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Resumo 
 

Este trabalho tem dois objectivos. O primeiro consiste em elaborar um estudo acerca da 

implementação e da manutenção de um sistema de gestão da qualidade baseado na Norma NP 

EN ISO/IEC 17025:2005 num laboratório de embalagens para alimentos. São mencionados os 

documentos já implementados no sistema de qualidade do laboratório, bem como aqueles que 

foram documentados neste trabalho com vista a serem implementados, nomeadamente quatro 

procedimentos de ensaio. 

O segundo objectivo consiste na realização de vários ensaios de migração global de solutos 

provenientes de materiais e artigos plásticos destinados a entrar em contacto com géneros 

alimentícios, para determinar os valores de migração global e concluir acerca da adequação e 

segurança das embalagens de plástico analisadas. Os procedimentos de ensaio que foram 

elaborados na primeira parte do trabalho, com base na série de Normas EN 1186, foram sendo 

optimizados ao longo da realização do trabalho experimental da segunda parte. 

Realizaram-se cinco ensaios e apenas um dos ensaios, o realizado numa película de PVC no 

simulador azeite durante 10 dias a 20 ºC pelo método da célula, apresenta um valor de migração 

global acima do limite máximo permitido por lei (10 mg/dm2) somado à tolerância analítica 

permitida por lei para esse tipo de simulador (3 mg/dm2). Conclui-se, que o material plástico usado 

nesse ensaio, não é adequado para permanecer em contacto com o género alimentício simulado. 

Em todos os outros ensaios, realizados em simuladores aquosos, obtiveram-se valores de 

migração global muito inferiores ao limite máximo permitido por lei concluindo-se, portanto, que as 

embalagens ensaiadas são adequadas ao fim a que se destinam. 

 

Palavras-chave: NP EN ISO/IEC 17025:2005; sistema de qualidade; EN 1186; ensaios de migração global; 

embalagens de plástico para alimentos; materiais para contacto com alimentos. 
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Abstract 
 

This work has two main objectives. The first one is to elaborate a study about the 

implementation and the maintenance of a quality system based on the NP EN ISO/IEC 17025:2005 

standard in a laboratory of food contact materials. Here are referred the implemented documents in 

the quality system of the laboratory and the ones that were elaborated in this work to be 

implemented, like four test methods. 

The second objective is to perform several tests of overall migration of solutes from plastic 

materials intended to come into contact with foodstuffs to determine the overall migration values 

and then to conclude about the safety and adequacy of the food plastic packages used in the 

different tests. The methods of test that were elaborated in the first part, based on the European 

Standard EN 1186, were optimized during the experimental work of the second part. 

Were performed five tests and only one of the tests, the one carried out in a PVC film into olive 

oil simulant for 10 days at 20 ºC by cell, had an overall migration value bigger than the maximum 

limit (10 mg/dm2), even bigger than the limit plus the analytical tolerance for that case (3 mg/dm2). 

So it is concluded that the packaging plastic material used in that test, is not appropriated to come 

into contact with the simulated food. All the other packages tested, into aqueous food simulants, 

comply with the overall migration limit and so they are appropriated for what they were tested. 

 

Keywords: NP EN ISO/IEC 17025:2005; quality system; EN 1186; overall migration tests; food plastic packaging; 

food contact materials. 
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% Percentagem 

ºC Grau Celsius 

CEN Comité Europeu de Normalização 

cm centímetro 

CSAN Centro de Segurança Alimentar e Nutrição 

D Coeficiente de Difusão 

dm2 decímetro quadrado 

DEHA di(2-etil-hexil)adipato 

ECI Ensaios de Comparação Interlaboratorial 

EDC Dicloroetano 

EG Etilenoglicol 

EN Norma Europeia 

et al. e outros 

g grama 
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IEC Comissão Electrotécnica Internacional 

IM Impresso 
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IT Instrução de Trabalho 
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K Coeficiente de Partição  
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NP Norma Portuguesa 

p.a para análises 
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PET Polietileno Tereftalato 
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PP Polipropileno 

PS Poliestireno 
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s segundo 

SI Sistema Internacional de Unidades 

SIG Sistema Integrado de Gestão 

Simulador A água destilada ou de qualidade equivalente 

Simulador B ácido acético a 3% (m/v) 

Simulador C etanol a 10 % (v/v) 

Simulador D azeite rectificado ou outros simuladores de géneros alimentícios gordos 

SNCE Laboratório de Contaminantes e Embalagens 

SPQ Sistema Português da Qualidade 

TPA Ácido Tereftálico 

U Incerteza Expandida 

UV Ultra-Violeta 

v/v volume/volume 

VCM Cloreto de Vinilo 
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Glossário 
 
 
Amostragem A amostragem é um procedimento definido pelo qual é recolhida uma parte 

de uma substância, material ou produto que proporcione uma amostra 

representativa do todo para ensaio ou calibração. 

  

Calibração 

Instrumental 

A calibração instrumental é a calibração efectuada no equipamento de 

medição e ensaio, relativa a grandezas físicas. 

  

Calibração 

Analítica 

A calibração analítica é a calibração efectuada recorrendo a padrões 

químicos (e/ou materiais de referência), geralmente por intermédio de uma 

recta (ou curva) de calibração. 

  

Ensaio 

Analítico 

Ensaio analítico é uma operação técnica que consiste em determinar uma ou 

mais características de um determinado material ou substância de acordo 

com um procedimento especificado. 

  

Ensaio de 

Aptidão 

Ensaio de aptidão é um método de avaliação do desempenho de um 

laboratório de ensaios através de ensaios interlaboratoriais. Os ensaios de 

aptidão constituem um caso particular dos ensaios interlaboratoriais, em que 

o objectivo principal é a avaliação do desempenho dos participantes. 

  

Ensaio 

Instrumental 

Ensaio instrumental é uma operação técnica que tem como finalidade a 

determinação de propriedades e características de um determinado 

equipamento ou instrumento para avaliar a sua qualidade ou eficiência. 

  

Ensaios 

Interlaboratoriais 

Os ensaios interlaboratoriais consistem na organização, realização e 

avaliação de ensaios da mesma (ou similares) amostra ou material por dois 

ou mais laboratórios diferentes, de acordo com condições pré-definidas. 

Existem vários tipos de ensaios interlaboratoriais, consoante os fins a que se 

destinam (exemplos: certificação de Materiais de Referência, normalização 

de métodos, avaliação do desempenho dos laboratórios). 

  

Incerteza de 

Medição 

A incerteza de medição é um parâmetro associado ao resultado de uma 

medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem com 

razoabilidade ser atribuídos ao mensurando. 
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Material de 

Referência 

Material de Referência (MR) é um material ou substância com uma ou mais 

propriedades suficientemente bem estabelecidas para serem usadas na 

calibração de aparelhos, avaliação de um método de análise, ou atribuição 

de valores a materiais. Englobam-se nesta definição quer os padrões 

(químicos ou físicos) preparados pelo laboratório, quer os reagentes/ padrões 

produzidos pelas firmas comerciais. 

  

Material de 

Referência 

Certificado 

Material de Referência Certificado (MRC) é um material de referência em que 

os valores de uma ou mais propriedades foram certificados por um processo 

tecnicamente válido, e que é acompanhado (ou rastreável a) um certificado 

(ou outro documento) emitido por um organismo de certificação. Os MRC 

distinguem-se dos MR por serem geralmente preparados por entidades 

oficiais, e certificados através de ensaios interlaboratoriais e/ou com várias 

técnicas analíticas, sendo atribuído a cada parâmetro um valor certificado 

(que se assume como valor convencionalmente verdadeiro) e respectiva 

incerteza. 

  

Mensurando O mensurando é aquilo que se pretende medir. 

  

Normalização A normalização é a actividade de harmonização, voluntária e metódica, de 

produtos e serviços, desenvolvida em conjunto por todos os interessados 

para benefício de toda a comunidade. 

  

Padrão de 

Referência 

Padrão de referência é um padrão, geralmente tendo a mais alta qualidade 

metrológica disponível num dado local ou numa dada organização, a partir do 

qual as medições aí executadas são derivadas. 

  

Padrões 

Químicos 

Padrões químicos são padrões usados na calibração analítica de 

equipamentos (exemplos: soluções-padrão de elementos/compostos, 

tampões de pH, padrões de condutividade). 

  

Permeação A permeação é o transporte de uma substância através da embalagem. As 

substâncias são, portanto, capazes de passar do ambiente para os 

conteúdos da embalagem e vice-versa. 

  

Provete de 

Ensaio 

O provete de ensaio é a porção da amostra em que o teste de migração é 

realizado. 
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Rastreabilidade Rastreabilidade é a propriedade do resultado de uma medição ou do valor de 

um padrão, pela qual ele pode ser relacionado com determinadas 

referências, geralmente padrões nacionais ou internacionais, através de uma 

cadeia ininterrupta de comparações, todas com incertezas associadas. 

  

Validação A validação é a confirmação, através de exame e apresentação de evidência 

objectiva, de que os requisitos específicos relativos a uma dada utilização 

pretendida são satisfeitos. 
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1. ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO TRABALHO 
 
Este trabalho tem dois objectivos principais, sendo constituído por duas partes.  

O primeiro objectivo é elaborar um estudo acerca da implementação e da manutenção de um 

sistema de gestão da qualidade baseado na Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 no Laboratório de 

Contaminantes e Embalagens do Centro de Segurança Alimentar e Nutrição do Instituto Nacional 

de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Nesse estudo são mencionados os documentos já implementados no 

sistema de qualidade do laboratório, bem como aqueles que foram elaborados neste trabalho com 

vista a serem implementados no sistema de gestão da qualidade do laboratório, nomeadamente 

quatro procedimentos de ensaio, com o fim último da acreditação destes métodos de ensaio. 

O segundo objectivo deste trabalho consiste na realização de vários ensaios de migração 

global de solutos provenientes de materiais e artigos plásticos destinados a entrar em contacto 

com géneros alimentícios, para determinar os valores de migração global e concluir acerca da 

adequação e segurança das embalagens de plástico analisadas. Os procedimentos de ensaio que 

foram elaborados na primeira parte do trabalho, com base na série de Normas EN 1186, de modo 

a serem implementados no laboratório, foram sendo optimizados ao longo da realização do 

trabalho experimental da segunda parte. 

As duas partes deste trabalho estão interligadas. Uma vez que um dos requisitos da norma NP 

EN ISO/IEC 17025:2005 é que os laboratórios possuam e utilizem métodos e procedimentos 

adequados para a realização dos seus ensaios ou calibrações, elaboraram-se procedimentos de 

ensaio necessários para cumprir esse requisito da norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, que ainda 

se encontrava em falta para o caso destes procedimentos, e com o objectivo último da acreditação 

destes métodos, o que é tratado na primeira parte deste trabalho e, ao mesmo tempo, esses 

procedimentos de ensaio elaborados vão sendo optimizados ao longo da realização dos ensaios 

de migração global da segunda parte deste trabalho. 
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2.  IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA NP EN ISO/IEC 17025:2005 NUM 
LABORATÓRIO DE EMBALAGENS PARA ALIMENTOS 

 
Uma das principais razões para seguir a acreditação segundo a Norma NP EN ISO/IEC 

17025:2005 é provar a competência e a fiabilidade técnicas dos laboratórios aos clientes e às 

entidades regulamentadoras. A acreditação tornou-se um requisito da União Europeia para os 

laboratórios de ensaio envolvidos no controlo alimentar oficial [1]. 

A implementação da Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 nos laboratórios, tem a vantagem de 

poderem ser identificados vários problemas operacionais, de estes poderem ser construtivamente 

analisados e efectivamente resolvidos. O treino do pessoal e a crescente consciência da qualidade 

são dois importantes méritos adicionais produzidos por este esforço [1]. 

Por outro lado, o processo de implementação e manutenção de um sistema de qualidade é um 

processo que exige muito esforço e tempo. Um dos esforços é a elaboração de um manual da 

qualidade e de todos os documentos constituintes do sistema de qualidade, que têm de ser 

implementados e mantidos actualizados. 

Por ser de extrema importância para os laboratórios de ensaio ou calibração serem 

acreditados nos ensaios ou calibrações que realizam e sendo que os actuais requisitos de 

acreditação dos laboratórios de ensaio e/ou calibração estão documentados na Norma NP EN 

ISO/IEC 17025:2005, é de grande importância que os laboratórios sigam estes requisitos. 

Assim, foi realizado todo um trabalho de implementação desta Norma no Laboratório de 

Contaminantes e Embalagens (LCE) do Centro de Segurança Alimentar e Nutrição (CSAN) do 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). Neste âmbito, surge o primeiro objectivo 

deste trabalho que é elaborar um estudo acerca da implementação e da manutenção neste 

laboratório de um sistema de qualidade baseado na Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005. Serão, 

assim, abordados os fundamentos da gestão laboratorial, como a gestão documental, o 

planeamento do trabalho laboratorial e a divulgação da política da qualidade.  

De seguida, apresenta-se o organigrama funcional do Centro de Segurança Alimentar e 

Nutrição. 

 
Figura 1- Organigrama funcional do Centro de Segurança Alimentar e Nutrição [2]. 
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2.1- Introdução Teórica 
 
2.1.1- Sistemas de Gestão da Qualidade para Laboratórios de Análises Alimentares 
 
2.1.1.1- Necessidade de Garantia de Qualidade na Análise de Alimentos 
 

Os produtos alimentares devem estar de acordo com especificações e regulamentos de 

segurança, antes de serem lançados no mercado. Para tal, são necessários testes fiáveis. Além 

disso, para a comercialização de produtos é muitas vezes necessária informação técnica de 

suporte. Ensaios documentados têm-se tornado um elemento essencial nesta área [3]. 

A falta de aceitação de resultados de testes laboratoriais entre fronteiras pode ser uma barreira 

significativa ao comércio internacional. De modo a evitar estas barreiras e a duplicação 

desnecessária de testes laboratoriais, o reconhecimento mútuo de resultados laboratoriais pode 

ser um importante meio de facilitar o comércio internacional de produtos alimentares [3]. 

Torna-se então necessária a existência de critérios acordados internacionalmente para avaliar 

a competência dos testes de modo a que haja um reconhecimento de resultados de ensaios além 

fronteiras. Estes critérios devem, pelo menos, requerer que os laboratórios envolvidos na análise 

de alimentos integrem um sistema de qualidade adequado [3]. 

Os laboratórios analíticos alimentares devem criar e implementar um sistema de qualidade 

apropriado ao tipo, gama e volume de trabalho que executam e os elementos deste sistema de 

qualidade devem estar documentados num manual da qualidade que esteja disponível ao pessoal 

do laboratório [3]. 

O manual da qualidade deve ser mantido actualizado por pessoas com responsabilidade pela 

garantia de qualidade dentro do laboratório. Este documento, descreve e discute, os elementos do 

sistema de qualidade do laboratório alimentar, incluindo medidas de garantia de qualidade 

adequadas, o uso de métodos analíticos validados e a participação em esquemas de ensaio de 

aptidão [3]. 

 

2.1.1.2- Sistemas de Gestão da Qualidade 
 
Todas as categorias do pessoal devem estar envolvidas no desenvolvimento do sistema de 

qualidade para assegurar que os procedimentos estabelecidos funcionem na prática. Um sistema 

teoricamente perfeito que vai ao encontro de todos os requisitos normativos mas que é impossível 

de implementar na prática, tem muito pouco valor. As pessoas responsáveis pelo sistema de 

qualidade e pelo manual da qualidade devem estar preparadas para efectuar mudanças ao 

sistema, quando necessárias [3]. 

A documentação do sistema de qualidade é de extrema importância e, para cada trabalho 

analítico, a documentação deve discriminar quem efectuou o trabalho analítico, quando é que foi 

realizado, como foi feito, que método e que equipamento foram utilizados e qual era o estado da 

validação, calibração ou verificação dos métodos e equipamentos nessa altura. A documentação 

que esclareça estes pontos é normalmente suficiente num laboratório alimentar [3]. 

O sistema de qualidade deve assegurar que os resultados analíticos obtidos pelo laboratório 

estão ajustados ao objectivo pretendido, ou seja, que têm qualidade apropriada, especialmente no 
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que diz respeito à sua precisão e exactidão. Isto está relacionado com o laboratório pretender ou 

não concorrer para um reconhecimento de terceira parte da sua competência técnica que é a 

acreditação [3]. 

A acreditação de um laboratório consiste no reconhecimento da sua competência técnica para 

a execução de determinadas calibrações, ensaios e exames laboratoriais. Compete a cada 

laboratório definir o âmbito de actividade para o qual deseja ser acreditado [4]. 

Alguns laboratórios, tais como os envolvidos no controlo alimentar oficial, são quase forçados 

a serem submetidos à via da acreditação, como resultado de regulamentos nacionais ou regionais, 

como por exemplo, as directivas da União Europeia no controlo oficial de géneros alimentícios [3]. 

Os laboratórios em países onde não existem requerimentos específicos de qualidade, também 

necessitam de demonstrar competência em assuntos analíticos, se os resultados laboratoriais são 

sujeitos a aceitação em países onde tais requerimentos já estão em prática [3]. 

 

2.1.2- Sistema de Gestão da Qualidade do INSA 
 
O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) funcionalmente organizado num centro 

de centros, desenvolve uma tripla missão de Laboratório do Estado, Observatório Nacional e 

Laboratório de Referência no Sector da Saúde. Este instituto tem diversas unidades operativas, 

uma das quais é o Centro de Segurança Alimentar e Nutrição (CSAN) do qual faz parte o 

Laboratório de Contaminantes e Embalagens (LCE) (vide Figura 1). 

O INSA implementou uma Política da Qualidade, Ambiente e Segurança. Neste âmbito, a 

Direcção, Assessores, Coordenadores e restantes chefias são os principais responsáveis pela 

qualidade, ambiente, saúde e segurança no trabalho, incentivando os profissionais através de uma 

conduta exemplar no respeito pelas boas práticas profissionais. Cada profissional deve sentir que 

o seu trabalho é necessário e valorizado no INSA.  

O sistema integrado de gestão da qualidade, ambiente e segurança, ao optimizar as 

actividades do INSA e os seus resultados, assume-se como instrumento primordial na melhoria do 

estado de saúde das populações e na satisfação dos clientes externos e internos. Este sistema 

rege-se pelos seguintes valores [i]:  

� Cooperação: todos os agentes envolvidos na concepção, implementação, funcionamento, 

manutenção e avaliação do sistema, actuam de forma concertada e convergente para os 

objectivos assumidos;  

� Responsabilidade: os intervenientes a todos os níveis no sistema respondem pelas 

intervenções da sua competência;  

� Proporcionalidade: eficiência na regulação, sem prejuízo da prossecução dos objectivos;  

� Transparência: explicitação e publicação geral dos procedimentos a aplicar em cada 

situação.  
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2.1.2.1-  Sistema de Gestão da Qualidade do Centro de Segurança Alimentar e Nutrição do 

INSA 

 
O INSA, onde o Centro de Segurança Alimentar e Nutrição (CSAN) se inclui, optou pela 

adopção de um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIG), com 

dois manuais independentes: o Manual da Qualidade e o Manual de Ambiente e Segurança.  

O CSAN encontra-se dividido em diferentes unidades: Laboratório de Bromatologia e Nutrição,     

Laboratório de Contaminantes e Embalagens, Laboratório de Materiais de Referência para 

Segurança Alimentar, Laboratório de Microbiologia dos Alimentos, Laboratório de Toxicologia e 

Nutrição e Centro de Estudos de Nutrição (vide Figura 1).  

Conforme definido no Manual da Qualidade do INSA, a estrutura do sistema da qualidade, é 

suportada, a nível de cada unidade, em Gestores da Qualidade.  

A política da qualidade, ambiente e segurança do INSA, do qual o Centro de Segurança 

Alimentar e Nutrição faz parte, foi aprovada pelo Director do INSA e foi divulgada pelo Gestor da 

Qualidade para todas as unidades e encontra-se disponível em suporte informático. Encontra-se 

também afixada em todos os Centros e noutros locais de divulgação.  

A divulgação do SIG bem como outra informação relevante para o funcionamento do 

INSA/Centro/Unidade é efectuada a todos os elementos independentemente da classe profissional 

e do seu estatuto (incluindo bolseiros e estagiários).  

São objectivos globais do SIG do CSAN: satisfazer os requisitos e expectativas do cliente 

quanto à qualidade do atendimento e do serviço prestado, executando os ensaios de acordo com 

os métodos estabelecidos; motivar o pessoal do Centro, apelando à sua participação e 

envolvimento no SIG; gerir com eficiência os recursos disponíveis; cumprir as medidas constantes 

do Manual da Qualidade e do Manual de Ambiente e Segurança do Centro/Unidades.  

O Manual da Qualidade do Centro de Segurança Alimentar e Nutrição existe em complemento 

ao Manual da Qualidade do INSA, e tem como objectivo a descrição do Sistema da Qualidade do 

Centro de Segurança Alimentar e Nutrição, em cumprimento dos requisitos da norma 

NP EN ISO/IEC 17025:2005. Permite assim, evidenciar os compromissos do INSA em relação à 

comunidade em que se insere, aos seus colaboradores e clientes, internos ou externos. O Manual 

da Qualidade aplica-se a todas as actividades desenvolvidas nas diferentes unidades do CSAN.   

O Manual da Qualidade do CSAN é elaborado e revisto por um grupo de trabalho do Centro de 

Segurança Alimentar e Nutrição designado para o efeito. A sua aprovação é da responsabilidade 

da Assessora do Centro. A promulgação é da responsabilidade do Director do INSA [2]. 
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2.1.3- Normas Internacionais 
 

Existem diversas Normas Internacionais com requisitos de qualidade para laboratórios. Estas 

normas têm geralmente o mesmo objectivo: assegurar que os resultados obtidos nos laboratórios 

que trabalham de acordo com elas, podem ser confiáveis, isto é, que possuem elevada qualidade, 

bem como para que haja um reconhecimento mútuo de resultados de ensaios em diferentes 

países [3]. 

Em geral, o estar de acordo com uma norma de qualidade requer que os laboratórios: criem e 

implementem um sistema de qualidade adequado e documentem as medidas de qualidade num 

manual da qualidade; usem métodos de análise que tenham sido validados, sempre que estes 

estejam disponíveis; criem e implementem medidas de controlo de qualidade internas adequadas e 

demonstrem competência pela participação em esquemas de ensaio de aptidão adequados [3].  

 

2.1.3.1- As Normas ISO 
 
A “International Organization for Standardization”1 (ISO) é uma organização não 

governamental criada em 1947, cuja missão é promover o desenvolvimento da normalização e das 

actividades com ela relacionadas no mundo, com o objectivo de facilitar a troca de bens e serviços 

e promover a cooperação a nível intelectual, científico, tecnológico e económico [ii]. 

Todos os trabalhos realizados pela ISO resultam em acordos internacionais, os quais são 

publicados como Normas Internacionais [ii]. 

A ISO justifica que as suas normas são produzidas de acordo com os três princípios seguintes: 

� Consenso: são tidos em conta os pontos de vista de todos os interessados, tais como, 

fabricantes, vendedores, utilizadores, grupos de consumidores, laboratórios de análises, governos, 

especialistas e organizações de investigação. 

� Aplicação Industrial Global: soluções globais para satisfazer as indústrias e os clientes 

mundiais.  

� Compromisso Voluntário: a normalização internacional é conduzida pelo mercado e, 

consequentemente, é baseada num compromisso voluntário de todos os interessados do mercado.  

Por último, pode dizer-se que as Normas ISO beneficiam a sociedade nos seguintes aspectos 

[iii]: 

� nos negócios: a adopção comum de Normas Internacionais permite aos fornecedores 

desenvolverem os seus produtos e serviços sob especificações que têm uma grande aceitação 

nos seus sectores, ou seja, o comércio que respeita Normas Internacionais tem cada vez mais 

vantagens para competir em muitos mais mercados no mundo; 

� para os clientes: a compatibilidade mundial da tecnologia que é alcançada quando produtos 

e serviços estão de acordo com Normas Internacionais, fornece-lhes uma escolha crescentemente 

larga de ofertas, e também beneficiam da concorrência entre fornecedores; 

� para os governos: as Normas Internacionais fornecem as bases científicas e tecnológicas 

para o melhoramento da saúde, segurança e legislação do ambiente; 
                                                 

1
 em português, “Organização Internacional para a Normalização” 
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� para negócios oficiais de comércio: as Normas Internacionais são o meio técnico pelo qual 

acordos políticos de negócios podem ser postos em prática; 

� para países em vias de desenvolvimento: como as Normas Internacionais representam um 

consenso internacional, são uma espécie de “guia” para os países em vias de desenvolvimento, 

definindo as características que os seus produtos e serviços devem possuir para entrarem nos 

mercados de exportação, permitindo assim que estes países tomem decisões correctas quando 

investem os seus escassos recursos, evitando assim desperdiçá-los; 

� para os consumidores: a conformidade de produtos e serviços a Normas Internacionais, 

fornece uma garantia sobre a sua qualidade, segurança e fiabilidade; 

� para todas as pessoas: as Normas Internacionais podem contribuir para o aumento da sua 

qualidade de vida, em geral, por assegurarem que o transporte, maquinaria e ferramentas que 

todos nós usamos, são seguros; 

� para o planeta: as Normas Internacionais para a qualidade do ar, água e solos, e para as 

emissões de gases e radiação, podem contribuir para ajudar a proteger o ambiente.  

