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Ellison, S.L.R. , et al. , Accred Qual Assur (2012) 17:453–464: Causes of error in analytical

chemistry: results of a web-based survey of proficiency testing participants

No total, 230 respostas foram registradas pelos 111 entrevistados, indicando

que os erros muitas vezes tinham mais de uma causa atribuível, entre as

categorias de respostas fornecidas.

Causas de erros



Ellison, S.L.R. , et al. , Accred Qual Assur (2012) 17:453–464: Causes of error in analytical chemistry: results of a

web-based survey of proficiency testing participants

Preparação da amostra

Maior frequência de respostas:

- Problema com diluição do volume

- Problema com extração/recuperação

Erro humano

Maior frequência de respostas:

- Falta de treinamento

- Pouca experiência

- Erros de transcrição

Causas de erros



Ações corretivas

Ellison, S.L.R. , et al. , Accred Qual Assur (2012) 17:453–464: Causes of error in analytical

chemistry: results of a web-based survey of proficiency testing participants

Causas de erros



ERROS 

Qualquer resultado de uma medida experimental está associada a um erro, ou

seja, a uma incerteza.

Esta incerteza é considerada a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro.

Os erros podem ser classificados em três categorias:

grosseiros, aleatórios (randômicos) ou indeterminados e sistemáticos ou

determinados.

Erros grosseiros: são facilmente reconhecidos. Eles são erros tão sérios que

não deixam alternativas a não ser refazer todo o experimento.

❖Enganos na leitura de uma escala

❖Erro de cálculos nas operações

❖Erros na adição de alíquotas 

Ocorrem em geral pela falta de cuidado ou inabilidade de fazer uma

determinada análise



ERROS ALEATÓRIOS

Não possuem valor definido, é resultante de uma medição menos a média de um

número infinito de medições sob condições de repetitividade e flutuam de maneira

aleatória (são bidirecionais).

 XxrioErroAleató i 

• São irregulares e resultam em variabilidade afetando o desvio padrão.

• Não tem causas assimiláveis,

• Podem ser submetidos a tratamento estatístico para permitir saber qual o valor

mais provável e também a precisão de uma série de medidas.



▪ Estimar a faixa onde se encontra o 

valor verdadeiro 

▪ Grau de Precisão de uma série de 

medidas.

Submetidos a tratamento estatístico

PERMITIR

ERRO ALEATÓRIO

PRECISÃO

ERROS ALEATÓRIOS



São inúmeros e estão agregados em quatro grupos:

São unilaterais resultando um desvio constante nos resultados, tem causas

assimiláveis e estão relacionados com a exatidão, sendo geralmente

caracterizados por conservarem o mesmo valor em medições sucessivas.

CLASSIFICAÇÃO

✓ Erros de métodos

✓ Erros operacionais

✓ Erros pessoais

✓ Erros instrumentais

✓ Afetam a grandeza do resultado

✓ Afetam a média de um conjunto de resultados

✓ Afetam a exatidão

ERROS SISTEMÁTICOS



ERRO SISTEMÁTICO EXATIDÃO

São erros que resultam de causas constantes que alteram de 

modo uniforme os resultados das medidas

ERROS SISTEMÁTICOS



ixErro   100% 
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Cálculos dos erros:

Os erros podem ser analisados de forma rápida, através das seguintes equações:

 = valor verdadeiro, p.e. resultado de um material de referência;

xi = resultado de uma medida experimental.



FONTES DE ERROS SISTEMÁTICOS MAIS FREQUENTES NAS 

DIFERENTES ETAPAS DA SEQÜÊNCIA ANALÍTICA 

I. Amostragem inapropriada, manuseio da amostra e armazenamento,

homogeneidade inadequada;

II. Contaminação da amostra ou da solução da amostra por ferramentas,

aparelhos, frascos, reagentes e poeira durante o procedimento analítico;

III. Efeitos de adsorção e dessorção nas paredes internas dos frascos e

fases sólidas de diferentes materiais (filtros, colunas, precipitados);

IV. Perdas de elementos (Hg, As, Se, Cd, Zn) e compostos (óxidos, haletos,

hidretos de elementos) por volatilização;

V. Reações químicas incompleta ou indesejáveis, como mudança do estado

de oxidação, precipitação, troca iônica, formação de complexos;

VI. Influencias da matriz na geração do sinal nalítico, como atomização

incompleta, interferências espectrais de fundo;

VII. Calibração e avaliação incorreta, como resultado do uso de padrões

inapropriados, soluções de calibração instáveis, funções matemáticas

falsas.



Preparo de amostra (homogeneidade e moagem)

Requisitos para realização de uma análise química

Amostragem

É a coleta representativa de um material a ser analisado.

