associada. A aquisição de um MRC é feita a um 

organismo fornecedor reconhecido e credível. O valor obtido na análise de um MRC 

deve ser comparado com o valor certificado [Anexo D e E], determinando-se o erro e 

exatidão da análise. Quando o valor obtido não se encontrar dentro do intervalo de 

incerteza indicado para o valor certificado, o laboratório deve procurar as causas desse 
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desvio e tentar eliminá-las ou aceitá-las. Conforme o rigor definido para os seus 

resultados, o laboratório pode adotar critérios diferentes para aceitação dos resultados 

dos MRC. [12] 

 

 

3.4.2. Ensaios de comparação interlaboratorial (ECI) 
 

Existem diversos tipos de ensaios interlaboratoriais, consoante os objetivos a 

que se destinam. Refira-se, entre outros: 

• Ensaio Interlaboratorial de Aptidão: destina-se a avaliar o desempenho 

dos laboratórios participantes, funcionando nalguns países como uma 

condição para a acreditação do laboratório. Segundo a norma NP EN 

ISO/IEC 17025, a realização de ECI é um requisito para garantir a 

qualidade dos resultados obtidos em relação a outros laboratórios 

acreditados, podendo geralmente os participantes usar os métodos que 

entenderem; 

• Ensaio Interlaboratorial de Normalização: destina-se a estudar as 

características de um método de análise, nomeadamente a sua 

reprodutibilidade e repetibilidade. Neste caso, é condição de acesso a 

utilização exclusiva do método em causa. 

Quando o laboratório pretende avaliar a repetibilidade e a reprodutibilidade de 

um método, demonstrando em simultâneo que tem uma precisão compatível com a de 

outros laboratórios, pode recorrer a um ensaio do tipo de normalização. Quando tem por 

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

tipo de aptidão. Os resultados obtidos pelo laboratório nestes ensaios devem ser objeto 

de uma análise cuidada, de que resulta um plano de ações corretivas. [12] 

 

3.4.3. Avaliação do Desempenho 
 

O uso correto dos MRC consiste na sua análise para avaliar o desempenho do 

laboratório.  Alguns dos processos utilizados para avaliação dos resultados obtidos da 

análise de um MRC são: [12] 
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• Erro relativo; 

• Teste de hipóteses (teste t); 

• Fator de desempenho Z (“Z-score”); 

• Erro normalizado. 

 

O erro relativo exprime a componente de erros sistemáticos e é calculado 

através da seguinte expressão: [12] 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) =
|𝑋𝑙𝑎𝑏 − 𝑋𝑣|

𝑋𝑣
× 100 

Onde 𝑋𝑙𝑎𝑏 corresponde ao valor obtido na análise de MRC e 𝑋𝑣 o valor de 

referência convencionalmente considerado como verdadeiro, em percentagem ER (%). 

Um valor inferior ou igual a 5% em alguns casos pode ser satisfatório sendo, no entanto, 

este valor meramente indicativo. Cabe ao laboratório definir qual o seu grau de exigência 

em termos de exatidão do método em estudo. [12] [33] 

 

A existência de erros sistemáticos associados à metodologia pode ser 

averiguada através de um teste de hipótese: 

teste t 

𝑡 =
(𝑋𝑙𝑎𝑏 − 𝑋𝑣) ∙ √𝑁

𝑆𝑋𝑙𝑎𝑏
 

Em que: 

𝑋𝑙𝑎𝑏 - Média dos valores experimentais obtidos pelo laboratório na análise do MRC; 

𝑁 - Número de amostras ensaiadas; 

𝑆𝑋𝑙𝑎𝑏 - O desvio padrão associado à média dos valores do laboratório. 

 

O valor de 𝑡 (em módulo) é comparado com o valor crítico (𝑡𝑙𝑎𝑏), tabelado para 

um determinado grau de confiança e N-1 graus de liberdade. Sendo o critério de 

aceitação: 
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• Se |𝑡| ≤ 𝑡𝑙𝑎𝑏 o resultado do laboratório é satisfatório porque ficou 

comprovado a existência de erros sistemáticos; 

• Se |𝑡| > 𝑡𝑙𝑎𝑏 o resultado do laboratório não é satisfatório porque ficou 

comprovado a existência de erros sistemáticos. 

 

Para avaliar o desempenho em ensaios de aptidão (testes de proficiência) e 

análises de MRC, deve ser utilizado o parâmetro Z-score (Z), segundo a seguinte 

fórmula: [33] [34] [in Anexo E] 

𝑍 =
𝑋𝑙𝑎𝑏 − 𝑋𝑣

𝑠
 

 

Sendo: 

𝑋𝑙𝑎𝑏  - Valor obtido pelo laboratório; 

𝑋𝑣 - Valor aceite como verdadeiro, quer seja o valor certificado do MRC, ou o 

estabelecido no ensaio interlaboratorial; 

𝑠 - Unidade de desvio, que pode ser o desvio-padrão do MRC, ou o desvio-padrão da 

média dos laboratórios no ensaio interlaboratorial, ou ainda a incerteza de 𝑋𝑣. 

A avaliação poderá ser feita de acordo com seguinte escala de pontuação: [35] 

 

 

Figura 10 Tabela de pontuações para avaliação do fator Z score 

 

𝑍 ≤ 2

Satisfatório

2 < 𝑍 ≤ 3

Questionável

𝑍 > 3

Não Satisfatório
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Quando o laboratório calcula a incerteza do resultado obtido, o valor verdadeiro 

deve estar dentro do intervalo dessa incerteza, quando tal não acontece, este intervalo 

poderá estar subestimado. Neste caso, é geralmente usado o erro normalizado através 

da seguinte expressão: [35] 

𝐸𝑛 =
(𝑋𝑙𝑎𝑏 − 𝑋𝑣)

√(𝑈2
𝑙𝑎𝑏

+ 𝑈2
𝑟𝑒𝑓)

 

 

Onde 𝑈𝑟𝑒𝑓 corresponde à incerteza associada ao valor verdadeiro e 𝑈𝑙𝑎𝑏 

corresponde à incerteza associada ao valor obtido pela análise do MRC no laboratório. 

Se |𝐸𝑛| ≤ 1, então 𝑈𝑙𝑎𝑏 está bem estimada. [12] 

 

3.5. Sistema de controlo interno 

O sistema de controlo de qualidade interno é o conjunto de ações que visam a 

monitorizar a validade dos resultados, ensaios e calibrações do laboratório. Este 

conjunto de ações é implementado internamente por livre vontade do laboratório. [36] 

 

3.5.1. Amostra de controlo diário do processo 
 

Um DPCS, ou Daily Process Control Sample, pode ser uma amostra interna ou 

uma amostra fornecida pelo grupo Mérieux para todos os seus laboratórios, que serve 

para garantir a validação dos resultados das análises de todas as amostras realizadas 

nesse dia e construir carta de controlo. Não existe uma regra definida para a origem 

deste tipo de material, podendo ser uma amostra comum ou um MRC, devendo apenas 

ter características bem definidas de homogeneidade e estabilidade. 

