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Resumo 

 

A análise e o controlo de qualidade de qualquer produto alimentar é de extrema 

importância, para a segurança e confiança do consumidor, por isso é importante que 

qualquer método de análise seja validado, antes de ser implementado numa empresa. 

A validação de um método permite ter confiança nos resultados obtidos e evidenciar e 

comprovar essa confiança ao cliente e, consequentemente, ao consumidor.  

Qualquer componente e parâmetro experimental de uma amostra é importante 

na análise de um produto alimentar, pois afeta diretamente e indiretamente a saúde do 

consumidor. O colesterol é importante em várias funções no organismo do Ser Humano, 

por exemplo, na fluidez da membrana plasmática, na sinalização molecular e na síntese 

de hormonas. Contudo em excesso pode levar a doenças cardiovasculares graves, 

desse modo a análise e quantificação correta é importante, permitindo ao consumidor 

efetuar uma alimentação saudável e de acordo com aquilo que a sua saúde dita.  

O presente trabalho tem como objetivo validar e implementar de um método de 

análise de colesterol, por cromatografia gasosa com deteção por ionização de chama. 

De forma a garantir a fiabilidade dos resultados nesta validação, seriam estudados 

parâmetros como: a repetibilidade do método, a precisão intermédia, os limiares 

analíticos, a gama de trabalho e a realização de testes de recuperação, nas amostras 

com apenas gorduras vegetais. Devido à importância dos valores de colesterol na 

saúde, o plano de validação inicial previa a análise de 26 matrizes pertencentes a 12 

grupos alimentares diferentes. Porém devido à pandemia de COVID-19 e, consequente, 

suspensão do estágio não foi possível completar a validação do método proposto. 

Até à suspensão do presente estágio obteve-se os resultados necessários à 

avaliação da repetibilidade para oito matrizes e os resultados para avaliar a precisão 

intermédia das matrizes pertencentes ao grupo alimentar do leite, produtos lácteos e 

seus derivados. Tendo em conta que três das matrizes avaliadas são materiais de 

referência certificados ainda foi possível realizar a avaliação da exatidão do método.  
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Abstract 

 

The analysis and quality control of any food product is of the utmost importance 

for the safety and confidence of consumers. Thus, it is important that any method of 

analysis is validated, before being implemented in a company. The validation of a 

method  have confidence in the results obtained and show and prove that trust to the 

client and, consequently, to the consumer.  

Any component and parameter (such as pH) of a sample is important in the 

analysis of a food product, since it directly and indirectly affects the consumer’s health. 

Cholesterol is important in various functions in the human body, such as membrane 

fluidity, molecular signaling and hormone synthesis. However in excess it can lead to 

serious cardiovascular diseases, so a correct analysis and quantification is importante, 

allowing the consumer can eat healthily and according to what his health dictates.  

The present work aims to validate and implement a method of cholesterol 

analysis by gas chromatography with flame ionization detection. In order to ensure the 

reliability of the results in this validation, parameters such as: repeatability of the method, 

intermediate precision, analytical thresholds, the range of work and recovery tests would 

be studied in samples with vegetable fats only. Due to the importance of cholesterol 

values in health, the initial validation plan provided for the analysis of 26 matrices from 

12 different food groups. However, due to the COVID-19 pandemic and, consequently, 

internship suspension the completion of the proposed method’s validation was not 

possible. 

Until the suspension of this internship, some results were obtained making it 
possible evaluate the repeatability for eight matrices and evaluate the intermediate 
precision of the matrices belonging to the food group of milk, dairy products and their 
derivatives. Considering that three of the evaluated matrices are certified reference 
materials it was still possible carry out the evaluation of the method’s accuracy.  
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1.1 Introdução 

Neste capítulo pretende-se dar a conhecer os objetivos do estágio e o plano de 

trabalho previsto, a empresa acolhedora, a importância do controlo de qualidade na 

indústria alimentar e os métodos de quantificação de colesterol em alimentos. 

 

1.1.1 Objetivo do estágio e plano de trabalho 

 

O presente trabalho insere-se no âmbito do Estágio curricular do Mestrado em 

Bioquímica da FCUP/ICBAS, desenvolvido na empresa Silliker Portugal, S. A. O estágio 

consistiu na execução de um projeto de trabalho na área da análise química, tendo como 

principal objetivo a implementação e validação de um método de determinação de 

colesterol em alimentos, por cromatografia gasosa. 

Após uma breve pesquisa dos recursos bibliográficos para a execução do projeto 

de estágio e a implementação exploratória do método de análise de acordo com o 

procedimento interno da empresa, deu-se início ao plano de trabalho do projeto de 

estágio que previa a validação do método de análise para 26 matrizes pertencentes a 

diversos grupos alimentares, nomeadamente o leite e seus derivados, a carne e 

derivados, produtos confecionados e pré-confecionados, entre outros. O mesmo plano 

estabelecia ainda que a validação do método se basearia apenas na avaliação 

experimental de alguns parâmetros de mérito, tais como a gama de trabalho, a 

linearidade, os limiares analíticos, a seletividade, a sensibilidade, a precisão 

(repetibilidade e precisão intermédia) e a exatidão. 

O procedimento de validação do método analítico iniciou-se com a execução dos 

ensaios referentes à avaliação da repetibilidade e da precisão intermédia para 3 

matrizes, pertencentes ao grupo alimentar do leite e derivados, bem como os ensaios 

de repetibilidade para 8 matrizes de 4 grupos alimentares diferentes. De notar que estes 

ensaios envolvem grande consumo de tempo por exigirem, no mesmo dia, 10 repetições 

do ensaio de uma mesma matriz para a avaliação da repetibilidade e, em dias diferentes, 

6 duplicados dessa matriz para se obter a precisão intermédia. Prosseguiu-se com a 

execução de ensaios de recuperação para as matrizes cujo teor de colesterol é, 

teoricamente, zero e a determinação dos limiares analíticos, gama de trabalho, 
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seletividade e sensibilidade, cujo trabalho experimental não chegou a ser concluído por 

ter sido interrompido a 16 de março, devido ao surto pandémico do coronavírus SARS-

CoV-2, acabando por não ter sido retomado até ao fim do ano letivo. Por esta razão, 

neste relatório de estágio, para além da apresentação e interpretação dos escassos 

resultados experimentais na extensão permitida pelo compromisso de 

confidencialidade, são também abordados outros temas relevantes, nomeadamente a 

identificação dos parâmetros de mérito e respetivos procedimentos de quantificação e 

os diferentes métodos de análise de colesterol propostos na literatura, com particular 

destaque para o método que se pretendia validar. 

 

 1.1.2 Silliker Portugal, S.A – Grupo Mérieux Nutrisciences: 

 

A inauguração da empresa foi em 1992, em Vila Nova de Gaia, como Sociedade 

de Engenharia e Gestão de Qualidade (EGI). Esta empresa foi desenvolvida com o 

objetivo de responder às necessidades do mercado e da sociedade na prevenção, na 

qualidade e na segurança alimentar. Como na época existiam poucos serviços de 

análises e assessoria, a empresa tornou-se rapidamente líder nacional neste setor. 

Em 1993, passa a ser um laboratório acreditado pelo Instituto Português de 

Acreditação (IPAC), pela sua política de sustentabilidade e qualidade. No ano 2000, é 

fundado o laboratório de Análise Sensorial para responder à crescente necessidade de 

avaliação organolética nos produtos de consumo. 

No ano de 2008, a multinacional norte-americana Silliker que presta serviços na 

área da qualidade e segurança alimentar, adquire a empresa EGI, originando a Silliker 

Portugal, S.A. Desde 2014 a empresa Silliker, Portugal apresenta-se como Mérieux 

Nutrisciences em consequência do grupo Silliker pertencer ao grupo Mérieux desde 

1990. 

O grupo Mérieux Nutrisciences dedica-se a proteger todos os consumidores, 

oferecendo um vasto número de serviços analíticos e de consultadoria para as indústrias 

de setores alimentares, cosméticos e farmacêuticos. A Silliker Portugal oferece estes 

serviços para as áreas de água e ambiente, indústrias alimentares e bens de consumo, 

onde a análise química assume uma grande relevância na afirmação da empresa nos 

diferentes setores da sua atividade. 
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Atualmente, o grupo Mérieux Nutrisciences possui globalmente mais de 100 

laboratórios, distribuídos por 26 países e emprega mais de 7000 colaboradores 

comprometidos com os mais diversos propósitos da empresa. 

 

1.1.3 Controlo de qualidade na indústria alimentar 

 

A indústria alimentar condiciona em larga medida o que o consumidor come, por 

isso, é de extrema importância controlar a qualidade dos produtos produzidos e, mais 

tarde vendidos ao consumidor. Devido à importância com que se reveste a qualidade 

nos mais diversos setores empresariais ligados, ou não, aos produtos alimentares, 

houve a necessidade de normalizar um controlo de qualidade de referência para as 

empresas se guiarem, o que levou ao aparecimento da norma ISO 9001.  