É o processo de selecionar e remover uma pequena, representativa e

suficiente parte de um todo (de uma população)

O bom senso é um pré-requisito para uma

amostragem representativa de um lote



Amostra: porção que representa o todo – pequena parte de uma população.

➢ Pode ser coletada de um único local

➢ Pode ser coletada de diferentes locais da população → amostra composta

Sub-amostra: a amostra é homogeneizada e dividida entre diferentes

laboratórios ou quando a amostra é grande e somente uma parte é levada

para o laboratório de análise

Amostra analítica: amostra preparada para análise a partir da amostra ou

sub-amostra.

Alíquota para análise: pequenas porção da amostra analítica.

Preparo de amostra (homogeneidade e moagem)



Homogeneidade e Moagem

- Homogeneizadores em Y

- Moinho de facas

- Moinho ultracentrífugo

- Moínho criogênico

- Almofariz

- Moínho de bolas 

OBJETIVO

Obter amostra representativa para análise



Cuidados durante a pesagem de amostras

• Escolha da balança adequada

• Calibração da balança

• Verificação periódica da calibração

• Local de instalação da balança

• Cuidado com contaminação durante a pesagem

• Verificar estabilidade da balança

Inmetro - DOQ-CGCRE-036: Orientações sobre verificação intermediária das balanças
Andrade, J.C.; Custódio, R. - O Uso da Balança Analítica. Unicamp - 2000



Equilíbrio químico e cálculo de soluções

Preparo de solução 

- Cálculo das concentrações

- Padronização

- Marcas confiáveis dos reagentes

- Grau analítico

- Padrão analítico

- Armazenamento de soluções analíticas

- Tempo de armazenamento

- Rotulagem

- Segurança no manuseio de ácido e bases fortes



Qualidade da água no laboratório

Água Tipo I: Deve ser usada em métodos de análise que requeiram mínima

interferência e máximas precisão e exatidão (absorção atômica, espectrometria de

emissão de chama, traços de metais,); preparação de soluções-padrão e de

soluções tampão; processos onde a presença de microrganismos deve ser

mínima.

A água tipo I deve ser usada no momento em que é produzida; não deve

ser estocada, pois sua resistividade diminui, podendo ocorrer lixiviação

de metais e/ou compostos orgânicos do frasco de estocagem e também

desenvolvimento / contaminação bacteriana.

Água Tipo II: métodos analíticos e processos onde é tolerada a presença de

bactérias: reagentes em geral, sistemas de microbiologia e métodos / processos

aos quais não é necessário o uso da água tipo I e da água para aplicações

especiais.

Água Tipo III: para lavagem de vidraria em geral, produção de água de maior grau 

de pureza e preparação de culturas bacteriológicas.



PADRÕES DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA LABORATÓRIO

Qualidade da água no laboratório



Processos de purificação de água 

Comparação de eficiências de remoção de contaminantes

Qualidade da água no laboratório

E = EXCELENTE (remoção total ou quase total); B = BOM (remoção de quantidades

apreciáveis); R = RUIM (pouca ou nenhuma remoção)



O BRANCO ANALÍTICO

Em química analítica o o resultado final da análise deverá levar

em consideração o valor do branco.

O branco analítico é a solução resultante de todas as etapas do

procedimento analítico na ausência da amostra.

Métodos de preparo de amostras para análise elementar - 2016

Editado por: Francisco José Krug e Fábio Rodrigo Piovezani Rocha



Como controlar o branco analítico?

Evitar contaminação de 3 fontes primárias:

• Qualidade do ar do laboratório

• Pureza dos reagentes, incluído a água

• Qualidade dos materiais, equipamentos e assessórios

O BRANCO ANALÍTICO

Métodos de preparo de amostras para análise elementar - 2016

Editado por: Francisco José Krug e Fábio Rodrigo Piovezani Rocha



Teores de alguns elementos no ambiente de trabalho

CONTAMINAÇÃO PELO AR

Métodos de preparo de amostras para análise elementar - 2016

Editado por: Francisco José Krug e Fábio Rodrigo Piovezani Rocha



(Tschöpel et al, Fresenius Z. Anal. Chem. 302, 1-14, 1980)

Impurezas residuais em diferentes ácidos (ng/ml)



Adaptado de Tolg e Tschöpel, Anal. Sci. 3(1987) 199-208.

Impurezas em diferentes materiais (ng/g)



Conceitos de Metrologia Química

VIM 2012: Incerteza das medições: Parâmetro não negativo que caracteriza a

dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações

utilizadas.