 

 

 

2.1.3.2- As Normas IEC 
 
A “International Electrotechnical Commission”2 (IEC) é um outro organismo internacional de 

normalização. Foi estabelecido em 1906 e prepara e publica Normas Internacionais no âmbito 

eléctrico, electrónico e de tecnologias relacionadas [iv]. 

As Normas Internacionais IEC facilitam o comércio internacional, anulando barreiras técnicas 

ao comércio, permitindo a entrada em novos mercados e levando ao crescimento económico [v]. 

A actividade das comissões técnicas da IEC prende-se com diversos objectivos, entre os quais 

[iv]: 

� assegurar requisitos para a eficiência do mercado global; 

� assegurar a aplicação generalizada das normas e testes de conformidade; 

� melhorar a qualidade dos produtos e serviços de âmbito das normas; 

� estabelecer condições de interoperabilidade em sistemas complexos; 

� aumentar a eficiência nos processos industriais; 

� contribuir para o melhoramento da saúde e segurança humanas; 

� contribuir para o melhoramento das condições ambientais.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

2
 em português, “Comissão Electrotécnica Internacional” 
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2.1.4- O CEN- Uma das Estruturas Europeias da Normalização 
 

O Comité Europeu de Normalização (CEN) é uma organização internacional sem fins 

lucrativos, fundada em 1961, que contribui para os objectivos da União Europeia com normas 

técnicas voluntárias e é responsável: pela atribuição das tarefas de preparação dos projectos de 

norma que podem ser desenvolvidos por grupos de peritos dependentes de um comité técnico, ou 

podem derivar de normas internacionais ou podem ser resultantes de documentos preparados por 

outras organizações europeias; pela aprovação de projectos de normas para sujeição a inquérito 

público; pela aprovação final das normas [5, vi]. 

 
 
 
 
 
2.1.5- O Instituto Português da Qualidade 
 

O Instituto Português da Qualidade (IPQ), é um instituto público que tem por missão a 

coordenação do Sistema Português da Qualidade (SPQ) e de outros sistemas de qualificação 

regulamentar que lhe forem conferidos por lei, a promoção e a coordenação de actividades que 

visem contribuir para demonstrar a credibilidade da acção dos agentes económicos, bem como o 

desenvolvimento das actividades inerentes à sua função de laboratório nacional de metrologia.  

Enquanto Organismo Nacional Coordenador do SPQ, são atribuições do IPQ a gestão, 

coordenação e desenvolvimento do Sistema Português da Qualidade, numa perspectiva de 

integração de todas as componentes relevantes para a melhoria da qualidade de produtos, de 

serviços e de sistemas da qualidade e da qualificação de pessoas.  

No âmbito do SPQ, o IPQ é o organismo responsável pela gestão de programas de apoio 

financeiro, intervindo ainda na cooperação com outros países no domínio da Qualidade. 

Como Organismo Nacional de Normalização ao IPQ compete, designadamente, promover a 

elaboração de normas portuguesas, garantindo a coerência e actualidade do acervo normativo 

nacional e promover o ajustamento de legislação nacional sobre produtos às normas da União 

Europeia.  

Ao IPQ compete também, enquanto Instituição Nacional de Metrologia, garantir o rigor e a 

exactidão das medições realizadas, assegurando a sua comparabilidade e rastreabilidade, a nível 

nacional e internacional, e a realização, manutenção e desenvolvimento dos padrões das unidades 

de medida [vii]. 
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2.1.6- A Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 
 
2.1.6.1- Definição 
 

A Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 é a versão portuguesa da Norma Europeia EN ISO/IEC 

17025:2005, que especifica os requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e 

calibração e inclui todos os requisitos que os laboratórios de ensaio e calibração têm que satisfazer 

ao pretenderem demonstrar que são capazes de produzir resultados tecnicamente válidos, que 

integram um sistema de gestão e que são tecnicamente competentes [6, viii, ix]. 

Os organismos de acreditação que reconhecem a competência de laboratórios de ensaio e 

calibração deverão recorrer à presente Norma como base para a acreditação, nomeadamente aos 

pontos relativos aos “Requisitos de Gestão” e aos “Requisitos Técnicos” [6, viii, ix]. 

 
 

2.1.6.2- Objectivo e Campo de Aplicação  
 
A presente Norma especifica os requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e 

calibração. É aplicável a todas as entidades que efectuem ensaios e/ou calibrações, e a todos os 

laboratórios, independentemente do número de pessoas ou da extensão do âmbito das suas 

actividades de ensaio e/ou calibração e destina-se a ser utilizada pelos laboratórios no 

desenvolvimento dos seus sistemas de gestão para a qualidade e para as actividades 

administrativas e técnicas [6]. 

Os clientes dos laboratórios, as entidades regulamentadoras e os organismos de acreditação 

também poderão utilizá-la para confirmar ou reconhecer a competência dos laboratórios [6]. 

 

 

2.2-  Documentos Base e Metodologias para a Implementação da Norma NP 

EN ISO/IEC 17025:2005 no Laboratório de Contaminantes e Embalagens 

do CSAN 

 
É de seguida elaborado um estudo acerca da implementação e manutenção de um sistema de 

qualidade baseado nos requisitos técnicos e de gestão da Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 no 

Laboratório de Contaminantes e Embalagens do CSAN.  

As etapas da implementação desta norma num laboratório são, normalmente, as seguintes: o 

planeamento (compromisso da gestão de topo, grupo de implementação, diagnóstico 

organizacional, políticas e objectivos, metas e prazos, documentação de referência), o 

desenvolvimento (documentação inicial, adequação da documentação), a implementação 

(consciencialização do pessoal, treino do pessoal, implementação de procedimentos, controlo do 

sistema de gestão da qualidade) e a verificação e a manutenção (reconhecimento de competência) 

[7]. 

A numeração dos títulos e subtítulos, que a seguir se apresenta, será a mesma da Norma NP 

EN ISO/IEC 17025:2005 [6]. 
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No estudo que se segue, os termos “documentação” e “implementação” de documentos têm 

significados diferentes. Quando se diz que um documento se encontra “implementado”, quer 

dizer-se que esse documento já foi preparado por outras pessoas anteriormente e que já se 

encontra implementado no sistema de gestão da qualidade do laboratório. Mostram-se apenas 

alguns exemplos de todos os documentos implementados no laboratório. Quando se menciona 

“documentou-se” significa que esses documentos ainda não existiam e foram elaborados neste 

trabalho, para de seguida, serem implementados. Estes documentos elaborados/documentados 

são resultados obtidos nesta primeira parte deste trabalho.  
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Os documentos no INSA estão organizados em Manual da Qualidade (MQ), Manual de 

Ambiente e Segurança (MAS), Procedimentos Gerais (PG), Procedimentos Específicos (PE), 

Procedimentos de Ensaio (PE), Instruções de Trabalho (IT) e Impressos (IM). 

Os documentos cuja designação começa por P0 ainda estão em projecto, sendo 

nomeadamente aqueles que foram documentados neste trabalho para depois serem  

implementados. 
 

444---   RRReeeqqquuuiiisssiiitttooosss   dddeee   GGGeeessstttãããooo      
                
444...111---   OOOrrrgggaaannniiizzzaaaçççãããooo      

                                          
4.1.1- “O laboratório ou a organização a que este pertence deve ser uma entidade que possa 

ser juridicamente responsabilizada.” 
 

O Centro de Segurança Alimentar e Nutrição (CSAN) é, funcionalmente, uma unidade 

operativa do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), o qual está integrado na 

estrutura do Ministério da Saúde e é juridicamente responsável.  

O Centro de Segurança Alimentar e Nutrição e as suas unidades constituintes (vide 2.1.2.1), 

cumprem, portanto, este requisito. 
 

4.1.2- “O laboratório tem a responsabilidade de realizar as suas actividades de ensaio e 

calibração de modo a cumprir os requisitos da presente Norma e a satisfazer as necessidades 

do cliente, das entidades regulamentadoras ou das organizações que efectuam o 

reconhecimento.” 
 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o impresso Mapa de 

Controlo de Documentos Externos- INSA-IM01, que possui um conjunto de legislação ou 

regulamentação aplicável às actividades específicas do Centro de Segurança Alimentar e Nutrição, 

em cada unidade [8]. 
 

4.1.5- “O laboratório deve: 

a) ter pessoal técnico e de gestão que, independentemente de qualquer outra 

responsabilidade, tenha a autoridade e os meios necessários para o desempenho das suas 

funções, incluindo implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão, e para 

identificar a ocorrência de desvios ao sistema de gestão ou aos procedimentos de ensaio e/ou 

calibração, bem como para desencadear acções para prevenir ou minimizar tais desvios;  

b) ter disposições que garantam que os órgãos de gestão e o pessoal estejam livres de 

pressões e influências indevidas de origem interna ou externa de natureza comercial, financeira 

ou outras, susceptíveis de afectar negativamente a qualidade do seu trabalho; 

c) ter políticas e procedimentos para garantir a protecção de informação confidencial e dos 

direitos de propriedade dos seus clientes, incluindo procedimentos destinados a proteger o 

arquivo e a transmissão de resultados por meios electrónicos;  

d) ter políticas e procedimentos para evitar o seu envolvimento em quaisquer actividades que 

possam diminuir a confiança na sua competência, imparcialidade, capacidade de avaliação ou 

integridade operacional; (...)” 
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Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o impresso Declaração 

de Ética- INSA-IM21, a qual é subscrita pelo pessoal do Centro de Segurança Alimentar e 

Nutrição, incluindo estagiários e bolseiros, pela qual se comprometem com a Política da 

Qualidade, Ambiente e Segurança do INSA, bem como a respeitar os princípios de 

confidencialidade, imparcialidade, independência e integridade [8]. 

No CSAN, aplica-se a legislação da Administração Pública que obriga à confidencialidade 

(alínea e) do n.º4 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro) e a carta Deontológica 

do Serviço Público.  

 

444...222---   SSSiiisssttteeemmmaaa   dddeee   GGGeeessstttãããooo      

 
4.2.1- “O laboratório deve estabelecer, implementar e manter um sistema de gestão 

adequado ao âmbito das suas actividades. O laboratório deve documentar as suas políticas, 

sistemas, programas, procedimentos e instruções, na medida do necessário para garantir a 

qualidade dos resultados dos ensaios e/ou calibrações. A documentação relativa ao sistema 

deve ser comunicada, ser compreendida, estar acessível e ser implementada por pessoal 

relevante.” 

 

4.2.2- “As políticas do sistema de gestão do laboratório relacionadas com a qualidade, 

incluindo uma declaração de política da qualidade, devem estar definidas num manual da 

qualidade (seja qual for a designação utilizada). Os objectivos globais devem ser estabelecidos 

e revistos aquando da revisão pela gestão. A declaração de política da qualidade deve ser 

publicada sob a autoridade da gestão de topo. (...)” 

 

Para dar cumprimento a estes dois requisitos da norma estão implementados o Manual da 

Qualidade (MQ) e o Manual de Ambiente e Segurança (MAS). O INSA, onde o CSAN se inclui, 

optou pela adopção de um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança 

(SIG), com dois manuais independentes: o Manual da Qualidade e o Manual de Ambiente e 

Segurança. 

Conforme definido no Manual da Qualidade do INSA, a estrutura do sistema da qualidade é 

suportada, a nível de cada unidade, em gestores da qualidade [8]. 

Para dar cumprimento a estes dois requisitos da norma está também implementada a Política 

da Qualidade, Ambiente e Segurança do INSA. A política da qualidade, ambiente e segurança 

do INSA, do qual o Centro de Segurança Alimentar e Nutrição faz parte, foi aprovada pelo Director 

do INSA e foi divulgada pelo gestor da qualidade para todas as unidades e encontra-se disponível 

em suporte informático. Encontra-se afixada em todos os Centros e noutros locais de divulgação. 

   

   

   

   

   

   

   



 13 

444...333---   CCCooonnntttrrrooolllooo   dddooosss   DDDooocccuuummmeeennntttooosss      

 
4.3.1- Generalidades 

“O laboratório deve estabelecer e manter procedimentos para controlar todos os documentos 

que integram o sistema de gestão (produzidos interna ou externamente), nomeadamente 

regulamentos, normas, outros documentos normativos, métodos de ensaio e/ou calibração, 

bem como desenhos, software, especificações, instruções e manuais.” 

 

4.3.2- Aprovação e Emissão de Documentos 

4.3.2.1- “Todos os documentos distribuídos ao pessoal do laboratório que façam parte do 

sistema de gestão devem ser revistos e aprovados, antes da sua emissão, com vista à sua 

utilização por pessoal devidamente autorizado. Deve ser estabelecida e estar disponível uma 

lista de controlo ou um procedimento equivalente de controlo de documentos, que identifique o 

estado de revisão actual e a distribuição dos documentos do sistema de gestão, para impedir a 

utilização de documentos inválidos e/ou obsoletos.” 

 

Para dar cumprimento a estes dois requisitos da norma está implementado o procedimento 

Controlo de Documentos e de Registos- INSA-PG01, onde está descrita a metodologia de 

controlo dos documentos, em suporte de papel e informático, do sistema integrado de gestão, 

incluindo os de origem externa relevantes, nomeadamente normas e outros documentos 

normativos [8]. 

Para dar cumprimento a estes dois requisitos da norma está também implementado o 

impresso Mapa de Controlo de Documentos- INSA-IM01, cuja gestão está a cargo do gestor da 

qualidade de cada unidade. Este documento possui um registo de todos os documentos que 

integram o sistema de gestão [8]. 

 

 

444...444---   AAAnnnááállliiissseee   dddeee   CCCooonnnsssuuullltttaaasss,,,   PPPrrrooopppooossstttaaasss   eee   CCCooonnntttrrraaatttooosss      

 
4.4.1- “O laboratório deve estabelecer e manter procedimentos relativos à análise de 

consultas, propostas e contratos. As políticas e procedimentos respeitantes a estas análises 

que conduzam a contratos para a realização de ensaios e/ou calibrações devem garantir que: 

a) os requisitos, incluindo os métodos a utilizar, estejam adequadamente definidos, 

documentados e compreendidos; 

b) o laboratório tenha a capacidade e os recursos necessários para satisfazer os requisitos; 

c) seja seleccionado o método de ensaio e/ou calibração adequado e capaz de satisfazer os 

requisitos do cliente. 

Quaisquer diferenças entre a consulta ou a proposta e o contrato devem ser resolvidas antes 

de iniciar qualquer trabalho. Cada contrato deve ser aceitável tanto para o laboratório como 

para o cliente.” 
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Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o procedimento Análise 

de Consultas, Propostas e Contratos- INSA-PG02, cuja gestão é da responsabilidade da Central 

de Análises, que descreve a metodologia de análise de consultas, propostas e contratos [8]. 

No CSAN, a intervenção de cada unidade na análise de consultas e propostas que conduzem 

a contratos para realização de ensaios garante que os requisitos e os métodos a utilizar estão 

correctamente definidos e a unidade tem a capacidade e os recursos necessários para satisfazer 

esses requisitos. 

 

444...555---   SSSuuubbbcccooonnntttrrraaatttaaaçççãããooo   dddeee   EEEnnnsssaaaiiiooosss   eee   CCCaaallliiibbbrrraaaçççõõõeeesss   

 
4.5.1- “Quando um laboratório subcontrata trabalho quer por motivos imprevistos (por 

exemplo, sobrecarga de trabalho, necessidade de maior especialização ou incapacidade 

temporária), quer de modo continuado (por exemplo, através de subcontratação permanente, 

contratos de representação ou parceria), este trabalho deve ser entregue a um subcontratado 

competente. Considera-se competente um subcontratado que, por exemplo, actue em 

conformidade com a presente Norma para o trabalho em questão.” 
 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o procedimento 

Subcontratação de Ensaios- INSA-PG03, cuja gestão é da responsabilidade da Central de 

Análises, que descreve a metodologia para a subcontratação de ensaios, nos casos em que o 

INSA tenha essa necessidade [8]. 
 

444...666---   AAAqqquuuiiisssiiiçççãããooo   dddeee   PPPrrroooddduuutttooosss   eee   SSSeeerrrvvviiiçççooosss   

 
4.6.1- “O laboratório deve ter uma política e procedimentos para a selecção e compra dos 

produtos e serviços que utiliza, que influenciam a qualidade dos ensaios e calibrações. Devem 

existir procedimentos para a compra, recepção e armazenamento de reagentes e produtos 

consumíveis de laboratório relevantes para os ensaios e calibrações.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o procedimento 

Aquisição de Produtos e Serviços- INSA-PG04, que descreve a metodologia para a aquisição 

dos produtos e serviços que influenciam a qualidade dos ensaios, nomeadamente equipamentos, 

padrões, reagentes e consumíveis. Este procedimento também contempla a avaliação dos 

fornecedores de bens e serviços críticos que influenciam a qualidade dos ensaios [8]. 

 

4.6.4- “O laboratório deve avaliar os fornecedores de consumíveis, produtos e serviços 

críticos que influenciam a qualidade dos ensaios e calibrações, manter registos destas 

avaliações e elaborar uma lista dos fornecedores aprovados.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o impresso Avaliação de 

Fornecedores de Bens e Serviços- INSA-IM54, no qual são identificados os fornecedores, é 

descrita uma avaliação do seu desempenho e respectivas observações. Um outro impresso que se 
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encontra implementado é a Lista de Fornecedores de Bens/Serviços- CSAN-IM16, no qual se 

apresenta a lista de todos os fornecedores de bens e serviços com as suas identificações, 

contactos e observações [2,8]. 

 

444...777---   SSSeeerrrvvviiiçççooo   aaaooo   CCCllliiieeennnttteee   

 
4.7.1- “O laboratório deve estar disponível para cooperar com os clientes ou com os seus 

representantes no esclarecimento do pedido do cliente e no acompanhamento do desempenho 

do laboratório quanto ao trabalho executado, desde que o laboratório garanta confidencialidade 

em relação a outros clientes.” 

 

4.7.2- “O laboratório deve procurar obter retorno de informação dos seus clientes, tanto 

positivo como negativo. As informações obtidas devem ser utilizadas e analisadas para 

melhorar o sistema de gestão, as actividades de ensaio e calibração e o serviço ao cliente.” 

 

No CSAN, a pedido do cliente, é dada permissão para acompanhamento de ensaios tendo em 

conta as condições operatórias e/ou ambientais necessárias para não invalidar os resultados, as 

condições de confidencialidade em relação a trabalhos de outros clientes e as eventuais condições 

de segurança. 

Para dar cumprimento a estes dois requisitos da norma está implementado o impresso 

Questionário de Avaliação do Grau de Satisfação dos Clientes- INSA-IM70, que se trata de um 

boletim de inquérito a fornecer aos clientes que, após retorno ao CSAN, avaliará o grau de 

satisfação desses clientes [8]. 

 

444...888---   RRReeeccclllaaammmaaaçççõõõeeesss   

 
“O laboratório deve ter uma política e procedimento para a resolução de reclamações que lhe 

sejam apresentadas por clientes ou por terceiros. Devem ser mantidos registos de todas as 

reclamações, investigações e acções correctivas levadas a cabo pelo laboratório.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o procedimento 

Reclamações- INSA-PG06. Este documento descreve a metodologia para o tratamento de 

reclamações, independentemente da sua proveniência (clientes ou terceiros) e meio de 

comunicação (livro de reclamações ou outro) [8]. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementado o impresso Mapa 

de Controlo de Reclamações- INSA-IM11, para registo de todas as reclamações, com a data de 

entrada de cada reclamação no INSA, as unidades envolvidas, a identificação da pessoa que 

reclamou, a data de resolução e as observações. Para dar cumprimento a este requisito da norma 

está também implementado um outro impresso, o Tratamento de Reclamações- INSA-IM10, com 

a descrição da reclamação, o seu tratamento e sequência [8]. 

As Unidades do Centro conservam os registos relativos às reclamações.  
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444...999---   CCCooonnntttrrrooolllooo   dddeee   TTTrrraaabbbaaalllhhhooo   dddeee   EEEnnnsssaaaiiiooo   eee///ooouuu   dddeee   CCCaaallliiibbbrrraaaçççãããooo   NNNãããooo   CCCooonnnfffooorrrmmmeee   

 
4.9.1- “O laboratório deve ter uma política e procedimentos que devem ser implementados 

sempre que qualquer aspecto do seu trabalho de ensaio e/ou calibração, ou os respectivos 

resultados, não esteja conforme com os seus próprios procedimentos ou com os requisitos 

acordados com o cliente. Esta política e estes procedimentos devem garantir que: 

a) sejam atribuídas a responsabilidade e a autoridade para a gestão do trabalho 

não-conforme, e definidas e empreendidas acções (incluindo, se necessário, a interrupção do 

trabalho e a suspensão da emissão de relatórios de ensaio e de certificados de calibração) 

sempre que seja detectado trabalho não-conforme; 

b) seja feita uma avaliação da importância do trabalho não-conforme; 

c) seja imediatamente empreendida uma correcção, bem como qualquer decisão relativa à 

aceitação do trabalho não-conforme; 

d) sempre que necessário, o cliente seja notificado e o trabalho reavaliado; 

e) seja definida a responsabilidade pela autorização do reinício do trabalho.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma, bem como aos requisitos 4.10, 4.11 e 4.12, 

descritos de seguida, está implementado o procedimento Controlo de Trabalho Não Conforme; 

Acções Correctivas, Preventivas e de Melhoria- INSA-PG07, que descreve a metodologia para 

o tratamento de trabalho não conforme, para a implementação eficaz de acções correctivas 

decorrentes da constatação de não conformidades, ou desvios relativos ao estabelecido e tem 

como objectivo eliminar a(s) causa(s) do problema, com vista a evitar a sua repetição. Descreve 

também a metodologia para a implementação eficaz de acções preventivas, decorrentes da 

identificação de potenciais não conformidades ou de situações potencialmente indesejáveis e tem 

como objectivo prevenir a ocorrência da não conformidade. Descreve também a metodologia para 

a realização de melhorias [8]. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma, bem como ao requisito 4.10 referido de 

seguida, está implementado um documento, a Ficha de Não Conformidades /Oportunidade de 

Melhoria- INSA-IM08, que cada unidade do Centro de Segurança Alimentar e Nutrição possui, 

sendo um impresso para o registo de ocorrências que potencialmente configurem situações de não 

conformidade ou oportunidades de melhoria, as quais são analisadas pelo coordenador da unidade 

(e/ou nas reuniões de gestão), sendo as correspondentes acções correctivas implementadas. Este 

registo encontra-se no gabinete do coordenador da unidade [8]. 

 

444...111000---   MMMeeelllhhhooorrriiiaaa   

 
“O laboratório deve melhorar continuamente a eficácia do seu sistema de gestão, através da 

utilização da política da qualidade, dos objectivos da qualidade, dos resultados de auditorias, da 

análise de dados, das acções correctivas e preventivas e da revisão pela gestão.” 
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Para dar cumprimento a este requisito da norma estão implementados dois documentos, a 

Ficha de Não Conformidades /Oportunidade de Melhoria- INSA-IM08, e o procedimento 

Controlo de Trabalho Não Conforme; Acções Correctivas, Preventivas e de Melhoria- 

INSA-PG07, ambos descritos em 4.9. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma, bem como ao requisito 4.11 e 4.12, está 

implementado o impresso Lista de Acções Correctivas, Preventivas e de Melhoria- INSA-IM13, 

que consiste num impresso para registar a lista das acções correctivas, preventivas e de melhoria 

levadas a cabo [8]. 