Na Silliker, os valores diários deste tipo de amostra são introduzidos na 

plataforma ZETA SAFE, uma ferramenta interna, que permite a elaboração de cartas de 

controlo automáticas e controlo da validade do valor de DPCS dentro dos intervalos 

definidos pela empresa ou grupo Mérieux. Uma vez encontrado um valor de DPCS que 

não se encontra nos intervalos definidos, deve ser encontrada a fonte de erro e toda a 

série de trabalho repetida. 
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3.5.2. Cartas de controlo 

 

As cartas de controlo (CC) são uma ferramenta útil e eficiente no controlo de 

qualidade interno de um laboratório, pois permitem facilmente visualizar o controlo 

contínuo sobre os resultados produzidos e detetar possíveis causas de erros. Com base 

nos dados das CC podem ser tomadas intervenções imediatas que reduzem o risco de 

produzir resultados que serão rejeitados e minimiza queixas de clientes. A ISO/IEC 

17025 recomenda o uso destas ferramentas estatísticas sempre que for praticável. Nas 

CC podem ter registados e controlados os resultados de ensaios em branco, os 

resultados obtidos na análise de MRC, padrões de calibração, desvio entre duplicados, 

e dados referentes a parâmetros instrumentais ou de calibração. [12] [37] 

As CC podem ser divididas em três tipos básicos: cartas de médias ou 

indivíduos, em que se representa a variação de um parâmetro selecionado em função 

do tempo; as cartas de controlo de amplitudes, em que se monitoriza a amplitude dos 

valores obtidos para ensaios repetidos; e as cartas de controlo de somas cumulativas, 

em que se representa o somatório dos desvios observados relativamente ao valor 

esperado. [12] A Silliker definiu no seu “Procedimento relativo ao controlo da qualidade 

PCQ)” o uso de apenas dois tipos de cartas de controlo: Carta de controlo de médias ou 

indivíduos e Carta controlo baseada em valores fixos. 

 

3.5.2.1. Carta de controlo de médias ou indivíduos 

 

Nesta carta de controlo a ocorrência dos erros admite-se ser de natureza 

aleatória, pelo que a distribuição dos pontos em torno do valor médio ( 𝜒 ) segue a Lei 

Normal. 

Na construção da carta de controlo é necessário realizar previamente, pelo 

menos, 7 pontos, obtidos em ensaios realizados em intervalos de tempo definidos e 

representativos, para se estabelecer limites temporários através de uma média (𝜒) e um 

desvio-padrão temporários. Após a obtenção destes valores temporários de média e de 

desvio-padrão, traça-se a carta com 20 pontos (𝑛 ≥ 20) obtidos em ensaios realizados 

em intervalos de tempo pré-definidos, e começa-se a representar os pontos 

correspondentes às análises a controlar. [33] [38] 
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Numa CC de média são representadas várias linhas de referência, tais como: 

• A linha correspondente à média (𝜒); 

• As linhas de 𝜒 ± 1𝜎; 

• As linhas de 𝜒 ± 2𝜎, geralmente designadas como linhas de aviso; 

• As linhas de 𝜒 ± 3𝜎, geralmente designadas como linhas de controlo. 

 

 

Para fazer a atualização da carta, o novo valor médio e desvio-padrão são 

calculados a partir de todos os pontos (os pontos fora-de-controlo, isto é, pontos fora 

dos limites superiores, são excluídos e a carta só é concluída quando se obtém 20 

pontos dentro dos limites de controlo). 

 

Figura 11 Exemplo de uma carta de controlo com 1 ponto fora-de-controlo (círculo mais escuro) 
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A probabilidade de uma medição correta se situar a mais de dois desvios-padrão 

(2σ) do valor médio é superior a 5% e a mais de 3 desvios-padrão (3σ) excede 0,3%. 

[36] [33] Uma vez detetados valores fora dos limites de ação, o processo deve ser 

parado imediatamente e devem ser identificadas e corrigidas as causas dos erros. 

 

3.5.2.2. Carta controlo baseada em valores fixos 

 

Estas cartas são usadas para a verificação periódica de temperatura dos 

equipamentos (por exemplo banhos, estufas, frigoríficos e muflas). [39] Os valores 

registados devem estar dentro dos limites de controlo pré-estabelecidos para cada 

equipamento (por exemplo: os limites para a verificação de frigoríficos são fixados para 

a gama de temperaturas em que a amostra não se deteriora). A construção desta carta 

segue os seguintes critérios: 

• No eixo das abcissas é marcada a data da verificação e no eixo das 

ordenadas é marcada a temperatura em ºC; 

• Os limites são definidos para cada equipamento consoante os métodos 

para os quais é utilizado, 

• A carta é traçada segundo o representado na Figura 13: 

 

 

Figura 12 Exemplo de uma carta de controlo baseada em valores, para a verificação de um frigorifico. 
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3.5.3. Amostras em duplicado 
 

A análise de duplicados consiste em ensaios realizados sobre duas tomas de 

amostra submetidas em separado a todo o processo analítico. Os duplicados são 

recomendados em análises de métodos com vários passos e com mais fontes de erro, 

e também para novas amostras de difícil homogeneização/estabilidade. São usados 

também, no treino de novos analistas. 

Os duplicados não permitem avaliar a exatidão, pois caso haja um erro 

sistemático, ambos os duplicados irão ser afetados, contudo, se ocorrer um erro 

acidental somente num dos duplicados, então o valor médio terá um erro menor. [36] 

A análise em duplicado servirá como ferramenta de deteção de erros acidentais 

e de controlo da repetibilidade e é recomendado que uma parcela entre 5% a 10% do 

total de análises seja repetida. [12] 

 

3.5.4. Amostras cegas 
 

As amostras cegas são amostras cujos teores são conhecidos pelo supervisor 

do laboratório, mas que os analistas pensam tratar-se de amostras vulgares. Podem ser 

MRC, Materiais de Referência Internos ou amostras anteriormente ensaiadas. 

O emprego de amostras cegas tem como objetivo conhecer a precisão (ou a 

exatidão no caso de MRC ou padrões análogos) dos resultados produzidos, podendo 

ser um meio de conhecer e avaliar o desempenho de novos analistas. Segundo a 

Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal, é recomendado o seu uso 

periódico, conjugado com o uso dos duplicados.  Deve haver o cuidado de transmitir aos 

analistas o seu uso, para não criar um clima de suspeita e dúvida entre o grupo de 

trabalho. [12] 
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3.6. Estudo e estimativa da incerteza 

A estimativa da incerteza avalia a dispersão de valores que podem ser atribuídos 

ao ensaio, é definida como “Um parâmetro associado ao resultado de uma medição, 

que caracteriza a dispersão dos valores que podem com razoabilidade ser atribuídos ao 

mensurando” de modo simplificado podemos dizer que é a “diferença entre o valor 

obtido e o valor convencionalmente aceite como verdadeiro”. [40] 

Na prática, a incerteza do resultado pode resultar de muitas fontes possíveis, 

incluindo exemplos tais como definição insuficiente, amostragem, efeitos de matriz e 

interferências, condições experimentais, incertezas de equipamento de avaliação de 

massas e de volume, valores de referência, aproximações e convenções incorporadas 

no método de medição e no procedimento e no erro aleatório. Em geral, a incerteza de 

um resultado que é rastreável a uma referência particular, será a incerteza dessa 

referência juntamente com a incerteza ao fazer essa medição relativa à referência. [40] 

A incerteza está associada à incerteza da exatidão (𝑢𝐸𝑟) e da precisão 

(𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) por outras palavras a incerteza é a combinação da incerteza relativa da 

componente de precisão e exatidão: 

𝑢𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  √𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
2 + 𝑢𝐸𝑟

2 

 

 Para apresentar a incerteza com um grau de confiança de 95% (K=2) determina-

se a incerteza expandida (𝑢𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎), como mostra a seguinte equação: 

𝑈𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 =  𝑢𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 × 𝑘  
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4. Metodologia 

 

4.1. Determinação da massa volúmica e da densidade relativa a 

20°C -PAFQ 354 

 

4.1.1. Objetivo do método 
 

Esta metodologia permite a determinação da massa volúmica e da densidade 

relativa a (20 ± 1)℃, utilizando um densímetro eletrónico.  

 

4.1.2. Campo de aplicação 
 

Este método é aplicável a amostras das seguintes matrizes: 

• Alimentos confecionados e pré-confecionados. 

• Alimentos dietéticos, suplementos alimentares, produtos de alimentação 

especial. 