Guia ERACHEM/CITAC, 2002: Um parâmetro associado ao resultado de uma

medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem razoavelmente ser

atribuídos ao mensurando.

➢ Caracteriza a faixa de valores, dentro da qual o valor real deve se situar, com

um nível de confiança especificado.

Incerteza da medição não implica em dúvida quanto a validade de uma

medição; ao contrário, o conhecimento da incerteza implica numa maior

confiança na validade do resultado de uma medição.



Possíveis fontes de Incerteza

✓ Má definição do mensurando; amostragem não-representativa;

✓ Incertezas de equipamento de avaliação de massas e de volume; Valores

inexatos dos padrões de medição e materiais de referência;

✓ Ajuste de curva; interpolação; resolução do instrumento;

✓ Efeitos de matriz e interferências.

Conceitos de Metrologia Química



➢ Na abordagem de Erro para descrever as medições, o valor verdadeiro de

uma grandeza é considerado único e, na prática, impossível de ser conhecido.

➢ Na Abordagem de Incerteza consiste no reconhecimento de que, devido à

quantidade intrinsecamente incompleta de detalhes na definição de uma

grandeza, não existe um valor verdadeiro único, mas sim um conjunto de

valores verdadeiros consistentes com a definição. Entretanto, este conjunto de

valores é, em princípio e na prática, impossível de ser conhecido.

➢ Outras abordagens evitam completamente o conceito de valor verdadeiro de

uma grandeza e avaliam a validade dos resultados de medição com auxílio do

conceito de compatibilidade metrológica

O valor verdadeiro convencional pode ser denominado como:

✓ valor designado,

✓ melhor estimativa do valor,

✓ valor convencional ou valor de referência.

Frequentemente um grande número de resultados das medições de uma

grandeza é utilizado para estabelecer um valor verdadeiro convencional.

Valor verdadeiro

Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais de termos associados (VIM 

2012). Duque de Caxias, RJ : INMETRO, 2012. 94 p.



Está relacionada com a concordância das medidas entre si, ou seja, quanto maior a

dispersão dos valores menor a precisão (relacionada com a repetibilidade e com a

reprodutibilidade).

✓ Quanto menor a dispersão dos valores maior a precisão

✓ Quanto menor a amplitude maior a precisão

PRECISÃO

Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais de termos associados (VIM 

2012). Duque de Caxias, RJ : INMETRO, 2012. 94 p.



Grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro dum

mensurando.

Está relacionada com o seu erro absoluto, isto é, com a proximidade do valor

medido em relação ao valor verdadeiro da grandeza.

➢ Avaliada por meio da comparação entre o valor medido e o valor certificado

de um MRC.

➢ Comparando com resultados obtidos por intermédio da utilização de um

método já existente e de exatidão conhecida.

➢ Comparando os resultados obtidos por intermédio da adição padrão à uma

matriz.

EXATIDÃO

Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais de termos associados (VIM 

2012). Duque de Caxias, RJ : INMETRO, 2012. 94 p.



Os processos normalmente utilizados para avaliar a exatidão de um método são,

entre outros: uso de materiais de referência, participação em comparações

interlaboratoriais e realização de ensaios de recuperação.

Na avaliação da exatidão utilizando um material de referência certificado (MRC): os

valores obtidos pelo laboratório, média e o desvio padrão de uma série de ensaios

em replicatas, devem ser comparados com os valores certificados do material de

referência.

Para esta comparação podem ser utilizados diversos critérios de decisão, entre os

quais: erro relativo; teste de hipóteses; índice z, e erro normalizado.

Erro relativo (ER): 

EXATIDÃO



Teste de hipóteses

Teste de Hipóteses: teste F para verificar se as variâncias das amostras podem ser
consideradas iguais, seguido do teste t de Student – DOQ-CGCRE-008 – Ver. 03 - 2010

EXATIDÃO

Verificar se existe diferença estatística 
entre as variâncias 



Tabela da distribuição F com 5% de significância

EXATIDÃO Teste de hipóteses



EXATIDÃO Teste de hipóteses



EXATIDÃO

▪ A avaliação segue o seguinte critério: se 2z  o resultado é satisfatório; 

32  z  o resultados é questionável e 3z  o resultados é insatisfatório. 
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 1nE  o resultado pode ser considerado adequado 



   

Ex. EXATIDÃO e PRECISÃO



É um tipo de precisão referente edições feitas sob condições de repetitividade, isto

é: a m

▪ mesmo método;

▪ mesmo material;

▪ mesmo operador;

▪ mesmo laboratório;

▪ repetições em curto período de tempo.

Repetibilidade (r)

É calculada a partir do desvio padrão dos resultados dos ensaios sob condição

de repetitividade - recomenda-se 7 ou mais repetições para o cálculo do desvio

padrão para cada concentração.