A ISO (Organização Internacional de Normalização) foi fundada em 1946. É uma 

organização não governamental, constituída por 163 países e 3368 órgãos técnicos com 

o objetivo de promover a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade 

dos mesmos seja permanentemente melhorada. O documento mais conhecido desta 

organização é a norma 9001, que promove um sistema de gestão de qualidade que uma 

empresa deve incorporar para garantir, entre outros aspetos, a otimização de processo, 

a maior agilidade no desenvolvimento de produtos e a satisfação dos clientes. Foi 

inicialmente introduzida na Europa, mas agora está generalizada por todo o globo, 

tornando-se num veículo facilitador e dinamizador de importações e exportações entre 

países,  dado o acréscimo de confiança e segurança que recaem sobre os produtos 

transacionados. [1] [2] 

 A Silliker Portugal, S.A está certificada segundo a norma ISO 9001 e a maioria 

dos seus métodos encontram-se acreditados pela norma ISO 17025, sendo uma 

empresa de serviços líder a nível nacional e reconhecida internacionalmente. Logo, o 

controlo de qualidade é rigoroso e realizado segundo os seguintes parâmetros: 

o Cartas de controlo 

o Curvas de Calibração 

o Métodos de sequência de análise nos métodos instrumentais, envolvendo ou 

não curvas de calibração 

o Duplicados 
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o Amostras cegas 

o Ensaios de comparação interlaboratoriais (ECI)  

o Material de referência certificado (MRC) 

o Ensaios de recuperação  

o Amostra diária de controlo do processo (DPCS) 

o Avaliação da confirmação de ensaios 

o Apresentação dos resultados analíticos 

o Gestão dos ensaios do âmbito da acreditação flexível (global e intermédia) 

 

1.1.4 Colesterol 

 

O colesterol (C27H46O), cuja fórmula de estrutura está representada na figura 1, 

não é essencial à dieta humana, uma vez que o organismo é capaz de o sintetizar a 

partir de lanosterol (C30H50O) por um mecanismo constituído por 3 reações catabólicas 

onde são extraídos 3 grupos metil, uma redução da ligação covalente da cadeia lateral 

e a formação de uma ligação covalente entre o carbono 5 e 6. [3] [4]  

    

Após a sua síntese, que se dá essencialmente no fígado, o colesterol pode ser 

alvo de várias reações que ditam a sua localização final e função. No fígado, o colesterol 

pode ser convertido em vitamina D, incorporado em membranas de hepatócitos, a uma 

pequena fração é adicionado um grupo hidroxilo (-OH), passando a denominar-se 

oxiesteróis que atuam como reguladores na síntese do colesterol. Porém a maioria do 

colesterol sintetizado é transformado, segundo as reações da figura 2, e exportado de 

três formas: como ácidos biliares, colesterol biliar ou ésteres de colesterol que 

dependendo do tecido alvo pode ser armazenado ou convertido em hormonas 

esteroides (testosterona, estrogénio). Estas hormonas são potentes sinalizadores que 

Figura 1 – Estrutura a molécula do colesterol. [3] 
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atuam em vários recetores nucleares por todo o organismo, sendo a sua concentração 

um fator importante para várias vias de sinalização. [5] 

O ácido biliar é o principal componente da bílis e em conjunto com sais forma um 

colesterol hidrofílico que serve de emulsionante no intestino, isto é, converte 

macrolípidos em pequenas micelas, aumentando a superfície de atuação das lípases. 

Para além de ácidos biliares, a bílis contém ainda pequenas quantidades de colesterol 

biliar. 

A ação da enzima acil transferase permite a transferência de um ácido gordo, 

proveniente da acil-CoA, para o grupo hidroxilo (-OH) do colesterol, formando ésteres 

de colesterol. Estes ao contrário das moléculas acima mencionadas, são mais 

hidrofóbicos, o que impede a sua entrada na membrana celular e facilita o transporte e 

armazenamento do colesterol. [5] 

 

 

 

O transporte do colesterol é facilitado com a formação de lipoproteínas (cápsulas 

esféricas de apolipoproteínas, fosfolípidos que contém no núcleo, colesterol livre e 

esterificado. Fig. 3) que podem ter diferentes propriedades e funções. As lipoproteínas 

Figura 2 - Destinos metabólicos do colesterol no organismo. A ACAT permite converter o colesterol 
numa estrutura mais hidrofóbica, facilitando o seu transporte e armazenamento. As restantes 
alterações produzem uma molécula menos hidrofóbica que o colesterol. [5] 
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(ácido taurocólico) 
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mais comuns são as lipoproteínas de baixa densidade (LDL), vulgarmente conhecidas 

como “colesterol mau”, têm como função, carregar grandes quantidades de colesterol e 

depositá-lo ao longo do corpo. E as lipoproteínas de alta densidade (HDL), vulgarmente 

conhecidas como “colesterol bom” têm como função captar o colesterol livre no 

organismo e retorná-lo ao fígado para ser eliminado. [4]     

Outras lipoproteínas que transportam colesterol são os quilomicrons e 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL). Os quilomicrons são a maior 

lipoproteína encontrada no Ser Humano e têm como função principal, o transporte de 

triacilgliceróis, porém contêm uma quantidade muito baixa de colesterol que fica nos 

remanescentes destas moléculas, retornando ao fígado. As VLDL são também 

consideradas, vulgarmente, como “colesterol mau”, pois assim como os LDL têm a 

função de armazenar colesterol e outros lípidos nos tecidos, no entanto, contêm uma 

menor quantidade de colesterol livre e esterificado que o LDL. [5] 

 

 

 Apesar do aumento do colesterol estar correlacionado com várias doenças 

cardiovasculares, atualmente já existem vários estudos que comprovam que esta 

molécula é, também, essencial à nossa saúde. Uma das funções primárias do colesterol 

é o seu papel estrutural na membrana plasmática das células eucarióticas, 

proporcionando fluidez membranar. Também é fundamental para síntese de hormonas 

sexuais, como a testosterona e estrogénio, e outras moléculas como a vitamina D, para 

o metabolismo de lípidos, β-oxidação e tem um papel fundamental na sinalização de 

células, onde a acumulação de colesterol pode levar a uma maior proliferação e conduzir 

Triacilgliceróis 

Colesterol livre 

Fosfolípidos 

 

Éster de 

colesterol 

 

ApoB-100 

Figura 3 - Estrutura de uma lipoproteína. [5] 
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ao aparecimento de tumores. [6] Contudo uma depleção de colesterol ativa a sinalização 

de caspases, levando à apoptose. Assim, evidencia-se que a regulação do colesterol é 

importante e pode ter aplicações terapêuticas no combate ao cancro. [7] 

 

1.1.5 Métodos de determinação de colesterol 

  

Cerca de 20% a 25% do colesterol existente no organismo humano provém de 

produtos animais consumidos diariamente, como, leite, carnes, ovos, entre outros. [8] 

Desta forma, é crucial analisar e determinar a quantidade de colesterol que existe nos 

produtos alimentares, permitindo ao consumidor realizar uma alimentação informada, 

equilibrada e de acordo com a sua saúde e bem-estar. 

Na tabela 1 apresentam-se os principais métodos/técnicas de 

identificação/determinação de colesterol, salientando-se as principais características de 

cada um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Principais métodos/técnicas utilizados na determinação do colesterol e suas características. (adaptado de [8]) 
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Método/Técnicas Características 

Abell-Kendall 

modificado 

Método químico clássico. É um método de referência padrão 

para a medição do colesterol total no sangue. Envolve a 

saponificação de ésteres de colesterol por hidróxido, extração 

com hexano e desenvolvimento da cor com uma mistura de 

ácido acético anidro e ácido sulfúrico. 

Fluorométrico-

enzimático 

Este ensaio baseia-se numa reação enzimática acoplada 

para determinação de colesterol livre e ésteres de colesterol. 

A enzima colesterol-esterase converte o colesterol 

esterificado em colesterol, que sofre uma nova reação pela 

colesterol-oxidase produzindo colestenona e peróxido de 

hidrogénio. O peróxido de hidrogénio formado pela segunda 

reação enzimática é detetado por um sensor de fluorescência 

sensível e estável. 

Cromatografia 

gasosa 

Método utilizado para determinações rotineiras de colesterol. 

Permite separar o colesterol de outras espécies e determinar 

os níveis de colesterol livre, esterificado e total, dependendo 

do pré-tratamento das amostras. Vários detetores podem ser 

acoplados com a técnica de separação, mas o mais utilizado 

é o detetor com ionização por chama.  

Cromatografia 

Líquida 

Método muito parecido com o GC, também utilizado para 

determinações de colesterol rotineiras. Permite separar o 

colesterol de outras espécies e determinar os níveis de 

colesterol livre, esterificado e total, dependendo do pré-

tratamento das amostras. A técnica mais utilizada dentro da 

cromatografia líquida é o HPLC. 

MALDI (Matrix-

assisted laser 

desorption/ionization) 

O fragmento m/z 369 permite a deteção da molécula 

desidratada [M-H2O+H]+. As lipoproteínas podem ser 

detetadas a partir dos fragmentos entre 369-910 m/z, no soro 

humano. 

DESI (Desorption 

electrospray 

ionization) 

O uso desta técnica exige, frequentemente, a derivatização 

prévia da amostra para aumentar a eficiência da ionização. O 

reagente de derivatização pode ser incorporado no spray do 

DESI. A betaína aldeído reage com o colesterol formando um 

colesterol marcado com carga.  
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 Apesar de haver vários métodos/técnicas para proceder à 

identificação/determinação do colesterol, existem métodos/técnicas de eleição 

dependendo da amostra e das vantagens e desvantagens de cada um deles. Por 

exemplo, o método Abell-Kendall modificado e o GC-ID-MS (Cromatografia gasosa 

acoplada a espetrometria de massa de diluição isotópica) são métodos de referência 

para a determinação de colesterol em amostras de sangue enquanto que os métodos 

cromatográficos são mais utilizados na determinação do colesterol em amostras 

alimentares. [8] Na tabela 2 encontram-se sistematizadas as vantagens e desvantagens 

dos métodos, anteriormente caracterizadas. [8] [9] [10] [11] 

De uma maneira geral, as técnicas cromatográficas são as mais utilizadas pelos 

laboratórios da qualidade das indústrias alimentares por poderem ser usadas na 

identificação/quantificação de substâncias orgânicas. É das técnicas de análise mais 

precisas, fiáveis e sensíveis e utiliza volumes baixos de amostra habitualmente na 

ordem de 1µl para GC.  