• Bebidas alcoólicas. 

• Bebidas não alcoólicas. 

• Especiarias, condimentos e derivados. 

• Frutos, algas, produtos hortícolas e derivados. 

• Gorduras, óleos, sementes oleaginosas e derivados. 

• Leite, produtos lácteos e derivados. 

 

4.1.3. Materiais e equipamentos 
 

MRC, Materiais de Referência Internos 

Material de laboratório de uso corrente e, nomeadamente: 

• Balões volumétricos de volume variável. 

• Densímetro digital, Anton Paar DMA 4100 M com bomba peristáltica XSample22. 
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• Gobelé de plástico ou de vidro de volume variável. 

• Pipetas graduadas de volume variável. 

• Proveta de plástico de volume variável. 

• Seringas de 10 mL. 

• Copos de plástico asséticos com tampa roscada, de tamanhos variáveis. 

• Estufa refrigerada regulável a uma temperatura de (20±1) °C. 

• Banho de água termostatizado a ±50°C. 

 

 

Figura 13 Densímetro Antoon Paar DMA 4100M 
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4.1.4. Preparação de amostras  
 

A preparação das amostras foi feita segundo indicado no procedimento interno 

PAFQ.044 - Métodos de preparação das amostras para análise. Antes de se realizar 

análise, as amostras são colocadas na estufa durante, pelo menos uma hora para a 

temperatura estabilizar a 20°C. [41] 

 

4.1.5. Resumo do procedimento 
 

A amostra é introduzida no equipamento, onde irá permanecer na célula de 

leitura constituída por um tubo de vidro borossilicato em forma de U que é excitado para 

vibrar até uma determinada frequência. [41] 

Para este procedimento foram definidas gamas de matrizes distribuídas por 

intervalos de densidade (e outras propriedades tais como a viscosidade ou a presença 

de grandes partículas em suspensão, por exemplo a polpa em néctares), nas quais se 

definiu o método de injeção e variáveis inerentes à execução da leitura pelo o 

equipamento mais apropriadas. 

 

Figura 14 Resumo esquemático dos principais passos do método 

Preparação da amostra Injeção
Estabilização

da amostra no tubo-U

Resultado

(média de duas leituras 
realizadas em duas 
tomas diferentes 

(injeções))

Resultados para cliente 
inseridos 
em LIMS
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5. Resultados e discussão 
 

5.1. Determinação da massa volúmica e da densidade relativa a 

20ºC - PAFQ 354 

 

5.1.1. Matrizes 
Tabela 1 Grupos de matrizes selecionados para a validação do método 

Grupo Matrizes a analisar 

Alimentos 
confecionados e pré-
confecionados 

Soup (BIPEA 2016) 

Ketchup 

Molho de soja 

Alimentos dietéticos, 
suplementos 
alimentares, produtos de 
alimentação especial 

Bebida de soja 

Liquid Nutritive mix (BIPEA 2016) 

Bebidas alcoólicas 

Licor 

Panaché 

White wine (BIPEA 2016) 

Bebidas não alcoólicas 

Cola (BIPEA 2016) 

Grapefruit juice (BIPEA 2017) 

Ice tea 

Néctar de laranja 

Refrigerante 

Café, chá, infusões e 
derivados 

Café 

Chá 

Especiarias, 
condimentos e 
derivados 

Mostarda. 

Vinagre. 

Frutos, algas, produtos 
hortícolas e derivados 

Grenadine Syrup (BIPEA 2016). 

Leite de côco. 

Sumo de tomate 

Gorduras, óleos, 
sementes oleaginosas e 
derivados 

Extra virgin olive oil (BIPEA 2016). 

Óleo alimentar 

Leite, produtos lácteos e 
derivados. 

Iogurte líquido 

Leite meio gordo 

Nata (22 % matéria gorda) 

Nata (30 % matéria gorda) 

UHT Milk (DRRR 2017) 
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5.1.2. Repetibilidade 
 

Para a avaliação da repetibilidade usaram-se os resultados dos 8 replicados 

obtidos da análise das matrizes identificadas na Tabela 1: Grupos de matrizes 

selecionados do capítulo 5.1.1. Matrizes, em condições de repetibilidade (mesmo 

equipamento, laboratório, analista e intervalos de tempo). Esta avaliação foi executada 

para os parâmetros massa volúmica e densidade relativa separadamente. 

As matrizes estudadas foram divididas em duas gamas, correspondendo à gama 

de matrizes que não tiveram variação entre ensaios e as que tiveram uma variação. 

Dentro da gama das matrizes que tiveram variação (Tabela 3 e Tabela 5) foram 

eliminadas três matrizes (iogurte líquido, nata com 22% de matéria gorda e ketchup), 

para esta eliminação recorreu-se sucessivamente ao Teste C de Cochran, de modo a 

que o valor de C calculado fosse menor ao valor de C tabelado.
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Massa volúmica (sem variação dos resultados obtidos nos sucessivos ensaios) 

Tabela 2 Estudo da repetibilidade (apresentação de resultados onde não se verificou a variação da massa volúmica nos 8 ensaios). 

Grupo Matriz 

TESTE DA REPETIBILIDADE 

Ensaio 
1 

Ensaio 
2 

Ensaio 
3 

Ensaio 
4 

Ensaio 
5 

Ensaio 
6 

Ensaio 
7 

Ensaio 
8 

Média Variância Desvio padrão 
Desvio padrão 

relativo 
Limite da 

repetibilidade 

Limite da 
repetibilidade 

relativo 

Alimentos confecionados e 
pré-confecionados 

Molho de Soja 1,1917 1,1917 1,1917 1,1917 1,1917 1,1917 1,1917 1,1917 1,1917 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Bebidas alcoólicas 

BIPEA White Wine Março 
2016 

0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Panaché 1,0227 1,0227 1,0227 1,0227 1,0227 1,0227 1,0227 1,0227 1,0227 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Bebidas não alcoólicas 

BIPEA Cola Novembro 2016 1,0411 1,0411 1,0411 1,0411 1,0411 1,0411 1,0411 1,0411 1,0411 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ice tea 1,0210 1,0210 1,0210 1,0210 1,0210 1,0210 1,0210 1,0210 1,0210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Refrigerante 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020 1,0020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Café, chá, infusões e 
derivados 

Café 1,0047 1,0047 1,0047 1,0047 1,0047 1,0047 1,0047 1,0047 1,0047 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Chá 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Especiarias, condimentos e 
derivados 

Vinagre 1,0122 1,0122 1,0122 1,0122 1,0122 1,0122 1,0122 1,0122 1,0122 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Frutos, algas, produtos 
hortícolas e derivados 

Leite de côco 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 1,0074 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Leite, produtos lácteos e 
derivados 

Leite meio gordo 1,0319 1,0319 1,0319 1,0319 1,0319 1,0319 1,0319 1,0319 1,0319 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Gorduras, óleos, sementes 
de oleaginosas e derivados 

Óleo Alimentar 0,9189 0,9189 0,9189 0,9189 0,9189 0,9189 0,9189 0,9189 0,9189 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Teste C de Cochran 

Número de matrizes: 

Maior variância: 0,000 Valor crítico 
tabelado - CC (5 

%): 
0,2299 Avaliação: Não aplicável Conclusão: Não aplicável 12 

Número de ensaios: 
C de Cochran (calculado): --- 

8 

Valor do limite da repetibilidade (média dos resultados da coluna "Limite da repetibilidade") Não aplicável 

Valor do limite da repetibilidade relativo (média dos resultados da coluna "Limite da repetibilidade relativo") Não aplicável 

Coeficiente de variação médio relativo (média dos resultados da coluna "Desvio padrão relativo") 

 
Não aplicável 
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Breves conclusões sobre os limites de repetibilidade: 

 

Os limites de repetibilidade e os coeficientes de variação de repetibilidade 

calculados para as matrizes da Tabela 2 não possuem informação relevante para o 

estudo de outliers, pois não existe variação entre ensaios da mesma amostra.  