É aconselhável calcular o limite de repetitividade “r” que capacita o analista a

decidir se a diferença entre análises duplicatas de uma amostra, determinada sob

condições de repetitividade, é significante.

PRECISÃO



O limite de repetitividade (r) para um nível de significância de 95% e 6 graus 

de liberdade (GL = n-1), é dado por:

sr = desvio padrão de repetitividade.

Repetitividade (r)

 
rsr  8,2

PRECISÃO



É um conceito de precisão referente a medições feitas sob condições de

reprodutibilidade, isto é:

mesmo método;

operadores diferentes;

laboratórios diferentes;

equipamentos diferentes;

longo período de tempo.

Reprodutibilidade (R)

Embora a reprodutibilidade não seja um componente de validação de método

executado por um único laboratório, é considerada importante quando um

laboratório busca a verificação do desempenho dos seus métodos em relação aos

dados de validação obtidos por meio de comparação interlaboratorial.

PRECISÃO



Reprodutibilidade (R)

A partir do desvio padrão obtido sob condições de reprodutibilidade é possível

calcular o limite de reprodutibilidade “R”, o qual permite ao analista decidir se a

diferença entre os valores da duplicata das amostras analisadas sob condições de

reprodutibilidade é significante.

O limite de repetitividade (r) para um nível de significância de 95%, é dado por:

2

RS  = variância de reprodutibilidade associada aos resultados considerados, para 

cada laboratório. 

O cálculo da reprodutibilidade é efetuado para cada nível, separadamente, após 

eliminação dos valores dispersos.

28,2 RSR 

PRECISÃO



Laboratório R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Média s cv(%) s2 r
UBER 14,90 14,89 14,92 14,90 14,86 14,86 15,06 14,91 0,066 0,44 0,0044 0,19

AU 14,79 14,86 14,99 14,42 14,64 14,98 14,29 14,71 0,272 1,85 0,0741 0,76
BE 14,98 15,09 14,52 14,85 14,74 14,87 14,74 14,83 0,185 1,24 0,0341 0,52
BN 16,36 15,05 15,27 16,01 15,23 15,03 15,28 15,46 0,514 3,33 0,2645 1,44
NE 13,54 14,03 14,23 14,10 14,04 13,70 14,27 13,99 0,270 1,93 0,0731 0,76
NU 14,93 14,88 14,89 14,88 14,95 14,88 14,59 14,86 0,121 0,81 0,0147 0,34
OC 14,83 14,51 14,67 14,67 14,67 14,67 14,59 14,66 0,097 0,66 0,0094 0,27
PE 14,95 14,86 14,85 14,80 14,84 14,79 14,77 14,84 0,060 0,40 0,0036 0,17
PP 14,54 14,65 14,76 14,73 14,65 14,69 14,63 14,66 0,072 0,49 0,0052 0,20

r 0,40

Ex. para calcular r e R

Anova: fator único

Grupo
Contage

m Soma Média Variância
UBER 7 104,39 14,91286 0,00469
AU 7 102,9811 14,71159 0,074146
BE 7 103,79 14,82714 0,034057
BN 7 108,23 15,46143 0,264481
NE 7 97,91 13,98714 0,073124
NU 7 104 14,85714 0,014657
OC 7 102,61 14,65857 0,009448

PE 7 103,86 14,83714 0,00359
PP 7 102,65 14,66429 0,005195

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 8,075901 8 1,009488 18,79518 4,16E-13 2,115223

Dentro dos grupos 2,900335 54 0,05371

Total 10,97624 62

PRECISÃO



UBK AU-K BE-K BN-K NE-K NU-K OC-K PE-K PP-K
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Ex. para calcular r e RPRECISÃO



Laboratóri

o Método

Resulta
dos

EM REPE - KJ Rep A Rep B 
Diferen

ça

R1 0,40 14,90 14,86 0,04

R2 0,40 14,86 14,72 0,14

R3 0,40 15,06 14,92 0,14

R4 0,40 14,86 14,90 0,04

R5 0,40 15,05 14,92 0,13

R6 0,40 14,89 14,86 0,03

R7 0,40 14,92 15,04 0,12

R8 0,40 14,80 15,42 0,62

R9 0,40 15,15 15,36 0,21

R10 0,40 14,94 15,36 0,42

R11 0,40 15,15 15,19 0,04

R12 0,40 15,13 15,58 0,45

R13 0,40 15,11 15,20 0,09

R14 0,40 15,14 15,27 0,13

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ex. para calcular r e RPRECISÃO