A cromatografia acoplada com detetores divide-se por dois grandes grupos: a 

cromatografia gasosa (GC) e a cromatografia líquida (LC), que se distinguem pela fase 

móvel, respetivamente, gasosa e líquida. Todavia, estes dois tipos de cromatografia 

englobam, ainda, algumas diferenças atribuídas, principalmente pelas colunas de 

separação utilizadas, conferindo-lhes diferenças de precisão e de seletividade, 

dependendo, das características do analito em estudo.  
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Tabela 2 - Vantagens e desvantagens de alguns métodos/técnicas utilizados na determinação do colesterol. (adaptado 
de [8] [9] [10] [11] ) 

Método/Técnica Vantagens Desvantagens 

Abell-Kendall 

modificado 

 Equipamentos simples 

 Fácil observação 

(colorimétrica) 

 Reagentes corrosivos  

 Limitado por interferência 

 Pequenas quantidades de 

humidade  

Fluorométrico-

enzimático 

 Existência de kits de 

ensaio preparados 

 Facilidade para testes 

de rotina 

 Baixa seletividade para o 

colesterol 

 Ocorrência de erros pela 

quantificação indireta 

Cromatografia 

gasosa 

 Fiável, sensível e 

preciso 

 Maior seletividade para 

o colesterol 

 Utilização de baixos 

volumes de amostra 

 Rápida análise 

 Dependente de um pré-

tratamento da amostra 

 Equipamentos mais 

dispendiosos 

 

Cromatografia 

Líquida 

 Fiável, sensível e 

preciso 

 Utilização de baixos 

volumes de amostra 

 Rápida análise 

 Dependente de um pré-

tratamento da amostra 

 Equipamentos mais 

dispendiosos 

 Alargamento da banda 

cromatográfica 

 

MALDI (Matrix-

assisted laser 

desorption/ionizati

on) 

 Utilização de um método 

baseado em 

espetrometria de 

massas, na deteção do 

colesterol 

 Rapidez na análise 

 

 Difícil ionização em esteróis 

 Menor seletividade e 

fiabilidade 

 

 

DESI (Desorption 

electrospray 

ionization) 

 Melhoria na 

sensibilidade e 

seletividade 

 

 Baixa eficiência para 

moléculas apolares 

 Necessidade de 

derivatização para o 

colesterol 
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Na figura 4 indicam-se as substâncias orgânicas que habitualmente são 

identificadas/quantificadas por CG e/ou LC de acordo com a polaridade dessas 

substâncias. 

 

 

Neste trabalho como o analito de interesse é um esterol, a determinação poderia 

ser realizada utilizando tanto a cromatografia líquida como a gasosa. Porém, a 

sensibilidade de GC é maior para o colesterol, há um maior alargamento do pico em LC 

e a análise com GC é mais rápida. O método escolhido neste trabalho foi a cromatografia 

gasosa acoplada com o sensor de ionização de chama (GC-FID), que é uma das 

técnicas mais utilizadas na determinação do colesterol em alimentos. [12] 

Figura 4 - Compostos que podem ser determinados com GC ou LC (adaptado de [12]) 
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2.1 Validação de métodos 

A validação é um passo fundamental que permite verificar se o método utilizado 

conduz a resultados credíveis e adequados à qualidade pretendida. [13] Durante a 

realização de qualquer método de ensaio, as grandezas medidas acumulam erros, 

sistemáticos e aleatórios, que podem ser introduzidos tanto pelo analista como pelo 

instrumento utilizado ou até pelos procedimentos adotados e que irão condicionar o 

desempenho desses métodos. Assim, é de todo o interesse que o desempenho de um 

método de análise seja reconhecido pelo laboratório antes deste ser utilizado como 

método de rotina, de forma a assegurar que o método selecionado é adequado para o 

fim a que se destina. 

 Na maioria dos casos, o desempenho de um método de análise é avaliado por 

um número mínimo de parâmetros de mérito, cuja importância relativa depende sempre 

da natureza do método de ensaio. [14] Porém, a validação tem como requisitos mínimos 

o conhecimento e estudo de parâmetros caracterizadores dos métodos de análise, como 

por exemplo, a seletividade/especificidade, a precisão, a exatidão, os limites analíticos 

e a gama de trabalho/linearidade.  

 

2.1.1 Seletividade/Especificidade 

 

A seletividade/especificidade define-se pela capacidade do método analítico em 

distinguir, identificar e medir, de forma precisa, um determinado componente sem 

interferência de outros componentes que estejam presentes na amostra. [15] Um método 

diz-se específico quando a grandeza medida provém apenas do componente a analisar, 

havendo a necessidade de se confirmar previamente que a grandeza medida não sofre 

interferência de outras substâncias presentes na amostra.  

Para avaliar possíveis interferências de outras substâncias é comum realizar 

testes de fortificação/recuperação. Estes testes incluem a utilização de uma série de 

amostras, com a mesma matriz, em que se faz variar a concentração do analito ao longo 

da gama de trabalho na presença do interferente ou, pelo contrário, faz-se variar a 

concentração do interferente, mantendo-se constante a concentração do analito.  
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Assim, o método é considerado específico, nas condições de ensaio, quando o 

tratamento dos resultados dos ensaios anteriores originar taxas de recuperação 

próximas de 100%. [13]  

 

2.1.2 Precisão 

 

A precisão permite avaliar a dispersão de resultados entre ensaios 

independentes, repetidos sobre amostras semelhantes, padrões ou a mesma amostra 

com as mesmas condições experimentais e operacionais definidas (época de análise, 

analista, equipamentos, laboratório, entre outros). É habitualmente avaliada pela 

repetibilidade, reprodutibilidade e precisão intermédia. [13] [16]  

 

2.1.2.1 Repetibilidade 

 

A repetibilidade mede o nível mais alto da precisão. É quantificada a partir da 

dispersão observada nos resultados dos ensaios realizados nas mesmas condições 

experimentais e operacionais, ou seja, a partir de resultados provenientes do mesmo 

método de análise quando aplicado à mesma amostra, no mesmo laboratório, 

executado pelo mesmo analista, com os mesmos equipamentos e reagentes num curto 

espaço de tempo. A avaliação da repetibilidade é realizada através do estudo de uma 

série de medições (n ≥ 10) sobre a mesma amostra ou padrão, contendo o analito numa 

concentração dentro da gama de trabalho do método. [13] [16] 

O limite de repetibilidade (r) é o valor máximo permitido para a diferença entre 

dois resultados, obtidos nas condições de repetibilidade acima mencionadas, calculado 

para um grau de confiança de 95%. Nestas condições, o limite de repetibilidade  

expresso pela equação 2.1.  

 

 

      𝑟 = 2,8 ∗ 𝑆𝑟𝑖                                                      (2.1) 
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Sendo: 

2.8 – Fator crítico da distribuição t-student, com um nível de significância de 0,05 

e com n − 𝟏 graus de liberdade.  

𝑆𝑟𝑖– Desvio padrão de repetibilidade 

 

Contudo, em contexto laboratorial trabalha-se com várias matrizes e gamas de 

trabalho sendo impossível calcular o r para cada matriz, pois seria necessário dispor de 

uma quantidade muito grande de dados. Por isso, é habitual dentro do laboratório 

calcular-se um limite de repetibilidade para cada gama de trabalho, desde que se 

verifique homogeneidade de variância nessa mesma gama. 

O coeficiente de variação (CVr) também é um parâmetro calculado na 

repetibilidade, por gama de trabalho e expresso em percentagem, é dado pela equação 

2.2: 

 

𝐶𝑉𝑟 =
𝑆𝑟𝑖 

�̅�
∗ 100                                            (2.2) 

Sendo: 

�̅� – Média dos resultados obtidos, por nível de concentrações 

 

2.1.2.2 Reprodutibilidade 

 

A reprodutibilidade mede o nível mais baixo da precisão. A avaliação da 

reprodutibilidade de um método analítico é realizada em diferentes condições 

experimentais, ou seja, diferentes laboratórios (interlaboratorial), diferentes analistas, 

diferentes equipamentos podendo também ser em épocas diferentes. Desta forma, a 

reprodutibilidade consegue definir a amplitude de erros aleatórios de quantificação 

numa escala interlaboratorial. 
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O limite de reprodutibilidade (R) é o valor abaixo do qual se deve situar, com um 

grau de confiança de 95%, a diferença absoluta entre dois resultados de ensaio, obtidos 

nas condições referidas. Sendo avaliado segundo a equação 2.3: 

 

𝑅 = 2.8 ∗ 𝑆𝑅𝑖                                                       (2.3) 

Sendo: 

2.8 – Fator crítico, calculado pelo desvio padrão associado t√𝑛, onde t(95%) é 

1.96 (valor da distribuição t-student, com um nível de significância de 0,05 e com n − 𝟏 

graus de liberdade)  e n=2. Tem-se 1.96 ∗ √2 ≈ 2.8.  