 

Teste de Grubbs: 

 

Do mesmo modo, também não foram obtidos resultados para o Teste de Grubbs 

uma vez que os resultados obtidos nos ensaios de repetibilidade não apresentam 

informação que permita a análise dos parâmetros.  
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Massa volúmica 

Tabela 3 Estudo da repetibilidade dos ensaios com maior variação (massa volúmica) 

Grupo Matriz 

TESTE DA REPETIBILIDADE 

Ensaio 
1 

Ensaio 
2 

Ensaio 
3 

Ensaio 
4 

Ensaio 
5 

Ensaio 
6 

Ensaio 
7 

Ensaio 
8 

Média Variância Desvio padrão 
Desvio 
padrão 
relativo 

Limite da 
repetibilidade 

Limite da 
repetibilidade 

relativo 

Alimentos confecionados e 
pré-confecionados 

BIPEA Soup Dezembro 2016 1,0246 1,0255 1,0235 1,0252 1,0253 1,0247 1,0244 1,0249 1,0248 4,00E-07 6,32E-04 0,062 
0,0018 

0,1728 

Alimentos dietéticos, 
suplementos alimentares, 
produtos de alimentação 
especial 

Bebida de Soja 1,0491 1,0503 1,0494 1,0506 1,0496 1,0495 1,0493 1,0497 1,0497 2,61E-07 5,11E-04 0,049 
0,0014 

0,1363 

BIPEA Liquid Nutritive Mix Setembro 
2016 

1,0635 1,0650 1,0650 1,0642 1,0643 1,0649 1,0654 1,0658 1,0648 5,34E-07 7,31E-04 0,069 
0,0020 

0,1922 

Bebidas alcoólicas Licor 1,0615 1,0616 1,0616 1,0617 1,0618 1,0618 1,0619 1,0620 1,0617 2,84E-08 1,69E-04 0,016 
0,0005 

0,0444 

Bebidas não alcoólicas 

BIPEA Grapefruit Juice Abril 2017 1,0409 1,0410 1,0410 1,0417 1,0418 1,0408 1,0401 1,0412 1,0411 2,86E-07 5,34E-04 0,051 
0,0015 

0,1437 

Néctar de laranja 1,0453 1,0453 1,0452 1,0453 1,0453 1,0454 1,0453 1,0452 1,0453 4,11E-09 6,41E-05 0,006 
0,0002 

0,0172 

Especiarias, condimentos e 
derivados 

Mostarda 1,1272 1,1286 1,1280 1,1286 1,1270 1,1281 1,1275 1,1283 1,1279 3,78E-07 6,15E-04 0,055 
0,0017 

0,1527 

Frutos, algas, produtos 
hortículas e derivados 

Sumo de Tomate (BIPEA) 1,0240 1,0238 1,0236 1,0247 1,0245 1,0250 1,0243 1,0244 1,0243 2,18E-07 4,67E-04 0,046 
0,0013 

0,1277 

BIPEA Grenadine syrup Maio 2016 1,3124 1,3129 1,3130 1,3130 1,3131 1,3132 1,3133 1,3134 1,3130 9,41E-08 3,07E-04 0,023 
0,0009 

0,0654 

Leite, produtos lácteos e 
derivados 

DRRR UHT Milk Setembro 2017 1,0325 1,0327 1,0325 1,0324 1,0325 1,0323 1,0325 1,0325 1,0325 1,27E-08 1,13E-04 0,011 
0,0003 

0,0305 

Nata 30% matéria gorda 0,9972 0,9972 0,9973 0,9972 0,9975 0,9974 0,9974 0,9976 0,9974 2,29E-08 1,51E-04 0,015 
0,0004 

0,0424 

Gorduras, óleos, sementes 
de oleaginosas e derivados 

BIPEA Extra Virgin Olive Oil Maio 
2016 

0,9124 0,9110 0,9119 0,9117 0,9117 0,9117 0,9117 0,9117 0,9117 1,45E-07 3,81E-04 0,042 
0,0011 

0,1169 

Teste C de Cochran 

Número de matrizes: 

Maior variância: 5,34E-07 

Valor crítico 
tabelado - CC (5 

%): 
0,2299 Avaliação: CCalc<Ctab5% Conclusão: Aceitável 

12 

Número de ensaios: 

C de Cochran (calculado): 0,22398 

8 

Valor do limite da repetibilidade (média dos resultados da coluna "Limite da repetibilidade") 0,0011 

Valor do limite da repetibilidade relativo (média dos resultados da coluna "Limite da repetibilidade relativo") 0,1035 

Coeficiente de variação médio relativo (média dos resultados da coluna "Desvio padrão relativo") 0,0370 
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Breves conclusões sobre os limites de repetibilidade: 

 

Para o estudo da repetibilidade da massa volúmica em ensaios com maior 

variação os limites da repetibilidade calculados variam entre os valores 0,0002 e os 

0,0020 g/ml e o desvio padrão relativo variam entre os 0,006 e os 0,069 %.  

 

 

Teste de Grubbs 

 

 

 

O teste de Grubbs aos valores máximos e mínimos não apresenta valores 

discrepantes, pois os valores de Gp calculados são inferiores ao valor tabelado a 1%. 

 

Tabela 4 Teste de Grubbs (massa volúmica) 

Matriz 
TESTE DE GRUBBS 

População 
Valor 

crítico 1% 
Valor 

mínimo 
Gp Valor 
mínimo 

Teste ao valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Gp Valor 
máximo 

Teste ao valor 
máximo 

BIPEA Soup  8 2,274 1,02 1,997 Aceitável 1,03 1,16 Aceitável 

Bebida de Soja 8 2,274 1,05 1,149 Aceitável 1,05 1,785 Aceitável 

BIPEA Liquid Nutritive Mix  8 2,274 1,06 1,727 Aceitável 1,07 1,42 Aceitável 

Licor 8 2,274 1,06 1,409 Aceitável 1,06 1,558 Aceitável 

BIPEA Grapefruit juice 8 2,274 1,04 1,801 Aceitável 1,04 1,38 Aceitável 

Néctar de laranja 8 2,274 1,05 1,365 Aceitável 1,05 1,755 Aceitável 

Mostarda 8 2,274 1,13 1,483 Aceitável 1,13 1,118 Aceitável 

Sumo de Tomate (BIPEA) 8 2,274 1,02 1,471 Aceitável 1,03 1,525 Aceitável 

BIPEA Grenadine syrup  8 2,274 1,31 2,078 Aceitável 1,31 1,182 Aceitável 

DRRR UHT Milk  8 2,274 1,03 1,665 Aceitável 1,03 1,887 Aceitável 

Nata 30% matéria gorda 8 2,274 1 0,992 Aceitável 1,00 1,654 Aceitável 

BIPEA Extra Virgin Olive Oil  8 2,274 0,91 1,904 Aceitável 0,91 1,773 Aceitável 



FCUP 

Validação de métodos de análise química 

43 

 

 

Densidade Relativa (sem variação nos resultados obtidos) 

Tabela 5 Estudo da repetibilida de para a gama sem dispersão dos valores de densidade relativa 

Grupo Matriz 

TESTE DA REPETIBILIDADE 

Ensaio 
1 

Ensaio 
2 

Ensaio 
3 

Ensaio 
4 

Ensaio 
5 

Ensaio 
6 

Ensaio 
7 

Ensaio 
8 

Média Variância 
Desvio 
padrão 

Desvio padrão 
relativo 

Limite da 
repetibilidade 

Limite da 
repetibilidade relativo 

Alimentos confecionados 
e pré-confecionados 

Molho de Soja 1,1938 1,1938 1,1938 1,1938 1,1938 1,1938 1,1938 1,1938 1,1938 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Bebidas alcoólicas 

