
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relatório de Estágio 

 
 
 

Clariana Ferraz Sampaio 
Mestrado em Bioquímica 
Departamento de Química e Bioquímica 
2018/2019 

 
Orientador 
Luís Ferreira Guido, Professor Auxiliar, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

Validação e 
Revalidação de 
Métodos na 
Análise de 
Açúcares em 
Farinhas 
 



 i 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 
Agradeço, primeiramente, aos meus pais por terem acreditado no meu potencial e por terem 

me dado a oportunidade de realizar um mestrado em Portugal. 

 

Ao Erick por sempre me apoiar em qualquer desafio que eu proponho, sem nem pensar duas 

vezes, e por sempre estar disposto a me ajudar quando preciso. 

 

À Laura Sousa, minha orientadora na Silliker, pela paciência e por sempre estar disponível 

para tirar dúvidas e para o que eu precisasse. 

 

Ao Professor Luís Guido, meu orientador na FCUP, por ter se disponibilizado a orientar este 

projeto e me ajudar a concluir mais uma etapa. Ao Professor Pedro Alexandrino e ao 

Professor Paulo Almeida pela atenção, por terem se disponibilizado e me ajudado a defender 

a tempo. 

 

Aos meus amigos e principalmente, amigos que são colegas de trabalho com os quais 

convivo todos os dias e acompanharam esta jornada. Um "obrigada" especial ao Jefferson 

por esclarecer algumas das minhas dúvidas e ser meu ouvinte. À Andreia, Eliana, Ana e 

todas as outras meninas do laboratório no qual estou pelo encorajamento, ajuda com o 

método e palavras de conforto.  

 

À Silliker Portugal por ter me recebido como estagiária e, logo depois, parte da equipa, o que 

permitiu que eu me aprofundasse nas técnicas estudadas ao longo do mestrado. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 ii 

 

RESUMO 

 
A indústria alimentar busca cada vez mais a inovação, desenvolvendo métodos mais 

robustas,  eficientes e de menos custos. As técnicas analíticas de separação são muito 

usadas na análise de alimentos, principalmente as baseadas na cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). Uma vez que a natureza do alimento demanda diferentes protocolos 

metodológicos, a validação do método em questão para determinada amostra é necessária 

para garantir a fiabilidade e reprodutibilidade dos resultados, como no caso dos açúcares. 

Tendo em vista que produtos farináceos possuem muitos aditivos, a determinação de 

açúcares pode ser desafiadora, logo, é necessário validar uma metodologia adequada a 

estes produtos de modo a obter resultados que sejam fiáveis. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi validar um método de preparação adequado para determinação de açúcares em 

farinhas. Quatro farinhas foram submetidas a seis protocolos diferentes, para os quais as 

variáveis estudadas foram a temperatura da água adicionada e o uso de uma estufa a 100 

°C e 200 °C. Foram realizados estudos de sensibilidade, limites de deteção e quantificação, 

linearidade, gama analítica, repetibilidade, precisão intermédia, gama analítica e exatidão. 

Também foram aplicados os testes de hipótese F, t e de Grubbs. Uma vez que não houve 

amostra suficiente para concluir os ensaios de precisão intermédia, ainda é necessário 

finalizar esta etapa. Os ensaios de repetibilidade e precisão intermédia mostraram-se 

satisfatórios, com um coeficiente de variação abaixo dos 13,6% e 13,2%, respetivamente. O 

estudo da exatidão também foi satisfatório pois os resultados encontram-se dentro do 

intervalo determinado pela FAPAS. O modelo foi considerado linear após o teste de RIKILT. 

Os limites de quantificação calculados foram menores do que o padrão de menor 

concentração; 1,422 g/kg para a maltose e 1,197 g/kg para açúcares totais. O protocolo de 

preparação mais bem sucedido é o que sugere uma preparação com água a 23°C sem o uso 

da estufa. No entanto, uma vez que não foi possível finalizar os ensaios de precisão 

intermédia e o protocolo ideal para a Farinha 4 é divergente, ainda são necessários mais 

estudos para que a validação seja concluída. 
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ABSTRACT 

 
The food industry is always in the search for innovation, developing more robust, efficient and 

less costly methods. Analytical separation techniques are being used in food analysis, mostly 

the ones based on high performance liquid chromatography (HPLC). Once the nature of the 

food product requires different methodologies, validation of the method in question for a 

particular matrix is necessary to assure reliability and reproducibility, as in the case of sugars. 

Knowing that flours may carry many additives, sugar determination can be challenging. 

Therefore, it is necessary that an appropriate methodology for these foodstuffs be validated 

so that the results can be well-founded. Thus, the objective of this report was to validate an 

adequate method for sugar determination in flours.. Four flours were subjected to six different 

protocols, in which the water temperature as well as the use of an oven at 100 °C and 200 °C 

were the studied variables. Analyses of sensitivity, detection and quantification limits, 

linearity, range, repeatabilty, intermediate precision and accuracy were conducted. 

Hypothesis testing was performed as well, including a F-Test, a t-Test and a Grubbs Test. 

Since there wasn't enough sample to conclude the intermediate precison assays, it has yet to 

be finalized. The repeatability and intermediate precision assays appeared to be satisfactory, 

with a variation coefficient below 13.6% and 13.2%, respectively. The study of accuracy was 

also satisfactory, as the results fell within the interval established by FAPAS. The model was 

considered to be linear after a RIKILT test was performed. Calculated quantification and 

detection limits were lower than the lowest concentration standard; 1.422 g/kg for maltose 

and 1.197 g/kg for total sugars. The most successful protocol of preparation is the one that 

suggests a preparation with water at 23°C without the use of an oven. However, once it 

wasn't possible to complete the intermediate precision assays and the ideal protocol for Flour 

4 is divergent, more studies are still necessary to conclude the validation. 
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1. Introdução 
 

1.1.Indústria alimentar e a Silliker Portugal, S.A. 

 
A indústria alimentar é um complexo conjunto de atividades que abrange várias áreas 

associadas aos alimentos consumidos pela população mundial, que incluem a agricultura, 

processamento, distribuição, investigação e desenvolvimento e regulação (Stellman, 1998). 

A indústria constantemente investe em inovação tecnológica e no desenvolvimento de 

métodos mais robustos, mais eficientes e menos custosos, de modo a sempre satisfazer as 

exigências do consumidor, da legislação e dos profissionais da saúde (Mettler, 1986). 

 

Investigações realizadas em indústrias, universidades ou agências governamentais 

requerem a determinação das características do alimento tais como composição química, 

propriedades físicas e sensoriais (inclusive de ingredientes crus) durante o seu 

desenvolvimento, a sua produção e após o seu lançamento no mercado, para assegurarem 

a segurança e qualidade do produto (Nielsen, 2010).  

 

A Silliker Portugal, S.A. é uma empresa maioritariamente ligada ao setor agro-alimentar, 

tendo surgido em 1992 em Vila Nova de Gaia inicialmente como EGI (Sociedade de 

Engenharia e Gestão da Qualidade, Ltda). Em 2008, a norte-americana Silliker adquire a 

EGI, tornando-se Silliker Portugal, S.A. e passando a fazer parte de um dos maiores grupos 

mundiais na prestação de serviços da área de qualidade e segurança alimentar. Em 2014, a 

Silliker Portugal, S.A. começou a apresentar-se como Mérieux NutriSciences e o seu maior 

objetivo é proteger a saúde dos consumidores ao oferecer uma vasta gama de serviços 

analíticos para empresas de diversas áreas como a alimentar, ambiental, agroquímica, 

farmacêutica, de bens de consumo e cosmética. Diversas matrizes alimentares são 

analisadas, nomeadamente laticínios, bebidas, frutas e vegetais, pescado, alimentação 

animal, cereais e grãos, e carnes. Adicionalmente, disponibiliza serviços de análise 

sensorial, auditorias, formações e consultorias para outras empresas do setor alimentar e 

nutricional. Dentre os serviços analíticos oferecidos, está a validação de métodos qualitativos 

e quantitativos que visam garantir a qualidade dos resultados analíticos e ampliar a 

aplicabilidade de um método para uma nova matriz.  
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1.2. Metodologias Analíticas 

 
A escolha do método analítico depende da natureza da matriz e do objetivo da análise, 

assim como a exatidão, precisão, custo e velocidade de tal método. Portanto, o sucesso de 

qualquer método encontra-se na seleção da matriz, preparação da amostra, realização dos 

cálculos adequados e interpretação dos resultados (Nielsen, 2010).  
 
Antes do avanço dos métodos instrumentais, as análises eram feitas por química clássica, 

pela qual os ensaios são realizados através da observação na bancada do analista sem a 

utilização de instrumentos analíticos. Porém, devido a alta demanda industrial e ao 

desenvolvimento de métodos automatizados, a utilização de análises instrumentais tem 

possibilitado maior precisão, rapidez, limites de deteção e o aumento da possibilidade de 

matrizes a serem analisadas (Cifuentes, 2012). 
 

Tradicionalmente, técnicas analíticas são classificadas consoante os seus princípios de 

funcionamento, como por exemplo técnicas espectroscópicas (absorção atómica, por 

exemplo), eletroquímicas (bionsensores, por exemplo), e de separação (cromatografia 

líquida de alta eficiência – HPLC, por exemplo). As técnicas de separação são muito usadas 

na análise de alimentos, principalmente as baseadas na cromatografia líquida (Kucharska, 

Grabka, 2010; Onal, 2011) por possibilitar a deteção simultânea de vários analitos 

rapidamente com alta sensibilidade e sem necessidade de derivatização (Weiß, Alt, 2017). A 

cromatografia líquida é baseada na interação de diferentes analitos, presentes na amostra, 

com uma fase estacionária, presente na coluna cromatográfica. Esses são carregados ao 

longo da coluna cromatográfica por uma solução (fase móvel) que ao possuir afinidade com 

o material pré-existente no interior da coluna (fase estacionária), fica retido em seu interior. 

Desta forma, analitos com propriedades diferentes terão afinidades diferentes pela fase 

estacionária e serão eluídos da coluna cromatográfica em diferentes tempos (tempo de 

retenção) (Alonso et al, 2015). 

 

Métodos de deteção capturam um sinal relativo à concentração e propriedades químicas e 

físicas dos analitos (Snyder et al, 2010). Para obter dados exatos, é necessário escolher um 

detetor adequado consoante a fase móvel e os compostos que se deseja analisar. Para  
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realizar análises em açúcares através da cromatografia líquida, alguns detetores podem ser 

utilizados como o detetor de UV-Vis, de fluorescência, eletroquímico e de índice de refração 

(RID) (Solomons, 1980; Baranenko et al, 2014). Alguns desses detetores são usados para 

determinação de açúcares que absorvem radiação nos comprimentos de onda de 190 a 195 

nm ou em componentes que emitem fluorescência. Porém, uma vez que açúcares não 

emitem fluorescência, o RID é o mais utilizado, além de ser um detetor simples e de menor 

custo (De Goeij, 2013). Esse detetor baseia-se na medição da refração devido à presença de 

determinadas moléculas na fase móvel. Portanto, quanto maior a diferença entre os índices 

de refração da fase móvel e da amostra, maior o sinal; similarmente, se os índices de 

refração forem iguais, nada será detetado (Yan, 2014). 

 

1.3. Carboidratos 

 
Carboidratos são produtos naturais abundantes produzidos, principalmente, por plantas 

através da fotossíntese; também constituem grande parte de sistemas biológicos e são 

utilizados como alimento por seres humanos e outros animais, sendo a principal fonte 

energética para a maioria das células animais e vegetais, na forma de glicogénio e amido, 

respetivamente (Ron, 2009). A classificação dos carboidratos baseia-se em sua estrutura: 

simples (possuem apenas carboidratos em sua composição) e complexos (capazes de 

formar ligações com lípidos, proteínas, entre outros) (Sznaidman et al, 1999). Os 

carboidratos simples, também conhecidos como sacáridos, são subdivididos em 

monossacáridos, oligossacáridos e polissacáridos. Os monossacáridos não podem ser 

hidrolisados em moléculas menores; os oligossacáridos são constituidos por 2 (dissacáridos) 

até 10 monossacáridos ligados por ligações glicosídicas que podem ser hidrolisadas; e 

polissacáridos são polímeros que possuem mais de 10 monossacáridos (Kennedy, White, 

1983). Os monossacáridos e dissacáridos, são os carboidratos usualmente chamados de 

"açúcares", os quais a glucose, frutose, sacarose, maltose e lactose são os 

comumentemente adquiridos pela dieta (Cummings et al, 1997).  