✓ São exemplos de erros relativos

✓ Erros relativos são frequentemente usados na comparação da

precisão de resultados que têm diferentes unidades ou magnitudes

✓ São também importantes no estudo da propagação de erros.

 s

DISPERSÃO PRECISÃO

 CV

Coeficiente de variação (CV, DPR ou RSD)PRECISÃO



Coeficiente de variação (CV, DPR ou RSD)PRECISÃO

Taverniers, I. ; De Loose, M.; van Bockstaele, E. Trends in quality in the analytical laboratory. II. Analytical

method validation and quality assurance. Trends in Analytical Chemistry, Vol. 23, No. 8, 2004

cv(%) X Concentração



É um modelo para predizer o desvio padrão a partir de uma dada concentração (c)

do analito expressa como razão adimensional da massa (p.e.: 1 mg kg-1 = 10-6; 1%

= 10-2), sendo utilizados o valor da mediana obtida para cada ensaio e amostra.

É um procedimento amplamente empregado para definir o σp em ensaios de

proficiência (THOMPSON, 2000).

mr

c
P

22,0


c  120 ppb

mr

c
P

8495,002,0


c ≥ 120 ppb e  ≤ 13,8%

mr

c
P

5,001,0


c  13,8%

Xc 
mr = razão adimensional da massa:

1 ppm = 10-6 ou % = 10-2

A equação de HORWITZ, modificada por THOMPSON



Variação analítica para análises em duplicatas

FAO. 2011. Quality assurance for animal feed analysis laboratories. FAO 

Animal Production and Health Manual No. 14. Rome.

PRECISÃO



Coeficiente de variação X Concentração

Amostras = 40

N = 1662

Labóratorios = 42

PRECISÃO



Amostras = 40

N = 998

Labóratorios = 25

Coeficiente de variação X Concentração

PRECISÃO



Por que a recomendação é fazer determinações são feitas em

triplicata?



Por que a recomendação é fazer determinações são feitas em

triplicata?



Umas das propriedades mais importantes de um método analítico é que ele

deve ser isento de erros sistemáticos, isto é, o valor calculado pelo método

deve ser o valor real.

Entretanto, erros aleatórios fazem com que o valor medido raramente seja

exatamente igual ao valor real.

Para decidir se a diferença entre o valor medido e o valor padrão pode ser

atribuído a estes erros aleatórios, um teste estatístico, conhecido como teste de

significância, pode ser empregado.

TESTES DE HIPÓTISE (TESTES DE SIGNIFICÂNCIA)

❖ Testes estatístico para decidir se existe diferença significativa

entre o valor medido e o valor padrão.

Ferramentas importantes para 

validação de resultados



➢ Verificar se um resultado individual, no conjunto de resultados, pode 

ser considerado discrepante (Outlier) 

➢ Verificar se existe diferença estatisticamente significativa entre a Média 

de valores experimentais com um valor considerado verdadeiro 

➢ Se há ou não diferenças estatisticamente significativas, na precisão 

dos resultados de dois conjuntos de valores

➢ Se um valor médio de um conjunto de resultados é significativamente 

diferente de um outro valor médio obtido

TESTES DE HIPÓTISE (TESTES DE SIGNIFICÂNCIA)



Critério estatístico empregando o teste “t” : este é um teste de hipótise

para verificar se a média de um conjunto de dados se difere do valor

verdadeiro (valor referência).

Teste t (Student)

Exemplo: Em um método para determinar ferro por absorção atômica os

seguintes valores foram encontrados para um material de referência contendo

38,9% de ferro: 38,9; 37,4 e 37,1%. Há alguma evidência de erro sistemático?

 2.3

%9,38

%964,0

%8,37
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Para 2 graus de liberdade, o valor crítico de t0,05;2 é 4,3.

No exemplo o valor t é menor, a hipótese nula é mantida, não há

evidência de erro sistemático.

Comparação entre uma média experimental     e um valor conhecido (referência: μ):x



Teste F para comparar desvios padrão

Utilizado:

▪ Para determinar se uma população apresenta maior variabilidade

que a outra.

▪ Para determinar se dois métodos diferem em precisão

▪ Se qual entre dois analistas ou instrumentos de laboratório é

mais preciso dentro de um nível de confiança desejado.

2

2

B

A
c

s

s
F 

2

As = Variância do conjunto de dados A 

2

Bs = Variância do conjunto de dados B 



Comparação das médias de duas amostras independentes. 