𝑆𝑅𝑖  – Desvio padrão de reprodutibilidade 

 

O coeficiente de variação de reprodutibilidade (CVR) expresso em percentagem 

é dado pela equação 2.4: 

 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑆𝑅𝑖 

�̅�
∗ 100                                            (2.4) 

Sendo: 

�̅� – Média dos resultados considerados 

 

A variância da reprodutibilidade (𝑆𝑅𝑖
2 ) é calculada pela soma entre a variância 

interlaboratorial (𝑆𝐿𝑖
2 ) e a variância da repetibilidade (𝑆𝑟𝑖

2 ), segundo a equação 2.5: 

 

𝑆𝑅𝑖
2 = 𝑆𝐿𝑖

2 + 𝑆𝑟𝑖
2                                                        (2.5) 

 

Apesar de ser um descritor do desempenho de um método de análise, a 

reprodutibilidade é um parâmetro útil somente quando se pretende comparar resultados, 

de um mesmo método, provenientes de laboratórios distintos. Quando os resultados são 

obtidos dentro de um mesmo laboratório, a utilidade da reprodutibilidade está limitada 
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ao fornecimento da variabilidade máxima dos resultados e que nunca poderá ser 

alcançada, uma vez que dentro de um mesmo laboratório a precisão nunca ultrapassa 

o nível da precisão intermédia. [13] [16] 

 

2.1.2.3 Precisão intermédia 

 

A precisão intermédia, tal como o nome sugere, define um nível de precisão 

intermédio entre a repetibilidade e a reprodutibilidade. É o nível mais representativo da 

variabilidade dos resultados dentro de um laboratório e, por isso, o mais recomendado 

de se usar quando se pretende avaliar resultados intralaboratoriais. Os critérios 

avaliados sobre a mesma amostra, amostras idênticas ou padrões incorporam a 

variabilidade diária e temporal, de analista e de equipamentos. [16] 

Para determinar a precisão intermédia de um método analítico, realizam-se n 

repetições, no mínimo em duplicado, em dias diferentes sobre uma ou mais amostras 

com concentrações diferentes de analito, mas dentro das gamas de trabalho. Uma vez 

que, as análises realizadas para avaliar a precisão intermédia são realizadas em dias 

diferentes existe uma variação aleatória de parâmetros experimentais não controlados 

(como por exemplo, a temperatura ambiente, a humidade, entre outros). Assim, de 

forma a conseguir controlar a amplitude dos valores obtidos, para ensaios repetidos, a 

Silliker utiliza cartas de controlo de amplitudes. A precisão intermédia é obtida através 

da equação: [13] 

 

 

 

 

𝑆𝑖( ) = √
1

𝑡(𝑛−1)
∑ ∑ (𝑦𝑗𝑘 − 𝑦�̅�)2𝑛

𝑘=1
𝑡
𝑗=1                             (2.6) 

Sendo: 
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𝑆𝑖( )  – desvio padrão de precisão intermédia (onde os símbolos relativos às 

condições intermédias de precisão podem aparecer entre parêntesis) 

t – nº de amostras ensaiadas 

n – nº de ensaios realizados por amostra 

yjk – resultado individual (k) para a amostra   

𝑦�̅� - média aritmética dos resultados da amostra  

 

Quando a mesma amostra é ensaiada em duplicado e em dias diferentes, então 

n=2 e a equação torna-se: 

 

𝑆𝑖( ) = √
1

𝑡𝑥2
∑ (𝑦𝑗1 −  𝑦𝑗2)

2𝑡
𝑗=1  , onde                                       (2.7) 

Sendo: 

𝑦𝑗1 – primeiro resultado obtido para a amostra  

𝑦𝑗2 – segundo resultado obtido para a amostra  

 

2.1.3 Exatidão 

 

A exatidão é definida como sendo a concordância entre o resultado de um ensaio 

e o valor de referência aceite como convencionalmente verdadeiro. É determinada 

através de avaliação direta do resultado obtido com o valor dito verdadeiro que tem a si 

associados os componentes de erros aleatórios e sistemáticos. Esta avaliação é 

realizada com materiais de referência certificados, ensaios interlaboratoriais e ensaios 

de recuperação. [13] 

 

2.1.3.1 Materiais de referência certificados  
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Um material de referência certificado (MRC) detém o valor para determinada 

grandeza (mais comum, a concentração) conhecido para dado parâmetro, com uma 

incerteza associada. Os MRCs são preparados por entidades reconhecidas e creditadas 

que permitem estabelecer a rastreabilidade das medições químicas e permitem 

controlar a exatidão do método utilizado. Assim, os MRCs para além de serem 

essenciais no processo de validação de um método de ensaio, fornecem um instrumento 

para o controlo de qualidade.  

A avaliação da exatidão é feita comparando o valor obtido pelo método na 

análise com o valor certificado determinando-se o erro e exatidão da análise. Quando o 

valor obtido na análise do MRC não se encontra dentro do intervalo de incerteza 

indicado para o valor certificado, o laboratório deverá procurar as causas que originam 

esse desvio e tentar eliminá-las ou aceitá-las. [13] A avaliação dos resultados obtidos na 

análise de um MRC pode ser feita usando processos como:  

o erro relativo – exprime a componente de erros sistemáticos; 

o teste de hipóteses (t-test) – comparação entre a média do MRC e a obtida 

pelo laboratório 

o fator de desempenho (z-score) – comparação entre o valor obtido pelo 

laboratório e o valor aceite como verdadeiro pelo MRC 

o erro normalizado – Avaliação da incerteza 

 

2.1.3.2 Ensaios interlaboratoriais 

Os ensaios interlaboratoriais destinam-se essencialmente ao controlo de 

qualidade externo das análises químicas e métodos de um laboratório, visto que 

asseguram a qualidade do resultado entre diferentes laboratórios com diferentes 

equipamentos, analistas e épocas. Dependendo da avaliação pretendida existem dois 

tipos de ensaios laboratoriais: [13] 

Ensaio interlaboratorial de aptidão: avalia o desempenho dos laboratórios 

participantes, funcionando em alguns países como condição para a acreditação do 

laboratório. A amostra deve ser um MRC e os métodos entre laboratórios podem variar.  

Ensaio interlaboratorial de normalização: constitui uma ferramenta de 

avaliação para a reprodutibilidade e repetibilidade de um método de análise. Neste tipo 

de avaliação o método entre laboratórios tem de ser idêntico, permitindo a avaliação da 
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reprodutibilidade, repetibilidade e, em simultâneo, demonstrar que tem uma precisão 

compatível a outros laboratórios.  

 

2.1.3.3 Testes comparativos 

 

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

comparativos é uma opção mais económica, uma vez que permite estabelecer a 

comparação entre os resultados obtidos pelo método a avaliar e os resultados de um 

método considerado como referência. Este tipo de ensaio comparativo tem como 

objetivo, o estudo da proximidade dos resultados obtidos pelos dois métodos de ensaio, 

ou seja, avaliar a exatidão do método interno face ao método de referência. Este tipo de 

comparação pode ser feito tanto numa gama restrita de concentrações como em toda a 

gama de concentrações na qual se pretende validar o método. [13] 

 

2.1.4 Linearidade 

 

A linearidade de um método analítico pretende avaliar se o sinal obtido é 

diretamente proporcional à concentração do analito dentro de uma determinada gama 

de trabalho. Para se realizar esta avaliação constrói-se uma curva de calibração 

utilizando um número mínimo de 5 soluções padrão de concentração distintas, excluindo 

o zero e, consequentemente, eventuais erros associados. [13] [16] 

O método dos mínimos quadrados permite obter o melhor ajuste entre os pontos 

obtidos, segundo a equação de regressão linear: 

 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏                                                 (2.8) 

Sendo: 

y – sinal instrumental 

x – concentração 

a – declive da recta 
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b – ordenada na origem 

 

A representação da curva de calibração permite uma avaliação visual entre os 

sinais obtidos e a concentração do analito, tal como se pode constatar na figura 5. [16] [17] 

 

 

 

2.1.5 Gama de Trabalho 

 

A gama de trabalho representa o intervalo de concentrações dentro do qual a 

sensibilidade é considerada constante, o que permite determinar o analito através de 

uma transformação linear, tendo a vantagem de não provocar um agravamento adicional 

na precisão e exatidão da determinação da concentração do analito na amostra 

problema. Na maioria dos casos, o estudo da gama de trabalho é efetuado pelo método 

da curva de calibração, com e sem padrão interno, mas pode também ser realizado pelo 

método da adição de padrão com o auxílio, ou não, de padrão interno. 

A escolha da gama analítica deve ter em consideração as concentrações do 

analito a quantificar, sendo recomendado que a concentração mais frequente seja o 

centro da gama de trabalho. [18] 

Para métodos que utilizem modelos de calibração lineares a avaliação e escolha 

da gama de trabalho processa-se de acordo com a norma ISO 8466-1, são 

Figura 5 - Exemplo de um gráfico típico de linearidade (sinal vs concentração).  
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recomendados dez pontos de calibração distribuindo-se de igual modo na gama de 

concentrações. Para o primeiro e último padrão são realizadas 10 réplicas 

independentes. 

É realizado o teste de homogeneidade de variâncias onde se determinam as 

variâncias associadas ao primeiro e último padrão (𝑆1
2 𝑒 𝑆10

2 ) através da equação: 

𝑆𝑖
2 =

∑(𝑦𝑖− �̅�)2

𝑛𝑖−1
                                                   (2.9) 

Sendo: 

�̅� – a média das réplicas do padrão 

n – nº de réplicas realizadas 

 

As variâncias são testadas para examinar se existem diferenças significativas 

entre elas, nos limites da gama de trabalho efetuando o cálculo do valor teste PG:  

𝑃𝐺 =
𝑆10

2

𝑆1
2                                              (2.10) 

𝑃𝐺 =
𝑆1

2

𝑆10
2                                              (2.11) 

 

A equação 2.10 é utilizada quando 𝑆10
2 >𝑆1

2 e a equação 2.11 é utilizada quando 

𝑆1
2>𝑆10

2 . Após a obtenção do valor PG compara-se este valor com o valor tabelado da 

distribuição F de Fisher, para n-1 graus de liberdade:  

• Se PG ≤ F as diferenças de variâncias não são significativas e a gama de 

trabalho está bem ajustada.  