 

444...111111---   AAAcccçççõõõeeesss   CCCooorrrrrreeeccctttiiivvvaaasss   

 
4.11.1- Generalidades 

“O laboratório deve estabelecer uma política e um procedimento e deve designar os 

responsáveis com autoridade apropriada para implementar as acções correctivas sempre que 

sejam identificados trabalho não conforme ou desvios relativos às políticas e procedimentos 

estabelecidos no sistema de gestão ou nas operações técnicas.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma, está implementado o procedimento Controlo 

de Trabalho Não Conforme; Acções Correctivas, Preventivas e de Melhoria- INSA-PG07, já 

descrito em 4.9.  

As actividades que potencialmente podem originar a implementação de acções correctivas são 

principalmente as seguintes: auditorias (internas ou externas); controlo de trabalho de ensaio não 

conforme; revisões pela Direcção; análise da satisfação dos clientes ou sugestões do pessoal do 

CSAN e envolvido no SIG.  

Para dar cumprimento a este requisito da norma, está implementado o impresso Lista de 

Acções Correctivas, Preventivas e de Melhoria- INSA-IM13, já descrito em 4.10 [8]. 

 
444...111222---   AAAcccçççõõõeeesss   PPPrrreeevvveeennntttiiivvvaaasss   

 
4.12.1- “Devem ser identificadas as melhorias necessárias e as fontes potenciais de 

não-conformidade, quer de ordem técnica quer relativas ao sistema de gestão. Quando forem 

identificadas oportunidades de melhoria ou se forem necessárias acções preventivas, devem 

ser desenvolvidos, implementados e acompanhados planos de acção destinados a reduzir a 

possibilidade de ocorrência de tais não-conformidades e a tirar partido das oportunidades de 

melhoria.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o procedimento Controlo 

de Trabalho Não Conforme; Acções Correctivas, Preventivas e de Melhoria- INSA-PG07, que 

já foi referido em 4.9. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o impresso Lista de 

Acções Correctivas, Preventivas e de Melhoria- INSA-IM13, já referido em 4.10 [8]. 
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444...111333---   CCCooonnntttrrrooolllooo   dddeee   RRReeegggiiissstttooosss   

 
4.13.1- Generalidades 

4.13.1.1- “O laboratório deve estabelecer e manter procedimentos para identificação, recolha, 

indexação, acesso, arquivo, armazenamento, manutenção e eliminação dos registos técnicos e 

da qualidade. Os registos da qualidade devem incluir os relatórios das auditorias internas e das 

revisões pela gestão, bem como os registos das acções correctivas e preventivas." 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o procedimento Controlo 

de Documentos e de Registos- INSA-PG01, que descreve a metodologia de controlo dos 

registos, em suporte de papel e informático, do sistema integrado de gestão, incluindo os de 

origem externa que sejam relevantes. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementado o Mapa de 

Controlo de Documentos- INSA-IM01. Este é um impresso elaborado pelo Gabinete da 

Qualidade do INSA como um sistema de aplicação geral mas o seu preenchimento e actualização 

é da responsabilidade do gestor da qualidade de cada uma das unidades operativas do INSA. Este 

documento possui um registo de todos os documentos que integram o sistema de gestão [8]. 

 

4.13.2- Registos Técnicos 

4.13.2.1- “O laboratório deve conservar, durante um determinado período, registos das 

observações originais, dos dados delas resultantes e da informação suficiente para estabelecer 

uma linha de auditoria, registos relativos às calibrações e ao pessoal, e uma cópia de cada 

relatório de ensaio ou certificado de calibração emitido. (...)” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma estão implementados Cadernos de 

Resultados onde todos os registos originais são guardados, bem como todos os dados e 

informações relativos aos ensaios ou calibrações efectuados. Todos os resultados e registos são 

também guardados em suporte informático de forma a salvaguardar essa informação. 

 

444...111444---   AAAuuudddiiitttooorrriiiaaasss   IIInnnttteeerrrnnnaaasss   

 
4.14.1- “O laboratório deve periodicamente, e segundo um programa e procedimento 

pré-determinados, realizar auditorias internas às suas actividades para verificar se as suas 

operações continuam a satisfazer os requisitos do sistema de gestão e da presente Norma. O 

programa de auditoria interna deve abranger todos os elementos do sistema de gestão, 

incluindo as actividades de ensaio e/ou calibração. O planeamento e a organização das 

auditorias de acordo com o requerido no programa e tal como solicitado pela gestão é da 

responsabilidade do gestor da qualidade. Estas auditorias devem ser efectuadas por pessoal 

devidamente qualificado e treinado e, sempre que os recursos o permitam, independente da 

actividade a auditar.” 

 



 19 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o procedimento 

Auditorias Internas- INSA-PG08, que descreve a metodologia para a realização das auditorias 

internas. 

Com periodicidade anual, são realizadas auditorias internas aos laboratórios que integram o 

CSAN, sob responsabilidade do gabinete da qualidade, de acordo com um plano previamente 

aprovado pelo Director do INSA. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementado o impresso 

Programa de Auditorias Internas- INSA-IM06, que regista a unidade auditada, a equipa auditora, 

a data prevista da auditoria, a data de realização e as observações [8]. 

 
444...111555---   RRReeevvviiisssõõõeeesss   pppeeelllaaa   GGGeeessstttãããooo   

 
4.15.1- “A gestão de topo do laboratório deve conduzir periodicamente uma revisão do 

sistema de gestão e das actividades de ensaio e/ou calibração do laboratório, segundo um 

programa e procedimento pré-determinados, para assegurar a sua adequação e eficácia 

continuadas e para introduzir as alterações ou as melhorias necessárias. (...)” 

 

No CSAN, a revisão do sistema integrado de gestão é feita anualmente, de preferência no 

primeiro trimestre, em reunião da assessora com os gestores da qualidade do centro e os 

coordenadores das unidades do centro.  

As revisões pela direcção do centro e as acções delas decorrentes são registadas.  

Relativamente a este requisito não se referem os documentos que foram implementados. 

 

555---   RRReeeqqquuuiiisssiiitttooosss   TTTééécccnnniiicccooosss   
 
555...111---   GGGeeennneeerrraaallliiidddaaadddeeesss   

 
555...222---   PPPeeessssssoooaaalll   

 
5.2.1- “A gestão do laboratório deve garantir a competência de todos os que trabalham com 

equipamentos específicos, realizam ensaios e/ou calibrações, avaliam resultados e assinam 

relatórios de ensaio e certificados de calibração. Quando se recorrer a pessoal ainda em 

formação, deve ser providenciada a supervisão adequada. O pessoal que desempenhe tarefas 

específicas deve ser qualificado, com base em escolaridade, formação e experiência 

apropriadas e/ou competência demonstrada, consoante os casos.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementada uma Matriz de 

Competências- INSA-IM22. Este documento pretende estabelecer o que cada funcionário do 

laboratório tem competência para efectuar. Existem dois documentos distintos, sendo um deles a 

Matriz de Competências de Ensaios, que faz corresponder a cada tipo de ensaio realizado no 

laboratório o pessoal que está apto para o realizar, bem como o pessoal que o pode realizar com 

supervisão ou com restrições, e sendo o outro o documento Matriz de Competências de Outras 

Tarefas, que do mesmo modo faz corresponder a cada tarefa (como exemplos, a gestão de 
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material, a alteração de métodos de ensaio, a gestão de reagentes e equipamentos, a avaliação de 

fornecedores, a supervisão de estágios, entre outras tarefas) o pessoal competente para o fazer, 

ou que o possa realizar com supervisão ou com restrições. 

Neste trabalho actualizou-se o preenchimento da Matriz de Competências de Outras Tarefas 

do Laboratório de Contaminantes e Embalagens acrescentando pessoas ainda não incluídas neste 

impresso e o respectivo símbolo (competente, com supervisão ou com restrições) para a 

realização das diversas tarefas. 

Relativamente à qualificação do pessoal em escolaridade, formação, experiência e 

competência, está implementado o impresso Requisitos Mínimos por Função- INSA-IM24, que 

especifica os requisitos mínimos de competência relevantes por função, no que respeita a 

habilitações literárias ou regulamentares, a formação profissional e experiência ou período de 

trabalho sob supervisão [8]. 
 

5.2.2- “A gestão do laboratório deve definir os objectivos no que se refere a escolaridade, 

formação e competência do pessoal do laboratório. O laboratório deve ter uma política e 

procedimentos para a identificação das necessidades de formação e para proporcionar 

formação ao pessoal. O programa de formação deve ser ajustado às tarefas actuais e 

previsíveis do laboratório. A eficácia das acções de formação implementadas deve ser avaliada.” 
 

Para dar cumprimento a este requisito da norma estão implementados vários documentos: o 

documento Levantamento Anual das Necessidades de Formação- CSAN-IM17, que pretende 

fazer um levantamento da necessidade de formação do pessoal do laboratório; o documento 

Registo de Participação em Formação- CSAN-IM15, no qual se encontram registadas todas as 

participações dos vários funcionários em formações; os documentos Plano de Formação como 

Formandos da Unidade- CSAN-IM08, e Plano de Formação como Formandos do Centro- 

CSAN-IM14, que estabelecem os planos de formação do pessoal do CSAN como formandos da 

unidade e do centro, respectivamente. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementada uma instrução de 

trabalho Elaboração do Plano de Formação como Formandos do Centro- CSAN-IT08, na qual 

estão especificadas todas as instruções para a elaboração do dito plano de formação [2]. 

 
555...333---   IIInnnssstttaaalllaaaçççõõõeeesss   eee   CCCooonnndddiiiçççõõõeeesss   AAAmmmbbbiiieeennntttaaaiiisss   

 
5.3.1- “As instalações em que o laboratório realiza ensaios e/ou calibrações, incluindo, 

embora não exclusivamente, as fontes de energia, a iluminação e as condições ambientais, 

devem permitir a sua correcta realização. 

O laboratório deve garantir que as condições ambientais não invalidem os resultados ou não 

afectem negativamente a qualidade exigida de qualquer medição. O laboratório deve ter 

especial cuidado quando as amostragens e os ensaios e/ou calibrações forem realizados em 

locais que não sejam as suas instalações permanentes. Os requisitos técnicos relativos às 

instalações e às condições ambientais que possam afectar os resultados dos ensaios e 

calibrações devem estar documentados.” 
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5.3.2- “O laboratório deve monitorizar, controlar e registar as condições ambientais conforme 

for exigido nas especificações, métodos e procedimentos relevantes, ou quando as mesmas 

influenciam a qualidade dos resultados. Deve ser prestada a devida atenção, por exemplo, à 

esterilidade biológica, às poeiras, às perturbações electromagnéticas, às radiações, à humidade, 

ao fornecimento de energia eléctrica, à temperatura e aos níveis de ruído e vibrações, 

consoante as actividades técnicas envolvidas. Os ensaios e calibrações devem ser suspensos 

quando as condições ambientais possam comprometer os respectivos resultados.” 

 
O laboratório deve controlar e registar as condições ambientais quando for necessário. 

Para dar cumprimento a estes dois requisitos da norma está implementado o impresso 

Registo da Temperatura no Laboratório- SNCE-IM02, que tem como objectivo controlar e 

registar as condições ambientais de temperatura sempre que estas sejam relevantes para os 

ensaios ou quando influenciem a qualidade dos resultados. Os ensaios são suspensos sempre que 

as condições ambientais possam comprometer os resultados [9]. 

 

5.3.3- “Deve existir uma separação efectiva entre áreas vizinhas onde se realizem actividades 

incompatíveis. Devem ser tomadas medidas para prevenir a ocorrência de contaminação 

cruzada.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado um documento que é o 

Manual de Ambiente e Segurança do CSAN- MAS/CSAN que cada unidade segue relativamente 

às condições ambientais e de segurança do laboratório. As áreas laboratoriais estão devidamente 

identificadas de forma a separar actividades incompatíveis e evitar contaminações e o seu acesso 

é condicionado conforme descrito neste manual.  

 

5.3.4- “O acesso e a utilização de áreas que afectam a qualidade dos ensaios e/ou 

calibrações devem ser controlados.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o procedimento Entrada 

de Pessoas nos Laboratórios do CSAN- CSAN-PE01 que estabelece o procedimento destinado 

a descrever a metodologia que deve ser obedecida quando pessoas externas entram nos 

laboratórios do CSAN [2]. 

 

5.3.5- “Devem ser tomadas medidas para garantir uma correcta limpeza e arrumação do 

laboratório.  Sempre que necessário, devem ser estabelecidos procedimentos especiais.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o impresso Registo de 

Limpeza- CSAN-IM10 que tem como objectivo estabelecer um registo da limpeza dos laboratórios 

do CSAN. Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementada uma 

instrução de trabalho Limpeza e Manutenção das Bancadas das Salas de Balanças- 
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CSAN-IT13, que contém todas as instruções necessárias para realizar a limpeza e a manutenção 

das bancadas das salas de balanças [2]. 

 

555...444---   MMMééétttooodddooosss   dddeee   EEEnnnsssaaaiiiooo   eee   CCCaaallliiibbbrrraaaçççãããooo   eee   VVVaaallliiidddaaaçççãããooo   dddooosss   MMMééétttooodddooosss   

 
5.4.1- Generalidades 

“O laboratório deve utilizar métodos e procedimentos adequados para a realização de todos 

os ensaios e/ou calibrações dentro do seu âmbito de actividade. Estes incluem amostragem, 

manuseamento, transporte, armazenamento e preparação dos itens a ensaiar e/ou calibrar e, 

quando apropriado, uma estimativa da incerteza de medição bem como técnicas estatísticas 

para análise dos dados de ensaio e/ou calibração.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementada a instrução de trabalho 

Elaboração de Procedimentos de Ensaio- INSA-IT02, que descreve a metodologia para a 

elaboração de procedimentos de ensaio específicos, que cada unidade utiliza, para a realização 

dos seus ensaios. Estes métodos elaborados são normalizados ou então são métodos internos. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementado o impresso Lista 

de Ensaios- INSA-IM50, que contém uma lista de todos os ensaios realizados por cada unidade.  

Relativamente à estimativa da incerteza de medição está implementado o procedimento 

Estimativa da Incerteza de Medição- CSAN-PE07, que descreve a metodologia para o cálculo 

das incertezas de medição dos ensaios que são realizados no CSAN [2,8]. 

Neste trabalho utilizou-se este procedimento para a estimativa da incerteza de medição 

relativa aos ensaios efectuados durante o trabalho experimental (vide 3.3.3.3). 

Para dar cumprimento a este requisito da norma documentaram-se quatro procedimentos de 

ensaio: Determinação da Migração Global a Partir de Amostras Plásticas em Simuladores 

Aquosos dos Géneros Alimentícios por Imersão Total- P0SNCE-PE10, Determinação da 

Migração Global a Partir de Amostras Plásticas em Azeite por Célula- P0SNCE-PE11, 

Determinação da Migração Global a Partir de Amostras Plásticas em Simuladores Aquosos 

dos Géneros Alimentícios Usando um Saco - P0SNCE-PE12 e Determinação da Migração 

Global a Partir de Amostras Plásticas em Simuladores Aquosos dos Géneros Alimentícios 

por Enchimento - P0SNCE-PE13. Estes procedimentos de ensaio destinam-se a serem 

implementados no sistema de gestão do LCE com o fim último da acreditação destes métodos, 

bem como irão ser seguidos para a realização de ensaios para determinar a migração global a 

partir de amostras plásticas nos simuladores mencionados e pelas diferentes técnicas referidas 

(vide 3). Estes procedimentos de ensaio foram elaborados de acordo com a instrução de trabalho 

INSA-IT02, já referida, e com base na norma EN 1186, e foram sendo optimizados ao longo do 

decorrer do trabalho experimental (vide 3).  
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5.4.5- Validação de Métodos 

5.4.5.1- “A validação é a confirmação, através de exame e apresentação de evidência 

objectiva, de que os requisitos específicos relativos a uma dada utilização pretendida são 

satisfeitos.” 

5.4.5.2- “O laboratório deve validar métodos não normalizados, métodos concebidos ou 

desenvolvidos pelo próprio laboratório, métodos normalizados utilizados fora do âmbito de 

utilização previsto e extensões ou modificações de métodos normalizados, para confirmar que 

os métodos são adequados à utilização prevista. Para satisfazer as necessidades de uma dada 

aplicação ou campo de aplicação, esta validação deve ser tão exaustiva quanto necessário.” 

 

Para a validação de métodos está implementado o procedimento Validação de Métodos de 

Ensaio- CSAN-PE06, que descreve o procedimento geral para a validação dos métodos de ensaio 

do CSAN [2]. 

 

555...555---   EEEqqquuuiiipppaaammmeeennntttooo   

 
5.5.1- “O laboratório deve dispor de todo o equipamento para amostragem, medição e 

ensaio necessários à correcta execução dos ensaios e/ou calibrações (incluindo amostragem, 

preparação de itens para ensaio e/ou calibração, tratamento e análise de dados de ensaio e/ou 

calibração). Nos casos em que necessite de utilizar equipamentos fora do seu controlo 

permanente, o laboratório deve garantir que são respeitados os requisitos da presente Norma.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o impresso Lista do 

Equipamento- INSA-IM40, onde podem ser listados todos os equipamentos existentes nos 

laboratórios de cada unidade. Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado 

um outro impresso, a Ficha de Equipamento- INSA-IM41, existente para cada equipamento 

diferente, na qual estão mencionadas todas as características relevantes do equipamento, como o 

modelo, o número de inventário, quando foi calibrado ou ensaiado, etc [8]. 

Neste trabalho actualizou-se o preenchimento de diversas Fichas de Equipamento do 

Laboratório de Contaminantes e Embalagens com as datas do(a) último(a) ensaio/calibração dos 

equipamentos, o resultado (aprovado/ não aprovado) e as datas do(a) próximo(a) 

ensaio/calibração. 

 

5.5.2- “O equipamento e o seu software utilizados para ensaio, calibração e amostragem 

devem poder atingir a exactidão requerida e cumprir com as especificações relevantes para os 

ensaios e/ou calibrações em questão. Devem ser estabelecidos programas de calibração para 

as principais grandezas ou valores dos instrumentos, sempre que estas propriedades tenham 

um impacto significativo sobre os resultados. Antes de ser posto ao serviço, o equipamento 

(incluindo o utilizado na amostragem) deve ser calibrado ou verificado, de modo a demonstrar 

que cumpre os requisitos específicos do laboratório e as especificações normativas relevantes. 

O equipamento deve ser verificado e/ou calibrado antes da sua utilização.” 
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Para dar cumprimento a este requisito da norma, todo o equipamento antes de ser posto ao 

serviço é verificado, calibrado ou ensaiado. O equipamento calibrado ou ensaiado é etiquetado 

pela empresa que presta o serviço aquando da calibração ou ensaio. Para dar cumprimento a este 

requisito da norma está implementado o impresso Recepção dos Certificados de 

Calibração/Ensaio/Manutenção- CSAN-IM07, onde se registam todos os certificados recebidos 

referentes à calibração ou ensaio de cada equipamento. Após recepção e validação do certificado 

de calibração/ensaio é colocada a etiqueta de operacionalidade do equipamento: Aprovado- 

INSA-IM55, Aprovado com Restrições- INSA-IM56 ou Fora de Serviço- INSA-IM57 [2,8]. 

Neste trabalho preencheram-se diversas etiquetas relativas a alguns equipamentos do 

Laboratório de Contaminantes e Embalagens, após a recepção e a validação dos respectivos 

certificados de calibração ou ensaio, pelo que depois se retiraram as etiquetas antigas dos 

equipamentos e foram coladas nos respectivos equipamentos as novas etiquetas. 

 

 

5.5.3- “O equipamento deve ser utilizado por pessoal autorizado. O pessoal apropriado do 

laboratório deve ter à sua disposição instruções actualizadas sobre a utilização e a 

manutenção do equipamento (incluindo todos os manuais relevantes fornecidos pelo 

respectivo fabricante).” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma todos os equipamentos são utilizados por 

pessoal autorizado e está implementado um impresso Registo de Utilização do Equipamento- 

CSAN-IM05, onde se encontram registados os equipamentos utilizados, o nome ou sigla da 

pessoa que o utilizou, assim como a data e a hora de utilização. 

Neste trabalho foi-se actualizando o preenchimento de diversos registos de utilização dos 

equipamentos que foram sendo utilizados ao longo do trabalho experimental realizado (vide 3). De 

cada vez que se utiliza um equipamento, tem de se actualizar o respectivo registo de utilização 

com a data de utilização, a hora de início da utilização, a hora de término da utilização e o 

nome/sigla da pessoa que o utilizou. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma estão também implementadas várias 

instruções de trabalho relativamente à utilização de diferentes equipamentos, como é o caso do 

Banho de Água- Modo Operatório- SNCE-IT02, do Espectrofotómetro de Absorção Atómica- 

Modo Operatório- SNCE-IT08, de Estufa- Modo Operatório- SNCE-IT20, entre outros. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementada uma instrução de 

trabalho Limpeza e Manutenção de Equipamento- INSA-IT08, na qual está especificada a 

metodologia para se efectuar a limpeza e a manutenção dos equipamentos. Outro caso são as 

instruções de trabalho que estão implementadas com o mesmo objectivo como Limpeza dos 

Banhos de Água- CSAN-IT10, Limpeza de Estufas- CSAN-IT05, Limpeza das Balanças- 

CSAN-IT14, entre outros [2,8,9]. 

 

 



 25 

555...666---   RRRaaassstttrrreeeaaabbbiiillliiidddaaadddeee   dddaaasss   MMMeeedddiiiçççõõõeeesss   

 
5.6.1-Generalidades 

“Todo o equipamento utilizado para ensaios e/ou calibrações, incluindo equipamento para 

medições complementares (por exemplo, condições ambientais), que tenha um impacto 

significativo sobre a exactidão ou a validade do resultado do ensaio, calibração ou amostragem, 

deve ser calibrado antes de entrar ao serviço. O laboratório deve estabelecer um programa e 

procedimentos para realizar a calibração do seu equipamento.” 

 
Todo o equipamento que tenha um impacto significativo sobre a fiabilidade do resultado do 

ensaio ou calibração é calibrado ou ensaiado de acordo com o documento implementado Plano 

Anual de Calibrações- INSA-IM53, e segundo critérios de aceitação/rejeição estabelecidos em 

cada Laboratório para cada método. Este documento estabelece todo o programa de calibração 

para os equipamentos em cada ano [8]. 

 
 
 
555...777---   AAAmmmooossstttrrraaagggeeemmm   

 
5.7.1- “O laboratório deve ter um plano de amostragem e procedimentos para realizar 

amostragens, quando realiza amostragens de substâncias, materiais ou produtos para posterior 

ensaio ou calibração. O plano de amostragem, tal como o procedimento para realizar 

amostragens, devem estar disponíveis no local onde esta actividade se realiza. Os planos de 

amostragem devem basear-se em métodos estatísticos apropriados, sempre que for razoável. 

O processo de amostragem deve especificar os factores a controlar, para garantir a validade 

dos resultados do ensaio ou calibração.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o impresso Registo da 

Amostra- CSAN-IM01, no qual se registam as amostras que deram entrada no laboratório com o 

número de entrada, a data de entrada, a natureza da amostra, o tipo de acondicionamento, entre 

outras coisas. Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementado um 

outro impresso Ficha de Identificação da Amostra- CSAN-IM22, no qual cada amostra está 

identificada, com as informações respeitantes ao cliente, o motivo da análise e informações 

referentes à própria amostra [2]. 
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555...888---   MMMaaannnuuussseeeaaammmeeennntttooo   dddooosss   IIIttteeennnsss   aaa   EEEnnnsssaaaiiiaaarrr   ooouuu   CCCaaallliiibbbrrraaarrr   

 
5.8.1- “O laboratório deve ter procedimentos para o transporte, recepção, manuseamento, 

protecção, armazenamento, conservação e/ou eliminação de itens a ensaiar e/ou calibrar, que 

incluam todas as disposições necessárias para proteger a integridade desses itens e 

salvaguardar os interesses do laboratório e do cliente.” 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementado o procedimento 

Recepção e Armazenagem das Amostras. Devolução e Eliminação das Amostras Ensaiadas- 

CSAN-PE09. Este procedimento pretende estabelecer as regras de recepção e armazenamento 

das amostras recebidas para ensaio e/ou calibração, bem como as regras para a devolução ou 

eliminação dessas mesmas amostras. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementado o impresso 

Registo de Produtos Armazenados- Arca Congeladora- CSAN-IM03 onde se podem registar 

todos os itens que necessitam de ser armazenados na arca congeladora [2]. 