P.EX.: Verificar se existe diferença significativa entre a média experimental de

uma nova metodologia e a média experimental de uma metodologia

referência

Teste T: duas amostras presumindo variâncias equivalentes

Teste T: duas amostras presumindo variâncias diferentes



Exemplo: Numa comparação entre dois métodos para a determinação de boro em 

amostras de plantas, os seguintes resultados foram obtidos em µg/mL:

Método espectrofotométrico: média 28; desvio padrão = 0,3; n = 10

Método ICP OES: média = 26,3; desvio padrão = 0,23 ; n = 10 
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Existem 18 graus de liberdade, assim, da Tabela 

de t (p=0,05), o valor crítico é 2,1. 

Como o valor experimental de t é maior do que 

este valor, a diferença entre os dois resultados é 

significante no nível de 5% e a hipótese nula é 

rejeitada.

Teste T: duas amostras presumindo variâncias equivalentes



Teste T: duas amostras presumindo variâncias diferentes

n Normal (A)

Reumatóide 

(B)

1 1,84 2,81

2 1,92 4,06

3 1,94 3,62

4 1,92 3,27

5 1,85 3,27

6 1,91 3,76

7 2,07

Normal (A)

Reumatóide 

(B)

n 7 6

G.L. 6 5

1,921 3,465

s 0,076 0,440

s2 0,0058 0,1936

2) A tabela apresenta a concentração de Tiol em sangue de dois grupos de

voluntários, o primeiro é normal e o segundo sofre artrite reumatoide. Pergunta-se se

existe diferença significativa na concentração média dos dois grupos?
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O valor de F obtido é maior do que o valor crítico

tabelado (F5,6 = 5,988, p = 0,05 – teste bicaudal),

assim os desvios padrão (variância) entre os

dois grupos são significativamente diferentes.



Teste T: duas amostras presumindo variâncias diferentes

Se não é válido supor que os desvios das populações são iguais, a equação para 

calcular t é modificada por:
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A H0 adotada é que a concentração média de Tiol é a mesma

para os dois grupos. O valor critico tabelado para

tp=0,05;5 = 2,57 e o t calculado é 8,48, assim rejeita-se H0 :

as concentrações média de Tiol são diferentes para os dois

grupos.



Teste de Cochran

O teste de Cochran é usado para comparar a maior variância com as outras 

variâncias de um grupo. Pode ser usado para comparar a precisão de vários 

analistas ou vários métodos de análises ou vários laboratórios. 
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máxs = maior variância 
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2
= a soma de todas as variâncias 

p  = número de laboratórios, analista ou métodos 

n  = número de determinações realizadas por cada analista 



TABELA VALOR CRÍTICO TESTE DE COCHRAN (95%)

p n=2 n=3 n=4 n=5

2 - 0,975 0,939 0,906

3 0,967 0,871 0,798 0,746

4 0,906 0,768 0,684 0,626

5 0,841 0,684 0,598 0,544

6 0,781 0,616 0,532 0,48

7 0,727 0,561 0,48 0,431

8 0,68 0,516 0,438 0,391

9 0,638 0,478 0,403 0,358

10 0,602 0,445 0,373 0,331

11 0,57 0,417 0,348 0,308

12 0,541 0,392 0,326 0,288

13 0,515 0,371 0,307 0,271

14 0,492 0,352 0,291 0,255

15 0,471 0,335 0,276 0,242

16 0,452 0,319 0,262 0,23

17 0,434 0,305 0,25 0,219

18 0,418 0,293 0,24 0,209

19 0,403 0,281 0,23 0,2

20 0,389 0,27 0,22 0,192

TABELA TESTE DE COCHRAN



Quatro analistas analisaram uma solução de hidróxido de sódio de

concentração conhecida e encontraram os seguintes resultados:

Exemplo Teste de Cochran

Analista Determinações (%) X sd

1 6 10,20 0,190

2 6 10,00 0,486

3 6 10,70 0,179

4 6 10,20 0,121

O analista 2 apresenta uma variabilidade excessiva, diferente dos demais?

 
         74,0

3189,0

236,0

121,0179,0486,0190,0

486,0
2222

2




C

O valor critico para p = 4 e n = 6 (para 5% de significância) é igual a 0,590 (tabelado) e para

1% de significância é igual a 0,676.

O valor calculado (0,74) é maior que o valor tabelado, assim conclui-se que os resultados

do analista 2 são menos precisos do que os resultados dos outros analistas.



Numa mesma amostra de ração foi analisado o teor de fósforo, com a

participação de 5 laboratórios diferentes; os resultados obtidos estão na

tabela abaixo. Através do teste de Cochran verificar a homogeneidade das

variâncias dos laboratórios:

Laboratório P-PO4 (g/kg) Média s2

1 32,6 31,9 33,0 32,5 0,3100

2 23,7 22,0 22,7 22,8 0,7300

3 24,6 24,6 23,6 24,3 0,3333

4 30,5 30,3 31,5 30,8 0,4133

5 23,0 24,0 24,8 23,9 0,8133

3168,0
]8133,04133,03333,07300,03100,0[

8133,0
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p = 5 e n = 3

Valor critico para 5% de significância: 0,684

Valor critico para 1% de significância: 0,788

O valor calculado (0,3168) é menor que o valor tabelado, assim conclui-se que em termos

de precisão os labs são similares. Não deve ser rejeitada a variância do LAB. 5.