• Se PG > F as diferenças de variâncias são significativas e a gama de trabalho 

deve ser reduzida até que a diferença entre as variâncias relativas ao primeiro e último 

padrão permitam obter PG ≤ F. [13] 
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2.1.6 Sensibilidade 

A sensibilidade avalia a capacidade de um método ou equipamento em distinguir 

pequenas variações de concentração do analito. Pode ser definida como o quociente 

entre o acréscimo do valor do sinal ΔL e a variação da concentração ΔC correspondente 

ao acréscimo. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏. =
𝛥𝐿

𝛥𝐶
                                                        (2.10) 

 

Assim, a sensibilidade é definida como sendo a derivada de primeira ordem da 

curva de calibração nessa zona de concentração. Caso a curva de calibração seja 

definida por uma reta, a sensibilidade será constante ao longo de toda a gama de 

trabalho e igual ao declive da reta de calibração.  

Se a curva de calibração for definida por uma função quadrática, a sensibilidade 

será dada por 𝑦 =  2𝑐𝑥 + 𝑑 nesse ponto de concentração. 

A sensibilidade não deve ser confundida com o limite de deteção. A sensibilidade 

está associada à magnitude do sinal em resposta ao analito, enquanto e o limite de 

deteção está associado à concentração mínima do analito que pode ser detetada, com 

um dado grau de confiança. [13] 

 

2.1.7 Limiares analíticos 

 

2.1.7.1 Limite de deteção (LD) 

O limite de deteção corresponde ao teor mínimo medido que torna possível a 

identificação do analito com uma certeza estatística razoável, isto é, que produz um sinal 

analítico estatisticamente distinto do ruído da linha de base. Uma leitura inferior ao LD 

não significa que não existe analito, porém significa que a concentração do analito é 

inferior a um certo valor que a partir do qual, não há probabilidade definida. 

Em termos qualitativos pode-se definir LD como a concentração mínima de 

analito que produz um sinal distinto do branco. Há vários procedimentos para estimar o 
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limite de deteção. Um deles baseia-se nos dados da reta de calibração, sendo 

quantificado através da expressão 2.11: [13] 

 

𝐿𝐷 =
[3.3∗𝑆𝑦/𝑥]

𝑏
                                                        (2.11) 

Sendo: 

𝑆𝑦/𝑥 – desvio padrão residual da curva de calibração 

b – declive da curva de calibração 

 

2.1.7.2 Limite de quantificação (LQ) 

O limite de quantificação identifica-se como a concentração mínima de analito, a 

partir da qual é possível a sua quantificação, com uma determinada exatidão e precisão. 

A apreciação de LQ é confirmada recorrendo a uma série de soluções padrão de analito, 

com concentrações próximas ou igual à do LQ para avaliar se a exatidão e precisão da 

determinação é satisfatória. Para métodos que utilizem calibração linear o LQ é 

estimado através da expressão 2.12: 

 

𝐿𝑄 =
[10∗𝑆𝑦/𝑥]

𝑏
                                               (2.12) 

Sendo: 

𝑆𝑦/𝑥 – desvio padrão residual da reta de calibração 

b – declive da reta de calibração 

 

 

2.1.8 Robustez 

 

A robustez permite avaliar a sensibilidade de determinado método ao efeito de 

fatores de influência, ou seja, se mesmo na presença pequenas alterações das 
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condições experimentais (como, pequenas variações de temperatura, pH, composição 

de solventes), o desempenho do método se mantém inalterável. 

Para a apreciação deste parâmetro é comum recorrer ao teste de YOUDEN, que 

permite não só avaliar a robustez, mas também classificar o tipo de influência de cada 

uma das variações impostas ao método, nos resultados. O teste de YOUDEN consiste 

na realização de um determinado número de ensaios (n ≤ 8) sobre uma amostra, 

efetuados segundo um plano de controlo de até sete fatores (parâmetros cujos efeitos 

se pretendem quantificar), suscetíveis de influenciar o processo. 

 No teste de YOUDEN, há a fixação do valor nominal e do valor alternativo para 

a quantificação dos desvios dos fatores em relação aos fatores prescritos, 

respetivamente por “1” e “-1”. É realizado um quadro do plano de ensaios utilizando os 

valores nominal e alternativo para descrever todos os ensaios e fatores, a avaliação 

deste quadro é realizada através da equação 2.13: 

 

𝑅𝑖 =
∑ 𝑅𝐸𝑖(1)−∑ 𝑅𝐸𝑖(−1)

𝑍
                                               (2.13) 

Sendo: 

𝑅𝐸𝑖 - Resultado experimental obtido  

Z - Metade do número de ensaios 

 

Este parâmetro é uma vantagem para qualquer método analítico, pois uma maior 

robustez promove uma maior insensibilidade de fatores experimentais deliberadamente 

alterados, o que faz com que o método continue a conduzir a valores concordantes, 

apesar das alterações efetuadas. Assim, pode-se concluir que quanto maior a robustez 

de um método, maior a confiança do mesmo quanto ao seu desempenho em geral. 
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Instrumentação 
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3.1 Cromatografia 

A cromatografia é uma técnica analítica que tem por objetivo a separação dos 

constituintes de uma mistura. Quando acoplada com detetores apropriados permite 

identificar e quantificar os constituintes previamente separados. Na Antiguidade, já eram 

conhecidos e aplicados alguns métodos de separação. Por exemplo, a remoção de 

contaminantes por filtração em areias está descrita na Bíblia e na Grécia e Egito antigos. 

Outros métodos de separação, como destilação, extração por solvente e amalgamação, 

encontrados em inúmeras descrições dos trabalhos desenvolvidos por muitos 

alquimistas. Todavia, o conceito de cromatografia só foi introduzido e aceite pela 

comunidade científica no séc. XX, quando o botânico russo Michael Semenovich Tswett 

identificou e publicou um mecanismo de separação baseado no princípio da adsorção 

de pigmentos em materiais sólidos. [19] 

 Em 1906, Michael Tswett publicou dois trabalhos onde descreve a separação de 

pigmentos presentes num extrato de plantas quando a mistura é eluída ao longo de uma 

coluna empacotada com carbonato de cálcio. Apesar de Tswett ter usado a diferença 

de afinidade do CaCO3 para adsorver os pigmentos para explicar a diferença de 

velocidade com que os pigmentos se deslocaram ao longo da coluna, levando à 

separação de cada um deles, acabou por usar o termo cromatografia para designar o 

processo de separação, o que gerou alguma contestação na comunidade científica por 

o processo não depender da cor. Mesmo sendo considerada uma técnica de separação 

inovadora para a época, foi ignorada durante algumas décadas até que em 1940 Martin 

e Synge introduziram o conceito de cromatografia líquido-líquido ao usarem uma coluna 

com uma fase estacionária líquida constituída por partículas de sílica e revestida por 

uma fina película de água. Nesta publicação foram, ainda, estabelecidas as condições 

experimentais para tornar a separação mais rápida e eficiente, que viriam a ser 

utilizadas pelas técnicas cromatográficas atuais, como por exemplo, a cromatografia 

gasosa e o HPLC. [19] [20] 

 Atualmente, a técnica de cromatografia é muito utilizada em análise química e 

apresenta-se sob diferentes tipos de acordo com a natureza das fases móvel e 

estacionária. Quando a fase móvel é constituída por um gás, a separação designa-se 

por cromatografia gasosa (GC) e é dedicada à separação de gases e substância voláteis 

termicamente estáveis. Quando é constituída por um líquido, designa-se por 

cromatografia líquida (LC), sendo indicada para proceder à separação de substâncias 
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termicamente instáveis e não voláteis. Dentro da LC, destacam-se a cromatografia 

iónica e as de elevada eficiência, nomeadamente o HPLC e o UPLC (Ultra-Performance 

Liquid Chromatography). [20] 

 

3.2 Princípios básicos de cromatografia 

 

 A cromatografia é um método de separação controlado por uma sucessão de 

processos de equilíbrio no qual os componentes de uma mistura repartem-se pelas duas 

fases: fase estacionária (FE) e fase móvel (FM). [10] A FE permanece imóvel durante o 

processo de separação. Quando é um líquido é necessário imobilizá-lo à superfície de 

um suporte sólido e a FM é a fase que irá mover-se através da FE. A separação dos 

constituintes ocorre como resultado das diferenças de velocidades com que cada um 

deles percorre a FE quando arrastados pela FM, em consequência das diferentes 

constantes de partição de cada componente entre as fases móvel e estacionária. [21] 

 A eficácia de uma coluna cromatográfica em separar dois componentes numa 

mistura irá, em parte, depender nas taxas de eluição dos dois componentes. Estas taxas 

dependem, entre outros fatores, das constantes de partição dos dois componentes entre 

as FM e FE. [22] 

 A constante de partição (K) descreve a interação relativa entre esse componente 

e as duas fases e é definido pela equação 3.1: 

 

𝐾 =  
(𝑎𝐴)𝑆

(𝑎𝐴)𝑀
                                                  (3.1) 

Sendo: 

(aA)S – atividade do componente A na FE 

(aA)M – atividade do componente A na FM 
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Quando as soluções são diluídas ou o componente não é iónico, as atividades 

do componente nas duas fases são substituídas pelas respetivas concentrações (c) 

nessas fases. A expressão anterior passa a ser definida pela equação 3.2: 