 
 
555...999---   GGGaaarrraaannntttiiirrr   aaa   QQQuuuaaallliiidddaaadddeee   dddooosss   RRReeesssuuullltttaaadddooosss   dddeee   EEEnnnsssaaaiiiooo   eee   dddeee   CCCaaallliiibbbrrraaaçççãããooo   

 
5.9.1- “O laboratório deve ter procedimentos de controlo da qualidade para monitorizar a 

validade dos ensaios e calibrações realizados. Os dados daí resultantes devem ser registados 

por forma a que se possam detectar tendências e, sempre que praticável, ser aplicadas 

técnicas estatísticas na análise dos resultados. Esta monitorização deve ser planeada e 

revista, e pode incluir de modo não exclusivo, as seguintes acções: 

a) uso regular de materiais de referência certificados e/ou controlo da qualidade interno com 

recurso a materiais de referência secundários; 

b) participação em programas de comparação interlaboratorial ou ensaios de aptidão; 

(...)” 

 

 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementada a instrução de trabalho 

Participação em Ensaios de Comparação Interlaboratorial (ECI). Recepção e Distribuição 

das Amostras, Recolha e Envio de Resultados- CSAN-IT08. Esta instrução de trabalho 

pretende estabelecer a metodologia para a participação de cada unidade em ensaios de 

comparação interlaboratorial. As unidades participam na avaliação externa da qualidade através de 

programas de comparação interlaboratorial, nacionais ou estrangeiros, quando possível. Está 

também implementado o impresso Registo de Entradas de Amostras para Ensaios de 

Comparação Interlaboratorial (ECI)- CSAN-IM18, onde são registadas todas as amostras que 

dão entrada para os ensaios de comparação interlaboratorial. 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está também implementado um procedimento 

designado Garantia da Qualidade (Materiais de Referência)- CSAN-PE05, que estabelece o 

procedimento relativamente à garantia de qualidade, nomeadamente no que respeita ao uso de 
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materiais de referência. Um outro procedimento que está implementado é Caracterização de 

Materiais de Referência Internos- CSAN-PE13, que se trata do procedimento para a 

caracterização de materiais de referência internos [2]. 

No CSAN, os laboratórios procedem à validação dos resultados dos ensaios de acordo com o 

estabelecido nos procedimentos ou instruções de trabalho de cada unidade. Sempre que possível 

é incluído em todos os ensaios um controlo de qualidade interno específico. 

No caso de ensaios físico-químicos podem também ser usados padrões e/ou materiais de 

referência certificados para cada um dos parâmetros. As unidades possuem uma pasta com os 

resultados, a avaliação e discussão destes, assim como as acções correctivas a efectuar sempre 

que ocorra uma não conformidade.  

 
   

555...111000---   AAAppprrreeessseeennntttaaaçççãããooo   dddooosss   RRReeesssuuullltttaaadddooosss   

 
5.10.1- Generalidades 

“Os resultados de cada ensaio, calibração, ou séries de ensaios ou calibrações realizados 

pelo laboratório, devem ser apresentados de forma exacta, clara, inequívoca e objectiva, e de 

acordo com as instruções específicas dos métodos de ensaio ou calibração. 

Os resultados devem ser geralmente apresentados num relatório de ensaio ou certificado de 

calibração, e incluir todas as informações solicitadas pelo cliente e necessárias para a 

interpretação dos resultados do ensaio ou calibração, bem como todas as informações 

exigidas pelo método utilizado.” 

 
 

Para dar cumprimento a este requisito da norma está implementada a instrução de trabalho 

Elaboração de Relatórios de Ensaio e/ou Análise- INSA-IT03. Esta instrução pretende 

estabelecer a metodologia para a elaboração dos relatórios de ensaio e/ou análise. Está também 

implementado o impresso Relatório de Ensaio- SNCE-IM101, que tem informações relativamente 

à amostra, ao cliente e ao motivo da análise, apresentando os resultados do ensaio e a apreciação 

[8,9]. 

  

 

 

 

2.3- Resultados 
 
2.3.1- Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade Implementados e Documentados 
 

Encontra-se, de seguida, uma tabela (vide Tabela 1) que sintetiza o que foi estudado no ponto 

anterior (vide 2.2) relativamente aos documentos implementados e documentados no LCE. Em 

anexo, encontram-se, como exemplos, um documento implementado (vide Anexo I) e um 

documento documentado (vide Anexo II). 
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Tabela 1- Síntese dos documentos implementados e documentados. 

Pontos da Norma Implementados Documentados 

4.1- Organização INSA-IM01  INSA-IM21   

4.2- Sistema de Gestão MQ MAS Política da 

Qualidade 

 

4.3- Controlo dos Documentos INSA-PG01 INSA-IM01   

4.4- Análise de Consultas, Propostas 

 e Contratos 

INSA-PG02    

4.5- Subcontratação de Ensaios e 

Calibrações 

INSA-PG03    

4.6- Aquisição de Produtos e 

Serviços 

INSA-PG04 INSA-IM54  CSAN-IM16  

4.7- Serviço ao Cliente INSA-IM70    

4.8- Reclamações INSA-PG06 INSA-IM10 INSA-IM11  

4.9- Controlo de Trabalho de Ensaio 

e/ou de Calibração Não Conforme 

INSA-PG07  INSA-IM08   

4.10- Melhoria INSA-IM08 INSA-PG07 INSA-IM13  

4.11- Acções Correctivas INSA-PG07  INSA-IM13   

4.12- Acções Preventivas INSA-PG07  INSA-IM13   

4.13- Controlo de Registos INSA-PG01 INSA-IM01 Cadernos de 

Resultados 

 

4.14- Auditorias Internas INSA-PG08  INSA-IM06   

5.2- Pessoal INSA-IM22a) 

INSA-IM24 

CSAN-IM08  

CSAN-IM14 

CSAN-IM15  

CSAN-IM17 

CSAN-IT08 

 

5.3- Instalações e Condições 

Ambientais 

SNCE-IM02 

MAS/CSAN 

CSAN-PE01 

CSAN-IM10 

CSAN-IT13 
 

5.4- Métodos de Ensaio e Calibração 

 e Validação dos Métodos 

INSA-IT02 

INSA-IM50 

CSAN-PE06 

CSAN-PE07d) 

 P0SNCE-PE10 

P0SNCE-PE11 

P0SNCE-PE12 

P0SNCE-PE13 

5.5- Equipamento INSA-IT08  

INSA-IM40 

INSA-IM41a) 

INSA-IM55b) 

INSA-IM56b) 

INSA-IM57b) 

CSAN-IM05c) 

CSAN-IM07 

CSAN-IT05 

CSAN-IT10 

CSAN-IT14 

SNCE-IT02 

SNCE-IT08 

SNCE-IT20 

 

5.6- Rastreabilidade das Medições INSA-IM53    

5.7- Amostragem CSAN-IM01 CSAN-IM22   

5.8- Manuseamento dos Itens a 

Ensaiar ou Calibrar 

CSAN-PE09 CSAN-IM03   

5.9- Garantir a Qualidade dos 

Resultados de Ensaio e de Calibração 

CSAN-IT08 

CSAN-IM18 

 CSAN-PE05 

CSAN-PE13 

  

5.10- Apresentação dos Resultados INSA-IT03 SNCE-IM101   

a) actualizou-se o preenchimento deste documento; b) preencheram-se e colaram-se estas etiquetas no devido equipamento; 

c) este documento foi sendo preenchido e actualizado à medida que o trabalho experimental (vide 3) foi sendo realizado;  

d) este documento foi utilizado para a determinação da incerteza de medição dos ensaios realizados no laboratório (vide 3.3.3.3). 
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2.3.2- Modo de Operação no Laboratório de Contaminantes e Embalagens 
 
Como culminar do trabalho preparatório de implementação da Norma NP EN ISO/IEC 

17025:2005 descrito em 2.2 (vide 2.2), identificou-se qual o modo de operação que é desejável e 

adequado para um laboratório de embalagens como o LCE do CSAN e que é apresentado num 

fluxograma representativo das relações entre os recursos, a validação e o trabalho experimental 

(vide Figura 2). 

 

 
Figura 2- Fluxograma demonstrativo das relações entre os recursos, a validação e o trabalho experimental no 

Laboratório de Contaminantes e Embalagens do CSAN. 
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2.4- Discussão e Conclusão 
 
O sistema de qualidade de um laboratório e o manual de qualidade do laboratório nunca terão 

um fim. É necessário um contínuo desenvolvimento. É importante que o sistema de qualidade e as 

suas descrições correspondam o mais possível à rotina de trabalho do laboratório. Se uma 

recomendação ou uma regra não pode ser seguida, as pessoas responsáveis pelo sistema de 

qualidade devem, em cooperação com outro pessoal, descobrir uma alternativa eficiente e uma 

solução prática, testá-la na prática e depois emendar os documentos da qualidade de acordo com 

isso [3]. 

Deve ser enfatizado ao pessoal que o sistema de qualidade do laboratório tem como objectivo 

a produção de resultados de elevada confiança e um contínuo melhoramento, e não impor 

restrições ou introduzir burocracia desnecessária [3]. 

Um sistema de qualidade em bom funcionamento juntamente com um manual da qualidade 

claro e fácil de perceber, fornece confiança, facilita o trabalho e minimiza o número de erros e as 

acções correctivas que estes implicam. Além disso, um bom sistema de qualidade contribui para o 

orgulho profissional do pessoal baseado na satisfação resultante de um trabalho bem feito [3].  

Deve ser enfatizado que obter a acreditação não é um fim em si próprio. É necessária uma 

manutenção e um contínuo melhoramento do sistema de qualidade e uma avaliação periódica 

pelos organismos de acreditação e de inspecção. Avaliando tanto os benefícios como as 

dificuldades da acreditação, pode ser claramente concluído que o desenvolvimento, a 

implementação e a manutenção de um sistema de qualidade eficiente, embora não obrigatório, é 

de importância vital para os laboratórios de ensaios [1].  

O sistema de qualidade baseado na norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 implementado no 

Laboratório de Contaminantes e Embalagens do CSAN é continuamente mantido e aperfeiçoado. 

Este sistema traz inúmeras vantagens para o laboratório, para o pessoal que nele trabalha e 

nomeadamente tem muitas vantagens no que diz respeito aos resultados nele obtidos que podem 

ser confiáveis.  

A primeira parte deste trabalho foi atingida com sucesso uma vez que foi estudada e 

demonstrada a implementação e a manutenção de um sistema de gestão da qualidade baseado 

na norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 no Laboratório de Contaminantes e Embalagens do CSAN. 

Este trabalho foi importante para a implementação e manutenção do sistema de qualidade do LCE 

ao contribuir para documentar quatro documentos que são procedimentos de ensaio 

(vide Tabela 1) necessários ao sistema de qualidade do laboratório que ainda não existiam e que 

são necessários para cumprir o requisito 5.4 da norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, bem como é 

essencial a sua documentação e implementação para se obter a acreditação destes métodos de 

ensaio elaborados e documentados neste trabalho. O primeiro passo foi realizado neste trabalho, 

através da elaboração dos procedimentos de ensaio referidos. Falta apenas a sua revisão e 

aprovação pela direcção do CSAN com vista à sua implementação e posterior acreditação dos 

métodos. Neste aspecto trata-se de um caso inovador em Portugal uma vez que, após consulta do 

site do Instituto Português de Acreditação (IPAC) [x], constata-se que este é o primeiro trabalho 

realizado em Portugal no sentido da acreditação dos métodos: Determinação da Migração Global a 
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Partir de Amostras Plásticas em Azeite por Célula e Determinação da Migração Global a Partir de 

Amostras Plásticas em Simuladores Aquosos dos Géneros Alimentícios Usando um Saco.  

Por outro lado, este trabalho também contribuiu para a manutenção do sistema de qualidade 

do LCE na medida em que, ao longo da sua realização, quer ao longo desta primeira parte, quer 

ao longo da segunda parte (vide 3), foram sendo actualizados e preenchidos alguns documentos, 

nomeadamente impressos, organizados dossiers com os documentos, preenchidas e coladas 

etiquetas dos equipamentos entre outras tarefas relacionadas com o trabalho de manutenção do 

sistema de gestão da qualidade do LCE. 

Por último, resta referir que apenas serão conhecidos os resultados positivos deste trabalho, 

nomeadamente relativamente aos documentos elaborados com vista a serem implementados, bem 

como aos documentos actualizados e mantidos, e apenas se terá conhecimento das melhorias do 

sistema de gestão do LCE resultantes deste trabalho, num futuro nem muito próximo nem muito 

distante, que deverá acontecer após a avaliação da satisfação dos clientes, após o 

reconhecimento por parte do pessoal do laboratório de que houve uma melhoria das suas 

condições de trabalho e um aumento da sua satisfação devido a um trabalho bem feito e à 

obtenção de resultados mais confiáveis, após a realização de auditorias internas e externas, após 

revisões pela gestão e após o fim último que é a acreditação dos métodos pelo IPAC. 
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3.  DETERMINAÇÃO DA MIGRAÇÃO GLOBAL A PARTIR DE MATERIAIS E 
ARTIGOS PLÁSTICOS DESTINADOS A ENTRAR EM CONTACTO COM 
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 

 
A embalagem dos alimentos é fundamental para conservar a qualidade dos mesmos, reduzir 

ao mínimo a sua deterioração e facilitar o seu armazenamento, transporte e distribuição. No 

entanto, há uma característica muito importante e que deve ser exigida a todas as embalagens 

para uso alimentar (exceptuam-se as embalagens que sejam desenvolvidas especialmente para 

veicular aromas ou outros componentes para o produto nela contido [xi]) que é serem inertes, ou 

seja, que não interactuem com o seu conteúdo, de modo a que não transfiram para os alimentos 

substâncias em quantidades que possam representar um risco para a saúde humana, ou provocar 

uma alteração inaceitável na composição dos alimentos ou uma deterioração das suas 

propriedades organolépticas. 

Para avaliar a segurança e adequação das embalagens, é essencial determinarem-se os 

valores de migração, que é definida como a transferência de substâncias a partir da parede da 

embalagem para o alimento, por fenómenos de natureza físico-química [10]. Os valores de 

migração, determinados experimentalmente, não devem ultrapassar os limites máximos permitidos 

por lei, de forma a que seja garantido ao consumidor que os alimentos não prejudicam a sua saúde 

nem têm alterações na sua composição ou nas suas características organolépticas. 

 

3.1- Objectivos do Trabalho 
 

Dentro do contexto da avaliação da segurança e adequação das embalagens, surgem os dois 

objectivos desta segunda parte deste trabalho. Um dos objectivos desta segunda parte, é realizar 

vários ensaios de migração global de solutos provenientes de materiais e artigos plásticos 

destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, de modo a determinar os valores de 

migração global e, assim, concluir sobre a segurança e adequação das embalagens usadas nos 

diferentes ensaios. Nestes ensaios de migração global, simularam-se diferentes géneros 

alimentícios, e para isso, usaram-se diversos simuladores dos géneros alimentícios, diferentes 

tipos de embalagens e artigos de plástico destinados ao contacto com alimentos e diferentes 

tempos e temperaturas de contacto do simulador com o plástico.  

O outro objectivo é a optimização dos procedimentos de ensaio para a determinação da 

migração global de solutos provenientes dos materiais e artigos plásticos destinados a entrar em 

contacto com géneros alimentícios, que foram elaborados e documentados de modo a serem 

integrados no sistema de gestão da qualidade do LCE, com o fim último da acreditação destes 

métodos, na primeira parte deste trabalho (vide 2), com base na série de Normas EN 1186, que 

contém uma série de métodos de ensaio para materiais e artigos plásticos destinados a contactar 

com géneros alimentícios. Os procedimentos de ensaio elaborados terão de ser adequados, ou 

seja, capazes de permitir uma correcta determinação dos valores de migração global a partir de 

materiais e artigos plásticos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios.  
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3.2- Introdução Teórica 
 
3.2.1- Embalagens e Outros Objectos Destinados a Entrar em Contacto com Géneros 

Alimentícios  

                
A embalagem é um utensílio de protecção fundamental para os alimentos e outros produtos, 

diminuindo perdas e deteriorações e facilitando o seu armazenamento, transporte e distribuição.  

Uma boa embalagem deve: conter os produtos, protegê-los e identificá-los; manter inalteráveis 

os seus caracteres organolépticos; adaptar-se às máquinas embaladoras; resistir ao choque; ser 

fácil de transportar; ser isenta de substâncias tóxicas; não ceder os seus constituintes; ser 

económica [11]. 

Entende-se por embalagens e outros objectos destinados a entrar em contacto com géneros 

alimentícios, toda e qualquer superfície que esteja em contacto com os géneros alimentícios ou 

que a isso se destinem, compreendendo todos os tipos de embalagem, louça de mesa e de 

cozinha, tubagens, depósitos, mesas de trabalho e a maquinaria e equipamento para processar 

alimentos [12]. 

Os materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios, devem 

ser fabricados segundo as boas práticas de fabrico, de tal modo que durante a sua utilização 

normal ou previsível, não cedam aos alimentos os seus constituintes em quantidades tais que 

possam pôr em risco a saúde do consumidor, possam originar uma modificação inaceitável na 

composição dos géneros alimentícios ou provocar uma alteração das suas características 

organolépticas [11,12]. 

 
 
3.2.1.1- Os Materiais Plásticos Destinados ao Contacto com Alimentos 

 
Os materiais plásticos são compostos macromoleculares orgânicos, obtidos por polimerização, 

policondensação, poliadição ou outro processo similar, a partir de moléculas de peso molecular 

inferior (monómeros) ou por alteração química de macromoléculas naturais. Dá-se-lhes 

normalmente o nome de altos polímeros [11]. 

Os plásticos podem ser classificados em termoplásticos ou termoendurecíveis. Os primeiros 

tornam-se flexíveis, amolecem gradualmente e fundem com o aumento da temperatura, podendo 

ser moldados várias vezes, enquanto que os segundos, após o fabrico, não podem voltar a ser 

moldados porque perdem as suas características iniciais. Os plásticos podem ainda ser 

classificados em homopolímeros ou heteropolímeros de acordo com o número de unidades 

básicas de natureza química diferente (monómeros) que compõem as macromoléculas [10]. 

Existem diversos métodos de produção de embalagens de plástico. Muitas das embalagens de 

plástico são produzidas por processos de: extrusão para produção de filmes e chapas; 

termoformação para produção de copos e bandejas; injecção para produção de tampas e copos; e 

extrusão-sopro ou injecção-sopro para produção de garrafas [10]. 
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Os materiais plásticos usados na embalagem são muito diversificados na sua estrutura 

química e apresentam propriedades variáveis em função do processamento, dos aditivos 

incorporados e da combinação com outros polímeros [10]. 

Os materiais plásticos mais utilizados nas embalagens para géneros alimentícios são o 

Poliestireno (PS), o Polietileno (PE), o Polipropileno (PP), o Cloreto de Polivinilo ou Poli(cloreto de 

vinilo) (PVC), o Polietileno Tereftalato (PET) e o Policloreto de Vinilideno (PVDC) [11]. 

É de seguida apresentado um resumo das principais características destes cinco primeiros 

tipos de polímeros. 

 

3.2.1.1.1- Poliestireno (PS) 
 
O Poliestireno é um polímero feito a partir de estireno. O principal co-monómero que é 

acoplado ao estireno para originar plásticos com boas propriedades físicas adequadas para 

embalagens alimentares é o 1,3-butadieno. Os plásticos assim resultantes são conhecidos como 

poliestirenos de elevado impacto (HIPS). 

Os plásticos de estireno são considerados como sendo dos plásticos mais versáteis, sendo de 

fácil fabrico e tendo baixos custos, bem como são dos plásticos mais usados no fabrico de 

embalagens para alimentos. 

A maior utilização de plásticos de poliestireno é na forma de uma folha expandida. Os plásticos 

de poliestireno expandido são muito utilizados como embalagens de protecção, mas também 

podem ser usados como tabuleiros e recipientes para alimentos e também como copos para 

bebidas. São bastante vantajosas as propriedades “cristalinas” do poliestireno, principalmente no 

fabrico de copos de plástico para bebidas. 

Os monómeros estireno e butadieno são as substâncias químicas iniciadoras a partir das quais 

o polímero poliestireno e os co-polímeros estireno-butadieno são produzidos. Para converter o 

polímero poliestireno e os co-polímeros em plásticos com as propriedades físicas desejadas para o 

uso como embalagens alimentares, são incorporados aditivos, como anti-oxidantes, corantes, 

agentes de moldagem e adjuvantes do processamento [13]. 

 

Monómero Estireno 

O estireno, também conhecido como fenileteno ou vinilbenzeno, 256 CHCHHC =− , é um 

líquido incolor com um odor muito intenso. A matéria-prima usada no fabrico do estireno é o 

etilbenzeno. Comercialmente, o estireno é produzido com elevada pureza (99,7- 99,9 %), por meio 

de uma desidrogenação catalítica: 

 

hidrogénioestirenooetilbenzen

HCHCHHCCHCHHC 22563256 +=−→−−
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Monómero Butadieno 

Existem dois isómeros do butadieno: 1,2-butadieno e 1,3-butadieno. O isómero 1,3-butadieno, 

22 CHCHCHCH =−= , é usado no fabrico dos co-polímeros estireno-butadieno. Vários 

processos podem ser usados para o fabrico comercial dos plásticos destes monómeros. O método 

principal é a desidrogenação catalítica de butanos ou butenos. 

 

hidrogéniobutadienobuteno

HCHCHCHCHCHCHCHCH

−−

+=−=→−−=

3,11

222322
     

 

3.2.1.1.2- Polietileno (PE) 
 
O polietileno, um termoplástico, é o membro principal da classe de polímeros das poliolefinas. 

Existem três tipos mais usados de polietileno: o polietileno de baixa densidade (LDPE), o 

polietileno de alta densidade (HDPE) e polietileno de baixa densidade linear (LLDPE) [14]. 

A principal substância química usada no fabrico de polímeros de polietileno é o monómero 

etileno (eteno). Os co-monómeros incorporados para modificar as propriedades do polímero são as 

α-olefinas: 1-buteno, 1-hexeno e 1-octeno. À temperatura e pressão ambientes o etileno e o 

1-buteno são gases. Os outros dois monómeros são líquidos incolores. 
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Os vários tipos de polietileno resultam da polimerização do etileno produzindo o 

homo-polímero ou da polimerização conjunta com os mencionados monómeros α-olefinas 

produzindo os co-polímeros de α-olefinas. 

Comercialmente, o polietileno de baixa densidade (LDPE) é feito somente a partir do 

monómero etileno, a elevadas pressões (100-135 MPa) e temperaturas na ordem dos 150 ºC a 

300 ºC, na presença de uma pequena quantidade de oxigénio ou de um peróxido orgânico. 

O polietileno de baixa densidade linear (LLDPE) é fabricado por co-polimerização do etileno 

com um ou mais monómeros de α-olefinas usando pressões baixas (2 a 7,5 MPa) e temperaturas 

até 250 ºC, na presença de um catalisador. 

O polietileno de elevada densidade (HDPE) é fabricado como um homo-polímero de etileno, 

mas usando processos reaccionais, sistemas catalíticos e condições de pressão e de temperatura 

semelhantes às usadas para o polietileno de baixa densidade linear. 

São incorporados aditivos nos polímeros de etileno e nos co-polímeros para fornecer e manter 

as propriedades físicas desejadas e para assegurar um manuseamento e processamento 

eficientes dos produtos acabados. Como o polietileno e os co-polímeros são susceptíveis de sofrer 

oxidação a temperaturas elevadas, é necessário adicionar anti-oxidantes para prevenir a 
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degradação dos polímeros. Os anti-oxidantes são do tipo fenólico e fosfito. Os anti-oxidantes 

fenólicos também actuam como estabilizantes. É necessário adicionar muitos outros aditivos a este 

tipo de plástico, como os corantes, agentes de branqueamento, agentes anti-estáticos, 

lubrificantes. 

O seu relativo baixo custo, as suas propriedades versáteis e a sua facilidade de fabrico, fazem 

com que o polietileno seja bastante usado nas embalagens destinadas a géneros alimentícios. 

Assim, os plásticos de polietileno são usados como embalagens para alimentos na forma de filmes 

e na forma de garrafas e outros recipientes. 