 

Um açúcar também pode ser classificado como redutor ou não-redutor. Os redutores são a 

frutose, glucose, maltose e lactose pois possuem um grupo aldeído ou cetona (neste caso, 

deverão ocorrer tautomerizações para formar um grupo aldeído). Estes açúcares redutores  
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servem como substrato para a reação de Maillard, gerando produtos que adicionam aroma e 

sabor ao alimento (Rizzi, 1997). Nos açúcares não-redutores, os grupos de natureza 

redutora dos monómeros participam da ligação glicosídica, como é o caso da sacarose, que 

é formada pela ligação entre o grupo aldeído da molécula de glucose e a cetona da frutose 

(Demiate et al, 2002). Industrialmente, os açúcares desempenham várias funções como 

deixar o alimento mais agradável ao paladar, prolongar a sua preservação, inibir o 

crescimento microbiano e acentuar o gosto e textura. Portanto, a determinação qualitativa e 

quantitativa dos açúcares através de cromatografia líquida tem sido realizada e revisada por 

vários autores, maioritariamente nos últimos anos (Eliasson, 2006; Montero et al, 2004; 

Nollet, 2000). Atualmente, os ensaios em carboidratos são essenciais para o controlo da 

qualidade de alimentos e bebidas, principalmente em produtos dietéticos; para monitorar as 

informações contidas no rótulo; para determinar a possível quantidade de álcool resultante 

da fermentação em vinhos; e para verificar a autenticidade e origem do mel através da 

quantidade de glucose e frutose nele presentes (EEC Council Directive, 2001). 

Adicionalmente, o conhecimento dos níveis de açúcares nos alimentos expande cada vez 

mais as opções nutricionais de forma a criar estratégias mais saudáveis para a dieta humana 

(Muir et al, 2009). 

 

1.3.1 Monossacáridos 
 

1.3.1.1. Frutose 
 

A frutose está naturalmente presente em frutas, vegetais e mel, acompanhada por outros 

açúcares como a glucose e a sacarose, que é resultado de uma ligação covalente entre a 

glucose e a frutose. É encontrada como um componente de adoçantes em bebidas e 

alimentos processados para acentuar o gosto e palatabilidade, também na forma de 

sacarose, sendo esta a fonte alimentar primária de frutose (Keim et al, 2016). 

 

1.3.1.2. Glucose 
 

A glucose é o açúcar mais abundante em alimentos, seja como base para polímeros ou 

formando ligações com outros monossacáridos, o que resulta em lactose e sacarose. É  
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produzido principalmente por organismos fotossintéticos durante a fotossíntese, e 

armazenado como amido e amilopectina, e em animais como glicogénio (Harvard T.H. Chan 

School of Public Health). É industrialmente produzida a partir do amido, como resultado da 

ação enzimática da glucose amilase ou a partir do uso de ácidos (Fellows, 2016). Muito 

utilizada na produção de frutose e em alimentos e bebidas que contenham especialmente 

glucose, as suas principais funções são adocicar, aumentar o volume e criar uma textura 

mais macia.  

 

1.3.2. Dissacáridos 
 

1.3.2.1.Lactose 

 

A lactose é composta por uma molécula de galactose e uma de glucose, sendo um dos 

componentes principais do leite animal. Age como um transportador de energia no leite e a 

lactose produzida industrialmente é largamente utilizada em vários alimentos, e, inclusive, na 

indústria farmacêutica na produção de comprimidos (Westhoff et al, 2014). É produzida a 

partir do soro do leite resultante da produção de queijo e caseína, cristalizando a solução do 

soro concentrado. É usada na fórmula infantil, na qual a adição de lactose é necessária para 

adaptar o leite bovino ao leite humano, bolos, bolachas, chocolates, sopas, caramelos, 

molhos e, com os devidos cuidados, pode ser usada também como açúcar de confeiteiro. 

Devido ao seu menor poder adoçante e capacidade de acentuar o sabor, o seu uso nestes 

alimentos é vantajoso por dar-lhes um sabor menos doce e uma textura mais agradável 

(Johnson, Conforti, 2003). 

 

1.3.2.2. Maltose 
 

A maltose é formada por duas moléculas de glucose e é encontrada livre em cereais, pães, 

vegetais e frutas, mas também pode ser encontrado como produto da hidrólise de amiloses e 

amido em vários alimentos. Inclusive, na produção de cerveja, a quantidade de maltose livre 

é aumentada através da produção de malte, sendo resultado de um processo onde amilases 

convertem amido em maltose. De fato, a maltose é um dos principais dissacáridos presentes 

na cerveja, consistindo em cerca de 14% dos carboidratos totais. Farinhas feitas de milho,  
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trigo, e seus derivados, também possuem altas quantidades deste açúcar (Gaspar et al, 

2012). 

 

1.3.2.3. Sacarose 
 

A sacarose é um açúcar não-redutor proveniente da ligação covalente entre uma molécula 

de glucose e uma molécula de frutose; encontrada naturalmente em muitas plantas, 

principalmente nas raízes, frutos maduros e néctares, é utilizada como fonte de energia 

(Lunn, 2008). Muitos mamíferos, aves e insetos alimentam-se da sacarose nas plantas, 

sendo as mais exploradas plantações da cana de açúcar e da beterraba, nas quais a 

sacarose pode corresponder de 12% a 20% do peso seco da planta (Lunn, 2008). No 

entanto, na indústria, tem sido muito utilizada como açúcar refinado e consumida em 

diversos tipos de alimentos processados como um agente adocicante, estimulando o 

consumo até na ausência de fome (Stick, Williams, 2009). 

 

 

1.4. Matriz: Farinhas 

 
A farinha é um produto rico em amido derivado da moagem da parte comestível de vegetais, 

como o trigo, a raiz de mandioca, aveia e o milho, sendo um ingrediente fundamental para a 

produção de pães (Dias e Leonel, 2006). Pães e produtos similares são grandes fontes 

nutricionais atualmente, sendo a plantação de trigo a mais importante no mundo. A 

população europeia obtem aproximadamente metade dos carboidratos e um terço das 

proteínas necessárias na dieta através do consumo de pão (Uhlig, 1998).  

 

É estimado que o pão tenha surgido há cerca de 10 mil anos, assim como o cultivo do trigo, 

na Mesopotâmia. No entanto, os primeiros pães eram o resultado de uma mistura seca, dura 

e amarga. Ao longo da história da produção de pães, um fator importante foi o uso de 

enzimas. Especula-se que os egípcios foram os primeiros a usar a fermentação na produção 

de pães, dando ao pão o aspecto conhecido atualmente. O modo mais comum de acelerar o 

processo de fermentação era aproveitar parte da massa preparada no dia anterior e juntá-la 

à massa recém preparada (Tannahill, 1973). No Egito Antigo, as enzimas já eram muito  



FCUP 
Validação e Revalidação de Métodos na Análise de Açúcares em Farinhas 

8 
 

 

 

 

presentes nas farinhas, apesar dos seus mecanismos não serem conhecidos. A partir do 

século XX, as enzimas começaram a ser utilizadas como um aprimorador de farinhas (Aehle, 

2004). Entre as várias enzimas utilizadas, a mais conhecida é a amilase, que transforma o 

amido em maltose. Além de enzimas, as leveduras também são utilizadas nas farinhas como 

fermento, onde convertem a maltose resultante da reação enzimática em dióxido de carbono 

(Kaplan, Guy, 2004). O resultado é a expansão da massa devido as bolhas de dióxido de 

carbono no produto, dando uma textura esponjosa e macia (Silberstein, 1961). Agentes 

químicos como a cisteína e bromato de potássio produzem os mesmos resultados 

vantajosos, porém como atualmente os consumidores têm optado por ingredientes mais 

naturais, a indústria tem favorecido o uso de catalisadores biológicos. 

Normalmente, os açúcares encontrados nas farinhas e nos pães em geral são derivados de 

três fontes: açúcares presentes nas farinhas originalmente, açúcares resultantes da ação de 

enzimas ou fermento, e os açúcares adicionados. Tendo em vista que produtos farináceos 

possuem muitos aditivos, a determinação de açúcares pode ser desafiadora, uma vez que a 

presença de enzimas e leveduras podem levar a um aumento na quantificação de açúcares 

presentes e, consequentemente, resultados falsos. Portanto, é necessário que a amostra 

seja submetida a testes e ensaios específicos de validação para que um método seja 

considerado adequado e os seus resultados produzidos sejam considerados verdadeiros.  
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                                                                                    II. VALIDAÇÃO 
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2. Validação 
 
A validação do método em questão para determinado tipo de amostra é necessária para 

garantir a fiabilidade dos resultados (Nielsen, 2010). Frequentemente, um método de ensaio 

que contém manipulações susceptíveis de erros, sistemáticos ou aleatórios, pode acusar 

resultados com alterações signficativas. Portanto, é indispensável que laboratórios tenham 

critérios bem definidos para que, através da validação, os métodos executados apresentem 

resultados adequados e credíveis. 

 

Os requisitos mínimos de uma validação dependem do tipo de método a ser empregue; 

porém análises quantitativas geralmente abrangem o conhecimento dos parâmetros a seguir: 

sensibilidade, limiares analíticos, linearidade, gama analítica, precisão e exatidão (Guia 

RELACRE, 2000). 

 

2.1. Sensibilidade 

 
A sensibilidade é definida como o quociente entre o acréscimo do valor lido (∆L) e a variação 

da concentração (∆C) correspondente ao acréscimo em um determinado método, tendo 

então a capacidade de diferenciar as mínimas diferenças na concentração do analito. A 

sensibilidade corresponde a derivada de primeira ordem da curva de calibração nessa zona 

de concentração. Se a curva de concentração for linear, proporcionalmente a sensibilidade 

será constante ao longo de toda a gama de trabalho, assim como equivalente ao declive da 

reta de calibração (Guia RELACRE, 2000). 

 

Sensibilidade = 
∆L
∆C

                           

 

 

2.2. Limiares analíticos 

 
Constituídos pelos Limites de Deteção (LD) e Limites de Quantificação (LQ), são estimados 

a partir da incerteza da quantificação do analito, incerteza de parâmetros da reta de  

Eq. 1 
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calibração e na dispersão dos valores em relação à reta de calibração. A determinação 

desses limites é essencial pois tratam-se dos limites inferiores das concentrações que o 

método é capaz de alcançar (IPAC, 2011). 

 

2.2.1. Limites de deteção  
 

Também denominado como a concentração mínima distinguível de uma amostra com a 

mesma matriz, mas sem o analito, é definido como o teor mínimo no qual a presença do 

analito é detetada com uma certeza de, normalmente, 95%. Portanto, com uma leitura 

inferior ao LD não é possível determinar se o analito está ausente na amostra; é afirmado 

que, com a probabilidade definida, a concentração do analito será inferior a um determinado 

valor (Pereira, 2016). A equação 2 estabelece o valor do limite de deteção, onde Sy/x 

corresponde ao desvio padrão residual da curva de calibração; e b é o declive da reta (Guia 

RELACRE, 2000). 

 

L.D. = 3,3.SY/x
b

 

 

2.2.2. Limites de quantificação 
 

Definido como a menor concentração na qual é possível quantificar o analito com uma certa 

precisão e exatidão, ou seja, corresponde ao padrão de calibração de menor concentração. 

Após determinar o LQ, é preciso recorrer a padrões internos em condições de precisão 

intermédia de modo que as suas concentrações sejam próximas ou iguais às do LQ para 

verificar se a exatidão e precisão obtidas são satisfatórias. A equação 3 estabelece o valor 

do limite de quantificação, onde Sy/x  corresponde ao desvio padrão residual da curva de 

calibração; e b é o declive da reta (Guia RELACRE, 2000). 