Para métodos quantitativos é determinada pela medição de amostras com

concentrações de analito abrangendo a faixa reivindicada do método.

Linearidade é a habilidade de um método analítico em produzir resultados que sejam

diretamente proporcionais à concentração do analito em amostras, em uma dada faixa

de concentração.

Os resultados são usados para obter uma reta por regressão com relação ao cálculo

de analito, usando-se o método dos mínimos quadrados.

É conveniente que um método seja linear ao longo de uma faixa específica, mas este

não é um requisito absoluto. Quando a linearidade for inatingível para um

procedimento específico, deve ser determinado um algoritmo adequado para

cálculos.

Linearidade



A equação da reta que relaciona as duas variáveis é:

y = resposta medida ou sinal analítico (absorbância, altura ou área do pico, etc.);

x = concentração;

a = interseção com o eixo y, quando x = 0;

b = inclinação da curva analítica = sensibilidade (S).

O método é mais sensível quando pequenas variações de concentração

resultam em maior variação na resposta, ou seja, maior inclinação (b).

Em geral, serão necessários vários níveis de concentração, no mínimo cinco, para

construir a curva analítica. O número de replicatas em cada nível de concentração

deve ser o mais próximo possível daquele empregado na rotina do laboratório.

Linearidade



Linearidade

PERGUNTAS:

1) É linear o gráfico de calibração? Se for uma curva, qual a forma?

2) Sabendo-se que um dos pontos da reta de calibração está sujeito a erros, qual é a

melhor reta que passa pelos pontos?

3) Supondo que a calibração é realmente linear, quais são os erros estimados e o

limites de confiança para a inclinação e interseção na origem da reta?

4) Quando o gráfico de calibração é utilizado para análises de amostras, quais são

os erros e os limites de confiança para a concentração determinada?

5) Qual o limite de detecção do método? Isto é, qual a menor concentração do

analito que se pode detectar com um nível de confiança predeterminado?





Homocedasticidade Heterocedasticidade

Linearidade

Homocedasticidade: é a variância constante dos resíduos. Esta é uma propriedade

fundamental, que deve ser garantida, sob pena de invalidar toda a análise

estatística. Deseja-se que os erros sejam aleatórios, ou seja, não devem ser

relacionados com a característica do analito. Se isto não ocorre, há

heterocedasticidade.

É um princípio que afirma que as variâncias dos erros de cada ponto do diagrama

de dispersão possuem variâncias idênticas: como a reta de regressão não passa

exatamente em cima de todos os pontos, estes estão a uma distância da reta, a

essa distância dá-se o nome de erro ou resíduo.



CARTA CONTROLE

MR 
13/07-19 WL-LCI M WL-LCS AL-LCI M AL-LCS M s

Indice z 
calculado Valor

1 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 1,9 14,00
2 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 0,3 13,00
3 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 1,1 13,50
4 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 -1,4 11,90
5 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 -1,1 12,10
6 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 0,3 12,95
7 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 1,7 13,90
8 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 -1,5 11,80
9 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 2,4 14,30
10 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 2,7 14,50
11 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 -1,1 12,10
12 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 1,3 13,60
13 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 0,2 12,90
14 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 0,3 13,00
15 -2 0 2 -3 0 3 12,79 0,6 1,1 13,50



CARTA CONTROLE
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Ensaio de Proficiência

ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM LABORATÓRIOS ANALÍTICOS

MÉTODOS PARA VERIFICAR O DESEMPENHO DE LABORATÓRIOS NA REALIZAÇÃO 

DE ENSAIOS, POR MEIO DE COMPARAÇÕES INTERLABORATORIAIS

ABNT NBR ISO/IEC 17043, 2011, Avaliação da Conformidade – Requisitos gerais para ensaios de proficiência

ABNT ISO/IEC GUIA 17043:2011



ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011

Ensaios de Proficiência (EP)

Comparações interlaboratoriais são conduzidos não somente para avaliar o

desempenho de laboratórios, mas também para validar métodos de análises e

colaborar na caracterização materiais candidatos a materiais de referência.