 

3.2.1.1.3- Polipropileno (PP) 
 
O polipropileno pertence à classe de polímeros das poliolefinas. Estes polímeros são 

originados a partir de monómeros de olefina (hidrocarbonetos insaturados) [15]. 

O polipropileno tem três formas poliméricas básicas: isotáctica, sindiotáctica e atáctica.  

  

 
Figura 3- Ilustração esquemática das três formas poliméricas do polipropileno (adaptado de [15]). 

 

As substâncias químicas usadas no fabrico do polipropileno homo-polímero, dos co-polímeros 

e das suas misturas são os monómeros: propileno ou propeno, 32 CHCHCH = , etileno ou eteno, 

22 CHCH = , e 1-buteno, 322 CHCHCHCH = . Todos eles são gases à temperatura e pressão 

ambientes. 

O polipropileno é feito a partir da polimerização do monómero propileno. A polimerização do 

propileno pode originar qualquer uma das três formas poliméricas isotáctica, sindiotáctica ou 

atáctica. O catalisador e as condições de polimerização é que determinam qual das formas 

poliméricas é produzida predominantemente. 

São incorporados aditivos nos polímeros de polipropileno e nos co-polímeros para fornecer e 

manter as propriedades físicas desejadas e para assegurar um manuseamento e processamento 
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eficientes dos produtos acabados. Agentes de nucleação particularmente eficientes nos plásticos 

de polipropileno são os sais de benzoato e os sorbitóis. Como o polipropileno e os co-polímeros 

são susceptíveis de sofrer oxidação, é também necessário adicionar anti-oxidantes para prevenir a 

degradação do polímero, como os do tipo fenólico, fosfito e tioéteres. Muitos mais são os aditivos 

com outras funcionalidades que se podem adicionar a este tipo de plástico, como corantes, 

agentes de branqueamento, agentes anti-estáticos, lubrificantes. 

Os custos competitivos dos plásticos de polipropileno em conjunto com as suas propriedades 

versáteis fazem com que este plástico seja o tipo de plástico preferido para uma grande variedade 

de embalagens de géneros alimentícios em todas as formas comuns de embalagens para 

alimentos: potes, recipientes, tubos, garrafas, sacos e filmes para embrulhar. É o material plástico 

mais usado para embalagens de alimentos rígidas, com excepção das garrafas para bebidas, onde 

o PET é líder e das garrafas de leite onde o mais usual é o HDPE. 

 
 
3.2.1.1.4- Cloreto de Polivinilo (PVC) 

 
O Cloreto de Polivinilo é um polímero de cadeia longa produzido por polimerização do 

monómero cloreto de vinilo (VCM), CHClCH =2 . Este monómero é produzido a partir do 

dicloroetano (EDC), ClCHClCH 22 − , por um processo de “cracking” [16]. 

O VCM é polimerizado a PVC numa autoclave contendo água. Durante este processo, as 

moléculas de VCM são polimerizadas em longas cadeias e o gás liquefeito (VCM) é transformado 

num material sólido que é a resina de PVC. A resina é então seca, peneirada e embalada. Em 

aparência o polímero é um pó branco. O peso molecular teórico do PVC varia de 30.000 a 95.000 

Daltons e as propriedades do PVC são influenciadas pelo seu peso molecular médio e pela sua 

distribuição de peso molecular. 

Em si mesmo, o PVC não é particularmente útil. Mas depois, a resina de PVC é misturada com 

outros químicos e processada sob calor (140 ºC - 180 ºC) e pressão por uma operação composta 

para formar pequenos grânulos ou cubos. Este processo produz um produto intermediário 

conhecido por “composto de PVC”. Não estão envolvidas reacções químicas nesta operação. Pelo 

uso de vários aditivos, o PVC pode tornar-se forte e rígido, sendo conhecido como “PVC sem 

plastificantes”. Alternativamente, por inclusão de plastificantes, pode tornar-se suave e flexível e 

nesta forma é conhecido como “PVC plastificado”. Pode ser transparente, opaco, ou por 

incorporação de pigmentos e corantes, pode ser branco, preto ou colorido. 

O PVC mais usado no contacto com géneros alimentícios é o “PVC sem plastificantes” na 

forma de tabuleiros e recipientes (50%) e na forma de garrafas (35%). O “PVC plastificado” tem um 

papel importante em aplicações tais como filme aderente (11%) e em selantes e revestimento de 

latas. 

Vários aditivos podem ser adicionados ao PVC, tais como, estabilizantes, modificadores de 

impacto, adjuvantes de processamento, plastificantes, lubrificantes e pigmentos. 
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3.2.1.1.5- Polietileno Tereftalato (PET) 
 
O Polietileno Tereftalato (PET) é um material plástico com muitas aplicações na área das 

embalagens. É um polímero de cadeia longa simples e pertence à família genérica dos poliésteres.  

O PET é formado por uma reacção de polimerização entre um ácido e um álcool, a partir dos 

intermediários ácido tereftálico (TPA) e etilenoglicol (EG).  

 

 
Figura 4- Reacções químicas para a formação do PET (adaptado de [17]). 

 

A sua inerticidade química, em conjunto com outras propriedades físicas, tal como uma boa 

barreira a gases, tornam este polímero particularmente adequado para embalagens de géneros 

alimentícios. 

No fabrico de PET não são necessários aditivos como anti-oxidantes, plastificantes, 

estabilizadores UV e de temperatura. No fabrico de alguns plásticos PET são usados corantes em 

baixas concentrações que ficam encapsulados ou incorporados, tornando-se parte da cadeia 

polimérica. 

As três maiores aplicações do PET para embalagens são os recipientes (garrafas, jarros e 

tubos), folhas semi-rígidas para termomoldagem (tabuleiros) e filmes finos orientados (sacos e 

pacotes de snacks) [17]. 

 

3.2.1.2- Aditivos e Contaminantes das Embalagens Plásticas 
 

Os plásticos podem conter aditivos, tal como já foi referido (vide 3.2.1.1), e podem conter 

também outros contaminantes. Assim, torna-se difícil que a embalagem seja inerte, ou seja, que 

não interactue com o alimento que vai conter. Pode, por isso, ocorrer uma contaminação do 

alimento por migração, ou seja, a transferência de substâncias provenientes das paredes da 

embalagem para o alimento, por fenómenos de natureza fisico-química [11]. 
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3.2.1.2.1- Aditivos nas Embalagens Plásticas 
 
Para além do polímero, os materiais plásticos podem conter aditivos, que são substâncias que 

são incorporadas nas matérias plásticas para conferirem ao produto acabado determinadas 

características tecnológicas. A sua presença nos objectos produzidos é, portanto, intencional. São 

exemplos, os estabilizantes, plastificantes, lubrificantes, anti-oxidantes, pigmentos, corantes, entre 

outros. São também considerados aditivos as substâncias cuja função é tornar o meio mais 

favorável ao processo de polimerização, como por exemplo, emulsionantes, agentes tensoactivos, 

agentes tamponizantes, etc [11,18]. 

Entre os aditivos mais usados para modificar as propriedades dos materiais de embalagem 

poliméricos, estão os plastificantes. Estes melhoram a processabilidade e a flexibilidade de 

produtos acabados e reduzem a viscosidade do sistema aumentando a mobilidade das 

macromoléculas [19]. Os plastificantes têm levantado muita preocupação do ponto de vista da 

higiene. O estearato butílico, o citrato acetiltributílico, os sebacatos alquílicos e os adipatos são 

alguns tipos de plastificantes muito usados com baixa toxicidade. Contudo, têm sido impostas 

restrições ao uso dos plastificantes ftalatos devido ao seu potencial efeito carcinogénico revelado 

nalguns estudos toxicológicos, para além de poderem prejudicar a fertilidade humana [20]. 

A seguir aos plastificantes, os estabilizantes térmicos são os aditivos mais usados nos 

plásticos [20]. Os estabilizantes térmicos retardam as reacções químicas iniciadas pela incidência 

de calor sobre a superfície de materiais poliméricos. Os polímeros não resistem aos efeitos do 

calor por períodos prolongados [21]. 

Outro tipo de aditivos para embalagens plásticas são os lubrificantes. As amidas dos ácidos 

gordos são usadas como lubrificantes numa variedade de plásticos usados para embalagem. Os 

lubrificantes são adicionados às formulações de plásticos onde elas gradualmente tendem a 

desabrochar à superfície, fornecendo propriedades úteis, tais como lubrificação, prevenção das 

películas se colarem e redução de cargas estáticas [20]. 

Outro tipo de aditivos são os foto-estabilizantes que são específicos para retardar as reacções 

químicas iniciadas pela incidência de radiação UV sobre a superfície de materiais poliméricos em 

geral [22]. 

Por exposição à radiação UV e na presença de ar, os polímeros podem sofrer degradação 

através de mecanismos de oxidação. Para diminuir tais processos de oxidação, são adicionados 

outro tipo de aditivos, os anti-oxidantes, para estabilizar o polímero de modo a evitar a sua 

degradação [20]. 

 

3.2.1.2.2- Contaminantes das Embalagens Plásticas 
 
Os plásticos podem conter contaminantes, tais como, resíduos da polimerização, monómeros, 

catalisadores, solventes, contaminantes dos produtos e outras substâncias produzidas [11]. 

Muitos dos contaminantes dos plásticos são monómeros. Estes são substâncias iniciadoras 

destinadas a serem submetidas a polimerização, para fabrico de macromoléculas por 

policondensação, poliadição ou qualquer outro processo semelhante [18]. Os monómeros são 

substâncias reactivas, e portanto, com maior ou menor grau de toxicidade. Alguns exemplos são o 
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estireno, o cloreto de vinilo, o isocianato, o caprolactamo, o oligómero polietileno tereftalato, entre 

muitos outros [20]. 

Para além dos aditivos e dos monómeros, existem também outras fontes de contaminação dos 

alimentos embalados. Resíduos de produtos químicos que foram usados no processamento dos 

materiais plásticos podem também levar a contaminações. Um exemplo de outro contaminante é o 

peróxido de hidrogénio normalmente usado para esterilizar embalagens alimentares assépticas de 

polipropileno e o polietileno. Outro exemplo de contaminantes são as dioxinas que podem ser 

encontradas em polímeros de PVC [20]. As dioxinas são contaminantes ambientais produzidos em 

pequenas quantidades durante a combustão e como sub-produtos durante o fabrico de certos 

produtos químicos. Algumas são carcinogénicas em humanos [23]. 

 

 

3.2.1.3- O Ambiente e as Embalagens de Plástico 
 
As principais formas de gestão dos resíduos de materiais plásticos são a reciclagem e a 

incineração com recuperação energética. Há alguns materiais plásticos que podem ser usados em 

garrafas reutilizáveis como o Policarbonato (PC) ou o Polietileno tereftalato (PET), existindo 

exemplos em vários países europeus [10]. 

O processo de reciclagem inicia-se com triagem e separação dos diversos tipos de plástico 

que são depois encaminhados para os diferentes recicladores. A reciclagem dos plásticos 

misturados prejudica muito a qualidade do reciclado e limita as suas aplicações. Para facilitar a 

identificação dos plásticos é corrente as embalagens conterem um símbolo convencionado pela 

Society of Plastic Industry [10]. 

Ao contrário do que acontece no caso do vidro e do alumínio, na reciclagem dos plásticos há 

uma certa degradação das propriedades físico-mecânicas e há também alguma reserva em 

relação à segurança dos materiais plásticos reciclados para contacto directo com os alimentos. Por 

isso, os plásticos são normalmente reciclados para outros fins, menos exigentes [10]. 

 

 

 

3.2.2- Controlo de Qualidade das Embalagens Plásticas: Ensaios de Migração  
 
Quando um género alimentício (exceptuando os casos de alimentos sólidos e secos) entra em 

contacto com um material de qualquer natureza, verifica-se uma interacção entre eles. Ocorre uma 

absorção de constituintes do género alimentício pelo material e uma migração dos constituintes do 

material para o género alimentício (vide Figura 5), sendo este último fenómeno aquele que pode 

ser nocivo para a saúde do consumidor ou que pode alterar as características organolépticas ou de 

composição dos alimentos. A inércia química total não existe. No entanto, em muitos casos, a 

interacção é mínima ou desprezável [12]. 
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Figura 5- Ilustração do fenómeno de transporte de massa entre os alimentos e a embalagem de plástico 

(adaptado de [24]). 

 

A descoberta e o desenvolvimento de novos materiais e a tomada de consciência do risco que 

pode representar para a saúde dos consumidores a ingestão repetida de quantidades mínimas de 

substâncias nocivas ou susceptíveis de o ser, veio realçar a importância da apreciação da 

respectiva toxicologia [12]. 

Competindo às autoridades preservar a saúde dos consumidores, os governos de diversos 

países fizeram publicar disposições legislativas regulamentando o fabrico e a comercialização dos 

objectos que se destinam a contactar com os géneros alimentícios [12]. 

Esta regulamentação é, de certo modo, semelhante à existente para os aditivos alimentares, 

embora nestes os problemas toxicológicos assumam um maior relevo, dado que são substâncias 

incorporadas directamente nos géneros alimentícios, enquanto que no caso dos materiais 

destinados a contactar com os géneros alimentícios, muitas das substâncias que os constituem 

são praticamente insolúveis e, quando existe migração, esta é geralmente muito reduzida [12]. 

 
3.2.2.1- Regulamentação Nacional 

 
O Decreto-Lei nº4/2003, de 10 de Janeiro, é um diploma legal com todo o normativo 

respeitante ao fabrico de materiais e objectos de matéria plástica destinados a entrar em contacto 

com os géneros alimentícios [18]. 

Este diploma, estabelece as listas de monómeros e outras substâncias iniciadoras que podem 

ser usados no fabrico de materiais e objectos de matéria plástica destinados a entrar em contacto 

com os géneros alimentícios e contém uma lista de aditivos que podem ser utilizados no fabrico 

dos mesmos materiais e objectos. 

O mesmo diploma fixa também os limites de migração dos constituintes, a lista dos 

simuladores utilizáveis e as regras gerais sobre a verificação da migração desses constituintes. 
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3.2.2.2- Ensaios de Migração 
 

Para avaliar a segurança e adequação das embalagens, é essencial estimarem-se os valores 

de migração. Esta define-se como a transferência de substâncias a partir da parede da embalagem 

para o alimento, por fenómenos de natureza físico-química [10]. Realizam-se, portanto, ensaios de 

migração para estimar esses ditos valores de migração. 

Segundo a alínea 1 do Capítulo 2 do Decreto-Lei nº 4/2003, de 10 de Janeiro, “Os ensaios de 

migração devem ser efectuados escolhendo, de entre os tempos e temperaturas previstos” no 

quadro nº3 deste diploma, “os que correspondam às piores condições de contacto previsíveis para 

o material ou objecto em matéria plástica em estudo e às informações sobre a temperatura 

máxima de utilização que possam figurar na rotulagem.”, ou seja, segundo o ponto 7 do Artigo 11º 

do mesmo diploma, “O controlo da observância dos limites de migração para os géneros 

alimentícios deve ser efectuado nas condições mais extremas de tempo e de temperatura que seja 

possível prever para a utilização real.” [18]. 

Existem dois tipos de ensaios de migração: ensaios de migração global e ensaios de migração 

específica.  

 

3.2.2.2.1- Ensaios de Migração Global 
 
Através de ensaios de migração global, determina-se a massa total das substâncias cedidas 

pelo material ou objecto plástico, quando em contacto com o género alimentício ou o seu 

simulador, nas condições de tempo e temperatura definidas pelo Decreto-Lei nº4/2003, de 10 de 

Janeiro [11]. 

As substâncias que migram e que podem ser detectadas nos ensaios de migração global são 

essencialmente os aditivos adicionados e os contaminantes provenientes do fabrico de materiais e 

objectos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios. A 

determinação da migração global é feita de uma forma global do conjunto de todas as substâncias 

que migram e não específica de cada uma delas. 

Como trabalhar com os géneros alimentícios é uma tarefa muito complexa, usam-se então, 

nos ensaios de migração, simuladores dos géneros alimentícios, que são substâncias de 

composição química conhecida, seleccionadas em função das características fundamentais dos 

géneros alimentícios simulados [11]. 

Os géneros alimentícios podem dividir-se em cinco tipos [18]: géneros alimentícios aquosos 

(pH > 4,5), géneros alimentícios ácidos (pH ≤ 4,5), géneros alimentícios alcoólicos, géneros 

alimentícios gordos e géneros alimentícios secos. Para simular o primeiro tipo de género 

alimentício mencionado, utiliza-se nos ensaios de migração o simulador A -água destilada ou de 

qualidade equivalente; para o segundo utiliza-se o simulador B- ácido acético a 3% (m/v); para o 

terceiro utiliza-se o simulador C- etanol a 10 % (v/v); para o quarto, o simulador D- azeite 

rectificado com determinadas características ou outros simuladores de géneros alimentícios 

gordos; quanto ao último tipo, por se tratarem de géneros alimentícios secos, não é necessário 

realizarem-se ensaios de migração global [25]. 
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Os simuladores A, B e C são considerados simuladores aquosos ao contrário do simulador D 

que é um simulador para alimentos gordurosos. 

 

3.2.2.2.1.1- Normas EN 1186 e Técnicas de Exposição para Determinação da Migração 

Global 

 
Para a determinação da migração global por ensaios de migração global, existem quatro tipos 

de técnicas de exposição do material plástico ao simulador dos géneros alimentícios. São elas a 

técnica de imersão total, a técnica da célula, a técnica de enchimento e a técnica do saco [11]. 

O método de imersão total é recomendado para a maioria dos plásticos em forma de filmes ou 

folhas, mas também pode ser aplicado a um grande número de contentores ou outros artigos 

similares que se possam cortar. O método da célula é também apropriado para plásticos na forma 

de filmes ou folhas. O método de enchimento é mais adequado para plásticos na forma de 

recipientes ou artigos que possam ser enchidos. A técnica do saco é mais adequada para plásticos 

na forma de filmes ou folhas que formam sacos. 

Neste trabalho foram realizados ensaios de migração global por todas estas diferentes 

técnicas de exposição que se encontram descritas pormenorizadamente na parte correspondente 

aos procedimentos experimentais (vide 3.3). 

Existe uma série de normas denominadas EN 1186 que constituem uma das séries de 

métodos de ensaio para a determinação da migração global a partir de materiais e artigos plásticos 

destinados ao contacto com géneros alimentícios. 

Segundo a alínea 2 do Artigo 11º do Decreto-Lei nº 4/2003, de 10 de Janeiro, “À verificação do 

cumprimento do limite de migração global utilizando o(s) simulador(es) dos géneros alimentícios 

devem ser aplicados os métodos fixados na norma europeia EN 1186, mesmo que algumas partes 

desta norma se encontrem na fase de pré-norma ou de projecto de norma.” [18]. 

 

3.2.2.2.1.2- Limites de Migração Global 
 

Segundo a alínea 1 do Artigo 9º do Decreto-Lei nº4/2003, de 10 de Janeiro, “Os materiais e 

objectos de matéria plástica não devem ceder os seus constituintes aos géneros alimentícios em 

quantidades superiores a 10 miligramas por decímetro quadrado de área de superfície do material 

ou objecto” [18]. 

De acordo com a alínea 7 do Anexo VI do mesmo diploma, [18] “Um material ou objecto que 

exceda o limite de migração global numa quantidade não superior à tolerância analítica 

mencionada a seguir deve, portanto, ser considerado como estando em conformidade com o 

presente diploma.  

São admitidas as seguintes tolerâncias analíticas: 

� 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 em ensaios de migração que utilizem azeite rectificado ou substitutos; 

� 12 mg/kg ou 2 mg/dm2 em ensaios de migração que utilizem os outros simuladores.”  

 

 
 



 44 

3.2.2.2.2- Ensaios de Migração Específica 
 
Nos ensaios de migração específica, faz-se uma avaliação quantitativa da transferência de 

compostos específicos existentes no material ou objecto plástico, quando em contacto com o 

género alimentício ou o seu simulador, nas condições de tempo e temperatura definidas pelo 

Decreto-Lei nº4/2003, de 10 de Janeiro [11]. 

Na literatura encontram-se descritos vários métodos para ensaios de migração específica. 

Como exemplos, Lau et al. [20] descreveram métodos para a determinação da migração específica 

de plastificantes como os ftalatos, adipatos, sebacatos e citrato acetiltributílico, de estabilizantes 

térmicos, de lubrificantes, de foto-estabilizantes, de anti-oxidantes e de monómeros como o 

estireno, o cloreto de vinilo, o isocianato, o caprolactamo e o oligómero polietileno tereftalato. Grob 

et al. [26] descreveram um método para a determinação da migração específica de 

di(2-etil-hexil)adipato (DEHA) de filmes de PVC. Philo et al. [27] descreveram um método para a 

determinação da migração específica do óxido de estireno de poliestirenos. Goulas et al. [28] 

também descreveram um método para a determinação da migração específica de 

di(2-etil-hexil)adipato (DEHA) de filmes de PVC. García et al. [29] descreveram vários métodos 

para a determinação da migração específica de estireno, bisfenol A, 1-octeno, limoneno, 

laurolactama, entre outros. Silva et al. [30] descreveram vários métodos para a determinação da 

migração específica de di(2-etil-hexil)adipato (DEHA), de caprolactamo, do ftalato difenílico, de 

difenilbutadieno, da benzofenona, entre outros. 

 

3.2.2.2.2.1- Limites de Migração Específica 
 

Os limites de migração específica para monómeros e outras substâncias iniciadoras 

autorizadas e para os aditivos que podem ser utilizados no fabrico de materiais e objectos de 

matéria plástica destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios encontram-se nos 

Anexos I e II do Decreto-Lei nº 4/2003, de 10 de Janeiro. 
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3.3- Componente Experimental  
 

Foram realizados cinco ensaios de migração global em materiais e artigos plásticos destinados 

a entrar em contacto com géneros alimentícios. Como já foi mencionado, estes ensaios são de 

extrema importância no controlo da observância dos limites de migração de materiais plásticos 

para os géneros alimentícios. 

Nestes ensaios, usaram-se quatro tipos diferentes de embalagens ou artigos de materiais 

plásticos destinados a entrar em contacto com alimentos e como simuladores dos géneros 

alimentícios utilizaram-se os simuladores dos tipos A, B e D, para simular quatro diferentes tipos 

de alimentos, como adiante se discrimina. 

 
3.3.1- Ensaios e Procedimentos Experimentais 
 

Durante a realização deste trabalho, foram elaborados métodos de ensaio para os ensaios 

nele realizados. Estes métodos de ensaio destinam-se a serem integrados no sistema de gestão 

do Laboratório de Contaminantes e Embalagens, devendo, portanto, ser encarados também como 

resultados obtidos neste trabalho. Um dos métodos de ensaio elaborados, encontra-se, como 

exemplo, em anexo (vide Anexo II), formatado com o template do INSA, e os procedimentos 

experimentais deste trabalho, descritos de seguida (vide 3.3.1.1 a 3.3.1.4), foram baseados nesses 

métodos de ensaio. 

Os métodos de ensaio foram elaborados com base na série de Normas EN 1186. No entanto, 

ao longo do decorrer do trabalho experimental, os métodos de ensaio foram sendo optimizados de 

forma a adequarem-se aos procedimentos experimentais seguidos pelo pessoal do laboratório que 

efectua estes ensaios, de forma a estarem de acordo com o Decreto-Lei nº4/2003, de 10 de 

Janeiro, e de acordo com regulamentos da Comissão Europeia. 

 

3.3.1.1- Ensaio para a Determinação da Migração Global numa Amostra Plástica num 

Simulador Aquoso dos Géneros Alimentícios por Imersão Total  

 
3.3.1.1.1- Objectivo e Âmbito 

 
Este ensaio destina-se a determinar a migração global numa amostra de material plástico 

destinada a contactar com géneros alimentícios, num simulador aquoso e por imersão total.  

Neste ensaio, utilizou-se como amostra um tabuleiro de polipropileno (vide Figura 6), destinado 

a contactar com alimentos cozinhados, a pedido de um cliente do LCE do CSAN, que não se 

encontra ainda no mercado.  
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Figura 6- Tabuleiro de polipropileno usado 

como amostra neste ensaio. 