 

L.Q. = 10.SY/x
b

 

 

Eq. 2 

Eq. 3 
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2.3. Linearidade 

 

É a capacidade do método analítico de gerar um sinal diretamente proporcional à 

concentração do analito dentro do intervalo da gama de trabalho. É necessário traçar uma 

reta de calibração com no mínimo 5 pontos, excluindo o ponto zero, para não produzir erros 

associados. A linearidade pode ser verificada através da visualização do gráfico da reta de 

calibração e do valor do coeficiente de correlação linear resultante, que deve ser maior que 

0,995, assim como através do teste RIKILT, a partir do qual a linearidade de cada ponto da 

reta é analisada (Fernandes, 2016). A equação 4 determina o sinal instrumental y da reta de 

calibração, onde a corresponde ao declive da reta, x à concentração do analito, e b 

corresponde à interseção da reta com o eixo y (Guia RELACRE, 2000). 

 
y = ax + b 

 

É também necessário determinar a razão entre o sinal instrumental yi e a concentração do 

padrão para cada ponto da reta xi e a média das razões obtidas (yi/xi)m. Em seguida, a 

percentagem da linearidade para cada ponto é calculada e, de modo que o método seja 

considerado linear, o valor da média deverá ser considerado como 100% (linearidade 

perfeita) e cada ponto da reta deverá estar entre 90% e 110%. Caso haja algum ponto fora 

do intervalo indicado, este deverá ser descartado e o teste RIKILT deverá ser aplicado 

novamente à gama reduzida, até que os requisitos estabelecidos sejam verificados 

(Fernandes, 2016). A equação 5 representa a equação a ser utilizada. 

 

(yi/xi)
(yi/xi)m

 x 100% 

 

	

2.4. Gama analítica 

 
Corresponde ao intervalo de concentrações a partir do qual é possível determinar o analito 

com boa linearidade, precisão e exatidão. A abrangência de toda a gama de concentração  

Eq. 4 

Eq. 5 
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das amostras deverá ser considerada, sendo recomendado que a concentração mais 

frequente das amostras caia sobre o centro da gama analítica (Martins, 2016). 

 

2.5. Precisão 

 
É utilizada para avaliar a dispersão de resultados obtidos em ensaios independentes usando 

a mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões em condições definidas. É possível 

verificar se o método é capaz de repetir e reproduzir os resultados obtidos em análises feitas 

sobre a mesma amostra ou padrão. A dispersão é avaliada através da repetibilidade e 

reprodutibilidade, onde entre ambas há uma situação intermédia denominada precisão 

intermédia (Guia RELACRE, 2000).  

 

2.5.1. Repetibilidade 
 

Avalia a precisão de um método realizado em uma série de uma mesma amostra sob as 

mesmas condições como mesmo laboratório, equipamento, analista, e reagentes, em curtos 

intervalos de tempo. O limite de repetibilidade é o valor máximo admissível para a diferença 

entre dois ensaios, determinada para o nível de confiança de 95%. A estimativa Sr
2 de um 

método pode ser determinada através da média ponderada das estimativas das variações de 

w séries de análises estudadas nas condições de repetibilidade. Deste modo, a variância 

associada à repetibilidade do método de ensaio, para cada nível i de concentração é:  

 

Sri
2 =

 nwi - 1  .  Swi
2p

w=1

(nwi 
p
w=1 - 1)

 

 

onde Sri
2 corresponde à variância de repetibilidade associada aos resultados considerados, 

para cada Laboratório; Swi
2  é a variância associada aos resultados de cada Laboratório; (nwi - 

1) corresponde aos graus de liberade da série; p é o número de Laboratórios participantes. 

Sendo o nível de confiança 95%, o limite de repetibilidade r é determinado utilizando a 

equação 7,  

 

Eq. 6 

Eq. 7 
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r = t . 2 . Sri = 1,96 . 2 . Sri 

 

onde Sri  é o desvio-padrão de repetibilidade associada aos resultados considerados, ou seja,  

 

r = 2,8 . Sri
2 

 

Deve-se, também, considerar 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 x, como na equação 9: 

%CVr = 100 x 
Sri
x

 
 
 

Adicionalmente, deve-se verificar o afastamento ou resultados discrepantes das medições, 

sendo necessário utilizar o Teste de Grubbs, onde xs é o valor suspeito, o valor médio é 𝑥, e 

s é o desvio-padrão. Para n graus de liberdade para um nível de confiança de 99%, o 

Gcalculado deve ser menor do que o Gtabelado para que o valor suspeito não seja considerado 

aberrante em relação ao conjunto de dados considerados (Guia RELACRE, 2000). 

 

Gcalculado = xs - x
s

 
 

 

2.5.2. Precisão intermédia 
 

Precisão estimada sobre a mesma amostra utilizando a mesma metodologia e o mesmo 

laboratório, porém com uma ou mais condições alteradas, como intervalo temporal, analistas 

e diferentes equipamentos. 

 

Para que a precisão intermédia seja quantificada, é necessário que várias medições sobre a 

mesma amostras sejam realizadas. Os cálculos são realizados de acordo com as cartas de 

controlo de amplitudes, uma vez que se deve considerar as variações aleatórias dos 

parâmetros experimentais não controlados, resultantes das diferentes condições. A equação  

Eq. 8 

Eq. 9 

Eq. 10 
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11 determina a precisão intermédia, onde Sprecisão é o desvio padrão relativo da precisão 

intermédia; n é o número de réplicas; t é o número de amostras ensaiadas; yj é a média  

 

aritmética dos resultados de n ensaios realizados sobre o padrão j; j é o número da amostra 

(que vai de 1 a t); k é o número do resultado obtido para a amostra j (que vai de 1 a n); yjk é o 

resultado individual k para a amostra j de 1 a t (Guia RELACRE, 2000). 

 

Sprecisão = 
(yjk-yi)

n
k=i

t
j=1

2

t(n-1)
 

 
Quando n = 2, a equação correspondente é: 

 

            Sprecisão = 1
2 . t

 . (yj1- yj2)
2t

j=1  

 
 onde yj1 é o primeiro resultado da amostra j; yj2 é o segundo resultado da amostra j. 
 

 

2.6. Exatidão 

 
É a concordância entre o resultado de um ensaio e um valor de referência tido como 

verdadeiro, sendo normalmente utilizados materiais de referência certificados, ensaios 

interlaboratoriais e testes comparativos (Guia RELACRE, 2000). 

 

2.6.1. Material de referência 
 

O material de referência é útil para promover o controlo da qualidade pois é uma ferramenta 

de controlo interno de um laboratório assim como são úteis durante o treino de um analista. 

Esse material é fornecido pela FAPAS, uma empresa responsável por prover matrizes  

Eq. 11 

Eq. 12 
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alimentares certificadas desde 1990. A reprodutibilidade dos resultados dessas matrizes é 

elaborada após um rigoroso controlo que consiste no consenso dos laboratórios do grupo, 

utilizando diferentes métodos analíticos. Por norma, o material de referência possui um 

relatório técnico correspondente que fornece informações sobre a matriz, a gama de 

concentração e o valor médio medido (Guia RELACRE, 2000).  

 

 

2.7. Objetivo 

 
O objetivo deste relatório foi estudar possíveis diferenças na quantidade de açúcares em 

farinhas causadas pela temperatura da água e o uso de estufa em protocolos de preparação 

de amostras para posterior quantificação utilizando a técnica de HPLC, e validar um método 

de preparação adequado para determinação de açúcares em farinhas. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 
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3. Material e Métodos 
 

3.1. Reagentes 

 
• Acetonitrilo - Honeywell (99,9%) 

• Água desionizada  

• Ferrocianeto II de potássio - VWR Chemicals 

• Frutose - Sigma-Aldrich (99%) 

• Glucose - Sigma-Aldrich (99%) 

• Lactose monohidratada - Sigma-Aldrich (99%) 

• Maltose monohidratada - Sigma-Aldrich (99%) 

• Sacarose - Sigma-Aldrich (99%) 

• Sulfato de zinco - WWR Chemicals 

 

3.2. Equipamentos 

 
• Balança analítica - Sartorius 

• Banho de ultrassom - VWR 

• Estufa - MMM Group 

• Placa de agitação magnética - Thermo SCIENTIFIC 

• Sistema HPLC com sistema de injeção automático, bomba isocrática e detetor de índice 

de refração - Agilent Technologies 

• Vortex - Velp Scientifica 

 

3.3. Material 

 
• Agitador magnético 

• Balões volumétricos 

• Cafeteira elétrica - Philips 

• Coluna cromatográfica para determinação de carboidratos que permita a separação dos 

monossacáridos e dissacáridos - Thermo SCIENTIFIC 
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• Copos de plástico com tampa 

• Filtros de papel - VWR 0,45 µm 

• Gobelé de plástico 

• Micropipeta - Eppendorf  

• Pipetas graduadas 

• Pipetas volumétricas 

• Proveta de vidro 

• Vareta de vidro 

• Vials 1,5 ml - VWR 

 

3.4. Soluções 

 

3.4.1. Padrões e reta de calibração 
 
Para preparar uma solução padrão com todos os açúcares analisados (frutose, glucose, 

sacarose, maltose e lactose), pesou-se cerca de 11,5 g de cada açúcar em um balão 

volumétrico de 250 ml de modo que a concentração final de cada um fosse 45 g/l. Os 

açúcares foram dissolvidos em água desionizada com o auxílio de um banho de ultrassom e 

então aferiu-se o volume do balão com água desionizada. Em seguida, foram preparados os 

padrões com diferentes concentrações para serem usados na reta de calibração, como 

apresentado na Tabela 1: 

 
Tabela 1: Volume e concentração de cada padrão usado na reta de calibração 

Padrão 
Solução inicial 

(g/l) 

Volume inicial 

(ml) 

Volume final 

(ml) 

Concentração 

(g/l) 

1 45 40 50 36 

2 45 30 50 27 

3 45 20 50 18 

4 45 25 100 11,3 

5 45 15 100 6,8 

6 45 10 100 4,5 
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7 45 5 100 2,3 

8 45 3 100 1,4 

9 4,5 10 50 0,9 

10 4,5 10 100 0,45 

11 4,5 5 100 0,23 

12 4,5 2 100 0,09 

 

3.4.2. Soluções de Carrez I e Carrez II 
 
As soluções de Carrez são utilizadas para precipitar possíveis proteínas na amostra e 

clarificar a solução para que não haja interferências na análise. Para preparar a solução de 

Carrez I foram dissolvidos 15 g de ferrocianeto de potássio em água desionizada num balão 

volumétrico de 100 ml com o auxílio de um banho de ultrassom. Em seguida, aferiu-se o 

volume do balão com água desionizada. Para preparar a solução de Carrez II, foram 

dissolvidos 30 g de sulfato de zinco em água desionizada num balão volumétrico de 100 ml 

com o auxílio de um banho de ultrassom. Em seguida, aferiu-se o volume do balão com água 

desionizada. 

 

3.5. Procedimento de preparação de amostras 

3.5.1. Amostras 
 

Neste estudo, foram usadas quatro farinhas com propriedades distintas identificadas como 

Farinha 1, Farinha 2, Farinha 3 e Farinha 4. Como não foi possível ter acesso à lista de 

ingredientes, as suas características conhecidas são limitadas, sabendo-se apenas que: 

 

•  Farinha 1: Usada para confecionar pães sporty compostos, principalmente, por 

farinha de trigo integral, fibra de trigo, milho, sementes de trigo espelta, sementes de 

linhaça, trigo sarraceno, farinha de malte de cevada e levedura; 

• Farinha 2: Sem fermento; 

• Farinha 3: Usada no preparo de bolos de arroz. Sem informações sobre 

ingredientes; 
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• Farinha 4: Farinha de trigo e fermento químico (ortofosfato de cálcio e bicarbonato 

de sódio). 

 

3.5.2. Protocolo de preparação atual 
 
 
O protocolo a seguir encontra-se no procedimento relativo as análises físico-químicas 

(PAFQ) da Silliker e denominado "Determinação dos açúcares componentes. Método por 

cromatografia líquida de alta eficiência", identificado pela Silliker como PAFQ.084. 