 

𝐾 =  
𝑐𝑆  

𝑐𝑀
                                                           (3.2) 

Sendo:  

cS – concentração na FE 

cM . concentração na FM 

 

Idealmente o coeficiente de partição de um componente é constante num grande 

intervalo de concentrações do componente para uma dada temperatura, ou seja, cS será 

diretamente proporcional a cM. [22] [23] 

 Apesar do coeficiente de partição ser fundamental na separação cromatográfica, 

é, na maioria dos ensaios de separação, um parâmetro desconhecido por não ser 

facilmente medido. Em alternativa, pode-se medir o tempo de retenção (TR) de um dado 

componente, que é uma função de K e que se traduz no tempo decorrido desde a injeção 

de um componente na coluna até à sua deteção. O TR   de um componente tem duas 

contribuições: o tempo de permanência do componente na FM, conhecido por tempo 

morto (TM), sendo o mesmo para todos os restantes componentes, e o tempo de 

permanência do componente na FE (TS). A soma das duas componentes identifica-se 

com TR : [22] 

 

𝑇𝑅 = 𝑇𝑆 + 𝑇𝑀                                                         (3.3) 

 

Em termos práticos, consegue-se obter estes tempos num cromatograma 

(Figura 6) onde, o tempo de retenção é o tempo desde a injeção da amostra até a 

obtenção do máximo do pico de deteção do componente, TM corresponde ao máximo 

do pico de deteção da injeção que reflete o tempo necessário a que os compostos não 
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retidos passem pela FE e, finalmente, TS é o tempo que o componente fica retido após 

a saída dos componentes não retidos. 

 

 

A eficiência de uma coluna cromatográfica é afetada pelo alargamento dos picos 

cromatográficos que ocorre quando o componente passa pela coluna. Existem dois 

modelos teóricos que tentam explicar o alargamento dos picos cromatográficos.  

No modelo dos pratos teóricos a eficiência da coluna é afetada, essencialmente, 

por dois conceitos o número de pratos teóricos (N) e a altura do prato teórico (H), 

relacionados pela equação 3.4: 

 

𝑁 =  
𝐿

𝐻
                                                        (3.4) 

Sendo: 

L – comprimento da coluna  

 

Entende-se que um prato teórico é uma fração mínima fictícia da coluna onde 

ocorre a partição dos componentes entre FM e FE em condições de equilíbrio químico. 

Assim, a deslocação de um componente ao longo da coluna é descrita como uma série 

de equilíbrios que ocorrem sucessivamente desde o primeiro até ao último prato teórico 

da coluna. Apesar deste modelo rever o alargamento do pico cromatográfico à medida 

que TR aumenta, tal como se observa experimentalmente, não é ainda suficiente para 

descrever a variação da eficiência de uma coluna com o fluxo da FM. Este aspeto só foi 

Figura 6 - Cromatograma típico de uma mistura de dois componentes. (Adaptado 
de  [22]) 
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esclarecido com o aparecimento do modelo cinético, que considera a separação 

cromatográfica como um processo dinâmico. [22] 

 O modelo cinético leva em conta o tempo necessário para a formação do prato 

teórico. Segundo este modelo, o alargamento dos picos é afetado pela velocidade da 

eluição, pelos trajetos distintos que um componente pode ter na FE e pela difusão 

longitudinal desse mesmo componente quando se encontra na FM. Assim, o modelo 

cinético mostra que a eficiência da coluna cromatográfica pode ser calculada através da 

equação de Van Deemter: [22] [24] 

 

𝐻 = 𝐴 +
𝐵

𝜇
+ 𝐶𝜇                                               (3.5) 

Sendo: 

H – altura do prato teórico 

A – tortuosidade dos trajetos na fase estacionária 

B – difusão longitudinal do componente 

C – resistência à transferência de massa entre fases 

µ - velocidade linear da fase móvel 

 

 O fator A descreve os diferentes trajetos aleatórios que os componentes podem 

seguir, dependendo do seu tamanho e geometria. O alargamento do pico ocorre porque, 

a mesmo analito seguindo trajetos diferentes acabará por sair da coluna em diferentes 

tempos, levando ao alargamento do pico. O fator B está relacionado com a difusão do 

componente na fase móvel para um dado fluxo de fase móvel. Quanto maior a 

velocidade menor será o alargamento dos picos por efeito da difusão longitudinal. Por 

fim, a resistência à transferência de massa está relacionada com o tempo necessário 

para se atingir o equilíbrio de partição de um componente entre FM e FE, no interior de 

um prato teórico. [22] [24] 
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3.4 Cromatografia Gasosa (GC) 

  

A cromatografia gasosa foi introduzida pela primeira vez em 1952, por James e 

Martin. [25] É uma técnica que permite a separação de componentes voláteis ou semi-

voláteis termicamente estáveis numa mistura gasosa ou líquida, cuja identificação e 

consequente quantificação é conseguida com o auxílio de um detetor que se encontra 

acoplado ao cromatógrafo. Em GC a amostra gasosa ou líquida é introduzida e 

vaporizada no injetor. Por ação de um gás inerte, que constitui a FM, a amostra 

vaporizada é conduzida até à cabeça da coluna, onde habitualmente sofre uma 

condensação pelo facto da coluna se encontrar, no início da separação, a uma 

temperatura mais baixa do que o injetor. Segue-se a separação dos diferentes 

componentes ao longo da coluna, cuja temperatura é atribuída por um programa de 

temperaturas. No fim da separação, cada componente é identificado pelo detetor. O 

sinal do detetor desde a injeção da amostra até ao fim da separação é registado em 

função do tempo de separação, cuja representação gráfica tem a designação de 

cromatograma. Assim, apenas os componentes voláteis e semi-voláteis capazes de ser 

vaporizados sem decomposição térmica podem ser separados e identificados por GC. 

[10] [26] 



52       FCUP 
         Implementação e validação de um método de análise de colesterol, por cromatografia gasosa 

 
 
 

 

Um aspeto importante e característico da cromatografia gasosa é o facto de FM 

ser um gás e que se identifica, normalmente, com o hélio, o hidrogénio ou o azoto. [10] 

No presente trabalho utilizou-se um cromatógrafo gasoso com deteção por ionização de 

chama (GC-FID). A sua constituição genérica está esquematizada na figura 7. 

3.4.1 Detetor FID 

 

O detetor FID (ionização por chama) é o detetor mais utilizado para a deteção e 

quantificação de esteróis (Figura 8). A deteção ocorre quando o hidrogénio se mistura 

com o eluente na coluna e é queimado num pequeno queimador. Os iões formados pela 

chama são recolhidos devido a uma tensão relativamente alta, existente entre o 

queimador e um elétrodo cilíndrico, que se encontra em redor da chama. A corrente 

resultante é amplificada e recebida por um sistema de aquisição de dados ou um 

potenciómetro. [27] 

Figura 7 -- Exemplo ilustrativo da constituição de um cromatógrafo gasoso com deteção por 
ionização de chama (GC-FID). (adaptado de [10]) 



FCUP      53 
                                  Implementação e validação de um método de análise de colesterol, por cromatografia gasosa   
 

 

 

  

A cromatografia gasosa acoplada a um detetor FID permite identificar, com 

algumas exceções, todas as moléculas com ligações C-H. Tem uma gama linear 

bastante elevada, alta sensibilidade, baixo ruído e é destrutivo. A deteção por FID 

acontece devido à formação do ião CHO+ por combustão dos componentes orgânicos 

na chama de hidrogénio, podendo ser insensível a moléculas que contêm heteroátomos 

(O, S, P, entre outros) por a produção de CHO+ ser menos abundante. Pela mesma 

razão, é também insensível a moléculas que não possuam ligações C-H (por exemplo, 

CO2, H2O, NO2). A altura e a área do pico são, em geral, proporcionais ao número de 

carbonos ligados ao hidrogénio para a mesma quantidade de substância dos 

componentes. [27] [28] 

 

Figura 8 - Esquematização de um detetor por ionização de chama 
(FID) (Adaptado de [27]) 
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4.1 Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo a implementação e validação de um 

método de determinação do colesterol, em produtos alimentares, por derivatização com 

solução de sililação, por cromatografia gasosa com detetor de FID.  

Considerando, a confidencialidade perante os métodos internos requerida pela 

empresa, será descrito o princípio do método a implementar, todavia não serão descritas 

quaisquer massas, concentrações e proporções de reagentes, soluções ou amostras.  

4.2 Material 

 Para a realização do procedimento apresentado neste trabalho utilizaram-se os 

seguintes materiais de laboratório: 

• Tubos de ensaio de vidro com tampa de rosca 20x250mm 

• Espátula de metal 

• Matraz de 250ml 

• Balões volumétricos (10ml, 25ml) 

• Micropipeta de laboratório 

• Pipetas de Pasteur de vidro 

• Vial de encapsular de 1,5ml ND11 para cromatografia – de âmbar com micro 

insert de 0,2ml 

• Coluna Ultra 2 H Crosslinked 5% PH ME Siloxano, L=25m, Ø=0,20mm e 0,33µm 

4.3 Reagentes 

Os reagentes utilizados durante todo o procedimento encontram-se descritos na 

tabela 3. 
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Tabela 3 - Reagentes necessários ao método de análise do colesterol por GC-FID. 