Objetivo geral do EP

É o estímulo ao bom desempenho dos participantes, proporcionando a

disponibilidade de meios objetivos para que o responsável pelo laboratório

possa avaliar e demonstrar a confiabilidade dos dados que produz

Ensaio de Proficiência



Por que participar de Ensaios 

de Proficiência?

Taverniers, I.; Loose, M. D.; Van Bockstaele E. Trends in quality in the analytical laboratory. II. Analytical method

validation and quality assurance. Trends in Analytical Chemistry, Vol. 23, No. 8, 2004

Ensaio de Proficiência



Informações:

EPTIS – Base de dados Europeia sobre provedores de Ensaios de Proficiência

www.eptis.bam.de

Ensaio de Proficiência



A PARTICIPAÇÃO EM ENSAIO DE PROFICIÊNCIA TRAZ COMO BENEFÍCIOS

✓ avaliação do desempenho e monitoração contínua; 

✓ evidencia de obtenção de resultados confiáveis; 

✓ identificação de problemas relacionados com a sistemática de ensaios;

✓ possibilidade de tomada de ações corretivas e/ou preventivas; 

✓ avaliação da eficiência de controles internos de qualidade; 

✓ determinação das características de desempenho e validação de 
métodos e tecnologias; 

✓ padronização das atividades frente ao mercado, 

✓ reconhecimento de resultados de ensaios, em nível nacional e 
internacional,

✓ é um dos requisitos da norma ISO/IEC 17025:2005: acreditação ou 
habilitação

ABNT NBR ISO/IEC 17043, 2011, Avaliação da Conformidade – Requisitos gerais para ensaios de proficiência

Ensaio de Proficiência



TIPOS DE PROGRAMAS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA

- Programa Quantitativo: o objetivo é quantificar um ou mais mensurandos
do item de ensaio de proficiência;

- Programa Qualitativo: o objetivo é identificar ou descrever uma ou mais
características do item de ensaio de proficiência;

- Programa Sequencial: um ou mais itens de ensaio de proficiência são
distribuídos sequencialmente para ensaio ou medição e são devolvidos ao
provedor do ensaio de proficiência a intervalos;

- Programa Simultâneo: os itens de ensaio são distribuídos para ensaio ou
medição concomitante em um período de tempo definido;

- Exercício Único: itens de ensaio são fornecidos em uma única ocasião;

- Programa Contínuo: onde os itens de ensaio são fornecidos a intervalos
regulares.

ABNT NBR ISO/IEC 17043, 2011, Avaliação da Conformidade – Requisitos gerais para ensaios de proficiência

Ensaio de Proficiência



www.eptis.bam.de



www.eptis.bam.de



- EPLNA –

Ensaio de Proficiência para Laboratórios de Nutrição Animal

http://eplna.cppse.embrapa.br



PERFIL DOS PARTICIPANTES DO EPLNA – ANO 19 - 2016



PB -Comparação das amostras 18/01 e 18/04



Comparação dos ID’s
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Comparação dos ID’s

y (GA-FC) = 0,1179x + 85,932

y (GB-FC) = 0,1476x + 81,111

y (GC-FC) = 0,9762x + 78,007

y (GB-SM) = 1,0095x + 76,882
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Valores designados - MILHO MOÍDO

Parâmetros

UM PB EE MM FB

MR NIRS MR NIRS MR NIRS MR NIRS MR NIRS

X 11,16 12,00 8,99 8,50 4,28 4,12 1,26 1,24 1,88 1,61

σ 0,42 0,88 0,42 0,56 0,35 0,56 0,12 0,22 0,37 0,74

Amostra de Milho Grão Moído

REUNIÃO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA – EPCBO - TERCEIRA RODADA 2016

Ensaio de Proficiência: EPCBO



Comparação dos resultados Métodos Referência x NIRS

Amostra de Milho Grão Moído

REUNIÃO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA – EPCBO - TERCEIRA RODADA 2016

Ensaio de Proficiência: EPCBO



Comparação dos resultados Métodos Referência x NIRS

Amostra de Farinha de Carne

Valores designados –FARINHA DE CARNE

Parâmetros

UM PB EE MM Ca

MR NIRS MR NIRS MR NIRS MR NIRS MR NIRS

X 6,45 6,66 42,85 43,53 8,81 9,40 40,54 38,80 13,65 14,57

σ 0,33 0,42 0,99 2,24 0,49 0,59 0,23 1,23 1,38 1,37

REUNIÃO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA – EPCBO - TERCEIRA RODADA 2016

Ensaio de Proficiência: EPCBO



Comparação dos resultados Métodos Referência x NIRS

Amostra de Farinha de Carne

REUNIÃO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA – EPCBO - TERCEIRA RODADA 2016

Ensaio de Proficiência: EPCBO
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