 

As amostras foram submetidas a diferentes condições de preparação para verificar de que 

forma tais condições afetariam a quantificação dos açúcares. A metodologia atual utilizada 

na empresa para alimentos farináceos e massas cruas é: homogeneizar a amostra tirada da 

embalagem, transferir alguns gramas para um gobelé, levar à estufa a 100°C durante 2 

horas e então adicionar água a uma temperatura entre 50°C e 60°C. Com o auxílio de uma 

vareta de vidro, é necessário garantir que a água tenha alcançado o fundo do copo e que 

não haja grumos. Em seguida, levar o gobelé à placa de agitação magnética durante 30 

minutos para que a mistura esteja homogénea, sendo então transferida para um balão 

volumétrico. Adicionar solução de Carrez I e solução de Carrez II e agitar no vortex. Perfazer 

o volume do balão com água desionizada e filtrar a solução por um papel de filtro pregueado 

para um copo de plástico. Por fim, transferir o filtrado para um vial para injeção no HPLC, 

sendo necessário preparar a fase móvel, que é composta por acetonitrilo e água desionizada 

(3:1). 

 

3.5.3. Protocolo de preparação estudado 
 
Uma vez que o maior desafio da quantificação de açúcares em farinhas é consequência da 

presença de enzimas, foram realizados 6 protocolos diferentes, para os quais foram 

modificados a temperatura da água adicionada e o uso, ou não, de uma estufa a 100 °C e 

200 °C durante 2 horas antes da adição de água, como apresentado na Tabela 2. A hipótese 

é que a variação da temperatura da água resultaria em diferenças nos valores finais e o uso 

da estufa a 100°C degradaria as enzimas, diminuindo os valores finais. 
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Tabela 2: Condições de preparação verificadas no procedimento em estudo de preparação de análise de farinhas 

Água a 23°C sem estufa Água a 55°C sem estufa 

Água a 23°C com estufa a 100°C por 2 h Água a 55°C com estufa a 100°C por 2 h 

Água a 23°C com estufa a 200°C por 2 h Água a 55°C com estufa a 200°C por 2 h 

 

 

3.6. Sistema de HPLC 

 
O sistema de HPLC é composto por uma bomba isocrática de fluxo constante de 1 ml/min, 

com injeção automática de 20 µl e tempo de injeção de 18 minutos. A coluna utilizada é a 

Thermo SCIENTIFIC, APS-2 HYPERSIL 250 x 4,6 mm, que permite a separação dos 

monossacáridos e dissacáridos. O forno de colunas é regulável a 30 ± 5 °C e o sistema 

possui um detetor de índice de refração (RI). 

 

3.7. Estatística 

 
Após os resultados, foram realizados os testes de hipóteses de Grubbs para verificar a 

existência de outliers, o Teste F para comparar variâncias, e o Teste t para analisar se as 

diferenças nas médias eram significativas ou não. 
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4. Resultados 
 
Os resultados foram obtidos por meio da identificação dos picos produzidos pelas soluções 

de calibração e pelas amostras de interesse, pelo que cada açúcar componente possui um 

tempo de retenção diferente (Fig.1). Os tempos de retenção aproximados de cada açúcar 

são: 

 

• Frutose - 7 minutos 

• Glucose - 8 minutos 

• Sacarose - 10 minutos 

• Maltose - 12 minutos 

• Lactose - 13 minutos 

 

 

 
Fig. 1: Exemplo de um cromatograma de um padrão de concentração 6,8 g/l com os picos de cada açúcar identificados e seus 

tempos de retenção (em minutos). 

 

 

Os tempos de retenção podem variar em função da coluna, mas a identificação dos analitos 

nas amostras é sempre feita com base nos tempos de retenção dos padrões. Após a análise 

qualitativa (Anexos 1 - 6), o teor de cada açúcar foi calculado consoante os fatores de 

diluição, a quantidade de amostra que foi usada e o resultado da interpolação da altura de 

cada açúcar da amostra na reta de calibração, como visto na Equação 13a. No caso da 

maltose e lactose, ainda foi considerado o fator de conversão do açúcar na forma 

monohidratada para a forma anidra, como mostrado na Equação 13b. Uma vez que os 

elementos adicionais nas farinhas afetam apenas os valores de maltose dentre os açúcares 

identificados pelo método, somente foram analisados os resultados referentes aos açúcares 

totais e à maltose. 
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                    C = 
Ci x Vi x D

mi
 

 

                          C = 
Ci x Vi x D

mi
 x 0,95 

 

Onde Ci  corresponde à concentração (g/l) de cada açúcar na amostra determinada pela reta 

de calibração, mi é a massa da toma (g), Vi é o volume final da solução (ml), D é o fator de 

diluição, e 0,95 corresponde ao fator de conversão do açúcar da forma monohidratada para 

a forma anidra. 

 
 

 

Quando as amostras foram submetidas à temperatura de 200°C por 2 horas, foi logo 

verificado que todos os açúcares se degradam, portanto, nas condições onde as amostras 

foram preparadas com água a 23°C e estufa a 200°C por 2 horas, e água a 55°C e estufa a 

200°C por 2 horas, foram somente feitos duplicados, como apresentado na Tabela 3: 

 
 

Tabela 3: Resultados dos açúcares totais após utilização da estufa a 200°C durante 2 horas 

Preparação Farinha 1 Farinha 2 Farinha 3 Farinha 4 

Água a 23°C com estufa a 200°C  0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Água a 55°C com estufa a 200°C 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

 

 

4.1. Sensibilidade 

 
Uma vez que a curva de concentração é linear, a sensibilidade é constante ao longo de toda 

a gama de trabalho, portanto é equivalente ao declive da reta de calibração. A sensibilidade  

 

Eq. 13a 
 
 
 
Eq. 13b 
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relativa à maltose está representada na Tabela 4 e a relativa aos açúcares totais na Tabela 

5: 

 

 
Tabela 4: Valores da sensibilidade (declive) referentes à maltose em diferentes condições de preparação para cada farinha 

Farinha Preparação Equação 

Coeficiente de 

Correlação 

Linear 

Declive 

1 

Água 23°C com 

estufa 100°C y=4158x+884,49 0,9984 4158,0 

Água 23°C sem 

estufa y=3965,9x+1881,3 0,9971 3965,9 

Água 55°C com 

estufa 100°C y=4004,9x+1738,8 0,9971 4004,9 

Água 55°C sem 

estufa y=3913,5x+902,16 0,9978 3913,5 

2 

Água 23°C com 

estufa 100°C y=3799x+1559 0,9976 3799,0 

Água 23°C sem 

estufa y=3808,2x+1148,3 0,9981 3808,2 

Água 55°C com 

estufa 100°C y=4481,5x+659,02 0,9988 4481,5 

Água 55°C sem 

estufa y = 3985 + 2019,2 0,99601 3985,5 

3 

Água 23°C com 

estufa 100°C y=3803,1x+1469,1 0,9961 3803,1 

Água 23°C sem 

estufa y=3906,9x+1439,4 0,9983 3906,9 

Água 55°C com 

estufa 100°C y=4047,5x+450,18 0,9994 4047,5 

Água 55 C sem 

estufa y=3937,9x+2019,1 0,9970 3937,9 

4 

Água 23°C com 

estufa 100°C y=3959,6x+2141,6 0,9955 3959,6 

Água 23°C sem 

estufa y=3924,7x+2244 0,9959 3924,7 
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Água 55°C com 

estufa 100°C y=3812,8x+1847,9 0,9957 3812,8 

Água 55°C sem 

estufa y=3865,3x+1339,4 0,9977 3865,3 

 

 

 
Tabela 5: Valores da sensibilidade (declive) referentes aos açúcares totais em diferentes condições de preparação para cada 

farinha 

Farinha Preparação Equação 
Coeficiente de 

Correlação 
Linear 

Declive 

1 

Água 23°C com 
estufa 100°C y=5976,6x-473,92 0,99988 

 
5976,6 

Água 23°C sem 
estufa y=6371,5x-2760,5 0,99528 

 
6371,5 

Água 55°C com 
estufa 100°C y=6292,7x-1104,2 0,99786 

 
6292,7 

Água 55°C sem 
estufa y=6230,7x-81,4 

 
0,99798 

 
6230,7 

2 

Água 23°C com 
estufa 100°C y=6229,5x+170,6 0,99900 6229,5 

Água 23°C sem 
estufa y=6410,6x-1465,7 

 
0.99699 

 
6410,6 

Água 55°C com 
estufa 100°C y=5926,7x+472,11 

 
0.99968 

 
5926,7 

Água 55°C sem 
estufa y=6592,4x-65,114 

 
0.99987 

 
6592,4 

3 

Água 23°C com 
estufa 100°C y=6560,1x-1619,8 

 
0,99677 

 
6560,1 

Água 23°C sem 
estufa y=5948,9x+139,15 

 
0,99504 

 
5948,9 

Água 55°C com 
estufa 100°C y=6312,8x-48977 0,99896 

 
6312,8 

 
Água 55 C sem 

estufa y = 6595,5x + 155,77 0,99965 
 6595,5 

4 

Água 23°C com 
estufa 100°C y=5770,8x-1063,5 

 
0,99987 

 
5770,8 

Água 23°C sem 
estufa y=6310,1x+704,41 

 
0,99972 

 
6310,1 
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Água 55°C com 
estufa 100°C y=5985,5x-554,14 

 
0,99992 

 
5985,5 

Água 55°C sem 
estufa y=5880,5x-1757,7 

 
0,99656 

 
5880,5 

 

4.2. Limiares analíticos 

 

4.2.1 Limite de deteção 
 
O limite de deteção para a maltose foi calculado a partir da Equação 2 para cada condição e 

cada farinha e foi feita uma média total dos valores encontrados igual a 0,469 g/kg. O 

mesmo foi feito para os açúcares totais e o valor encontrado foi 0,395 g/kg. 

 

4.2.2 Limite de quantificação 
 
O limite de quantificação para a maltose foi calculado a partir da Equação 3 para cada 

condição e cada farinha e foi feita uma média total dos valores encontrados igual a 1,422 

g/kg. O mesmo foi feito para os açúcares totais e o valor encontrado foi 1,197 g/kg. 

 
 

4.3. Linearidade 

 

Para avaliar a linearidade, foi realizado o teste de RIKILT de acordo com a Equação 5 para 

os valores da maltose em cada farinha e em cada condição de preparação, apresentados 

nas Tabelas 6, 7, 8 e 9. 