Reagentes Marca 

Dehidrocolesterol (colestano: 3β-Hidroxi-
5α-colestano) ≥99% 

Sigma aldrich 

Colesterol ≥99% Sigma aldrich 

Hidróxido de Potássio ≥99% VWR 

Etanol 98% VWR 

n-Hexano para HPLC VWR 

Hexametildisilazano (HMDS) ≥99% Sigma aldrich 

Clorotrimetilsilano (TMCS) para GC Sigma aldrich 

Piridina para HPLC Sigma aldrich 

 

4.4 Instrumentação 

Todo o material de instrumentação utilizado neste método encontra-se descrito na 

tabela 4. 

 

Tabela 4 - Instrumentação necessária ao método de análise do colesterol por cromatografia gasosa 

Equipamentos Marca/Modelo 

Balança de precisão Mettler Toledo,  XS603S (±1mg) 

Balança analítica Mettler Toledo, AB265-S (±0,1 MG) 

Banho termostatizado com agitação  Julabo, SW22  

Módulo de aquecimento e agitação Thermo Fisher Scientific TS-18824 

Vórtex Fisherbrand ZX3 

 

4.5 Condições cromatográficas 

A tabela 5 descreve as condições de operação utilizadas neste método. 
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Tabela 5 - Condições cromatográficas utilizadas para este procedimento de análise do colesterol por cromatografia 
gasosa. 

Condições cromatográficas 

Temperatura do injetor 270 ºC 

Temperatura do detetor 300 ºC 

Temperatura do forno 260 ºC 

Fluxo de gás de arraste  Hélio a 1ml/min 

Razão de split 1/50 

Ar 450 ml/min 

Hidrogénio 45 ml/min 

Volume de injeção 1.0 µl 

Injetor automático Velocidade Normal 

4.6 Preparação das soluções 

 

4.6.1 Solução etanólica de KOH 

  Para a preparação da solução etanólica de hidróxido de potássio (KOH), na 

balança de precisão Mettler Toledo, XS603S (±1mg) pesou-se para um matraz de 

250ml, uma determinada massa de KOH. De seguida dissolveu-se o KOH em água 

ultrapura, num banho de água fria e, por fim, adicionou-se etanol a 98%.  

 

4.6.2 Solução de padrão interno (PI) 

Para a preparação da solução de PI, na balança analítica Mettler Toledo, AB265-

S (± 0,1 mg) pesou-se uma determinada massa de colestano para um papel de prata, 

transferiu-se o colestano para um balão volumétrico, dissolveu-se e perfez-se o volume 

do balão com n-hexano. 
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4.6.3 Solução de padrão (colesterol) 

Para a preparação da solução de padrão, na balança analítica Mettler Toledo, 

AB265-S (± 0,1 mg) pesou-se uma determinada massa de colesterol para um papel de 

prata, transferiu-se o colesterol para um balão volumétrico, dissolveu-se e perfez-se o 

volume do balão com n-hexano. 

 

4.7 Tratamento dos tubos de ensaio de vidro 

com tampa de rosca 

 

4.7.1 Lavagem Manual 

Após cada utilização dos tubos de ensaio com rosca é necessário proceder-se à sua 

lavagem, de modo a prevenir futuras contaminações. A lavagem dos tubos realizou-se 

de forma manual e da seguinte forma: 

Mergulhou-se os tubos de ensaio e respetivas tampas numa solução de lixívia a 5-

10%. Após pelo menos 12 horas lavou-se o material com o escovilhão e passou-se por 

água desionizada, o material foi levado para a estufa e procedeu-se à sua secagem a 

80ºC. Por fim, passou-se os tubos de ensaio e tampas por acetona e voltou-se a secar 

na estufa a 60ºC, guardando o material no final da secagem.  

 

4.8 Tratamento das amostras 

Antes de se iniciar o procedimento todas as amostras são preparadas segundo 

o procedimento interno PAFQ 044, pela equipa do SPA (Sala de Preparação de 

Amostras). Para este procedimento é necessário que as amostras sólidas sejam 

trituradas e as amostras líquidas sejam agitadas até se obter uma mistura homogénea. 

Após este passo inicial dá-se início ao procedimento a validar (PAFQ 311). Na 

balança analítica Mettler Toledo AB265-S (±0,1 mg) pesou-se, para um tubo de ensaio 

de vidro tampa rosca, rigorosamente a amostra. A massa pesada neste passo depende 
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do tipo de alimento e o seu teor estimado de colesterol, para amostras com maior teor 

de colesterol a massa a pesar será menor que amostras que tenham menos ou mesmo 

pouco teor de colesterol.  

Adicionou-se no tubo de ensaio a solução etanólica de KOH e o PI, fechou-se muito 

bem o tubo de ensaio e homogeneizou-se no vortéx. Incubou-se a 60ºC durante 1 hora 

no banho, agitando regularmente os tubos, de modo a assegurar uma boa 

homogeneização da amostra. 

Retirou-se os tubos de ensaio do banho e deixou-se arrefecer à temperatura 

ambiente. Adicionou-se água ultrapura e homogeneizou-se no vortéx, de seguida 

adicionou-se n-hexano e homogeneizou-se no vortéx durante 60 segundos. Deixou-se 

separar bem as fases e recolheu-se a fase orgânica (fase de cima) para um novo tubo 

de ensaio. Repetiu-se a extração da fase orgânica mais duas vezes, recolhendo a fase 

orgânica sempre para o mesmo tubo. 

Após a extração da fase orgânica, os tubos de ensaio iniciais foram submetidos à 

lavagem e os tubos contendo a fase orgânica foram colocados evaporador, onde se 

evaporou completamente o solvente numa corrente de azoto e em banho-maria a 50-

60ºC. Após a evaporação adicionou-se a solução de sililação (HMDS + TMCS + Piridina) 

na proporção de 50 µl por cada mg de esterol estimado, fechou-se muito bem o tubo e 

homogeneizou-se no vortéx.  

 Deixou-se os tubos a incubar durante 15 minutos num banho a 50ºC. Retirou-se do 

banho e deixou-se a 4ºC durante a noite. No dia seguinte, separou-se o sobrenadante, 

utilizando uma pipeta Pasteur de vidro, para vials de âmbar de 1,5 ml com micro-insert 

integrado de 0.2 ml. Por fim, guardou-se os vials à temperatura de 4ºC até a análise 

cromatográfica. 

 

4.9 Preparação do padrão 

Adicionou-se num tubo de ensaio de vidro com tampa roscada a solução de 

colesterol e o PI, fechou-se o tubo e homogeneizou-se no vortéx. Evaporou-se 

completamente o solvente numa corrente de azoto e em banho-maria a 50-60ºC. 

Adicionou-se a solução de sililação (HMDS + TMCS + Piridina), conforme o teor 
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estimado de colesterol (50µl/mg de esterol), fechou-se bem o tubo e homogeneizou-se 

no vortéx. 

Deixou-se a incubar durante 15 minutos num banho a 50ºC. Retirou-se do banho e 

deixou-se a 4ºC durante a noite. No dia seguinte, separou-se o sobrenadante, utilizando 

uma pipeta Pasteur de vidro, para um vial de âmbar de 1,5 ml com micro-insert integrado 

de 0.2 ml. Por fim, guardou-se o vial à temperatura de 4ºC até análise cromatográfica. 

 

4.10 Matrizes para a validação 

 

A implementação e validação deste método para determinação e quantificação 

do colesterol por GC-FID foi inicialmente prevista para 26 matrizes de diversos 

grupos alimentares, como, leite e derivados, carnes e produtos cárneos, ovos e 

derivados, entre outros. Na tabela 6 encontram-se descritas as matrizes previstas 

para esta validação.  

Apesar de inicialmente, o pretendido ser a validação das 26 matrizes descritas 

na tabela 6, isso não foi possível devido à suspensão do estágio. Porém, antes da 

suspensão já tinha obtido os resultados necessários ao estudo da repetibilidade de 

8 matrizes pertencentes aos grupos do leite e derivados, cereais e derivados, carnes 

e derivados e alimentos confecionados e pré-confecionados. E os resultados 

necessários ao estudo da precisão intermédia, das 3 matrizes pertencentes ao grupo 

do leite, produtos lácteos e derivados. No próximo capítulo irei prosseguir com a 

análise desses resultados de forma a exemplificar como se procederia a validação 

do método apresentado. Como 3 matrizes, são também materiais de referência 

podemos ainda tirar algumas conclusões sobre a exatidão do método destas 

matrizes alimentares. 
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Tabela 6 - Grupos alimentares e matrizes previstas para a validação da determinação do colesterol por cromatografia 
gasosa. 

Grupo alimentar Matrizes previstas para 
validação 

Açúcar, produtos açucarados e 
derivados 

 Chocolate 

 Doce 

Alimentos confecionados e pré-
confecionados 

 Croquete 

 Tiras de Milho 
 

Alimentos dietéticos, suplementos 
alimentares, produtos de alimentação 
especial 

 BIPEA Baby milk 2014-021 

 Leite e cereais com bolacha Maria 

 Preparado de soja 
 

Bebidas não alcoólicas  Bebida de soja de chocolate 
 

Carnes, produtos cárneos e derivados  Chouriço 

 Fiambre 
 

 

Cereais, leguminosas, pseudo-
cereais e derivados 

 Bolacha cookie 

 DRRR Egg Pasta 1056601 

 Pastelaria 
 

Especiarias, condimentos e derivados  Mostarda 

Frutos, algas, produtos hortícolas e 
derivados 

 Amêndoa 

 Concentrado de tomate 

 Fruta desidratada 

Gorduras, óleos, sementes 
oleaginosas e derivados 

 BIPEA Refined palm oil 2017-121 

 FAPAS T14167 Mixed fat spread1 

Leite, produtos lácteos e derivados  BIPEA Iogurte 2019-111 

 BIPEA Manteiga 2019-101 

 Queijo 

Ovos e derivados  Clara de ovo 

 Ovo líquido 

Produtos de pesca e derivados  Bacalhau 

 Conserva de atum 

 

  

 

 
1 Material de Referência Certificado 
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5.1 Cálculo do teor do colesterol 

 Após a análise cromatográfica das diferentes soluções amostra é necessário 

calcular o teor do colesterol (mg/100g) nas respetivas amostras. Para isso, é necessário 

conhecer previamente o fator de resposta (FR) para o colesterol nas condições de 

ensaio. Com os dados provenientes do ensaio de uma solução padrão de colesterol na 

presença de padrão interno é possível quantificar o fator de resposta por aplicação da 

equação 5.1. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 (𝑀)
=  𝐹𝑅

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝐼 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝐼 (𝑀)
                            (5.1)  

 Uma vez conhecido o fator de resposta, o teor de colesterol presente em cada 

amostra ensaiada é obtido através da equação 5.2. 