 

Segundo o ponto 4.3 do capítulo 2 do Decreto-Lei nº4/2003, de 10 de Janeiro, “se um 

determinado material ou objecto em matéria plástica se destinar a ser utilizado, na prática, a 

temperaturas compreendidas entre 70 ºC e 100 ºC, por períodos inferiores a 15 minutos e tal for 

indicado por uma rotulagem ou instruções apropriadas, só será necessário efectuar o ensaio de 

2 horas a 70 ºC. Contudo, se o material ou objecto também se destinar a ser utilizado para uma 

conservação à temperatura ambiente, o ensaio acima referido será substituído por um ensaio a 

40 ºC durante 10 dias, considerado convencionalmente mais agressivo.” [18]. Assim, no presente 

ensaio, como foi analisada uma amostra de material plástico destinada a conter alimentos 

cozinhados, que podem ainda encontrar-se quentes ou já terem arrefecido até à temperatura 

ambiente, realizou-se o ensaio durante 10 dias a 40 ºC. 

O simulador dos géneros alimentícios utilizado neste ensaio foi a água destilada (simulador A), 

uma vez que se pretendeu simular alimentos cozinhados, como pratos preparados líquidos ou 

pastosos, com pH superior a 4,5. 

 

3.3.1.1.2- Introdução 
 

A migração global de substâncias não voláteis da amostra de matéria plástica é determinada 

como a massa do resíduo não volátil após evaporação do simulador do género alimentício utilizado 

na imersão. 

Os provetes de ensaio com aproximadamente 1 dm2 são imersos no simulador do género 

alimentício, durante o tempo de exposição. No fim do período de ensaio, cada provete de ensaio é 

removido do simulador do género alimentício. O simulador do género alimentício de cada provete 

de ensaio é evaporado até à secura, a massa do resíduo não volátil é determinada 

gravimetricamente e expressa em miligramas por decímetro quadrado de área superficial do 

provete de ensaio. 

A migração global é reportada como a média de três determinações de provetes de ensaio 

separados [25,31]. 
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3.3.1.1.3- Material e Equipamento 
 
O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 
 
� Guilhotina; 

� Lâmina de corte em metal, vidro ou plástico com aproximadamente 250 mm x 250 mm; 

� Tesouras, bisturis com ponta em aço inoxidável e outros instrumentos cortantes; 

� Placas metálicas, de 100 mm ± 0,2 mm x 100 mm ± 0,2 mm (quadrada); 

� Pinças com pontas em ácido inoxidável; 

� Régua graduada em mm e com exactidão de 0,1 mm;  

� 6 tubos de vidro com tampas destinados a testes de migração global por imersão, com um 

diâmetro interno de aproximadamente 35 mm e comprimento de 100-200 mm e suporte para os 

tubos; 

� Varetas de vidro com 2-3 mm de diâmetro e aproximadamente 100 mm de comprimento para 

inserção entre as diferentes partes do provete; 

� 5 cápsulas de platina com 50-90 mm de diâmetro, peso máximo de 100 g e com volumes 

úteis até 50 ml, para evaporação dos simuladores e pesagem dos resíduos; 

� Excicador com sílica gel; 

� Provetas de 100 ml; 

� Pano de algodão isento de linho e luvas de algodão; 

� Pinças para remover os provetes dos tubos de vidro. 

 

O equipamento de laboratório utilizado neste ensaio foi: 
 
� Balança analítica Mettler Toledo AG245 com sensibilidade ao décimo do miligrama;  

� Banho eléctrico de água fervente Memmert, para evaporação dos simuladores do género 

alimentício no final do período de ensaio;  

� Estufa termostatizada regulável Heraeus para a secagem das cápsulas; 

� Estufa termostatizada regulável Analis. 

 

3.3.1.1.4- Reagentes  
 
Neste ensaio, utilizou-se como simulador dos géneros alimentícios, água destilada (simulador 

A). 

 

3.3.1.1.5- Amostragem e Amostras  
 
1- Número de provetes de ensaio a preparar 
 
 Prepararam-se 3 provetes de ensaio. 
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2- Preparação dos provetes 
 
Os provetes foram limpos e libertos de qualquer contaminação à sua superfície. Para o efeito, 

utilizou-se um pano de algodão isento de linho. O manuseamento da amostra deve ser minimizado 

mas, quando foi necessário, usaram-se luvas de algodão.  

 

3- Corte dos provetes 
 
Como a nossa amostra se trata de um material rígido, colocou-se a amostra na lâmina para o 

corte e cortaram-se 3 provetes de ensaio em forma de quadrado com 1 dm2 de área. Verificou-se, 

com a ajuda de uma régua, se cada lado do quadrado tinha exactamente 100 mm ± 1 mm. 

Depois, cada provete foi cortado em 4 pedaços com 25 mm x 100 mm cada. 

Como os provetes usados são suficientemente rígidos, foram introduzidos no tubo sem 

suporte. 

 

3.3.1.1.6- Procedimento Experimental  
 

3.3.1.1.6.1- Exposição ao Simulador do Género Alimentício 
 

1- Fixou-se a temperatura da estufa Analis para a temperatura escolhida para o ensaio, 40 ºC, 

e deixou-se que esta fosse atingida. 

2- Colocaram-se os 3 provetes em 3 tubos de vidro. Marcaram-se os tubos de forma a serem 

facilmente identificáveis. Assegurou-se que todas as peças de cada provete estavam bem 

separadas entre si, apresentando uma livre exposição de toda a sua superfície ao simulador. 

Como neste ensaio se utilizaram amostras rígidas que não necessitam de suporte, inseriu-se 

entre as diferentes peças do provete, pequenas varetas de vidro, aquando da sua imersão no 

simulador. 

3- Colocaram-se em cada um dos três tubos de vidro que contêm os provetes, 100 ml ± 2 ml 

de simulador do género alimentício, medidos com uma proveta, e taparam-se os tubos. 

4- Assegurou-se que todas as peças de cada provete estavam totalmente imersas no 

simulador.  

5- Usaram-se mais dois tubos de vidro (brancos) e colocaram-se em cada um deles, 100 ml ± 

2 ml de simulador do género alimentício, medidos com uma proveta, e taparam-se os tubos. 

6- Marcou-se o nível do líquido nos tubos, fazendo uma linha horizontal com um marcador 

estável. 

7- Mediu-se com uma proveta 100 ml do simulador do género alimentício e transferiu-se para 

um outro tubo de vidro e tapou-se o tubo. Estes 100 ml de simulador (20 ml por cada um dos 

5 tubos de vidro) serviram para lavar os tubos de vidro posteriormente, aquando da evaporação do 

simulador. 

8- Colocaram-se os 6 tubos de vidro na estufa Analis à temperatura de ensaio seleccionada, 

40 ºC. 

9- Contou-se o tempo de contacto escolhido para o ensaio de migração em curso, ou seja, 

10 dias. 
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10- Decorrido o tempo de contacto, retiraram-se os 6 tubos da estufa e observou-se se o nível 

do líquido não diminuiu mais do que 10 mm, ou se alguma parte dos provetes não se encontrava 

imersa. Se alguma destas situações fosse observada, o ensaio deveria ser repetido utilizando 

novos provetes de ensaio. 

11- Removeram-se os provetes de cada um dos tubos de vidro utilizando uma pinça, e 

deixou-se escorrer bem para dentro do tubo o simulador aderente ao provete de ensaio, de modo a 

que no tubo se encontrasse pelo menos 90% do volume original de simulador.  

        

3.3.1.1.6.2- Determinação das Substâncias Migrantes 
 

1- Colocaram-se 5 cápsulas de platina identificadas, numa estufa Heraeus termostatizada a 

105-110 ºC durante 30 ± 5 minutos, para secarem. 

2- Retiraram-se as cápsulas da estufa e colocaram-se num excicador. Deixaram-se arrefecer 

as cápsulas até à temperatura ambiente. Pesaram-se e registaram-se as massas individuais de 

cada cápsula. 

3- Colocaram-se novamente as cápsulas na estufa Heraeus e repetiu-se o ciclo de 

aquecimento, arrefecimento e pesagem até que as massas observadas individualmente em 

2 pesagens consecutivas não diferissem mais que 0,5 mg. Registaram-se estas massas. 

4- Para cada cápsula, transferiram-se 40 ml a 50 ml de simulador contido em cada um dos 

tubos de vidro, incluindo os tubos correspondentes aos ensaios em branco, e evaporou-se até um 

pequeno volume por evaporação no banho eléctrico de água fervente Memmert. Esta operação foi 

executada com todo o cuidado, prevenindo possíveis perdas, em particular por salpicos do 

simulador ou sobreaquecimento dos resíduos. 

5- Quando a maior parte do simulador evaporou, colocou-se mais simulador contido em cada 

um dos tubos de vidro nas cápsulas respectivas e continuou-se a evaporar. E assim se continuou 

sucessivamente até não haver mais simulador. 

6- Lavaram-se, por duas vezes, cada um dos tubos de vidro, incluindo os tubos 

correspondentes aos ensaios em branco, com 10 ml ± 1 ml de simulador não utilizado e contido no 

tubo de vidro referido anteriormente (vide ponto 7 de 3.3.1.1.6.1) e transferiram-se as lavagens 

para as respectivas cápsulas. Continuou-se a evaporação até quase à secura. 

7- Quando o simulador estava quase totalmente evaporado, colocaram-se as cápsulas de 

platina, ainda com um pequeno volume de simulador por evaporar, na estufa Heraeus 

termostatizada a 105-110 ºC durante 30 ± 5 minutos para completar a evaporação e secar o 

resíduo. 

8- Retiraram-se as cápsulas da estufa, foram colocadas num excicador e deixaram-se 

arrefecer até à temperatura ambiente. Pesaram-se e registaram-se as massas individuais de cada 

cápsula com o respectivo resíduo. 

9- Colocaram-se novamente as cápsulas na estufa Heraeus e repetiu-se o ciclo de 

aquecimento, arrefecimento e pesagem até que as massas observadas individualmente em 

2 pesagens consecutivas não diferissem mais que 0,5 mg. 
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10- Determinou-se a massa do resíduo, subtraindo a massa original da cápsula, da massa 

estável do conjunto cápsula e resíduo [25,31]. 

 

3.3.1.2-  Ensaios para a Determinação da Migração Global em Amostras Plásticas num 

Simulador Aquoso dos Géneros Alimentícios por Enchimento 

 
3.3.1.2.1- Objectivo e Âmbito 

 
Estes ensaios destinam-se a determinar a migração global em amostras de material plástico 

destinadas a entrar em contacto com géneros alimentícios, num simulador aquoso e por 

enchimento. 

Realizaram-se dois ensaios distintos, utilizando-se como amostras caixas de polipropileno 

(vide Figura 7), adquiridas no mercado, próprias para alimentos. 

 

 
Figura 7- Algumas das caixas de polipropileno 

utilizadas como amostras nestes dois ensaios. 

 

O simulador dos géneros alimentícios utilizado nestes ensaios foi o ácido acético a 3 % (m/v) 

(simulador B), uma vez que se pretendeu simular sopas ou caldos preparados, líquidos ou 

pastosos, com pH inferior ou igual a 4,5. 

Assim, para o caso em que se pretende conservar o alimento no frigorífico, realizou-se um 

ensaio durante 10 dias a 5 ºC e para o caso em que se acabou de confeccionar o alimento, 

encontrando-se este ainda quente, realizou-se outro ensaio durante 2 horas a 70 ºC. Estas foram 

consideradas as condições mais extremas de tempo e de temperatura previstas para as utilizações 

reais deste alimento. 

 

3.3.1.2.2- Introdução 
 

Este método de ensaio é adequado para a determinação da migração global em simuladores 

aquosos, de plásticos que são destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, por 

enchimento de artigos com os simuladores aquosos. 

A migração global de substâncias não voláteis da amostra de matéria plástica é determinada 

como a massa do resíduo não volátil após evaporação do simulador do género alimentício utilizado 

para o enchimento do provete. 
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Os provetes são enchidos com o simulador dos géneros alimentícios, durante o tempo de 

exposição e à temperatura de ensaio. Após exposição ao simulador, o provete é esvaziado e o 

simulador do género alimentício é evaporado até à secura. A massa do resíduo não volátil é 

determinada e expressa em miligramas por decímetro quadrado de área da superfície exposta ao 

simulador dos géneros alimentícios. 

A migração global é reportada como a média de três determinações de provetes de ensaio 

separados [25,32]. 

 

3.3.1.2.3- Material e Equipamento 
 
O material de laboratório utilizado em cada um destes ensaios foi: 
 
� Pano de algodão isento de linho e luvas de algodão; 

� 5 cápsulas de platina com 50-90 mm de diâmetro, peso máximo de 100 g e com volumes 

úteis até 50 ml, para evaporação dos simuladores e pesagem dos resíduos; 

� Excicador com sílica gel; 

� 3 balões de fundo chato de 500 ml; 

� Pipetas de 10 ml e 5 ml; 

� Régua graduada em mm e com exactidão de 0,1 mm; 

� Provetas de 100 ml e 200 ml. 

 

O equipamento de laboratório utilizado em cada um destes ensaios foi: 
 
� Balança analítica Mettler Toledo AG245 com sensibilidade ao décimo do miligrama;  

� Estufa termostatizada regulável Heraeus para o ensaio de 2 horas a 70 ºC e para a secagem 

das cápsulas; 

� Câmara frigorífica a uma temperatura de 5 ºC para o ensaio de 10 dias a 5 ºC; 

� Banho eléctrico de água fervente Memmert, para evaporação dos simuladores do género 

alimentício no final do período de ensaio. 

 

3.3.1.2.4-Reagentes   
 

Utilizou-se como simulador dos géneros alimentícios para os dois ensaios uma solução aquosa 

de ácido acético a 3 % (m/v) (simulador B). 

Para um balão volumétrico de 2000 ml, transferiram-se 57,14 ml de ácido acético (CH3COOH 

Merck p.a, Massa Molar=60,05 g/mol, 1 L=1,05 kg) e diluiu-se com água destilada até ao traço de 

aferição do balão volumétrico. 

        

3.3.1.2.5- Amostragem e Amostras  
       
1- Número de provetes de ensaio a preparar 
 
Usaram-se 3 provetes para cada um dos ensaios de migração global. 
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2- Observações 
 
2.1- Determinou-se  e registou-se o volume de simulador necessário para encher um recipiente 

ou artigo. Cada uma das caixas (amostras) constitui um provete. 

2.2- Determinou-se e registou-se a área superficial do provete de ensaio exposto ao simulador 

do género alimentício quando é enchido com o seu volume nominal (300 ml). 

 

3- Preparação dos provetes 
 
Os provetes foram limpos e libertos de qualquer contaminação à sua superfície. Para o efeito, 

utilizou-se um pano de algodão isento de linho. O manuseamento da amostra deve ser minimizado 

mas, quando foi necessário, usaram-se luvas de algodão. 

 

3.3.1.2.6- Procedimento Experimental  
 

3.3.1.2.6.1- Exposição ao Simulador do Género Alimentício 
 

1- Fixou-se a temperatura da estufa Heraeus para a temperatura escolhida de 70 ºC, apenas 

para o ensaio de 2 horas a 70 ºC, e deixou-se que esta fosse atingida. 

2- Identificou-se cada um dos artigos, ficando assim constituídos os provetes. 

3- Encheram-se os 3 provetes de ensaio com 300 ml de simulador. Fecharam-se os provetes 

com as respectivas tampas.  

4- Encheram-se dois balões de vidro (brancos) com o mesmo volume de simulador que aquele 

que serviu para encher os provetes, ou seja, 300 ml.  

5- Colocaram-se 100 ml de simulador (20 ml por cada um dos 3 provetes mais os dois 

brancos) num terceiro balão de vidro. Estes 100 ml de simulador serviram para lavar os provetes e 

os balões de vidro correspondentes aos ensaios em branco, aquando da evaporação do simulador.  

6- Colocaram-se os 3 provetes, os 2 balões correspondentes aos ensaios em branco e o balão 

com 100 ml de simulador na estufa Heraeus termostatizada a 70 ºC (para o ensaio de 2 horas a 

70 ºC) ou na câmara frigorífica a 5 ºC (para o ensaio de 10 dias a 5 ºC) e deixou-se durante o 

período de ensaio, 2 horas ou 10 dias, respectivamente. 

7- Decorrido o tempo de contacto, retiraram-se os 3 provetes e os 3 balões da estufa ou da 

câmara frigorífica, para cada um dos ensaios. 

 

3.3.1.2.6.2- Determinação das Substâncias Migrantes 
 

Para cada ensaio utilizou-se o mesmo procedimento que o descrito em 3.3.1.1.6.2 excepto 

para o ponto 4 em que se transferiram 40 ml a 50 ml de simulador contido em cada um dos 

provetes de ensaio e nos dois balões de brancos em vez dos tubos de vidro referidos nesse ponto 

e excepto para o ponto 6 em que o volume de 10 ml ± 1 ml de simulador não utilizado estava 

contido no balão de vidro referido no ponto 5 de 3.3.1.2.6.1. Como se estava a evaporar ácido 

acético, a evaporação efectuou-se numa hotte. 
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3.3.1.3- Ensaio para a Determinação da Migração Global em Amostras Plásticas num 

Simulador Aquoso dos Géneros Alimentícios Usando Um Saco 

 
3.3.1.3.1- Objectivo e Âmbito 

 
Este ensaio destina-se a determinar a migração global em amostras de material plástico, na 

forma de um saco, destinadas a entrar em contacto com géneros alimentícios, usando um 

simulador aquoso. 

Neste ensaio, utilizaram-se como amostras sacos de plástico de polietileno de baixa densidade 

(vide Figura 8), adquiridos no mercado, próprios para alimentos. 

 

 
Figura 8- Sacos de plástico de polietileno de baixa 

densidade utilizados como amostras neste ensaio. 

 

O simulador dos géneros alimentícios utilizado neste ensaio foi a água destilada (simulador A), 

uma vez que se pretendeu simular carne refrigerada. 

Assim, realizou-se o ensaio durante 10 dias à temperatura de 5 ºC, consideradas as condições 

mais extremas de tempo e de temperatura previstas para a utilização real deste alimento. 

 

 
3.3.1.3.2- Introdução 

 
A migração global de substâncias não voláteis da amostra de matéria plástica é determinada 

como a massa do resíduo não volátil após evaporação do simulador do género alimentício utilizado 

para encher o saco. 

Os provetes na forma de bolsas ou sacos são enchidos com o simulador aquoso dos géneros 

alimentícios durante o período de ensaio. O simulador aquoso dos géneros alimentícios é 

evaporado até à secura e a massa do resíduo não volátil é determinada e expressa em miligramas 

por decímetro quadrado de área superficial do provete. 

A migração global é reportada como a média de três determinações de provetes de ensaio 

separados [25,33]. 
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3.3.1.3.3- Material e Equipamento 
 
O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 
 
� Pano de algodão isento de linho e luvas de algodão; 

� 5 cápsulas de platina com 50-90 mm de diâmetro, peso máximo de 100 g e com volumes 

úteis até 50 ml, para evaporação dos simuladores e pesagem dos resíduos; 

� Excicador com sílica gel;  

� 3 balões de fundo chato de 500 ml; 

� Pipetas de 10 ml e 5 ml; 

� Régua graduada em mm e com exactidão de 0,1 mm; 

� Provetas de 100 ml e 200 ml. 

 

O equipamento de laboratório utilizado neste ensaio foi: 
 
� Balança analítica Mettler Toledo AG245 com sensibilidade ao décimo do miligrama;  

� Estufa termostatizada regulável Heraeus para a secagem das cápsulas; 

� Câmara frigorífica a uma temperatura de 5 ºC; 

� Banho eléctrico de água fervente Memmert, para evaporação dos simuladores do género 

alimentício no final do período de ensaio. 

 

3.3.1.3.4- Reagentes  
 
Utilizou-se como simulador dos géneros alimentícios água destilada (simulador A). 

 
 
3.3.1.3.5- Amostragem e Amostras  

 
1- Número de provetes de ensaio a preparar 
 
Foram necessários 3 provetes para este ensaio, na forma de sacos. 

 
2- Preparação dos provetes 
 
2.1- Os provetes foram limpos e libertos de qualquer contaminação à sua superfície. Para o 

efeito, utilizou-se um pano de algodão isento de linho. O manuseamento da amostra deve ser 

minimizado mas, quando foi necessário, usaram-se luvas de algodão.  

2.2- Fez-se um traço com um marcador no nível do líquido, para posteriormente se determinar 

a área do provete que entrou em contacto com o simulador dos géneros alimentícios, com a 

proximidade de 0,01 dm2. 

2.3- Identificou-se cada um dos provetes de ensaio. 
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3.3.1.3.6- Procedimento Experimental  
 

3.3.1.3.6.1- Exposição ao Simulador do Género Alimentício 
 
1- Transferiram-se 250 ml do simulador do género alimentício, medido com uma proveta, para 

cada provete de ensaio (saco). Este volume corresponde a 100 ml de simulador por cada 100 cm2 

de área de um dos lados do provete (saco). Fecharam-se os sacos.  

2- Transferiu-se para dois balões de vidro (brancos), o mesmo volume de simulador que 

aquele que serviu para encher os provetes, ou seja, 250 ml.  

3- Colocaram-se 100 ml de simulador (20 ml por cada um dos 3 provetes mais os dois 

brancos) num terceiro balão de vidro. Estes 100 ml de simulador serviram para lavar os provetes e 

os balões de vidro correspondentes aos ensaios em branco, aquando da evaporação do simulador.  

4- Colocaram-se os 3 provetes, os 2 balões correspondentes aos ensaios em branco e o balão 

com 100 ml de simulador na câmara frigorífica a 5 ºC e deixaram-se durante o período de ensaio 

de 10 dias. 

Nota: Os sacos tiveram de estar equilibrados, por exemplo, dentro de uma caixa, de modo a 

que a área não variasse ao longo do tempo de ensaio. 

5- Decorrido o tempo de contacto, retiraram-se os 3 provetes e os 3 balões da câmara 

frigorífica. 

 

3.3.1.3.6.2- Determinação das Substâncias Migrantes  
 

Para cada ensaio utilizou-se o mesmo procedimento que o descrito em 3.3.1.1.6.2 excepto 

para o ponto 4 em que se transferiram 40 ml a 50 ml de simulador contido em cada um dos 

provetes de ensaio e nos dois balões de brancos em vez dos tubos de vidro referidos nesse ponto 

e excepto para o ponto 6 em que o volume de 10 ml ± 1 ml de simulador não utilizado estava 

contido no balão de vidro referido no ponto 3 de 3.3.1.3.6.1. 

 

3.3.1.4- Ensaio para a Determinação da Migração Global numa Amostra Plástica em Azeite 

por Célula 

 
3.3.1.4.1- Objectivo e Âmbito 
 

Este ensaio destina-se a determinar a migração global numa amostra de material plástico 

destinada a contactar com géneros alimentícios usando como simulador de alimentos o azeite e 

pelo método da célula.  

Neste ensaio, utilizou-se como amostra uma película de cloreto de polivinilo não comercial 

(vide Figura 9), que foi fornecida por uma entidade externa ao LCE do CSAN. 
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Figura 9- Película de cloreto de polivinilo utilizada como amostra neste ensaio. 

 

O simulador dos géneros alimentícios utilizado neste ensaio foi azeite rectificado (simulador D), 

uma vez que se pretendeu simular queijo fatiado ou cortado em pedaços que contacte com aquela 

película. 

Assim, realizou-se o ensaio durante 10 dias à temperatura ambiente (cerca de 20 ºC), 

consideradas as condições mais extremas de tempo e de temperatura previstas para a utilização 

real deste alimento. 

 

3.3.1.4.2- Introdução 
 
A migração global a partir de uma amostra de matéria plástica é determinada como a perda de 

massa por unidade de área de superfície destinada a entrar em contacto com os géneros 

alimentícios. 

Os provetes, de massa conhecida, são expostos ao azeite numa célula, durante o tempo de 

exposição e, depois, são retirados da célula, limpos com papel de filtro para remover o azeite 

aderente à sua superfície, e são pesados novamente. 

Os provetes retêm geralmente o azeite absorvido que é extraído com um solvente apropriado e 

determinado quantitativamente por cromatografia gasosa após a conversão dos ácidos gordos do 

azeite em ésteres metílicos. A metilação é executada com potassa metanólica (hidróxido de 

potássio 2 N em metanol) [25,34]. 

 
Figura 10- Fórmulas estruturais condensadas lineares dos principais ácidos gordos do azeite: C16:0, 

C16:1, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3 (adaptado de [xii]). 
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Figura 11- Fórmulas estruturais condensadas lineares dos ésteres metílicos dos ácidos gordos do azeite. 