BIPEA White Wine março 
2016 

0,9946 0,9946 0,9946 0,9946 0,9946 0,9946 0,9946 0,9946 0,9946 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Panaché 1,0245 1,0245 1,0245 1,0245 1,0245 1,0245 1,0245 1,0245 1,0245 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Bebidas não alcoólicas 

BIPEA Cola novembro 
2016 

1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ice tea 1,0228 1,0228 1,0228 1,0228 1,0228 1,0228 1,0228 1,0228 1,0228 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Refrigerante 1,0038 1,0038 1,0038 1,0038 1,0038 1,0038 1,0038 1,0038 1,0038 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Café, chá, infusões e 
derivados 

Café 1,0065 1,0065 1,0065 1,0065 1,0065 1,0065 1,0065 1,0065 1,0065 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Chá 1,0009 1,0009 1,0009 1,0009 1,0009 1,0009 1,0009 1,0009 1,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Especiarias, condimentos 
e derivados 

Vinagre 1,0140 1,0140 1,0140 1,0140 1,0140 1,0140 1,0140 1,0140 1,0140 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Frutos, algas, produtos 
hortícolas e derivados 

Leite de côco 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Leite, produtos lácteos e 
derivados 

Leite meio gordo 1,0338 1,0338 1,0338 1,0338 1,0338 1,0338 1,0338 1,0338 1,0338 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Gorduras, óleos, 
sementes de oleaginosas 

e derivados 
Óleo Alimentar 0,9206 0,9206 0,9206 0,9206 0,9206 0,9206 0,9206 0,9206 0,9206 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Teste C de Cochran 

Número de matrizes: 

Maior variância: 0,000 

Valor crítico 
tabelado - CC (5 %): 

0,2299 Avaliação: Não aplicável Conclusão: Não aplicável 

12 

Número de ensaios: 
C de Cochran (calculado): --- 

8 

Valor do limite da repetibilidade (média dos resultados da coluna "Limite da repetibilidade") Não aplicável 

Valor do limite da repetibilidade relativo (média dos resultados da coluna "Limite da repetibilidade relativo") Não aplicável 

Coeficiente de variação médio relativo (média dos resultados da coluna "Desvio padrão relativo") Não aplicável 
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Breves conclusões sobre os limites de repetibilidade: 

 

Os limites de repetibilidade e os coeficientes de variação de repetibilidade 

calculados para as matrizes da Tabela 5 não possuem informação relevante para o 

estudo de outliers, pois não existe variação entre ensaios da mesma amostra.  

 

Teste de Grubbs: 

 

Do mesmo modo, também não foram obtidos resultados para o Teste de Grubbs 

uma vez que os resultados obtidos nos ensaios de repetibilidade não apresentam 

informação que permita a análise dos parâmetros.  

  



FCUP 

Validação de métodos de análise química 

45 

 

 

Densidade Relativa 

Tabela 6 Estudo estatístico para a gama de valores com maior dispersão da densidade relativa 

Grupo Matriz 

TESTE DA REPETIBILIDADE 

Ensaio 
1 

Ensaio 
2 

Ensaio 
3 

Ensaio 
4 

Ensaio 
5 

Ensaio 
6 

Ensaio 
7 

Ensaio 
8 

Média Variância 
Desvio 
padrão 

Desvio 
padrão 
relativo 

Limite da 
repetibilidade 

Limite da 
repetibilidade 

relativo 

Alimentos confecionados e 
pré-confecionados 

BIPEA Soup Dezembro 2016 1,0264 1,0273 1,0253 1,0270 1,0271 1,0265 1,0262 1,0267 1,0266 4,01E-07 6,33E-04 0,0617 0,0018 0,1728 

Alimentos dietéticos, 
suplementos alimentares, 
produtos de alimentação 
especial 

Bebida de Soja 1,0510 1,0522 1,0513 1,0525 1,0515 1,0514 1,0512 1,0516 1,0516 2,62E-07 5,12E-04 0,0487 0,0014 0,1363 

BIPEA Liquid Nutritive Mix 
Setembro 2016 

1,0654 1,0669 1,0669 1,0661 1,0662 1,0668 1,0673 1,0677 1,0667 5,36E-07 7,32E-04 0,0686 0,0021 0,1922 

Bebidas alcoólicas Licor 1,0634 1,0635 1,0635 1,0636 1,0637 1,0637 1,0638 1,0639 1,0637 2,85E-08 1,69E-04 0,0159 0,0005 0,0444 

Bebidas não alcoólicas 

BIPEA Grapefruit Juice Abril 2017 1,0428 1,0429 1,0429 1,0436 1,0437 1,0427 1,0420 1,0431 1,0429 2,87E-07 5,35E-04 0,0513 0,0015 0,1437 

Néctar de laranja 1,0472 1,0472 1,0471 1,0472 1,0472 1,0473 1,0472 1,0471 1,0472 4,12E-09 6,42E-05 0,0061 0,0002 0,0172 

Especiarias, condimentos e 
derivados 

Mostarda 1,1292 1,1306 1,1300 1,1306 1,1290 1,1301 1,1295 1,1303 1,1299 3,80E-07 6,16E-04 0,0545 0,0017 0,1527 

Frutos, algas, produtos 
hortícolas e derivados 

Sumo de Tomate (BIPEA) 1,0258 1,0256 1,0254 1,0265 1,0263 1,0268 1,0261 1,0262 1,0261 2,19E-07 4,68E-04 0,0456 0,0013 0,1277 

BIPEA Grenadine syrup Maio 

2016 
1,3148 1,3153 1,3154 1,3154 1,3155 1,3156 1,3157 1,3158 1,3154 9,44E-08 3,07E-04 0,0234 0,0009 0,0654 

Leite, produtos lácteos e 
derivados 

DRRR UHT Milk Setembro 2017 1,0344 1,0346 1,0344 1,0343 1,0344 1,0342 1,0344 1,0344 1,0343 1,27E-08 1,13E-04 0,0109 0,0003 0,0305 

Nata 30% matéria gorda 0,9990 0,9990 0,9991 0,9990 0,9993 0,9992 0,9992 0,9994 0,9991 2,29E-08 1,51E-04 0,0152 0,0004 0,0424 

Gorduras, óleos, sementes 
de oleaginosas e derivados 

BIPEA Extra Virgin Olive Oil Maio 
2016 

0,9140 0,9126 0,9135 0,9133 0,9133 0,9133 0,9133 0,9133 0,9134 1,46E-07 3,81E-04 0,0418 0,0011 0,1169 

Teste C de Cochran 

Número de matrizes: 
Maior variância: 5,36E-07 

Valor crítico 
tabelado - CC 

(5 %): 
0,2299 Avaliação: CCalc<Ctab5% Conclusão: Aceitável 

12 

Número de ensaios: 

C de Cochran (calculado): 0,22398 
8 

Valor do limite da repetibilidade (média dos resultados da coluna "Limite da repetibilidade") 0,0011 

Valor do limite da repetibilidade relativo (média dos resultados da coluna "Limite da repetibilidade relativo") 0,1035 

Coeficiente de variação médio relativo (média dos resultados da coluna "Desvio padrão relativo") 0,0370 
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Breves conclusões sobre repetibilidade: 

 

Para o estudo da repetibilidade da densidade relativa em ensaios com maior 

variação os limites da repetibilidade calculados variam entre os valores 0,0002 e os 

0,0021 e o desvio padrão relativo variam entre os 0,0061 e os 0,0686 %.  

 

Teste de Grubbs 

 

 

O teste de Grubbs aos valores máximos e mínimos não apresenta valores 

discrepantes, pois os valores de Gp calculados são inferiores ao valor tabelado a 1%. 