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 (
𝑚𝑔

100𝑔
) =  

Á𝑟𝑒𝑎  𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 (%)

Á𝑟𝑒𝑎  𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜 (%)

𝐹𝑅
𝑥

100 𝑥 𝑚𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
                  (5.2) 

Em que mpi adicionado é definido pela equação 5.3: 

𝑚𝑝𝑖 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑔) =  
𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 (𝑔)

𝑉 𝑏𝑎𝑙ã𝑜 (𝑚𝑙)
 𝑥 𝑉𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜(𝑚𝑙) 𝑥 1000                  (5.3)

  

 

5.2 Repetibilidade 

O estudo da repetibilidade foi realizado a partir de 10 repetições sobre a mesma 

solução amostra, no mesmo dia, com os mesmos equipamentos e reagentes e pelo 

mesmo analista. A tabela 7 mostra os resultados obtidos neste estudo para as 8 

matrizes realizadas de 4 grupos alimentares diferentes. 
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Tabela 7 - Estudo da repetibilidade das matrizes pertencentes aos grupos alimentares do leite e derivados, cereais e 
derivados, carne e derivados e produtos confecionados e pré-confecionados. 

 Matriz  
(Teor de colesterol mg/100g) 

 
Iogurte Queijo Manteiga Bolacha Pastelaria Egg 

Pasta 
Fiambre Tiras de 

Milho 

Ensaio 
1 

10,92 89,21 228,60 21,94 19,56 31,89 45,61 38,68 

Ensaio 
2 

10,92 92,30 232,16 22,73 19,77 33,58 47,78 40,35 

Ensaio 
3 

11,10 86,82 232,05 21,59 18,91 32,69 45,93 41,35 

Ensaio 
4 

11,56 88,05 235,55 22,21 19,69 33,11 46,61 43,11 

Ensaio 
5 

11,55 88,43 260,46 21,39 19,27 29,31 46,47 43,99 

Ensaio 
6 

10,52 92,23 229,47 22,25 19,56 29,72 46,99 43,89 

Ensaio 
7 

10,68 87,36 229,59 22,43 17,89 32,34 47,76 44,21 

Ensaio 
8 

10,07 96,13 232,47 21,95 18,02 31,03 46,24 44,29 

Ensaio 
9 

10,46 93,36 236,34 22,36 18,65 31,73 47,43 45,43 

Ensaio 
10 

10,16 92,60 238,33 21,19 17,55 33,42 48,46 45,05 

Valor 
médio 

10,79 90,65 235,50 22,00 18,89 31,88 46,93 43,04 

Desvio 
Padrão 

0,49 2,93 8,85 0,46 0,78 1,40 0,87 2,08 

CVr (%) 4,55 3,23 3,76 2,11 4,12 4,40 1,85 4,84 

r 1,37 8,19 24,77 1,30 2,18 3,93 2,43 5,84 

Lrr (%) 12,73 9,04 10,52 5,90 11,54 12,33 5,18 13,56 

 

Como se pode observar para as 8 matrizes o teor de colesterol que varia entre 

os 10 mg/100g e os cerca de 235 mg/100g, o que leva a que o desvio padrão da 

repetibilidade aumente com o nível de concentração de colesterol tal como previsto pela 

lei empírica de Horwitz. Esse aumento verifica-se comparando o desvio padrão obtido 

para matrizes com diferentes níveis de concentrações e pode ser descrito por uma 

variação linear como mostra a figura 9.  
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Pela variação linear obtida, poder-se-á considerar que o coeficiente de variação 

não sofre uma variação apreciável no intervalo de trabalho de concentrações de 

colesterol utilizado, sendo caracterizado por um valor médio de 3,6%.  

 

5.3 Precisão intermédia 

Na tabela 8 encontram-se sistematizados os resultados experimentais 

provenientes do estudo da avaliação da precisão intermédia. Neste estudo, usaram-se 

três matrizes do grupo alimentar do leite e derivados. Cada matriz foi submetida a dois 

ensaios independentes realizados em 6 dias diferentes, pelo mesmo analista, no mesmo 

laboratório e com os mesmos equipamentos. O cálculo da precisão intermédia foi 

efetuado por aplicação da equação 2.7. 
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Figura 9 - Variação da precisão de repetibilidade com o nível de concentração de colesterol. 
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Tabela 8 - Resultados obtidos para a precisão intermédia das matrizes do grupo alimentar do leite, produtos lácteos e 
derivados. 

    

  
Matriz 

(Teor de colesterol mg/100g) 

  Iogurte Queijo Manteiga 

Ensaio 1A 10,78 88,64 220,43 

Ensaio 1B 10,4 90,6 238,59 

Ensaio 2A 8,88 97,75 192,48 

Ensaio 2B 9,59 95,99 211,73 

Ensaio 3A 10,45 94,86 224,77 

Ensaio 3B 9,49 89,98 229,09 

Ensaio 4A 12,1 98,77 206,63 

Ensaio 4B 10,69 95,07 218,32 

Ensaio 5A 9,86 87,37 239,64 

Ensaio 5B 9,22 88,46 246,56 

Ensaio 6A 10,79 84,47 243,05 

Ensaio 6B 10,89 90,06 237,61 

Valor médio 10,26 91,84 225,74 

Desvio padrão da precisão intermédia 0,58 2,53 8,82 

Limite da precisão intermédia 1,61 7,09 24,69 

 

 Como a precisão intermédia é sujeita a uma maior variabilidade de condições 

experimentais do que a repetibilidade, seria de esperar que o desvio padrão da precisão 

intermédia fosse superior ao da repetibilidade. Todavia verifica-se que os dois níveis de 

precisão apresentam desvios padrão semelhantes, o que significa que os fatores de 

variação introduzidos no estudo da precisão intermédia (preparação da amostra e 

condição temporal) não permitem variações assinaláveis na determinação do colesterol 

das matrizes ensaiadas. A causa para a ausência do efeito esperado poderá estar 

associada ao reduzido tempo de realização da totalidade dos ensaios.  
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5.4 Exatidão 

Três das matrizes usadas no estudo da repetibilidade são MRCs, pelo que os 

teores médios de colesterol obtidos experimentalmente poderão ser utilizados para 

avaliar a exatidão do método analítico por comparação com as concentrações de 

referência desses materiais. 

Na tabela 9 procede-se à comparação sumária entre a concentração média de 

colesterol obtida experimentalmente para os três materiais de referência e os limites de 

aceitação da concentração de colesterol desses materiais. 

 

Tabela 9 - Resultados obtidos para a exatidão das matrizes avaliadas que são materiais de referência certificados. 

MRC Valor 
médio 
(mg/100g) 

Valor mínimo 
aceitável 
(mg/100g) 

Valor máximo 
aceitável 
(mg/100g) 

Condição 

BIPEA Iogurte 
2019-11 

10,50 5,86 13,82 Aceitável 

BIPEA Manteiga 
2019-1 

230,18 120 320 Aceitável 

DRRR Egg Pasta 
105660 

31,88 16,97 35,97 Aceitável 

 

 De acordo com o intervalo de aceitação para cada um dos materiais, conclui-se 

que o método de análise de colesterol para as matrizes de iogurte, manteiga e egg pasta 

é exato nas condições em que foi executado. Todavia, é de realçar que os MRCs não 

são exigentes ao apresentarem intervalos de aceitação de concentração de colesterol 

demasiado longos. Por este facto, recomenda-se que a exatidão seja reavaliada com 

MRCs que apresentem menores intervalos de aceitação. 
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Conclusão 

 

O procedimento descrito neste trabalho de determinação de colesterol por CG-

FID é um método de análise novo para a empresa acolhedora. Antes de substituir o 

atual é necessário proceder à validação do novo método, seguindo os parâmetros 

abordados neste relatório. Infelizmente, não foi possível concluir a validação devido à 

pandemia de COVID-19. 

Do trabalho executado até à data da sua interrupção, muito pouco se consegue 

concluir sobre a implementação e consequente validação do método. Apesar dos 

resultados apresentados neste relatório evidenciarem valores aceitáveis para algumas 

matrizes, estes, além de insuficientes para a validação do método necessitam de uma 

reavaliação na precisão intermédia e exatidão como evidenciado neste relatório. O 

método que se encontra implementado na empresa é bastante demorado e dispendioso 

em comparação com o procedimento do novo método. A retoma e continuação da 

validação deste método é, desta forma, vantajosa para a Silliker e uma prioridade já que 

a sua implementação permitirá uma diminuição nos gastos da empresa e no tempo de 

obtenção dos resultados, permitindo uma maior rapidez na entrega ao cliente, do teor 

de colesterol de qualquer produto. 
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