 

A transformação dos ácidos gordos nos respectivos ésteres metílicos (vide Figura 11), torna-os 

mais voláteis, facilitando a sua determinação por cromatografia gasosa [35]. 

 

É adicionado um padrão interno, o tri-heptadecanoíno (vide Figura 12), antes da extracção do 

azeite absorvido pelos provetes [34]. 

 

Figura 12- Fórmula estrutural condensada do padrão interno utilizado neste trabalho, o tri-heptadecanoíno [xiii]. 

 

O padrão interno é também sujeito a reacções de hidrólise e metilação, fornecendo uma 

compensação por algumas ineficiências nos processos de hidrólise e metilação. É transformado 

em heptadecanoato metílico [36]. 

 
Figura 13- Fórmula estrutural condensada linear do heptadecanoato metílico (adaptado de [xiv]). 
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O padrão interno serve, também, para eliminar fontes de erro associadas ao processo de 

injecção, como por exemplo, variação do volume de injecção, entre outros erros [37]. 

O padrão interno, não pode existir na matriz a partir da qual se extraem as amostras reais, 

deve ser estável nas condições da análise, não pode co-eluir com outros componentes da amostra 

(analitos ou impurezas), não pode afectar o padrão de eluição dos outros componentes da amostra 

e tem que ser adicionado numa concentração constante a todas as amostras e a todos os padrões 

de calibração [37]. 

 

A migração em azeite é calculada subtraindo a massa de azeite retida pelo provete da massa 

do provete após a remoção do azeite, e depois subtraindo esta massa da massa inicial do provete. 

A perda total em massa é expressa em miligramas por decímetro quadrado de área de 

superfície do provete e a migração global é reportada como a média, no mínimo de três 

determinações, em provetes de ensaio separados [25,34]. 

É necessário um mínimo de três resultados de ensaio válidos para calcular a média. É 

permitido o ensaio em triplicado, mas neste caso, se um resultado de ensaio é inválido tem de ser 

repetido o procedimento completo. Assim, normalmente efectuam-se quatro determinações em 

provetes de ensaio separados [25,34]. 

 

3.3.1.4.3- Material e Equipamento  
 
O material de laboratório utilizado neste ensaio foi: 
 
� Lâmina de corte em metal, vidro ou plástico com aproximadamente 250 mm x 250 mm; 

� Pinças com pontas em ácido inoxidável; 

� Tesouras, bisturis com ponta em aço inoxidável e outros instrumentos cortantes; 

� 4 células “Standard”, Pira International, com diâmetro útil de 17,84 ± 0,1 cm, com uma área 

total de contacto com o simulador dos géneros alimentícios de 2,5 dm2; 

 

 
Figura 14- Célula “Standard”. 

 

� 1 tubo de vidro com tampa, com um diâmetro interno de aproximadamente 35 mm e 

comprimento de 100-200 mm; 

� Papel de filtro, isento de linho; 

� Provetas de 150 ml e 100 ml; 

� Pipetas de 5 ml e de 10 ml; 
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� Tubos de ensaio de vidro com tampa e suporte para os tubos; 

� Pano de algodão isento de linho e luvas de algodão; 

� Funis de vidro; 

� Balões volumétricos de 150 ml e 200 ml; 

� Balões de fundo chato de 500 ml próprios para evaporador rotativo; 

� Pêras de vidro apropriadas para evaporador rotativo; 

� Varetas de vidro. 

 

O equipamento de laboratório utilizado neste ensaio foi: 
 
� Balança analítica Mettler Toledo AG245 com sensibilidade ao décimo do miligrama; 

� Sistema de extracção tipo Soxhlet: BÜCHI Extraction System B-811 com refrigerador BÜCHI 

B-740; 

� Evaporador rotativo BÜCHI 168 para evaporação e colecta do solvente de extracção com 

banho de água BÜCHI Waterbath B-480; 

� Cromatógrafo gasoso, hp HEWLETT PACKARD, GC System HP 6890 Series, com detector 

de ionização de chama equipado com uma coluna apropriada, com as seguintes características: 

- Coluna capilar, polar, WCOT, sílica fundida Supelco 2380 (Poli (90% biscianopropil/ 10% 

cianopropilfenil siloxano)), com 60 m de comprimento, diâmetro interno de 0,25 mm, revestida com 

um filme de 0,20 micrómetros de fase estacionária; 

� Integrador (computador ligado ao cromatógrafo gasoso, hp HEWLETT PACKARD Vectra 500 

SERIES, com o software HP GC Chemstation adequado para fazer a análise dos cromatogramas 

digitalizados). 

 

3.3.1.4.4- Reagentes  
 
Neste ensaio utilizaram-se os seguintes reagentes: 
 
� Como simulador dos géneros alimentícios azeite rectificado (simulador D) com as seguintes 

características: 

Índice de iodo (wijs)= 80-88 

Índice de refracção a 25 ºC= 1,4665-1,4679 

Acidez (expressa em percentagem de ácido oleico)= 0,5 % (no máximo) 

Índice de Peróxidos (expresso em miliequivalentes de oxigénio por kilograma de azeite)= 10 

(no máximo) 

O azeite rectificado possui muito pouco sabor, odor e côr e possui um baixo conteúdo em 

nutrientes e em componentes anti-oxidantes, devido aos tratamentos industriais a que foi sujeito, 

como o tratamento com solventes, arejamento com ar quente, transesterificação e descoloração 

com carvão activado [xv,xvi]. Este azeite não se encontra à venda no mercado, tendo o LCE 

adquirido este azeite através da empresa Sovena. 

� Solvente de extracção, n-pentano ((C5H12) p.a Riedel-de Haën, Massa Molar=72,15 g/mol, 

1L=0,625 kg); 



 60 

� Solução de padrão interno: 

A solução de padrão interno tem uma concentração de 2,0 mg/ml de tri-heptadecanoíno 

(trimargarato de gliceril) em ciclo-hexano. Assim, preparou-se uma solução com um volume de 

150 ml. Pesaram-se 0,3 g de tri-heptadecanoíno (C17:0, C54H104O6 SIGMA®, aproximadamente 

99% de pureza, Massa Molar = 849,4 g/mol) e transferiu-se para um balão volumétrico de 150 ml e 

completou-se com ciclo-hexano (C6H12, Merck p.a Massa Molar =84,16 g/mol, 1L=0,78 kg), até ao 

traço de aferição do balão volumétrico.  

� Solução de potassa metanólica: 

Esta solução tem uma concentração de 2 N de KOH em metanol. Assim, pesaram-se 22,4 g de 

KOH, hidróxido de potássio em pastilhas (Merck p.a Massa Molar= 56,11 g/mol), e juntaram-se 

5 ml de água destilada para ajudar a dissolver. Transferiu-se para um balão volumétrico de 200 ml 

e completou-se com metanol (CH3OH, Fluka, Massa Molar =32,04 g/mol), até ao traço de aferição 

do balão volumétrico.  

� Ciclo-hexano (C6H12, Merck p.a Massa Molar =84,16 g/mol, 1L=0,78 kg). 

 

3.3.1.4.5- Amostragem e Amostras  
 
1- Número de provetes de ensaio a preparar 
 
Foram necessários 4 provetes para o teste de migração, na forma de filmes circulares finos 

cortados do artigo plástico. 

 
2- Preparação dos provetes 
 
Os provetes foram limpos e libertos de qualquer contaminação à sua superfície. Para o efeito, 

utilizou-se um pano de algodão isento de linho. O manuseamento da amostra deve ser minimizado 

mas, quando foi necessário, usaram-se luvas de algodão. 

 

3- Corte dos provetes 
 
Colocou-se a amostra na lâmina de corte com a superfície que vai entrar em contacto com o 

azeite virada para cima. Pegou-se no anel da célula “Standard” e colocou-se sobre a amostra. 

Recortou-se o provete cortando à volta da borda exterior do anel, usando um instrumento cortante. 

 

3.3.1.4.6- Procedimento Experimental  
 

3.3.1.4.6.1- Pesagem Inicial dos Provetes 
 

Determinou-se e registou-se a massa inicial de cada provete de ensaio. 

 

3.3.1.4.6.2- Exposição ao Simulador do Género Alimentício 
 

1- Usaram-se 4 células “Standard” e identificaram-se as mesmas. 

2- Com as células desmontadas, colocou-se na base de cada célula um dos provetes de 

ensaio, cuidadosamente. Montaram-se as células. 
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3- Colocaram-se 125 ml ± 5 ml de azeite, medidos com uma proveta, em cada uma das células 

através do orifício apropriado, com a ajuda de um funil. Repuseram-se e apertaram-se os 

parafusos desse orifício de enchimento. 

4- Colocaram-se 100 ml de azeite, medidos com uma proveta, dentro de um tubo de vidro 

identificado, que foi usado como padrão de referência na construção do gráfico de calibração. 

Tapou-se o tubo. 

5- Colocaram-se as 4 células e o tubo de vidro à temperatura de ensaio de 20 ºC (temperatura 

ambiente). Deixaram-se as células e o tubo durante o período de ensaio seleccionado de 10 dias. 

6- Findo o tempo de ensaio, retirou-se, com uma pipeta, o azeite de dentro das células. 

Retiraram-se os provetes de dentro das células, com uma pinça. Para estes provetes que 

estiveram em azeite, permitiu-se que o azeite escorresse. Removeu-se qualquer azeite que ainda 

estivesse agarrado aos provetes, apertando suavemente entre papéis de filtro. Repetiu-se este 

processo até que o papel de filtro não contivesse nenhum vestígio de azeite. 

 
3.3.1.4.6.3- Pesagem Final dos Provetes 
 

 Determinou-se e registou-se a massa final de cada provete de ensaio.  

 

3.3.1.4.6.4- Extracção do Azeite Absorvido 
 

1- Pegou-se em 4 frascos apropriados para os extractores tipo Soxhlet usados para a 

extracção, e colocou-se em cada frasco 10,0 ml de solução de padrão interno, usando uma pipeta. 

2- Adicionou-se a cada frasco 200 ml de solvente de extracção, n-pentano, suficiente para 

permitir o decorrer dos ciclos do extractor tipo Soxhlet. 

3- Colocou-se cada provete que esteve em contacto com o azeite, entre duas folhas de papel 

de filtro, dobrou-se em 3 partes, cortou-se pelas duas extremidades e enrolou-se. Colocaram-se 

assim os 4 provetes enrolados em 4 extractores tipo Soxhlet. Juntou-se a cada Soxhlet um frasco 

que continha o padrão interno e o solvente de extracção, como descrito acima. Extraiu-se durante 

um período de 6 horas, com um mínimo de 6 ciclos de extracção por hora, assegurando que os 

provetes estavam totalmente submergidos no solvente, durante cada ciclo de Soxhlet, e que as 

diferentes partes permaneceram separadas umas das outras. 

4- Após as 6 horas de extracção, escorreu-se todo o solvente dos extractores tipo Soxhlet e 

removeram-se os frascos dos extractores tipo Soxhlet. Transferiram-se as soluções contendo o 

azeite extraído, o solvente e o padrão interno para balões de 500 ml separados, apropriados para 

evaporador rotativo, com a ajuda de um funil e de uma vareta de vidro. Lavou-se cada frasco de 

Soxhlet com 3 porções de 5 ml de solvente de extracção, n-pentano, e adicionou-se o proveniente 

das 3 lavagens aos respectivos balões individuais de 500 ml. Evaporou-se até à secura usando o 

evaporador rotativo. 

5- Após cada balão de 500 ml ter estado a evaporar o solvente no evaporador rotativo, 

transferiu-se o conteúdo de cada balão de 500 ml para diferentes pêras, com a ajuda de um funil, e 

lavou-se cada balão de 500 ml com 10 ml de solvente de extracção, n-pentano, e transferiu-se 

essa lavagem para dentro da respectiva pêra. Colocou-se a pêra no evaporador rotativo e 
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evaporou-se. Lavou-se por mais duas vezes os balões de 500 ml com 10 ml de solvente de 

extracção, n-pentano, transferiram-se essas lavagens para dentro da respectiva pêra e 

evaporou-se novamente no evaporador rotativo até à secura. 

6- Repetiu-se a extracção dos provetes por mais 6 horas (segunda extracção), adicionando 

uma nova quantidade de solução de padrão interno, 10,0 ml, e 200 ml de solvente de extracção, 

n-pentano. 

7- Após as segundas 6 horas de extracção, isolaram-se os resíduos em balões de 500 ml e 

seguiu-se novamente todo o procedimento descrito acima para a primeira extracção. 

8- Determinou-se o azeite extraído, tanto nas primeiras 6 horas como nas segundas 6 horas de 

extracção pelo procedimento descrito em seguida (vide 3.3.1.4.6.5), mas conservaram-se os 

provetes nos extractores tipo Soxhlet até que o azeite extraído tivesse sido determinado para a 

segunda extracção. 

 

3.3.1.4.6.5- Determinação do Azeite Extraído 
 

1- Preparação dos ésteres metílicos dos ácidos gordos 
 
1.1- Adicionaram-se 2 ml de ciclo-hexano a cada uma das pêras que continham o resíduo das 

primeiras 6 h de extracção e a cada uma das pêras que continham o resíduo das segundas 6 h de 

extracção, na hotte, assegurando que os resíduos de azeite e os plásticos extraíveis se dissolviam 

ou estavam bem dispersos quando se agitavam ou aqueciam. 

1.2- Transferiu-se o conteúdo de cada pêra para tubos de ensaio de vidro com tampa 

identificados. 

1.3- Efectuou-se a metilação adicionando, a cada tubo de ensaio, 0,2 ml de potassa 

metanólica e agitando vigorosamente durante 30 segundos. Permitiu-se a permanência até que as 

fases estivessem separadas (cerca de 30 minutos). 

Nota 1: Os ésteres metílicos para a determinação cromatográfica gasosa subsequente, 

encontravam-se na fase superior. 

Nota 2: As reacções de metilação demoram cerca de 30 minutos a completarem-se e apenas 

permanecem em boas condições durante aproximadamente 24 horas. 

 

2- Determinação dos ésteres metílicos dos ácidos gordos 
 
2.1- Instrumentação 

Determinaram-se os ésteres metílicos dos ácidos gordos do azeite usando um cromatógrafo 

gasoso. 

Foram utilizadas as seguintes condições operatórias para a coluna utilizada: 

� gás de arraste: hélio; 

� injector: Split (razão 20,689:1); 

� detector: ionização de chama (FID); 
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� programa de temperaturas do forno: inicialmente 1 minuto a 60 ºC, depois duas rampas, uma 

de 17 ºC/min com temperatura final de 168 ºC durante 28 minutos e outra de 4 ºC/min com 

temperatura final de 235 ºC durante 5 minutos; 

� temperatura do injector: 260 ºC; 

� temperatura do detector: 290 ºC. 

 

Usou-se um integrador para fazer a análise dos cromatogramas digitalizados, como a área e 

altura de cada um dos picos do azeite e do padrão interno. 

 

2.2- Elaboração da curva de calibração 
 
2.2.1- Pesaram-se 5 quantidades de padrões de referência do azeite que foram sujeitos às 

mesmas condições de ensaio que os provetes (azeite contido no tubo de vidro descrito no ponto 4 

de 3.3.1.4.6.2), em diferentes pêras.  

2.2.2- Adicionaram-se 10,0 ml de solução de padrão interno para cada uma das pêras, usando 

uma pipeta. 

2.2.3- Removeu-se o ciclo-hexano usando um evaporador rotativo. Sujeitaram-se as 

quantidades de azeite, com o padrão interno adicionado, ao procedimento da preparação dos 

ésteres metílicos dos ácidos gordos descrito acima (vide ponto 1 de 3.3.1.4.6.5). 

2.2.4- Injectou-se no cromatógrafo gasoso 0,4 µl da fase superior de cada um dos tubos de 

ensaio com os ésteres metílicos dos ácidos gordos, preparados anteriormente (vide ponto 2.2.3 de 

3.3.1.4.6.5). Injectou-se em duplicado. 

2.2.5- A partir do traçado de cada cromatograma, somaram-se as áreas dos picos associadas 

aos ésteres metílicos C16 e C18 (C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3). 

2.2.6- Obteve-se a área do pico associada ao éster metílico C17:0 (padrão interno). 

2.2.7- Calculou-se a razão das áreas dos picos 

(C16:0+C16:1+C18:0+C18:1+C18:2+C18:3)/(C17). 

2.2.8- Construiu-se a curva de calibração, traçando a razão anterior no eixo dos y em função 

das quantidades pesadas de azeite, em miligramas, no eixo dos x. 

2.2.9- Para cada cromatograma, determinou-se a razão das áreas dos picos 

(C18:0+C18:1+C18:2+C18:3)/(C16:0+C16:1). Calculou-se a média global e registou-se. 

 

2.3- Determinação do azeite absorvido pelos provetes 
 

2.3.1- Injectou-se no cromatógrafo gasoso 0,4 µl da fase superior de cada um dos tubos de 

ensaio com os ésteres metílicos dos ácidos gordos, correspondentes às primeiras e segundas 

6 horas de extracção (descritos no ponto 1 de 3.3.1.4.6.5). Injectou-se, em duplicado para a 

primeira extracção e somente uma vez para a segunda extracção. 

2.3.2- Para cada cromatograma, obtiveram-se as áreas dos picos dos ésteres metílicos do 

azeite e do pico do padrão interno usando os mesmos picos e método usados na construção do 

gráfico de calibração. 
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2.3.3- A partir do traçado de cada cromatograma, somaram-se as áreas dos picos associadas 

aos ésteres metílicos C16 e C18 (C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C18:2, C18:3). 

2.3.4- Obteve-se a área do pico associada ao éster metílico C17 (padrão interno). 

2.3.5- Calculou-se a razão das áreas dos picos 

(C16:0+C16:1+C18:0+C18:1+C18:2+C18:3)/(C17). 

2.3.6- Calculou-se a quantidade de azeite extraído dos provetes, por interpolação no gráfico de 

calibração. 

2.3.7- Para cada cromatograma das primeiras 6 horas de extracção, determinou-se a razão 

das áreas dos picos (C18:0+C18:1+C18:2+C18:3)/(C16:0+C16:1). Calculou-se a média dos 

valores encontrados e comparou-se com o valor médio encontrado para a mesma razão calculada 

aquando da construção da curva de calibração. Se a diferença entre os valores das duas razões 

for superior a 25 %, deve-se estabelecer se a diferença é aceitável, isto porque, uma mudança na 

razão C18/C16 para as amostras de azeite extraído comparada com a mesma razão para o azeite 

usado para o gráfico de calibração indica que ocorreram algumas reacções ou fraccionamentos do 

azeite ou durante o período de ensaio ou durante a extracção de azeite dos provetes e tais 

mudanças terão um efeito desfavorável no resultado da migração global [25,34,38,39]. 

 
3.3.2- Métodos de Cálculo dos Valores de Migração Global 
 
3.3.2.1- Método de Cálculo dos Valores de Migração Global para os Ensaios Realizados em 

Simuladores Aquosos 

 
Para os ensaios realizados neste trabalho, a migração global é expressa em miligramas de 

resíduo por decímetro quadrado de superfície de amostra que se destina a entrar em contacto com 

os géneros alimentícios, calculada para cada provete de ensaio, utilizando a equação seguinte: 

 

                              
( ) 2

/
1000

dmmg
S

mm
M ba ×−

=                                                                             (1) 

 

onde: 

 

M é a migração global no simulador, em miligramas por decímetro quadrado de superfície 

de amostra destinada a entrar em contacto com os géneros alimentícios; 

ma é a massa do resíduo deixado pelo simulador que contactou com o provete de ensaio, 

após evaporação do simulador, em gramas; 

mb é a massa do resíduo deixado pelo simulador que não esteve em contacto com a 

amostra, em gramas; 

S é a área superficial do provete de ensaio destinada a entrar em contacto com os géneros 

alimentícios, em decímetro quadrado. 

  

O resultado é calculado para cada provete de ensaio, com a proximidade de 0,1 mg/dm2 e a 

média dos resultados de ensaio individuais com uma proximidade de 0,1 mg/dm2. 
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3.3.2.2- Método de Cálculo dos Valores de Migração Global para o Ensaio no Simulador 

Azeite 

 
A migração global é expressa em miligramas perdidas por decímetro quadrado de superfície 

da amostra destinada a entrar em contacto com os géneros alimentícios, calculada para cada 

provete de ensaio, usando a equação seguinte: 

 

                
[ ] 2

/
1000)(

dmmg
S

mmm
M cba ×−−

=                                                              (2) 

 

onde: 

 

M é a migração global em azeite, em miligramas por decímetro quadrado da área da 

superfície da amostra que é destinada a entrar em contacto com os géneros 

alimentícios; 

ma é a massa inicial do provete, antes de contactar com o azeite, em gramas; 

mb é a massa do provete após contactar com o azeite, em gramas; 

mc é a massa de azeite absorvida pelo provete, determinada por cromatografia gasosa, em 

gramas; 

S é a área da superfície do provete em contacto com o simulador dos géneros 

alimentícios, em decímetros quadrados. No caso da célula “Standard” esta área é de 

2,5 dm2. 

 

Calcular o resultado para cada provete de ensaio, com a proximidade de 0,1 mg/dm2 e a média 

dos resultados de ensaio individuais até uma proximidade de 0,1 mg/dm2. 

 

3.3.3- Determinação de Erros e Incertezas de Medição 

 
Qualquer medida experimental está sujeita a erro, o qual é impossível eliminar totalmente. No 

entanto, é vantajoso o conhecimento do seu valor e das suas causas, de modo a saber-se qual a 

verdadeira informação que o resultado obtido fornece bem como a poder controlar-se o erro 

escolhendo condições experimentais que conduzem a erros não superiores a um valor aceitável 

[40]. 

A incerteza da medição é um parâmetro associado ao resultado, que caracteriza a dispersão 

dos valores que podem com razoabilidade ser atribuídos ao mensurando [41]. 

 

3.3.3.1- Erros Aleatórios 
 
Os erros indeterminados ou aleatórios são erros devidos a variações, ao acaso, de causas não 

conhecidas exactamente, as quais são, em geral, irregulares e pequenas. Possíveis causas 

poderão ser ligeiras alterações de variáveis não controladas pelo operador, por exemplo, a 
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temperatura, a humidade, a iluminação, a pureza dos reagentes, velocidade de aquecimento ou 

arrefecimento, entre outros [40]. 

Estes efeitos aleatórios dão origem a variações em observações repetidas do mensurando. O 

erro aleatório de um resultado analítico não pode ser alvo de compensação, mas pode geralmente 

ser reduzido aumentando o número de observações [42]. 

Dada a sua natureza aleatória, é frequentemente possível estabelecer um modelo matemático 

da distribuição estatística destes erros [40]. 

Estes erros afectam a precisão [43]. 

Assim, foi calculado o desvio padrão, s, para cada um dos ensaios deste trabalho realizados 

em simuladores aquosos, através da equação seguinte [40]: 

 

2/1
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                                                                                                               (3) 

 

onde n são o número de graus de liberdade. Os valores xi são os valores para os quais se 

pretende calcular o erro. 

O melhor intervalo de confiança que se consegue obter com n medições, é o seguinte [43]: 

                 
n

s
tx nm ×± −

95,0

1                                                                                                      (4) 

onde xm é o valor médio das n medições, 95,0

1−nt  é o valor t de student a um nível de confiança de 

95% usando n-1 graus de liberdade, s é o desvio padrão calculado pela equação (3) e n é o 

número de graus de liberdade. 

 

3.3.3.2- Erros Sistemáticos 
 

Os erros sistemáticos são devidos a factores sujeitos a certas leis cujo conhecimento permitirá, 

pelo menos em princípio, determiná-los e assim utilizá-los como correcções aos resultados das 

medidas. Podem ser constantes ou variáveis, variando de uma forma previsível. São exemplos 

deste tipo de erros os erros instrumentais, os erros devidos à presença de impurezas, erros de 

operação, erros pessoais e erros de método [40]. 

São independentes do número de medições feitas e, portanto, não podem ser reduzidos 

através do aumento do número de análises executadas nas mesmas condições [42]. 

Para o cálculo dos erros sistemáticos, através da propagação de erros, podemos dizer que 

para a adição algébrica, têm-se as seguintes equações [40]: 

 

                     nxxxy +++= ...21                                                                                            (5) 
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Para a multiplicação e divisão têm-se as equações seguintes [40]: 
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Apenas para o ensaio no simulador azeite, usam-se fórmulas que se mostram de seguida. 