 

 
Tabela 6: Avaliação da linearidade da reta de calibração da maltose da Farinha 1 em diferentes condições de preparação 

através do teste de RIKILT 

 

Farinha 1 Xi Yi Yi/Xi Média Yi/Xi 
% 

Água 23°C sem 
estufa 

0,09 435,094 4834,379 
4405,868 

110% 
0,23 1063,053 4621,969 105% 
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0,45 2009,792 4466,205 101% 
0,9 4117,221 4574,690 104% 
1,4 5918,703 4227,645 96% 
2,3 9845,351 4280,587 97% 
4,5 19883,583 4418,574 100% 
6,8 29722,282 4370,924 99% 

11,3 50170,875 4439,900 101% 
18 78996,351 4388,686 100% 
27 114254,367 4231,643 96% 
36 144547,517 4015,209 91% 

Água 23°C com 
estufa 100°C 

0,09 430,032 4778,128 

4361,924 

110% 
0,23 958,529 4167,517 96% 
0,45 1941,879 4315,286 99% 
0,9 4162,903 4625,448 106% 
1,4 5966,317 4261,655 98% 
2,3 9861,656 4287,677 98% 
4,5 19822,082 4404,907 101% 
6,8 29541,899 4344,397 100% 

11,3 49850,561 4411,554 101% 
18 79162,586 4397,921 101% 
27 115643,201 4283,082 98% 
36 146358,613 4065,517 93% 

 

Água 55°C sem 
estufa 

0,09 383,043 4256,038 

4149,291 

103% 
0,23 1016,784 4420,798 107% 
0,45 1913,680 4252,622 102% 
0,9 4081,249 4534,721 109% 
1,4 5282,453 3773,180 91% 
2,3 9263,513 4027,615 97% 
4,5 18756,583 4168,129 100% 
6,8 28172,531 4143,019 100% 

11,3 47399,718 4194,665 101% 
18 74909,787 4161,655 100% 
27 109263,602 4046,800 98% 
36 137241,031 3812,251 92% 

Água 55°C com 
estufa 100°C 

0,09 433,843 4820,476 

4377,770 

110% 
0,23 976,333 4244,928 97% 
0,45 1940,999 4313,331 99% 
0,9 4213,693 4681,881 107% 
1,4 5971,136 4265,097 97% 
2,3 9877,874 4294,728 98% 
4,5 19805,760 4401,280 101% 
6,8 29580,472 4350,069 99% 

11,3 49829,009 4409,647 101% 
18 79294,924 4405,274 101% 
27 115744,222 4286,823 98% 
36 146149,462 4059,707 93% 
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Tabela 7: Avaliação da linearidade da reta de calibração da maltose da Farinha 2 em diferentes condições de preparação 

através do teste de RIKILT 

 

Farinha 2 Xi Yi Yi/Xi Média Yi/Xi 
% 

Água 23°C sem 
estufa 

0,09 378,244 4202,710 

4053,166 

104% 
0,23 933,346 4058,025 100% 
0,45 1899,557 4221,237 104% 
0,9 3871,448 4301,609 106% 
1,4 5451,231 3893,736 96% 
2,3 8974,313 3901,875 96% 
4,5 17917,030 3981,562 98% 
6,8 27436,956 4034,847 100% 

11,3 45807,317 4053,745 100% 
18 73856,934 4103,163 101% 
27 108496,709 4018,397 99% 
36 139215,030 3867,084 95% 

Água 23°C com 
estufa 100°C 

0,09 352,361 3915,122 

4100,893 

95% 
0,23 1038,368 4514,641 110% 
0,45 1829,915 4066,478 99% 
0,9 3765,613 4184,014 102% 
1,4 5540,566 3957,547 97% 
2,3 9244,002 4019,131 98% 
4,5 18727,917 4161,759 101% 
6,8 28403,637 4177,005 102% 

11,3 47222,771 4179,006 102% 
18 74955,293 4164,183 102% 
27 108739,850 4027,402 98% 
36 138399,469 3844,430 94% 

Água 55°C sem 
estufa 

0,09 431,332 4792,578 

4564,183 

105% 
0,23 1000,657 4350,683 95% 
0,45 2127,471 4727,713 104% 
0,9 4404,478 4893,864 107% 
1,4 6360,131 4542,951 100% 
2,3 10476,464 4554,984 100% 
4,5 21052,594 4678,354 103% 
6,8 31166,220 4583,268 100% 

11,3 52250,005 4623,894 101% 
18 82450,559 4580,587 100% 
27 116895,658 4329,469 95% 
36 148026,504 4111,847 90% 

Água 55°C com 
estufa 100°C 

0,09 357,834 3975,933 

3945,441 

101% 
0,23 938,502 4080,443 103% 
0,45 1818,387 4040,860 102% 
0,9 3747,655 4164,061 106% 



FCUP 
Validação e Revalidação de Métodos na Análise de Açúcares em Farinhas 

31 

 

 

1,4 5395,774 3854,124 98% 
2,3 9029,169 3925,726 100% 
4,5 18031,297 4006,955 102% 
6,8 26778,690 3938,043 100% 

11,3 44979,697 3980,504 101% 
18 71487,289 3971,516 101% 
27 103060,004 3817,037 97% 
36 129243,315 3590,092 91% 

 
 
 
 
Tabela 8: Avaliação da linearidade da reta de calibração da maltose da Farinha 3 em diferentes condições de preparação 

através do teste de RIKILT 

 

Farinha 3 Xi Yi Yi/Xi Média Yi/Xi 
% 

Água 23°C sem 
estufa 

0,09 410,050 4556,109 

4246,329 

107% 
0,23 1029,913 4477,880 105% 
0,45 1915,615 4256,922 100% 
0,9 3972,208 4413,564 104% 
1,4 5705,002 4075,001 96% 
2,3 9543,523 4149,358 98% 
4,5 19195,639 4265,697 100% 
6,8 28911,447 4251,683 100% 

11,3 48673,702 4307,407 101% 
18 76681,890 4260,105 100% 
27 110493,215 4092,341 96% 
36 138595,607 3849,878 91% 

Água 23°C com 
estufa 100°C 

0,09 397,509 4416,767 

4070,224 

109% 
0,23 935,940 4069,306 100% 
0,45 1677,862 3728,581 92% 
0,9 3851,210 4279,122 105% 
1,4 5512,236 3937,312 97% 
2,3 9085,772 3950,336 97% 
4,5 18411,331 4091,407 101% 
6,8 27693,493 4072,572 100% 

11,3 46867,694 4147,584 102% 
18 74458,296 4136,572 102% 
27 110158,812 4079,956 100% 
36 141594,131 3933,170 97% 

Água 55°C sem 
estufa 

0,09 431,016 4789,061 

4405,322 

109% 
0,23 1044,189 4539,953 103% 
0,45 2013,231 4473,846 102% 
0,9 4188,201 4653,557 106% 
1,4 5867,791 4191,280 95% 
2,3 9921,920 4313,878 98% 
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4,5 20057,715 4457,270 101% 
6,8 30061,518 4420,811 100% 

11,3 50500,665 4469,085 101% 
18 79223,099 4401,283 100% 
27 113529,981 4204,814 95% 
36 142165,008 3949,028 90% 

Água 55°C com 
estufa 100°C 

0,09 410,547 4561,631 

4151,489 

110% 
0,23 905,317 3936,160 95% 
0,45 1879,195 4175,988 101% 
0,9 3867,878 4297,642 104% 
1,4 5631,096 4022,211 97% 
2,3 9302,179 4044,426 97% 
4,5 18693,757 4154,168 100% 
6,8 28079,664 4129,362 99% 

11,3 47468,911 4200,789 101% 
18 75401,342 4188,963 101% 
27 111064,283 4113,492 99% 
36 143749,407 3993,039 96% 

 
 
Tabela 9: Avaliação da linearidade da reta de calibração da maltose da Farinha 4 em diferentes condições de preparação 

através do teste de RIKILT 

 

Farinha 4 Xi Yi Yi/Xi Média Yi/Xi 
% 

Água 23°C sem 
estufa 

0,09 422,133 4690,362 

4434,310 

106% 
0,23 1106,105 4809,152 108% 
0,45 2021,939 4493,198 101% 
0,9 4213,168 4681,298 106% 
1,4 5846,801 4176,286 94% 
2,3 9962,705 4331,611 98% 
4,5 20167,371 4481,638 101% 
6,8 30065,430 4421,387 100% 

11,3 50663,251 4483,474 101% 
18 79591,830 4421,768 100% 
27 114460,047 4239,261 96% 
36 143362,292 3982,286 90% 

Água 23°C com 
estufa 100°C 

0,09 438,583 4873,148 

4417,740 

110% 
0,23 980,360 4262,433 96% 
0,45 1985,419 4412,042 100% 
0,9 4308,560 4787,289 108% 
1,4 6061,184 4329,417 98% 
2,3 9720,473 4226,293 96% 
4,5 20113,302 4469,623 101% 
6,8 29909,029 4398,387 100% 

11,3 50556,509 4474,027 101% 
18 79848,846 4436,047 100% 
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27 115735,278 4286,492 97% 
36 146076,664 4057,685 92% 

Água 55°C sem 
estufa 

0,09 396,340 4403,773 

4126,579 

107% 
0,23 944,845 4108,023 100% 
0,45 1836,862 4081,916 99% 
0,9 3906,971 4341,079 105% 
1,4 5362,793 3830,567 93% 
2,3 9335,261 4058,809 98% 
4,5 18698,631 4155,251 101% 
6,8 28214,475 4149,187 101% 

11,3 47350,041 4190,269 102% 
18 74971,674 4165,093 101% 
27 110663,138 4098,635 99% 
36 141708,554 3936,349 95% 

Água 55°C com 
estufa 100°C 

0,09 416,261 4625,127 

4199,417 

110% 
0,23 950,933 4134,490 98% 
0,45 1839,850 4088,556 97% 
0,9 4070,691 4522,990 108% 
1,4 5653,025 4037,875 96% 
2,3 9387,279 4081,426 97% 
4,5 18992,945 4220,655 101% 
6,8 28384,739 4174,226 99% 

11,3 47927,624 4241,383 101% 
18 76069,604 4226,089 101% 
27 111085,053 4114,261 98% 
36 141333,339 3925,926 93% 

 
 

A partir das tabelas apresentadas, é possível verificar que os pontos das retas de calibração 

das Farinhas 1, 2, 3 e 4 se encontram no intervalo entre 90% e 110%, aceitável pelo teste de 

RIKILT, confirmando a linearidade das funções. 

 

4.4. Gama analítica 

 
A gama analítica foi determinada a partir dos valores encontrados de açúcares totais e da 

maltose em cada farinha. Para os açúcares totais, a gama analítica da Farinha 1 encontra-se 

entre 14,1 e 23,3 g/kg; para a Farinha 2 entre 18,8 e 67,9 g/kg; para a Farinha 3 entre 522,0 

e 587,0 g/kg; e para a Farinha 4 entre 14,1 e 44,7 g/kg. Para a maltose, a gama analítica da 

Farinha 1 encontra-se entre 0,0 e 5,3 g/kg; para a Farinha 2 entre 14,1 e 62,7 g/kg; para a 

Farinha 3 entre 27,3 e 38,3 g/kg; e para a Farinha 4 entre 10,2 e 39,9 g/kg. 
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4.5. Precisão 

4.5.1. Repetibilidade 
 
O estudo da repetibilidade foi feito nas 4 farinhas ao serem realizados 8 ensaios no mesmo 

dia, pelo mesmo analista, no mesmo equipamento, utilizando as mesmas soluções. Os 

resultados obtidos nos ensaios para os açúcares totais, assim como a média, variância, 

desvio-padrão, limite de repetibilidade e limite de repetibilidade relativo encontram-se na 

Tabela 10 e a folha de cálculo utilizada está no Anexo 7a. Em seguida, foi realizado o teste 

de Grubbs, desenvolvido para verificar a presença de outliers nos ensaios e determinar se o  

conjunto de valores é aceitável ou não, como mostrado na Tabela 11 e no Anexo 7b. O 

mesmo foi feito para estudar os valores correspondentes à maltose nas amostras (Tabela 

13) e verificar se ocorriam discrepâncias nos valores através do teste de Grubbs (Tabela 14).
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(*) Valor retirado após Teste de Grubbs 

 
 

Farinha Preparação Ensaio 1 Ensaio 
2 

Ensaio 
3 

Ensaio 
4 

Ensaio 
5 

Ensaio 
6 

Ensaio 
7 

Ensaio 
8 Média Variância D.P. C.V. 