  

Tabela 7 Teste de Grubbs (densidade relativa) 

Matriz 

TESTE DE GRUBBS 

População 
Valor 
crítico 

1% 

Valor 
mínimo 

Gp 
Valor 

mínimo 

Teste ao 
valor 

mínimo 

Valor 
máximo 

Gp 
Valor 

máximo 

Teste ao 
valor 

máximo 

BIPEA Soup  8 2,274 1,03 1,997 Aceitável 1,03 1,166 Aceitável 

Bebida de Soja 8 2,274 1,05 1,149 Aceitável 1,05 1,785 Aceitável 

BIPEA Liquid Nutritive Mix  8 2,274 1,07 1,727 Aceitável 1,07 1,420 Aceitável 

Licor 8 2,274 1,06 1,409 Aceitável 1,06 1,558 Aceitável 

BIPEA Grapefruit Juice  8 2,274 1,04 1,801 Aceitável 1,04 1,380 Aceitável 

Néctar de laranja 8 2,274 1,05 1,365 Aceitável 1,05 1,755 Aceitável 

Mostarda 8 2,274 1,13 1,483 Aceitável 1,13 1,118 Aceitável 

Sumo de Tomate (BIPEA) 8 2,274 1,03 1,471 Aceitável 1,03 1,525 Aceitável 

BIPEA Grenadine syrup  8 2,274 1,31 2,078 Aceitável 1,32 1,182 Aceitável 

DRRR UHT Milk 8 2,274 1,03 1,665 Aceitável 1,03 1,887 Aceitável 

Nata 30% matéria gorda 8 2,274 1,00 0,992 Aceitável 1,00 1,654 Aceitável 

BIPEA Extra Virgin Olive Oil  8 2,274 0,91 1,904 Aceitável 0,91 1,773 Aceitável 
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5.1.2.1. Dados obtidos para o estudo da repetibilidade: 

 

Determinação 
Limite de repetibilidade relativo (%) 

Coeficiente de variação 
médio (%) 

Valor calculado 
Valor definido 
internamente 

Massa volúmica 0,1035 0,10 0,037 

Densidade relativa 0,1035 0,10 0,037 

 

Tabela 8 Resumo dos dados obtidos para o estudo da repetibilidade 

 

5.1.3. Precisão intermédia 
 

Para o cálculo da precisão intermédia foram analisados 6 replicados (em Anexo 

F) das diferentes matrizes identificadas na tabela 1 Grupos de matrizes selecionados 

para a validação do método. 

 

Determinação 
Limite de precisão 

intermédia relativo (%) 

Coeficiente de variação 

médio relativo (%) 

Massa volúmica 0,25 0,1 

Densidade relativa 0,25 0,1 

 

Tabela 9 Resumo dos dados obtidos para o estudo da precisão intermédia 
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5.1.4. Exatidão 
 

Tal como referido anteriormente, a exatidão foi demonstrada com base nos 

resultados obtidos através dos materiais de referência, que se encontram na tabela 10, 

e pelos resultados dos ensaios de comparação interlaboratorial, que se encontram na 

tabela 11 e 12. 

 

Tabela 10 Resumo dos dados obtidos em materiais de referência 

Matriz 
Valor medido 

(g/ml) 

Valor certificado 

(g/ml) 

Limite inferior 

(g/ml) 

Limite superior 

(g/ml) 

Avaliação da 

exatidão 

BIPEA 2016 Cola 1,0411 1,0408 1,0383 1,0433 Aceitável 

BIPEA 2016 Extra virgin 

olive oil 
0,9117 0,9124 0,9106 0,9142 Aceitável 

BIPEA 2017 Grapefruit 

juice 
1,0411 1,0409 1,0384 1,0434 Aceitável 

BIPEA 2016 Grenadine 

syrup 
1,3130 1,3099 1,3049 1,3149 Aceitável 

BIPEA 2016 Liquid 

nutritive mix 
1,0648 1,0638 1,0536 1,0740 Aceitável 

BIPEA 2016 Soup 1,0248 1,0214 1,0100 1,0328 Aceitável 

BIPEA 2016 White wine 0,9928 0,99265 0,99235 0,99295 Aceitável 

DRRR 2017 Milk 1,0325 1,0326 1,0296 1,0356 Aceitável 
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Tabela 11 Resumo dos resultados obtidos em ECI (estudo da veracidade para a massa volúmica). 

Data Matriz X lab X ref 
nº lab. 

participantes 

Desvio 

(sR) 
BIAS (%) Avaliação 

2017-10 
Dry rosé wine 

(g/ml) 
0,9882 0,9882 19 0,0002 0,00 Aceitável 

2017-11 Cola (g/ml) 1,0411 1,0413 10 0,0013 0,02 Aceitável 

2017-12 
Cider vinager 

(g/ml) 
1,01480 1,01462 17 0,00013 0,02 Aceitável 

2017-12 Soup (g/ml) 1,0177 1,0202 17 0,0071 0,25 Aceitável 

 

Tabela 12 Resumo dos resultados obtidos em ECI (estudo da veracidade para a densidade relativa) 

Data Matriz X lab X ref 
nº lab. 

participantes 

Desvio 

(sR) 
BIAS (%) Avaliação 

2017-10 
Dry rosé wine 

(g/ml) 
0,9882 0,9882 19 0,0002 0,00 Aceitável 

 

 

Após a análise dos dados obtidos nos ensaios podemos concluir que os valores se 

encontram dentro dos limites de referência, demonstrando assim que este método, em 

relação à exatidão, cumpre com os critérios estabelecidos para as matrizes analisadas. 

 

5.1.5. Z-score 
 

Tabela 13 Z-Score obtidos em ECIs 

Matriz Z-score (z) Critério 

Dry rosé wine (densidade relativa) 0,00 Aceitável 

Dry rosé wine (g/ml) 0,00 Aceitável 

Cola (g/ml) -0,15 Aceitável 

Cider vinager (g/ml) 1,38 Aceitável 

Soup (g/ml) -0,35 Aceitável 
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5.1.6. Limite de quantificação 
 

Foi definido internamente que o limite de quantificação seria de 0,9000 g/ml para a 

massa volúmica e de 0,9000 para a densidade relativa. 

 

5.1.7. Gama de trabalho 
 

Foi definido internamente que a gama de trabalho seria definida entre 0,9000 g/ml 

e 1,4000 g/ml para a massa volúmica e entre 0,9000 e 1,4000 para a densidade 

relativa. 

 

5.1.8. Incerteza 
 

MRC Média 
Valor 

certificado 
Uref Ulab 

Incerteza 
relativa 

Incerteza 
combinada 

BIPEA 2016 Cola 1,0411 1,0408 0,0004 0,0000 

0,192 0,384 

BIPEA 2016 
Extra virgin 

olive oil 
0,9117 0,9124 0,0004 0,0004 

BIPEA 2017 
Grapefruit juice 1,0411 1,0409 0,0002 0,0005 

BIPEA 2016 
Grenadine 

syrup 
1,3130 1,3099 0,0007 0,0003 

BIPEA 2016 
Liquid nutritive 

mix 
1,0648 1,0638 0,0016 0,0007 

BIPEA 2016 
Soup 1,0248 1,0214 0,0016 0,0006 

BIPEA 2016 
White wine 0,9928 0,9927 0,00001 0,0000 

DRRR 2017 Milk 1,0325 1,0326 0,0016 0,0001 

 Tabela 14 Resumo dos resultados obtidos no estudo da incerteza 
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6. Conclusões e considerações finais 

 

Este trabalho partiu da necessidade da Silliker Portugal em renovar e modernizar 

os seus equipamentos e métodos de análise vigentes para que a empresa seja capaz 

de responder adequadamente às exigências do mercado e clientes. O novo 

equipamento para a análise de densidade relativa e massa volúmica permite à Silliker 

aumentar a velocidade, qualidade e quantidade das suas análises. 