(%) L.R. L.R.R. 
(%) 

1 

Água 23°C com estufa 
100°C 20,800 20,200 20,100 20,700 19,500 19,900 19,300 20,400 20,113 0,284 0,533 2,650 1,492 7,420 

Água 23°C sem estufa 14,200 14,400 14,100 14,300 14,200 14,300 14,300 14,100 14,238 0,011 0,106 0,745 0,297 2,086 

Água 55°C com estufa 
100°C 23,300 23,300 21,300 21,600 22,100 22,500 21,300 -* 22,200 0,750 0,866 3,901 2,425 10,923 

Água 55°C sem estufa 20,200 21,800 22,800 21,400 20,500 21,500 20,600 22,400 21,400 0,860 0,927 4,334 2,597 12,134 

2 

Água 23°C com estufa 
100°C 19,000 19,200 19,300 19,200 19,100 19,300 18,800 18,900 19,100 0,034 0,185 0,969 0,519 2,714 

Água 23°C sem estufa 19,800 19,900 19,900 20,800 20,900 20,300 21,200 20,700 20,438 0,286 0,534 2,615 1,496 7,321 

Água 55°C com estufa 
100°C 63,300 59,200 61,000 57,200 55,400 67,900 63,900 64,500 61,550 17,169 4,143 6,732 11,602 18,849 

Água 55°C sem estufa 39,900 42,100 39,000 32,300 37,900 33,400 38,500 33,300 37,050 12,886 3,590 9,689 10,051 27,128 

3 

Água 23°C com estufa 
100°C 540,000 543,000 587,000 562,000 572,000 565,000 554,000 546,000 558,625 258,268 16,071 2,877 44,998 8,055 

Água 23°C sem estufa 525,000 526,000 522,000 530,000 532,000 529,000 524,000 529,000 527,125 11,554 3,399 0,645 9,517 1,806 
Água 55°C com estufa 

100°C 536,000 536,000 537,000 541,000 538,000 533,000 540,000 544,000 538,125 11,839 3,441 0,639 9,634 1,790 

Água 55°C sem estufa 530,000 535,000 533,000 538,000 529,000 541,000 539,000 540,000 535,625 21,125 4,596 0,858 12,869 2,403 

4 

Água 23°C com estufa 
100°C 17,100 17,400 17,200 16,500 16,800 15,800 15,600 16,100 16,563 0,454 0,674 4,069 1,887 11,392 

Água 23°C sem estufa 14,100 15,600 15,500 15,700 15,300 14,100 14,200 14,200 14,837 0,554 0,744 5,017 2,084 14,047 
Água 55°C com estufa 

100°C 44,700 37,200 33,800 38,600 42,900 39,500 37,400 35,600 38,713 13,121 3,622 9,357 10,143 26,200 

Água 55°C sem estufa 25,900 32,000 33,100 33,200 28,100 33,300 23,700 29,200 29,813 13,601 3,688 12,371 10,326 34,638 

Tabela 10: Valores da repetibilidade dos açúcares totais das 4 farinhas nas condições variáveis, em g/kg. D.P. corresponde ao desvio-padrão, C.V. ao coeficiente de 
variação, L.R. ao limite de repetibilidade, e L.R.R. ao limite de repetibilidade relativo 
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Farinha Preparação n Valor crítico 
1% 

Valor 
mínimo 

Gp Valor 
mínimo 

Teste ao valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Gp Valor 
máximo 

Teste ao valor 
máximo 

1 

Água 23°C com estufa 
100°C 8 2,274 19,300 1,524 Aceitável 20,800 1,290 Aceitável 

Água 23°C sem estufa 8 2,274 14,100 1,296 Aceitável 14,400 1,532 Aceitável 

Água 55°C com estufa 
100°C 8 2,274 21,300 0,473 Aceitável 43,100 2,460 Alerta 

Água 55°C sem estufa 8 2,274 20,200 1,294 Aceitável 22,800 1,510 Aceitável 

2 

Água 23°C com estufa 
100°C 8 2,274 18,800 1,620 Aceitável 19,300 1,080 Aceitável 

Água 23°C sem estufa 8 2,274 19,800 1,193 Aceitável 21,200 1,427 Aceitável 

Água 55°C com estufa 
100°C 8 2,274 55,400 1,484 Aceitável 67,900 1,533 Aceitável 

Água 55°C sem estufa 8 2,274 32,300 1,323 Aceitável 42,100 1,407 Aceitável 

3 

Água 23°C com estufa 
100°C 8 2,274 540,000 1,159 Aceitável 587,000 1,766 Aceitável 

Água 23°C sem estufa 8 2,274 522,000 1,508 Aceitável 532,000 1,434 Aceitável 
Água 55°C com estufa 

100°C 8 2,274 533,000 1,489 Aceitável 544,000 1,707 Aceitável 

Água 55°C sem estufa 8 2,274 529,000 1,441 Aceitável 541,000 1,169 Aceitável 

4 

Água 23°C com estufa 
100°C 8 2,274 15,600 1,428 Aceitável 17,400 1,243 Aceitável 

Água 23°C sem estufa 8 2,274 14,100 0,991 Aceitável 15,700 1,368 Aceitável 
Água 55°C com estufa 

100°C 8 2,274 33,800 1,356 Aceitável 44,700 1,653 Aceitável 

Água 55°C sem estufa 8 2,274 23,700 1,657 Aceitável 33,300 0,946 Aceitável 

Tabela 11: Teste de Grubbs aplicado a partir da repetibilidade dos açúcares totais das 4 farinhas nas condições variáveis 
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Todas as análises aos valores mínimos foram aceitáveis, ou seja, não houve valores 

discrepantes. Porém na análise de valores máximos foi verificado que na Farinha 1 houve 

um valor destoante na preparação da amostra com água a 55°C com estufa 100°C. Portanto, 

o valor em questão foi removido e o teste de Grubbs foi realizado novamente, verificando-se 

que todos os valores são aceitáveis (Tabela 12). 

 

 

Farinha Preparação n 
Valor 
crítico 

1% 
Valor 
mín 

Gp Valor 
mín 

Teste ao 
valor mín 

Valor 
máx 

Gp Valor 
máx 

Teste ao 
valor máx 

1 
Água 55°C 
com estufa 

100°C 
7 2,139 21,300 1,039 Aceitável      1,270         23,300                  Aceitável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 12: Teste de Grubbs refeito nos valores dos açúcares totais da Farinha 1 após remoção do outlier 
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Farinha Preparação Ensaio 
1 

Ensaio 
2 

Ensaio 
3 

Ensaio 
4 

Ensaio 
5 

Ensaio 
6 

Ensaio 
7 

Ensaio 
8 Média Variância D.P. C.V. 

(%) L.R. L.R.R.
(%) 

1 

Água 23°C com estufa 
100°C 2,600 2,100 2,300 2,300 2,200 2,200 2,100 2,200 2,250 0,026 0,160 7,127 0,449 19,956 

Água 23°C sem estufa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Água 55°C com estufa 

100°C 5,300 5,400 4,200 5,000 5,400 5,400 4,700 -* 5,057 0,213 0,461 9,123 1,292 25,545 

Água 55°C sem estufa 4,300 4,800 5,300 5,000 4,100 4,300 4,200 5,300 4,663 0,248 0,498 10,689 1,396 29,930 

2 

Água 23°C com estufa 
100°C 14,100 14,300 14,500 14,300 14,200 14,300 14,000 14,100 14,225 0,025 0,158 1,112 0,443 3,112 

Água 23°C sem estufa 14,900 14,700 15,200 15,700 16,100 15,400 16,200 15,800 15,500 0,297 0,545 3,517 1,526 9,847 

Água 55°C com estufa 
100°C 57,800 53,700 55,700 51,800 50,100 62,700 58,700 59,000 56,188 17,424 4,174 7,429 11,688 20,801 

Água 55°C sem estufa 35,200 37,400 34,300 27,600 33,700 28,700 33,900 28,700 32,438 12,971 3,602 11,103 10,084 31,089 

3 

Água 23°C com estufa 
100°C 27,800 27,100 27,100 28,100 27,000 26,300 27,400 29,200 27,500 0,766 0,875 3,182 2,450 8,910 

Água 23°C sem estufa 29,600 30,500 30,500 31,800 32,100 31,700 31,300 32,300 31,225 0,882 0,939 3,008 2,630 8,422 

Água 55°C com estufa 
100°C 34,500 35,600 31,800 37,100 35,000 34,700 36,600 34,200 34,938 2,646 1,627 4,656 4,554 13,035 

Água 55 C sem estufa 34,800 37,100 37,100 36,600 37,900 37,900 38,300 38,300 37,250 1,360 1,166 3,131 3,265 8,766 

4 

Água 23°C com estufa 
100°C 12,600 11,900 11,300 10,600 11,100 10,300 10,200 11,000 10,914 0,358 0,598 5,483 1,676 15,352 

Água 23°C sem estufa 10,400 12,100 11,900 12,200 11,700 10,500 10,500 10,500 11,225 0,665 0,816 7,265 2,283 20,342 

Água 55°C com estufa 
100°C 39,900 32,900 34,300 29,700 35,000 38,600 31,400 33,100 34,363 11,897 3,449 10,038 9,658 28,106 

Água 55°C sem estufa 22,100 28,400 29,400 28,700 24,900 29,100 20,000 25,500 26,013 12,413 3,523 13,544 9,865 37,924 

 
(*) Valor retirado após Teste de Grubbs

Tabela 13: Valores de repetibilidade da maltose das 4 farinhas nas condições variáveis, em g/kg. D.P. corresponde ao desvio-padrão, C.V. ao coeficiente de variação, L.R. 
ao limite de repetibilidade, e L.R.R. ao limite de repetibilidade relativo 
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Farinha Preparação n Valor crítico 
1% 

Valor 
mínimo 

Gp Valor 
mínimo 

Teste ao valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Gp Valor 
máximo 

Teste ao valor 
máximo 

1 

Água 23°C com estufa 
100°C 8 2,274 2,10 0,935 Aceitável 2,60 2,183 Aceitável 

Água 23°C sem estufa 8 2,274 0 - - 0 - - 
Água 55°C com estufa 

100°C 8 2,274 4,20 0,500 Aceitável 21,50 2,468 Alerta 

Água 55°C sem estufa 8 2,274 4,10 1,129 Aceitável 5,30 1,279 Aceitável 

2 

Água 23°C com estufa 
100°C 8 2,274 14,00 1,423 Aceitável 14,50 1,739 Aceitável 

Água 23°C sem estufa 8 2,274 14,70 1,468 Aceitável 16,20 1,284 Aceitável 

Água 55°C com estufa 
100°C 8 2,274 50,10 1,458 Aceitável 62,70 1,560 Aceitável 

Água 55°C sem estufa 8 2,274 27,60 1,343 Aceitável 37,40 1,378 Aceitável 

3 

Água 23°C com estufa 
100°C 8 2,274 26,30 1,371 Aceitável 29,20 1,943 Aceitável 

Água 23°C sem estufa 8 2,274 29,60 1,730 Aceitável 32,30 1,145 Aceitável 

Água 55°C com estufa 
100°C 8 2,274 31,80 1,929 Aceitável 37,10 1,330 Aceitável 

Água 55 C sem estufa 8 2,274 34,80 2,101 Aceitável 38,30 0,900 Aceitável 

4 

Água 23°C com estufa 
100°C 8 2,274 10,20 1,137 Aceitável 12,60 1,813 Aceitável 

Água 23°C sem estufa 8 2,274 10,40 1,012 Aceitável 12,20 1,196 Aceitável 

Água 55°C com estufa 
100°C 8 2,274 29,70 1,352 Aceitável 39,90 1,605 Aceitável 

Água 55°C sem estufa 8 2,274 20,00 1,707 Aceitável 29,40 0,961 Aceitável 

 
 

Tabela 14: Teste de Grubbs aplicado a partir da repetibilidade da maltose das 4 farinhas nas condições variáveis 
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Como observado nos açúcares totais da Farinha 1, em condições de extração com água a 

55°C e estufa 100°C, houve um outlier como valor máximo, não sendo aceitável no teste de 

Grubbs. Similarmente, nos resultados da maltose da mesma amostra nas mesmas 

condições, o valor máximo não foi considerado aceitável. Portanto, o teste foi refeito após a 

eliminação do valor destoante, tal como apresentado na Tabela 15. 

 

 

 

 

 

Ao observar os valores da repetibilidade dos açúcares totais (Tabela 10), vê-se que o 

coeficiente de variação (C.V.%) da Farinha 1 varia até 4,3%; da Farinha 2, até 9,6%; da 

Farinha 3, até 2,8%; e da Farinha 4, até 12,3%. O limite de repetibilidade relativo (L.R.R.%) 

da Farinha 1 varia entre 2,0% e 12,1%; da Farinha 2, entre 2,7% e 27,1%; da Farinha 3, 

entre 1,8% e 8,0%; e da Farinha 4, entre 11,3% e 34,6%. Em relação à maltose (Tabela 13), 

observa-se que o coeficente de variação da Farinha 1 varia até 10,6%; da Farinha 2, até 

11,1%; da Farinha 3, até 4,6%; da Farinha 4, até 13,5%. O limite de repetibilidade relativo da 

Farinha 1 varia entre 0,0% e 29,9%; da Farinha 2, varia entre 3,1% e 31,0%; da Farinha 3, 

varia entre 8,4% e 13,0%; e da Farinha 4, varia entre 15,3% e 37,9%.  

 

4.5.2. Precisão Intermédia 
 
Para o estudo da precisão intermédia, as amostras foram submetidas às mesmas condições 

de preparação aplicadas na repetibilidade. Seriam realizados 6 duplicados, de todas as 

amostras, preparados pelo mesmo analista e utilizando o mesmo equipamento, porém em 

dias diferentes. No entanto, a quantidade de amostra das farinhas 1, 2 e 3 não foi suficiente 

para realizar todos os 6 duplicados, portanto algumas condições de preparação estão sem 

valores. Na Tabela 16, são apresentados os resultados dos açúcares totais, assim como o  

 

 

Farinha Preparação n Valor 
crítico 1% 

Valor 
mín 

Gp Valor 
mín 

Teste ao 
valor mín 

Valor 
máx 

Gp Valor 
máx 

Teste ao 
valor máx 

1 
Água 55°C 
com estufa 

100°C 
7 2,139 4,20 1,858 Aceitável 5,40   0,743                                         Aceitável 

Tabela 15: Teste de Grubbs refeito nos valores da maltose da Farinha 1 após remoção do outlier 
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desvio padrão da precisão intermédia, o coeficiente de variação da precisão intermédia e o 

limite de precisão intermédia. Na Tabela 17, estão presentes os resultados relativos à 

maltose, com os valores dos mesmos parâmetros, e no Anexo 8 está a folha de cálculo da 

precisão intermédia.
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Farinha Preparação Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 Ensaio 6 D.P.P.I. C.V.M L.P.I. 

 
 

1 

Água 23°C com 
estufa 100°C 14,000 14,400 15,000 14,900 14,700 15,500 13,900 13,800 13,700 13,400 x x 0,302 2,105% 5,894% 

Água 23°C sem 
estufa 13,500 13,500 14,300 14,400 14,100 13,600 14,200 14,600 14,400 14,700 13,300 13,300 0,206 1,473% 4,126% 

Água 55°C com 
estufa 100°C 19,100 18,800 21,400 22,100 20,000 20,500 19,400 19,200 19,000 19,300 x x 0,310 1,559% 4,364% 

Água 55°C sem 
estufa 20,900 20,400 20,800 21,500 19,100 19,500 17,800 18,600 18,600 19,900 20,800 19,900 0,580 2,928% 8,198% 

2 

Água 23°C com 
estufa 100°C 19,600 20,200 20,300 21,100 X x x x x x x x 0,500 2,463% 6,897% 

Água 23°C sem 
estufa 20,000 22,100 23,300 23,100 19,300 19,200 20,300 19,900 21,100 20,900 20,000 19,600 0,634 3,057% 8,559% 

Água 55°C com 
estufa 100°C x x x x X x x x x x x x x x x 

Água 55°C sem 
estufa x x x x X x x x x x x x x x x 

3 

Água 23°C com 
estufa 100°C 532,000 530,000 513,000 518,000 522,000 491,000 x x x x x x 12,845 2,481% 6,948% 

Água 23°C sem 
estufa 527,000 522,000 522,000 528,000 494,000 513,000 513,000 511,000 516,000 513,000 x x 6,595 1,278% 3,580% 

Água 55°C com 
estufa 100°C 530,000 527,000 534,000 532,000 532,000 530,000 511,000 515,000 x x x x 2,031 0,386% 1,080% 

Água 55 C sem 
estufa 489,000 503,000 576,000 559,000 547,000 518,000 529,000 529,000 521,000 510,000 x x 12,029 2,278% 6,378% 

4 

Água 23°C com 
estufa 100°C 16,500 16,200 13,100 14,100 13,400 14,100 15,300 15,300 15,300 14,900 14,700 14,800 0,382 2,579% 7,221% 

Água 23°C sem 
estufa 13,900 14,300 14,300 14,300 15,100 15,200 14,300 15,100 14,200 15,000 13,700 14,100 0,366 2,533% 7,094% 

Água 55°C com 
estufa 100°C 33,000 32,000 38,800 30,600 37,300 44,800 39,400 32,600 34,400 38,200 29,300 34,900 4,248 11,985% 33,559% 

Água 55°C sem 
estufa 30,700 33,800 40,700 42,300 27,300 28,900 23,900 21,700 27,800 26,900 29,300 29,700 1,308 4,325% 12,110% 

Tabela 16: Valores da precisão intermédia dos açúcares totais das 4 farinhas nas condições variáveis, em g/kg. D.P.P.I  corresponde ao desvio padrão da precisão intermédia, C.V.M. ao 
coeficiente de variação médio, L.P.I. ao limite de precisão intermédia 
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Farinha Preparação Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4 Ensaio 5 Ensaio 6 D.P.P.I. C.V.M L.P.I. 

1 

Água 23°C com 
estufa 100°C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000 - - 

Água 23°C sem 
estufa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 

Água 55°C com 
estufa 100°C 3,200 2,900 4,100 4,200 3,400 3,800 2,600 2,500 2,600 2,500 x x 0,176 5,287% 14,805% 

Água 55°C sem 
estufa 4,100 5,000 3,300 3,700 2,600 3,100 4,500 4,900 4,400 3,800 4,700 4,400 0,391 9,662% 27,054% 

2 

Água 23°C com 
estufa 100°C 14,700 15,000 15,500 16,200 X x x x x x x x 0,381 2,481% 6,946% 

Água 23°C sem 
estufa 15,600 15,200 14,400 17,200 18,200 18,200 14,500 14,300 15,400 14,900 16,400 16,300 0,832 5,236% 14,661% 

Água 55°C com 
estufa 100°C x x x x X x x x x x x x x x x 

Água 55°C sem 
estufa x x x x X x x x x x x x x x x 

3 

Água 23°C com 
estufa 100°C 27,400 27,600 27,500 27,600 24,000 24,100 x x x x x x 0,100 0,379% 1,062% 

Água 23°C sem 
estufa 29,700 30,300 26,800 27,100 26,900 27,500 25,900 25,700 33,700 33,200 x x 0,332 1,156% 3,238% 

Água 55°C com 
estufa 100°C 33,900 31,400 40,300 39,000 32,400 32,700 32,500 33,900 x x x x 1,117 3,238% 9,066% 

Água 55 C sem 
estufa 36,700 38,300 49,800 54,300 42,200 46,500 32,000 31,300 35,400 37,400 x x 2,140 5,298% 14,834% 

4 

Água 23°C com 
estufa 100°C 10,600 10,800 9,300 10,500 9,900 10,500 10,900 11,100 11,300 10,900 10,900 10,900 0,412 3,878% 10,857% 

Água 23°C sem 
estufa 10,300 10,700 10,500 10,500 11,300 11,300 10,600 11,200 10,500 11,000 10,300 10,600 0,268 2,494% 6,984% 

Água 55°C com 
estufa 100°C 28,500 29,400 28,500 29,400 33,600 41,000 25,400 31,000 30,700 34,200 45,200 53,800 4,554 13,177% 36,895% 

Água 55°C sem 
estufa 26,100 29,500 36,800 38,400 23,500 25,100 20,400 18,300 42,300 45,300 25,700 26,000 1,586 5,325% 14,909% 

Tabela 17: Valores da precisão intermédia da maltose das 4 farinhas nas condições variáveis, em g/kg. D.P.P.I. corresponde ao desvio-padrão da precisão intermédia, C.V.M. ao 
coeficiente de variação médio, L.P.I. ao limite de precisão intermédia 
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Considerando que a precisão intermédia é realizada em diferentes dias, portanto sendo mais 

suscetível a variações, o coeficiente de variação médio (C.V.M.%) dos açúcares totais 

(Tabela 16) da Farinha 1 varia até 2,9%; da Farinha 2, até 3,0%; da Farinha 3, até 2,4%; e 

da Farinha 4, até 11,9%. O limite de precisão intermédia da Farinha 1 varia entre 4,1% e 

8,1%; da Farinha 2, varia entre 8,5% e 6,8%; da Farinha 3, varia entre 1,0% e 6,9%; e da 

Farinha 4, varia entre 7,0% e 33,5%. Em relação à maltose (Tabela 17), o coeficiente de 

variação médio da Farinha 1 varia até 9,6%; da Farinha 2, até 5,2%; da Farinha 3, até 5,3%; 

da Farinha 4, até 13,1%. O limite de precisão intermédia da Farinha 1 varia entre 14,8% e 

27,0%; da Farinha 2, varia entre 6,9% e 14,6%; da Farinha 3, varia entre 1,0% e 14,83; e da 

Farinha 4, varia entre 6,9% e 36,8%.  

 

 

4.6. Exatidão 

 
Para realizar o controlo de qualidade, foi usado como material de referência uma mistura em 

pó para bolos fornecida pela FAPAS e que se encontra no grupo dos "Cereais", assim como 

as farinhas, determinado pela empresa. Os valores disponibilizados foram elaborados a 

partir dos resultados de diferentes métodos analíticos. O intervalo de referência dos valores 

dos açúcares totais para esta amostra é de 57,6 a 69,2 g/100g (Anexo 9). Verificou-se que 

em todas as condições de preparação da amostra os resultados foram satisfatórios, portanto, 

para amostras mais simples, ou seja, cujos resultados não variam consoante a temperatura 

da água ou uso de estufa, o método encontra-se adequado (Tabela 18). 

 
 

Tabela 18: Valores dos açúcares totais da amostra de referência nas diferentes condições de preparação em g/100g 

 

Preparação Açúcares totais (g/100g) 

Água 23°C sem estufa 64,3 

Água 23°C com estufa a 100°C 64,0 

Água 55°C sem estufa 63,3 

Água 55°C com estufa a 100°C 63,3 
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4.7. Testes de hipóteses 

 
Os valores dos açúcares totais para cada farinha aceites pelo cliente são conhecidos e estão 

na Tabela 19, assim como os valores aceitáveis consoante o intervalo de 15%, determinado 

pelo cliente. 
 

 
Tabela 19: Valores dos açúcares totais disponibilizados pelo cliente e seus respetivos intervalos aceitáveis, em g/kg 

  Farinha 1 Farinha 2 Farinha 3 Farinha 4 
Valor do cliente 12,700 22,500 551,000 27,000 
Intervalo de 15% 10,795 - 14,605 19,125 - 25,875 468,350 - 633,650 22,950 - 31,050 

  
 
A partir da Tabela 19, foi possível determinar sob quais condições os valores das farinhas 

mais se aproximavam dos valores determinados pelo cliente, tendo em consideração o 

intervalo de 15%. Foi concluído para a Farinha 1, que a condição de preparação que mais 

resultou em valores aproximados foi a água a 23°C sem estufa; para a Farinha 2, foi a água 

a 23°C sem estufa, e água a 23°C com estufa a 100°C; para a Farinha 3, todas as condições 

foram aceitáveis; para a Farinha 4, foi água a 55°C sem estufa.  

 

Visualizando um cenário empresarial, o ideal é que o método de preparação seja o mesmo 

ou o que abranja a maioria das farinhas para economizar tempo, utilização de equipamentos 

e reduzir custos. Portanto, foram realizados testes de hipóteses para verificar se as 

diferenças entre as condições que produziram resultados aceitáveis e as que produziram  

 

resultados próximos são estatisticamente iguais ou não. Desta forma, foi possível verificar se 

mais de uma preparação poderá ser feita para uma determinada amostra e, ainda assim, 

resultar em valores aceitáveis para o cliente. 

 

Primeiramente, foi realizado um Teste F bilateral para verificar a homogeneidade das 

variâncias entre as condições em cada farinha, onde a hipótese nula é que as variâncias não 

são estatisticamente diferentes e a hipótese alternativa é que as variâncias são 

estatisticamente diferentes. A partir dos resultados, foi escolhido um Teste t bilateral e  
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pareado apropriado para verificar se as médias experimentais são significativamente 

diferentes ou não, onde a hipótese nula é que as médias não são estatisticamente diferentes  

 

e a hipótese alternativa é que as médias são estatisticamente diferentes (Tabela 20). 