Assim, o objetivo principal centrou-se no estudo, validação, otimização e redação 

integral do novo procedimento para o método de análise de densidade relativa e massa 

volúmica, em simultâneo. Através da realização desta validação pode-se afirmar que o 

método permite a obtenção de resultados exatos e precisos, podemos deste modo dizer 

que o novo equipamento e método interno são fiáveis. 

Para o cálculo da repetibilidade, foram utilizadas 27 matrizes, das quais 15 

matrizes produziram valores relevantes para o estudo. Os limites de repetibilidade foram 

calculados após a remoção de 3 matrizes que não apresentavam homogeneidade de 

variâncias, tendo variado entre os valores 0,0002 e os 0,0020 g/ml para a massa 

volúmica e 0,0002 e os 0,0021 para a densidade relativa. No geral, este método 

apresentou um limite de repetibilidade relativo de 0,1035% (definido internamente em 

0,10%) e coeficiente de variação médio de 0,037%, para os dois estudos. No que diz 

respeito à precisão intermédia, foram analisados 6 replicados das diferentes matrizes 

identificadas na Tabela 1 Grupos de matrizes selecionados para a validação do método, 

para a determinação da massa volúmica e da densidade relativa, tendo-se obtido um 

limite de precisão intermédia relativo de 0,25% e coeficiente de variação médio relativo 

de 0,1%. Deste modo, o método considera-se válido para os parâmetros da precisão e 

exatidão. 

A exatidão foi avaliada com base na análise de 8 materiais de referência 

certificados e ECIs, tendo-se determinado o fator de desempenho (Z-score) e obtido 

valores de |𝑍| < 2, logo podemos afirmar que o desempenho do laborátorio para o 

método estudado é aceitável. Concluiu-se que o método é exato.  

A veracidade (Bias %) é demostrada com base nos resultados obtidos das 

matrizes analisadas e nos resultados dos ensaios de comparação interlaboratorial, com 

base nos ensaios realizados e nos resultados apresentados nas tabelas 11 e 12, 
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demonstrando que os valores de veracidade obtidos cumprem com os critérios 

estabelecidos internamente para as matrizes analisadas. 

A gama de trabalho foi definida internamente no intervalo de 0,9000 g/ml a 

1,4000 g/ml para a massa volúmica e de 0,9000 a 1,4000 para a densidade relativa, a 

escolha dos limites deste intervalo foi baseado na proximidade ao valor mais baixo e 

mais alto obtido pela a análise de materiais de referência e comparação dos resultados 

obtidos com o resultado de referência, isto é, o intervalo onde está comprovado 

experimentalmente que o equipamento obtém resultados fiáveis. A escolha dos MRC 

foi planeada de modo a visar o intervalo de densidades correspondente às amostras 

que o laboratório analisava com o anterior método de determinação de massa volúmica 

por picnometria. Em relação às amostras que não obtiveram valores quantitativos 

relevantes para a análise de outliers, podemos de forma qualitativa afirmar que o 

equipamento produz resultados fiáveis para mostras aquosas com densidades próximas 

da densidade da água. 

Conclui-se assim que os limites de quantificação, gama de trabalho e incerteza 

obtidos são considerados aceitáveis e estão de acordo com os parâmetros definidos 

pelo laboratório de Química da Silliker Portugal. 
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8. Anexos 

Anexo A 

 

  

Figura 15 Plano de validação usado na Silliker Portugal 
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Anexo B 

Tabela 15 Valores críticos para o teste de Cochran referentes ao nível de significância de 5% 

          

Valores críticos para teste C de Cochran 

nº 
matrizes 

nº ensaios 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 0,9985 0,975 0,9392 0,9057 0,8772 0,8534 0,8332 0,8159 0,801 

3 0,9669 0,8709 0,7977 0,7457 0,7071 0,6771 0,653 0,6333 0,6167 

4 0,9065 0,7679 0,6841 0,6287 0,5895 0,5598 0,5365 0,5175 0,5017 

5 0,8413 0,6838 0,5931 0,5441 0,5065 0,4783 0,4564 0,4387 0,4241 

6 0,7808 0,6161 0,5321 0,4803 0,4447 0,4194 0,398 0,3817 0,3682 

7 0,7271 0,5612 0,48 0,4307 0,3974 0,3726 0,3535 0,3384 0,3299 

8 0,6798 0,5157 0,4377 0,391 0,3595 0,3362 0,3185 0,3043 0,2926 

9 0,6385 0,4775 0,4027 0,3584 0,3286 0,3067 0,2901 0,2768 0,2659 

10 0,602 0,445 0,3733 0,3311 0,3029 0,2823 0,2666 0,2541 0,2439 

12 0,541 0,3924 0,3264 0,288 0,2624 0,2439 0,2299 0,2187 0,2098 

15 0,4709 0,3346 0,2758 0,2419 0,2195 0,2034 0,1911 0,1815 0,1736 

20 0,3894 0,2705 0,2205 0,1921 0,1735 0,1602 0,1501 0,1422 0,1357 

24 0,3434 0,2354 0,1907 0,1656 0,1493 0,1374 0,1246 0,1216 0,116 

30 0,2929 0,198 0,1593 0,1377 0,1237 0,1137 0,1061 0,1002 0,0958 

40 0,237 0,1576 0,1259 0,1082 0,0968 0,0887 0,0827 0,078 0,0745 
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Anexo C  

 

Tabela 16 Valores críticos para o teste de Grubbs para um nível de significância de 1% 

p valor critico 1% p valor critico 1% 

3 1,155 22 3,060 

4 1,496 23 3,087 

5 1,764 24 3,112 

6 1,973 25 3,135 

7 2,139 26 3,157 

8 2,274 27 3,178 

9 2,387 28 3,199 

10 2,482 29 3,218 

11 2,564 30 3,236 

12 2,636 31 3,253 

13 2,699 32 3,270 

14 2,755 33 3,286 

15 2,806 34 3,301 

16 2,852 35 3,316 

17 2,894 36 3,330 

18 2,932 37 3,343 

19 2,968 38 3,356 

20 3,001 39 3,369 

21 3,031 40 3,381 

p= número de laboratórios num dado nível 
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Anexo D - Certificados dos Materiais de Referência Certificados (MRC) 

 

Figura 16 Legenda das tabelas fornecidas pela Bipea 

 
 

Figura 17 Tabelas dos valores de referência usados neste trabalho (Bipea). 
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Anexo E 

 

Figura 18 Exemplo de ficha para cálculo de Z-score, de um dado MRC 
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Anexo F – Dados obtidos para o estudo da precisão intermédia 

Data Matriz Ensaio A Ensaio B 

20/10/2017 Nectar de Laranja 1,0452 1,0452 

23/10/2017 Nectar de Laranja 1,0451 1,0451 

24/10/2017 Nectar de Laranja 1,0454 1,0454 

25/10/2017 Nectar de Laranja 1,0454 1,0454 

26/10/2017 Nectar de Laranja 1,0449 1,0453 

27/10/2017 Nectar de Laranja 1,0447 1,0451 

20/10/2017 Leite meio gordo 1,0316 1,0317 
23/10/2017 Leite meio gordo 1,0319 1,0317 