 
 

Tabela 20: Condições com valores aceitáveis e valores próximos ao aceitável, em g/kg, com suas respetivas médias, 

variâncias, valor F calculado, resultado do Teste F, valor t calculado e resultado do Teste t. (p = 0,05) 

 

 

 

Como observado na Tabela 20, as diferentes condições de preparação das amostras 

produzem valores significativamente diferentes. O uso da água a 23°C sem estufa para as 

farinhas 1, 2 e 3 foi a condição que melhor resultou, apresentando valores dentro do 

intervalo do cliente e que pode ser usada para as três farinhas. Em contraste, a água a 55°C 

sem estufa resultou melhor no caso da Farinha 4.  

 
 
 

Farinha 1 Farinha 2 Farinha 3 Farinha 4 

Água a 
23°C 
sem 

estufa 

Água a 
23°C 
com 

estufa a 
100C 

Água a 
23°C 
sem 

estufa 

Água a 
23°C  
com 

estufa a 
100°C 

Água a 
23°C 
sem 

estufa 

Água a 
23°C  
com 

estufa a 
100°C 

Água a 
55°C  
sem 

estufa 

Água a 
55°C 
com 

estufa a 
100°C 

Média 14,238 20,113 20,4375 19,100 527,125 558,625 29,812 38,713 

Variância 0,010 0,249 0,286 0,030 11,554 258,268 13,601 13,121 

Valor Fcal 25,254 9,518 22,354 1,037 

Teste F Hipótese 
alternativa aceite 

Hipótese alternativa 
aceite 

Hipótese alternativa 
aceite Hipótese nula aceite 

Valor tcal 0,000 0,000 0,001 0,004 

Teste t Hipótese 
alternativa aceite 

Hipótese alternativa 
aceite 

Hipótese alternativa 
aceite 

Hipótese alternativa 
aceite 
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4.8. Farinhas suplementares 

 
Foram efetuadas algumas análises adicionais, em duplicado, noutras farinhas. Durante a 

preparação, foi utilizada água fria, no entanto, a única variável no processo de preparação foi 

a presença ou ausência de estufa. Os resultados encontram-se na Tabela 21. Novamente, 

poucas informações sobre os ingredientes foram disponibilizadas: 

 

 

• Farinha 5: Mistura com aveia; 

• Farinha 6: Croissant mix; 

• Farinha 7: Broa de milho; 

• Farinha 8: Pão azenha; 

• Farinha 9: Mistura sporty; 

• Farinha 10: Muffin de aveia; 

• Farinha 11: Soft cake de chocolate. 

 

 
Tabela 21: Valores dos açúcares totais (com e sem estufa) durante a preparação da amostra, em g/kg 

 

Farinha Com estufa Sem estufa 

5 76,70 / 77,40 74,90 / 74,60 

6 58,30 / 57,80 64,20/ 63,50 

7 47,10 / 47,30 52,50 / 52,80 

8 34,90 / 35,00 58,10 / 58,10 

9 34,30 / 33,00 29,50 / 30,50 

10 385,00 / 382,00 397,00 / 392,00 

11 543,00 / 544,00 583,00 / 585,00 

 
 
 
Foram também calculadas as médias dos duplicados e realizado um Teste F bilateral para 

cada farinha, onde a hipótese nula corresponde a variâncias que não são estatisticamente 

diferentes e a hipótese alternativa corresponde a variâncias estatisticamente diferentes. A  
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partir dos resultados, foi escolhido um Teste t bilateral e pareado apropriado para verificar se 

as médias experimentais são significativamente diferentes ou não, onde a hipótese nula é 

que as médias são não são estatisticamente diferentes e a hipótese alternativa é que as 

médias são estatisticamente diferentes (Tabela 22). 

 
 

Tabela 22: Valores das médias dos açúcares totais, em g/kg (com e sem estufa), valor F calculado, resultado do Teste F, valor t 

calculado e resultado do Teste t. (p = 0,05) 

 

 
Média com 

estufa 
Média sem 

estufa Valor Fcal Teste F Valor tcal Teste t 

5 77,05 
 

74,75 
 

5,44 Hipótese nula 

aceite 
0,14 Hipótese 

nula aceite 

6 58,05 
 

63,85 
 

1,96 Hipótese nula 

aceite 
0,01 

Hipótese 

alternativa 

aceite 

7 47,20 
 

52,65 
 

2,25 Hipótese nula 

aceite 
0,01 

Hipótese 

alternativa 

aceite 

8 34,95 
 

58,10 
 

0,00 Hipótese nula 

aceite 
0,00 

Hipótese 

alternativa 

aceite 

9 33,65 
 

30,00 1,69 Hipótese nula 

aceite 
0,19 Hipótese 

nula aceite 

10 383,50 
 

394,50 2,78 Hipótese nula 

aceite 
0,06 Hipótese 

nula aceite 

11 543,00 
 

584,00 
 

4,00 Hipótese nula 

aceite 
0,01 

Hipótese 

alternativa 

aceite 
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Observa-se que a utilização da estufa não mostra diferenças significativas em relação aos 

valores dos açúcares sem a utilização de estufa para as Farinhas 5, 9 e 10. As Farinhas 6, 7, 

8 e 11 apresentaram médias significativamente diferentes, nas quais o uso da fonte de calor 

diminuiu significativamente os valores dos açúcares totais. 
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V. DISCUSSÃO 
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5. Discussão 
 

As farinhas possuem muitos componentes adicionados para que o produto final tenha melhor 

textura e sabor, tais como enzimas, leveduras e fermentos químicos. Para além de ser 

adicionada para que ocorra a fermentação alcoólica, a amilase possui várias outras funções, 

podendo ser adicionada mesmo sem a presença de leveduras. Algumas de suas funções 

são a cristalização da massa, intensificação do sabor, redução da viscosidade e retardo do 

envelhecimento do produto final (Oort, 2010). Na Farinha 4, há aumento na quantidade de 

maltose quando a amostra foi submetida a temperaturas mais altas, o que indica a presença 

de amilase, porém é sabido que esta farinha não possui leveduras adicionadas, mas sim 

fermentos químicos. Os fermentos químicos são compostos por uma base, um ácido e algum 

ingrediente (como o amido) que previna que a reação entre a base e o ácido ocorra 

prematuramente. Quando reagem, produzem dióxido de carbono e têm o mesmo efeito na 

massa que as leveduras (Brodie, Godber, 2001). Portanto, os fermentos químicos não 

alteram a quantidade de maltose presente na farinha. 

 

Foram testadas três temperaturas de extração diferentes e a presença ou ausência de uma 

estufa durante a preparação das amostras, tendo-se concluído que a 200°C os açúcares 

sofrem degradação. A linearidade das retas de calibração foi avaliada pelo teste de RIKILT e 

o modelo foi considerado linear. Após os ensaios de repetibilidade nas condições 

determinadas, observou-se que os resultados foram satisfatórios mantendo-se abaixo dos 

13,6%, uma vez que um coeficiente de variação deve ser pequeno para que a condição de 

repetibilidade seja considerada adequada. No entanto, a Farinha 4 demonstrou maior 

instabilidade nos resultados, tendo o maior coeficiente e o maior limite de repetibilidade 

(ambos mais altos quando a preparação foi feita com água a 55°C). Similarmente nos 

ensaios de precisão intermédia, o coeficiente de variação médio foi pequeno (abaixo dos 

13,2%) indicando boa precisão, porém a Farinha 4 obteve o maior valor e maior limite de 

precisão intermédia quando preparada com água a 55°C.  

 

No caso das farinhas suplementares, não é possível tirar conclusões pois os ensaios são 

insuficientes. No entato, foi possível perceber, juntamente com os ensaios das outras 

amostras, que o uso da estufa pode afetar a quantidade de açúcar numa farinha. Nas 

Farinhas 2 e 4, a estufa causou um aumento significativo nos açúcares totais e maltose  
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quando preparadas com água a 55°C. Nas Farinhas 1, 5 e 9, houve ligeiros aumentos 

principalmente com água a 23°C. Possivelmente houve humidade na estufa ou a humidade 

do ar estava alta, favorecendo a reação enzimática. Em contrapartida, nas amostras 2, 3, 4, 

6, 7, 8 e 11 os açúcares totais e maltose diminuíram, principalmente quando preparados com 

água a 23°C. É possível que as enzimas tenham sofrido um processo de inativação devido à 

alta temperatura da estufa, porém, não foram totalmente inativadas. Adicionalmente, 

juntamente com a água mais fria, não atingiram sua temperatura ótima e, portanto, não 

hidrolisaram o amido tão rapidamente. A amilase pode ser extraída de vegetais, bactérias, 

fungos e animais (Kumar et al, 2009), portanto possui diferentes temperaturas de ativação 

consoante o substrato e a origem da enzima. A temperatura na qual atinge sua atividade 

máxima encontra-se entre 37°C e 70°C (Asgher et al, 2007) e a temperatura a partir da qual 

é degradada encontra-se entre 80°C e 110°C (Kumari et al, 2012). Adicionalmente, a 

presença de cálcio afeta a termoestabilidade das amilases (Kumar et al, 2009) ao interagir 

com resíduos carregados negativamente, como os ácidos glutâmico e aspártico (Rogers, 

1985). Estes fatores podem explicar o fato de algumas farinhas apresentarem diferenças 

significativas com o uso da estufa e outras não. 

 

Ainda, as enzimas presentes nas amostras podem ser menos termoestáveis, as amostras 

podem estar mal homogeneizadas, ou o calor fornecido não alcançou igualmente a amostra. 

A Farinha 4 foi a única que obteve um melhor resultado, ou seja, aceitável para o cliente, 

com o uso da água a 55°C sem estufa, enquanto as outras farinhas tiveram bons resultados 

com água a 23°C sem estufa. São necessários mais testes com diferentes farinhas, 

preferencialmente que possuam fermento químico ou o mesmo tipo de amilase, para elucidar 

esta questão.  
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6. Conclusão 
 

É essencial que os métodos laboratoriais sejam validados para que os resultados entregues 

sejam confiáveis, principalmente no caso de produtos que possam passar por 

transformações químicas ao longo da preparação, como as farinhas. 

De acordo com os resultados vistos, o método mostrou ter sensibilidade satisfatória, ser 

linear, com baixos coeficientes de variação, apresentando boa exatidão e com limites de 

quantificação abaixo do limite estabelecido pelo padrão de menor concentração. O protocolo 

de preparação que satisfaz a maior parte das farinhas é o que sugere uma preparação com 

água a 23°C sem o uso da estufa. No entanto, uma vez que não foi possível finalizar os 

ensaios de precisão intermédia e o protocolo ideal para a Farinha 4 é divergente, ainda são 

necessários mais estudos com para que a validação seja concluída. 
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Anexo 1: Cromatogramas (de cima para baixo) de um padrão de concentração de 6,8 e 
Farinhas 1, 2, 3 e 4 em condição de água a 23°C sem estufa. 

 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Cromatogramas (de cima para baixo) de um padrão de concentração de 6,8 e 
Farinhas 1, 2, 3 e 4 em condição de água a 23°C com estufa a 100°C. 
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Anexo 3: Cromatogramas (de cima para baixo) de um padrão de concentração de 2,3 e 
Farinhas 1, 2, 3 e 4 em condição de água a 23°C com estufa a 200°C. 

 
 
 
 
 
Anexo 4: Cromatogramas (de cima para baixo) de um padrão de concentração de 4,5 e 
Farinhas 1, 2, 3 e 4 em condição de água a 55°C sem estufa. 
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Anexo 5: Cromatogramas (de cima para baixo) de um padrão de concentração de 2,3 e 
Farinhas 1, 2, 3 e 4 em condição de água a 55°C com estufa a 100°C.  

 
 
 
 
 
Anexo 6: Cromatogramas (de cima para baixo) de um padrão de concentração de 2,3 e 
Farinhas 1, 2, 3 e 4 em condição de água a 55°C com estufa a 200°C. 
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Anexo 7a: Folha de cálculo da repetibilidade 
  

 
 
 
 
 
 
Anexo 7b: Folha de cálculo do teste de Grubbs. 
 
 

 
 
 
 
 
Anexo 8: Folha de cálculo da precisão intermédia. 
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Anexo 9: Boletim analítico da amostra de referência fornecido pela FAPAS. 
 

 
 