24/10/2017 Leite meio gordo 1,0314 1,0314 

25/10/2017 Leite meio gordo 1,0317 1,0317 

26/10/2017 Leite meio gordo 1,0301 1,0307 

27/10/2017 Leite meio gordo 1,0328 1,0311 

23/10/2017 Tomato Juice 1,0247 1,0249 

24/10/2017 Tomato Juice 1,0158 1,0140 
25/10/2017 Tomato Juice 1,0193 1,0192 

26/10/2017 Tomato Juice 1,0215 1,2300 

27/10/2017 Tomato Juice 1,0218 1,0215 

30/10/2017 Tomato Juice 1,0214 1,0226 

23/10/2017 Mostarda 1,1282 1,1271 

24/10/2017 Mostarda 1,1266 1,1215 

25/10/2017 Mostarda 1,1247 1,1211 
26/10/2017 Mostarda 1,1253 1,1226 

27/10/2017 Mostarda 1,1249 1,1270 

30/10/2017 Mostarda 1,1257 1,1231 

24/10/2017 Molho de Soja 1,1917 1,1918 

25/10/2017 Molho de Soja 1,1918 1,1918 

26/10/2017 Molho de Soja 1,1915 1,1917 

27/10/2017 Molho de Soja 1,1916 1,1917 

30/10/2017 Molho de Soja 1,1917 1,1917 
31/10/2017 Molho de Soja 1,1910 1,1910 

24/10/2017 BIPEA Grapefruit juice abril 2017 1,0400 1,0408 

25/10/2017 BIPEA Grapefruit juice abril 2017 1,0395 1,0400 

26/10/2017 BIPEA Grapefruit juice abril 2017 1,0391 1,0408 

27/10/2017 BIPEA Grapefruit juice abril 2017 1,0398 1,0401 

30/10/2017 BIPEA Grapefruit juice abril 2017 1,0409 1,0414 

31/10/2017 BIPEA Grapefruit juice abril 2017 1,0409 1,0396 
24/10/2017 Ice Tea 1,0210 1,0210 

25/10/2017 Ice Tea 1,0210 1,0210 

26/10/2017 Ice Tea 1,0210 1,0210 

27/10/2017 Ice Tea 1,0210 1,0210 

30/10/2017 Ice Tea 1,0210 1,0210 

31/10/2017 Ice Tea 1,0210 1,0210 

24/10/2017 BIPEA Grenadine Syrup Maio 2016 1,3125 1,3132 
25/10/2017 BIPEA Grenadine Syrup Maio 2016 1,3125 1,3132 

26/10/2017 BIPEA Grenadine Syrup Maio 2016 1,3125 1,3134 

27/10/2017 BIPEA Grenadine Syrup Maio 2016 1,3121 1,3132 

30/10/2017 BIPEA Grenadine Syrup Maio 2016 1,3124 1,3135 

31/10/2017 BIPEA Grenadine Syrup Maio 2016 1,3121 1,3135 

25/10/2017 Panaché 1,0227 1,0227 

26/10/2017 Panaché 1,0227 1,0227 
27/10/2017 Panaché 1,0227 1,0227 

30/10/2017 Panaché 1,0227 1,0227 

31/10/2017 Panaché 1,0227 1,0227 

3/11/2017 Panaché 1,0226 1,0227 

25/10/2017 Vinagre 1,0122 1,0122 
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26/10/2017 Vinagre 1,0122 1,0122 
27/10/2017 Vinagre 1,0122 1,0122 

30/10/2017 Vinagre 1,0122 1,0122 

31/10/2017 Vinagre 1,0122 1,0123 

3/11/2017 Vinagre 1,0122 1,0122 

26/10/2017 Refrigerante 1,0019 1,0019 

27/10/2017 Refrigerante 1,0019 1,0019 

30/10/2017 Refrigerante 1,0019 1,0019 
31/10/2017 Refrigerante 1,0018 1,0019 

3/11/2017 Refrigerante 1,0018 1,0018 

6/11/2017 Refrigerante 1,0019 1,0018 

26/10/2017 BIPEA Cola Novembro 2016 1,0410 1,0410 

27/10/2017 BIPEA Cola Novembro 2016 1,0410 1,0410 

30/10/2017 BIPEA Cola Novembro 2016 1,0409 1,0410 

31/10/2017 BIPEA Cola Novembro 2016 1,0409 1,0410 
3/11/2017 BIPEA Cola Novembro 2016 1,0409 1,0410 

6/11/2017 BIPEA Cola Novembro 2016 1,0409 1,0410 

30/10/2017 BIPEA White Wine Março 2016 0,9928 0,9927 

31/10/2017 BIPEA White Wine Março 2016 0,9927 0,9927 

3/11/2017 BIPEA White Wine Março 2016 0,9928 0,9927 

6/11/2017 BIPEA White Wine Março 2016 0,9927 0,9927 

7/11/2017 BIPEA White Wine Março 2016 0,9927 0,9927 
8/11/2017 BIPEA White Wine Março 2016 0,9927 0,9927 

3/11/2017 Chá 0,9990 0,9990 

6/11/2017 Chá 0,9990 0,9990 

7/11/2017 Chá 0,9990 0,9990 

8/11/2017 Chá 0,9991 0,9991 

9/11/2017 Chá 0,9990 0,9990 

10/11/2017 Chá 0,9990 0,9990 
31/10/2017 Café 1,0046 1,0046 

3/11/2017 Café 1,0045 1,0046 

6/11/2017 Café 1,0045 1,0046 

7/11/2017 Café 1,0045 1,0045 

8/11/2017 Café 1,0046 1,0046 

9/11/2017 Café 1,0046 1,0046 

3/11/2017 Licor 1,0612 1,0614 
6/11/2017 Licor 1,0613 1,0614 

7/11/2017 Licor 1,0612 1,0614 

8/11/2017 Licor 1,0612 1,0614 

9/11/2017 Licor 1,0612 1,0614 

10/11/2017 Licor 1,0612 1,0614 

3/11/2017 BIPEA Extra Virgin Olive Oil Junho 2017 0,9112 0,9122 

6/11/2017 BIPEA Extra Virgin Olive Oil Junho 2017 0,9124 0,9122 
7/11/2017 BIPEA Extra Virgin Olive Oil Junho 2017 0,9122 0,9122 

8/11/2017 BIPEA Extra Virgin Olive Oil Junho 2017 0,9121 0,9122 

9/11/2017 BIPEA Extra Virgin Olive Oil Junho 2017 0,9122 0,9122 

10/11/2017 BIPEA Extra Virgin Olive Oil Junho 2017 0,9121 0,9121 

8/11/2017 Bebida de Soja 1,0490 1,0495 

9/11/2017 Bebida de Soja 1,0451 1,0458 

10/11/2017 Bebida de Soja 1,0491 1,0483 

13/11/2017 Bebida de Soja 1,0512 1,0515 
14/11/2017 Bebida de Soja 1,0521 1,0520 

15/11/2017 Bebida de Soja 1,0495 1,0494 

17/11/2017 Oléo Alimentar 0,9190 0,9191 

20/11/2017 Oléo Alimentar 0,9183 0,9185 

21/11/2017 Oléo Alimentar 0,9186 0,9189 

22/11/2017 Oléo Alimentar 0,9191 0,9185 

23/11/2017 Oléo Alimentar 0,9176 0,9166 
24/11/2017 Oléo Alimentar 0,9194 0,9186 
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20/11/2017 Nata 30% Matéria Gorda 0,9302 0,9402 
21/11/2017 Nata 30% Matéria Gorda 0,8815 0,8813 

22/11/2017 Nata 30% Matéria Gorda 0,8893 0,8882 

23/11/2017 Nata 30% Matéria Gorda 0,9533 0,9537 

24/11/2017 Nata 30% Matéria Gorda 0,9226 0,9216 

27/11/2017 Nata 30% Matéria Gorda 0,9234 0,9240 

21/11/2017 Leite de Côco 1,0071 1,0079 

22/11/2017 Leite de Côco 1,0071 1,0070 
23/11/2017 Leite de Côco 1,0077 1,0074 

24/11/2017 Leite de Côco 1,0062 1,0064 

27/11/2017 Leite de Côco 1,0042 1,0038 

28/11/2017 Leite de Côco 1,0031 1,0042 

 