A variância amostral, S2, é dada pela seguinte fórmula [44]: 
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onde a é o declive da recta de calibração, N é o número de réplicas, n é o número de pontos 

experimentais, y0 são os diferentes valores da razão (C16+C18)/C17, x são os diferentes valores 

de mc e y  é a média dos diferentes valores da razão (C16+C18)/C17. 2

/ xyS  é dada pela seguinte 

equação: 
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onde est

iy  são os valores de y estimados pela recta de calibração, correspondentes a cada uma 

das massas pesadas de azeite. 

 

3.3.3.3- Cálculo das Incertezas de Medição 
 

A incerteza é um parâmetro associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a 

dispersão dos valores que podem com razoabilidade ser atribuídos ao mensurando [42]. 

Em algumas aplicações comerciais, industriais ou regulamentadoras, e quando a saúde e a 

segurança estão em questão, é muitas vezes necessário dar uma medida de incerteza, que defina 

um intervalo em torno do resultado de medição com o qual se espera abranger uma extensa 

fracção da distribuição de valores que poderiam ser razoavelmente atribuídos ao mensurando. A 

esta incerteza chama-se incerteza expandida [45]. 

A incerteza expandida U dá um intervalo dentro do qual se crê encontrar-se o valor do 

mensurando, com um maior grau de confiança [42]. 

Na tabela 2, encontra-se uma síntese do procedimento de cálculo das incertezas de medição 

para os casos específicos dos ensaios realizados neste trabalho. 
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Tabela 2- Resumo do procedimento de cálculo das incertezas de medição para os casos específicos dos 

ensaios realizados neste trabalho [41]. 

Especificação do Mensurando Migração Global (M) 

Ensaios realizados nos 

simuladores aquosos 
ma, mb, S  (equação (1)) 

Identificação das Fontes de Incerteza 

(Xi) Ensaio realizado no 

simulador azeite 
ma, mb, mc, S  (equação (2)) 

Tipo de Incerteza para cada Fonte de 

Incerteza 
Tipo B 

Tipo de Distribuição para cada Fonte 

de Incerteza 
Rectangular 

Valor de Entrada ± a 

Variância para cada Fonte de Incerteza 

(ν) 
ν = a2/3 

Incerteza Padrão para cada Fonte de 

Incerteza (u) 
υ=u  

Nº Graus de Liberdade para cada 

Fonte de Incerteza (NL) 
Distribuição Rectangular => NL= 50 

Ensaios 

realizados nos 

simuladores 

aquosos 

 Y é o mensurando e Xi 

os vários parâmetros 

da equação (1) 
Coeficiente de Sensibilidade para 

cada Fonte de Incerteza (Ci) 
Ci = 

iX

Y

∂

∂
 

Ensaio 

realizado no 

simulador 

azeite 

Y é o mensurando e Xi 

os vários parâmetros 

da equação (2) 

Incerteza Padrão Combinada do 

Mensurando (uc) 
uc = ( )∑ ×

i

ii vC
2                               

Número de Graus de Liberdade 

Efectivo do Mensurando (Vef ) 

Vef = 
( )

∑
×

i i

ii

c

NL

uC

u
4

4

                                  

Factor de Expansão (k) 
Através da folha de cálculo “Excel”, introduzindo 

a função estatística =INVT(0,0455;Vef) 

Incerteza Expandida (U) U = kuc ×  

 

 

 

 

 

 

 



 69 

3.4- Resultados Experimentais e Discussão 
 

3.4.1- Resultados Experimentais, Cálculos e Tratamento dos Resultados 
 
Os resultados experimentais obtidos em cada um dos ensaios são mostrados de seguida, bem 

como os cálculos efectuados e o tratamento dos resultados. 

 

3.4.1.1- Resultados Experimentais e Cálculos para os Ensaios com os Simuladores Aquosos 
 

Os resultados experimentais obtidos para cada um dos ensaios realizados em simuladores 

aquosos encontram-se nas tabelas seguintes. 

 
3.4.1.1.1- Determinação da Massa do Resíduo de cada Cápsula em cada Ensaio 
 

As massas do resíduos deixados em cada uma das cápsulas em cada um dos ensaios 

encontram-se na tabela 3. 

 
Tabela 3-  Massa de cada cápsula, em gramas, massa de cada cápsula com o resíduo proveniente dos provetes de 

ensaio que estiveram em contacto com o simulador ou proveniente apenas do simulador (brancos), em gramas, e massa 

de cada resíduo, em gramas. 

 
Cápsula Amostra Massa da cápsula 

(g) 
Massa cápsula + resíduo 

(g) 
Massa do resíduo 

(g) 

4 Provete 3 36,3592 36,3609 0,0017 

5 Provete 2 36,0640 36,0648 0,0008 

7 Branco 1 36,2586 36,2592 0,0006 

8 Branco 2 35,8292 35,8297 0,0005 
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11 Provete 1 38,7788 38,7798 0,0010 

1 Provete 2 36,3117 36,3122 0,0005 

5 Branco 1 36,0639 36,0645 0,0006 

4 Provete 3 36,3591 36,3596 0,0005 

8 Branco 2 35,8292 35,8295 0,0003 
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11 Provete 1 38,7787 38,7794 0,0007 

4 Branco 2 36,3605 36,3605 0,0000 

5 Provete 3 36,0640 36,0642 0,0002 

7 Branco 1 36,2576 36,2581 0,0005 

1 Provete 2 36,3111 36,3113 0,0002 
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11 Provete 1 38,7794 38,7798 0,0004 

1 Provete 1 36,3107 36,3111 0,0004 

5 Provete 3 36,0630 36,0633 0,0003 

4 Provete 2 36,3593 36,3596 0,0003 

8 Branco 2 35,8280 35,8284 0,0004 
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11 Branco 1 38,7785 38,7789 0,0004 
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3.4.1.1.2- Determinação do Valor da Migração Global para cada Ensaio 
 

Na tabela 4, encontram-se os valores de ma, mb e S,  usados no cálculo do valor da migração 

global de cada um dos ensaios, a partir da equação (1), o valor da migração global determinado para 

cada um dos provetes de cada um dos ensaios, o valor médio da migração global para cada um dos 

ensaios e o valor absoluto da diferença entre o valor médio da migração global e o valor da migração 

global de cada provete. 

 
Tabela 4-  Massa do resíduo deixado pelo simulador que contactou com o provete de ensaio, após evaporação do 

simulador, ma, em gramas, massa do resíduo deixado pelo simulador que não esteve em contacto com a amostra, mb, 

em gramas, área superficial do provete de ensaio destinada a entrar em contacto com os géneros alimentícios, S, em 

decímetros quadrados, migração global no simulador, em miligramas por decímetro quadrado de superfície de amostra 

destinada a entrar em contacto com os géneros alimentícios, o valor médio da migração global de cada um dos provetes, 

em miligramas por decímetro quadrado de superfície de amostra destinada a entrar em contacto com os géneros 

alimentícios e valor absoluto da diferença entre o valor médio da migração global e o valor da migração global de cada 

provete. 

 

Amostra ma (g) mb (g) S (dm2) 
Migração 

Global 
(mg/dm2) 

Média da 
Migração 

Global 
(mg/dm2) 

|Migração 
Global - Média|  

(mg/dm2) 

Provete 
1 0,0010 0,00055 1,00 0,5 0,2 

Provete 
2 0,0008 0,00055 1,00 0,2 0,4 
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Provete 
3 0,0017 0,00055 1,00 1,1 

0,6 

0,5 

Provete 
1 0,0007 0,00045 1,8834 0,1 0,1 

Provete 
2 0,0005 0,00045 1,8834 0,0 0,0 
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Provete 
3 0,0005 0,00045 1,8834 0,0 

0,1 

0,0 

Provete 
1 0,0004 0,00025 1,8834 0,1 0,1 

Provete 
2 0,0002 0,00025 1,8834 0,0 0,0 
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Provete 
3 0,0002 0,00025 1,8834 0,0 

0,0 

0,0 

Provete 
1 0,0004 0,0004 5,0 0,0 0,0 

Provete 
2 0,0003 0,0004 5,0 0,0 0,0 
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Provete 
3 0,0003 0,0004 5,0 0,0 

0,0 

0,0 

 

Relativamente à validação dos resultados, é permitida a tolerância analítica de 2 mg/dm2 para 

qualquer simulador aquoso. São necessários, no mínimo, três resultados válidos, isto é, que não 

variem mais do que o valor da tolerância analítica em relação à sua média.  

Assim, pode confirmar-se que os três resultados de todos os ensaios realizados em 

simuladores aquosos são válidos, uma vez que o módulo da diferença entre o valor médio da 

migração global e o valor da migração global de cada provete é inferior a 2 mg/dm2. 
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3.4.1.1.3- Erros Aleatórios e Erros Sistemáticos 
 
Foi calculado o desvio padrão, s, para cada um dos ensaios deste trabalho realizados em 

simuladores aquosos, através da equação (3) onde n são o número de graus de liberdade, que em 

todos os presentes ensaios são 3, uma vez que se efectuou o ensaio em 3 provetes de ensaio 

diferentes. Os valores xi são os valores para os quais se pretende calcular o erro. 

Relativamente aos erros aleatórios, o melhor intervalo de confiança que se consegue obter 

com n medições, é dado por (4), onde xm é o valor médio das n medições, 95,0

1−nt  é o valor t de 

student a um nível de confiança de 95% usando n-1 graus de liberdade, que nos presentes casos 

tem um valor de 303,4
95,0

2 =t , s é o desvio padrão calculado pela equação (3) e n é o número de 

graus de liberdade. 

Em relação aos erros sistemáticos, sabe-se que a incerteza de calibração da balança analítica 

utilizada é de ± 0,2 mg [46] e, através da equação (1), pode observar-se que existem dois 

parâmetros afectados deste erro, ma e mb em todos estes ensaios. Como pela equação (1), se 

observa que o valor da migração global depende de (ma-mb), e como tanto ma como mb resultam 

da diferença entre duas pesagens, então, pelas equações (5) e (6) tem-se que 

mgmm ba 8,04,04,0)( =+≤−∆ . 

Pela equação (1) e pelas equações (7) e (8), têm-se, para o caso específico da migração 

global em simuladores aquosos, as seguintes inequações usadas no cálculo destes erros: 

S
S

M
mm

mm

M
M ba

ba

∆
∂

∂
+−∆

−∂

∂
≤∆ )(

)(
, ou seja, S

S

mm

S
M ba ∆

−
−+≤∆

2

)(
8,0

1
. 

 

Os valores dos erros relativos e sistemáticos para os ensaios realizados em simuladores 

aquosos encontram-se na tabela 5. 

 
Tabela 5- Valores dos erros aleatórios e sistemáticos para os ensaios realizados em simuladores aquosos. 

 Desvio 

Padrão, s  

(mg/dm2) 

Valor de Migração Global 

com Erros Aleatórios 

(mg/dm2) a) 

Valor de Migração Global 

com Erros Sistemáticos 

(mg/dm2) b) 

Ensaio com tabuleiro de 
PP,  imersão total,  

10 dias a 40 ºC 
0,5 (6 ± 12)x10-1  (6 ± 8)x10-1  

Ensaio com caixas de 
PP,  enchimento, 

10 dias a 5 ºC 
0,1 (1 ± 2)x10-1  (1 ± 4)x10-1  

Ensaio com caixas de 
PP,  enchimento, 
 2 horas a 70 ºC 

0,1 (0 ± 2)x10-1  (0 ± 4)x10-1  

Ensaio com sacos de 
LDPE,  saco, 

 10 dias a 5 ºC 
0,01 (0 ± 3)x10-2   (0 ± 2)x10-1  

a) para um nível de confiança de 95%; 

b) contabilizando os erros das pesagens, ma e mb, e da área superficial do provete de ensaio em contacto com o 

simulador dos géneros alimentícios, S. 
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3.4.1.1.4- Determinação das Incertezas de Medição 
 
Para todos estes ensaios realizados em simuladores aquosos, foram determinadas as 

incertezas de medição relativamente às pesagens na balança, ma e mb e à área superficial do 

provete de ensaio em contacto com o simulador dos géneros alimentícios, S. 

 

Tabela 6- Resumo do processo de estimativa da incerteza associada ao resultado das medições para os ensaios realizados 

em simuladores aquosos (vide Tabela 2). 

 
 

Xi 

 (± a) 
ma,mb (mg) [46] 

S (dm2) 

v 

ma,mb (mg2) 

S (dm4) 

u 

ma,mb (mg) 

S (dm2) 

Ci 

ma,mb (dm-2) 

S (mg/dm4) 

uc 

(mg/dm2) 

U  

(mg/dm2)a) 

M ± U 

(mg/dm2) 

ma 
 

0,2  0,013  0,115  1 

mb 0,2 0,013  0,115  -1 

E
ns

ai
o 

co
m

 
ta

bu
le

iro
 d

e 
P

P
,  

im
er

sã
o 

to
ta

l, 
 

10
 d

ia
s 

a 
40

 º
C

 

S 0,0001  3,33x10-9  5,77x10-5  -0,65 

0,16 0,33 (6±3)x10-1 

ma 0,2 0,013  0,115  0,53 

mb 0,2 0,013  0,115  -0,53 

E
ns

ai
o 

co
m

 
ca

ix
as

 d
e 

P
P

,  
en

ch
im

en
to

, 
 1

0 
di

as
 a

 5
 º

C
 

S 0,00157  8,22x10-7  9,07x10-4  -0,033 

0,087 0,18 (1±2)x10-1 

ma 0,2 0,013  0,115  0,53 

mb 0,2 0,013  0,115  -0,53 

E
ns

ai
o 

co
m

 
ca

ix
as

 d
e 

P
P

,  
en

ch
im

en
to

, 
 2

 h
or

as
 a

 7
0 

ºC
 

S 0,00157  8,22x10-7  9,07x10-4  -0,0047 

0,087 0,18 (0±2)x10-1 

ma 0,2 0,013  0,115  0,2 

mb 0,2 0,013  0,115  -0,2 

E
ns

ai
o 

co
m

 
sa

co
s 

de
 L

D
P

E
,  

sa
co

, 
 1

0 
di

as
 a

 5
 º

C
 

S 0,01  3,33x10-5  5,77x10-3  0,0027 

0,033 0,066 (0±7)x10-2 

a) com um nível de confiança de 95%. 

 

 

 

A figura 15, trata das incertezas expandidas e dos limites de conformidade para os quatro 

ensaios de migração global realizados em simuladores aquosos, efectuados neste trabalho, 

concluindo-se que o resultado mais a incerteza expandida se encontram muito abaixo do limite 

permitido por lei, 10 mg/dm2, para todos estes ensaios. 
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Figura 15- Incerteza expandida e limites de conformidade para os quatro ensaios de migração global realizados em 

simuladores aquosos, efectuados neste trabalho: (a)- método de imersão total, 10 dias a 40 ºC; (b)- método de 

enchimento, 10 dias a 5 ºC;  (c)- método de enchimento, 2 horas a 70 ºC; (d)- método do saco, 10 dias a 5 ºC. 

 
 
3.4.1.2- Resultados Experimentais e Cálculos para o Ensaio no Simulador Azeite  

 
Os resultados experimentais para o ensaio de 10 dias a 20 ºC no simulador azeite por célula 

encontram-se de seguida. 

 

3.4.1.2.1- Elaboração da Curva de Calibração 
 
Através da técnica de cromatografia gasosa, por injecção no cromatógrafo gasoso de 

diferentes amostras de ésteres metílicos dos ácidos gordos, obtiveram-se os respectivos 

cromatogramas. 

O cromatograma apresentado de seguida (vide Figura 16), como exemplo, foi obtido numa das 

injecções de ésteres metílicos dos ácidos gordos no cromatógrafo gasoso, correspondente a uma 

quantidade pesada de 107,5 mg de azeite para a elaboração da curva de calibração. 
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Figura 16- Cromatograma correspondente a uma das injecções de ésteres metílicos dos ácidos gordos no 

cromatógrafo gasoso, correspondente a uma quantidade pesada de 107,5 mg de azeite, para a elaboração da 

curva de calibração.  

 

O cromatógrafo gasoso utilizado neste trabalho, encontrava-se ligado a um integrador 

(computador com o software HP GC Chemstation adequado para fazer a análise dos 

cromatogramas digitalizados). Os valores assim obtidos são bastante mais precisos do que se as 

áreas dos picos cromatográficos tivessem de ser determinadas por métodos manuais. 

Os valores médios das áreas dos picos cromatográficos de interesse, C16:0, C16:1, C17:0, 

C18:0, C18:1, C18:2 e C18:3, correspondentes aos cromatogramas das injecções de estéres 

metílicos dos ácidos gordos no cromatógrafo gasoso, correspondentes a cada uma das cinco 

quantidades de padrões de referência de azeite pesadas, para a elaboração da curva de 

calibração, encontram-se na tabela 7. 
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Tabela 7-  Médias das áreas, em percentagem, de cada um dos picos cromatográficos C16:0, C16:1, C17:0, C18:0, 

C18:1, C18:2 e C18:3 de cada um dos cromatogramas obtidos das injecções de estéres metílicos dos ácidos gordos 

no cromatógrafo gasoso, correspondentes a cada uma das cinco quantidades de padrões de referência de azeite 

pesadas, para a elaboração da curva de calibração. Foram efectuadas 2 injecções de ésteres metílicos dos ácidos 

gordos para cada quantidade de azeite pesada. 

Área dos picos 
(%) C16:0 C16:1 C17:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 

39,9 mg de 
Azeite 8,80 0,89 34,49 1,83 44,46 7,07 0,40 

59,9 mg de 
Azeite 9,81 0,99 24,93 2,17 51,96 8,21 0,45 

79,6 mg de 
Azeite 10,59 1,09 20,10 2,29 55,05 8,75 0,49 

107,5 mg de 
Azeite 11,33 1,16 16,19 2,39 57,44 9,16 0,52 

128,8 mg de 
Azeite 11,42 1,16 13,57 2,50 57,83 9,53 0,54 

 

 

Para cada uma das cinco quantidades de padrões de referência de azeite pesadas foi 

determinada a razão das áreas dos picos (C16:0+C16:1+C18:0+C18:1+C18:2+C18:3)/C17:0. Os 

valores obtidos encontram-se na tabela 8. 

 

 

 

Tabela 8-  Razão das áreas dos picos (C16+C18)/C17 correspondente a cada 

uma das cinco quantidades de padrões de referência de azeite pesadas.  

Razão (C16+C18)/C17 Massas de azeite pesadas (mg) 

1,84 39,9 

2,95 59,9 

3,89 79,6 

5,06 107,5 

6,11 128,8 

 

 

 

Com base nos valores da tabela 8, foi elaborada a curva de calibração para o azeite, 

representando a razão das áreas dos picos (C16+C18)/C17 em função das quantidades pesadas 

de azeite, em miligramas. Esta curva de calibração encontra-se representada de seguida (vide 

Figura 17). 
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Curva de Calibração

y = 0,0472x + 0,0507

R2 = 0,9978
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Figura 17- Curva de calibração para o azeite, representando a razão das áreas dos picos (C16+C18)/C17 em 

função das quantidades pesadas de azeite, em miligramas.  

 

 Os valores estatísticos relativos à regressão linear da curva de calibração, obtidos na 

ferramenta “Data Analysis” do “Excel”, apresentam-se na tabela 9. 

 

Tabela 9- Valores estatísticos relativos à regressão linear da curva de calibração da figura 17. 

SUMÁRIO DOS RESULTADOS       

       

Estatística de regressão      

R múltiplo 0,99888162      

Quadrado de R 0,99776449      

Quadrado de R ajustado 0,99701932      

Erro-padrão 0,092057459      

Observações 5      

       

ANOVA       

  
gl SQ MQ F F de 

significância  

Regressão 1 11,34724988 11,34724988 1338,975553 4,48896E-05  

Residual 3 0,025423728 0,008474576    

Total 4 11,37267361     

       

  Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior 

Interceptar 0,050747766 0,114802444 0,4420443 0,688382279 -0,314605192 0,416100724 

Variável X 1 0,047166741 0,00128899 36,59201488 4,48896E-05 0,043064596 0,051268886 
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Pela figura 17 e a partir da tabela 9, pode determinar-se que a recta de regressão linear da 

curva de calibração para o azeite é y= (0,0472 ± 0,0041).x +(0,0507 ± 0,365), ou seja, 

y= (47 ± 4)x10-3 .x + (1± 4)x10-1, considerando n-2 graus de liberdade e com uma significância de 

95%, o que equivale a um valor de tstudent de 3,182. 

 

Para cada uma das cinco quantidades de padrões de referência de azeite pesadas foi 

determinada a razão das áreas dos picos (C18:0+C18:1+C18:2+C18:3)/(C16:0+C16:1). Os valores 

obtidos encontram-se na tabela 10, assim como a média global desta mesma razão. 

 

 

Tabela 10-  Razão das áreas dos picos C18/C16 correspondente a cada uma das cinco quantidades de padrões de 

referência de azeite pesadas e a média global das razões C18/C16. 

Massas de azeite pesadas (mg) Razão C18/C16 Média Global da Razão C18/C16 

39,9 5,55 

59,9 5,81 

79,6 5,70 

107,5 5,57 

128,8 5,59 

5,64 

 
 

 

3.4.1.2.2- Determinação do Azeite Absorvido pelos Provetes 
 

Os valores médios das áreas dos picos cromatográficos de interesse, C16:0, C16:1, C17:0, 

C18:0, C18:1, C18:2 e C18:3, correspondentes aos cromatogramas das injecções de estéres 

metílicos dos ácidos gordos no cromatógrafo gasoso, relativos às primeira e segunda extracções 

de azeite de cada um dos quatro provetes de ensaio, encontram-se na tabela 11. 
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Tabela 11-  Médias das áreas, em percentagem, de cada um dos picos cromatográficos C16:0, C16:1, C17:0, 

C18:0, C18:1, C18:2 e C18:3 de cada um dos cromatogramas obtidos das injecções de estéres metílicos dos ácidos 

gordos no cromatógrafo gasoso, correspondentes às primeira e segunda extracções de azeite de cada um dos 

quatro provetes de ensaio. Para a 1ª extracção foram efectuadas 2 injecções de ésteres metílicos dos ácidos gordos 

para os provetes 1, 2 e 4 e 3 injecções para o provete 3. Para a 2ª extracção, apenas foi efectuada uma injecção de 

ésteres metílicos dos ácidos gordos por cada provete de ensaio. 

 Área dos 
picos (%) C16:0 C16:1 C17:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 

Provete 1 10,09 1,12 18,89 2,02 50,99 8,81 0,52 

Provete 2 10,53 1,15 18,35 2,12 52,70 9,37 0,56 

Provete 3 9,80 1,09 24,90 1,86 46,17 7,66 0,40 

1ª
 e

xt
ra

cç
ão

 

Provete 4 11,78 1,20 20,08 2,13 48,34 6,19 0,31 

Provete 1 0,60 0,07 90,58 0,19 1,95 0,43 0,00 

Provete 2 0,46 0,00 88,52 0,00 1,30 0,00 0,00 

Provete 3 0,55 0,05 93,37 0,15 1,98 0,41 0,00 

2ª
 e

xt
ra

cç
ão

 

Provete 4 0,45 0,03 93,79 0,19 1,19 0,23 0,00 

 

Para cada um dos quatro provetes de ensaio, para as primeira e segunda extracções, foi 

determinada a razão das áreas dos picos (C16:0+C16:1+C18:0+C18:1+C18:2+C18:3)/C17:0. Por 

interpolação no gráfico de calibração (vide Figura 17), foram obtidas as massas de azeite extraídas 

durante a primeira e a segunda extracções de azeite dos provetes de ensaio. Os valores obtidos 

encontram-se na tabela 12. 

 

Tabela 12-  Para as primeira e segunda extracções, a razão das áreas dos picos (C16+C18)/C17 correspondentes a 

cada um dos quatro provetes de ensaio e respectiva quantidade de azeite extraída, em miligramas. 

 Amostra Razão (C16+C18)/C17 Massa de Azeite Extraída (mg) 

Provete 1 3,89 81,41 

Provete 2 4,17 87,17 

Provete 3 2,69 55,92 

1ª
 e

xt
ra

cç
ão

 

Provete 4 3,48 72,74 

Provete 1 0,036 0,00 

Provete 2 0,020 0,00 

Provete 3 0,034 0,00 

2ª
 e

xt
ra

cç
ão

 

Provete 4 0,022 0,00 
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Relativamente à primeira extracção, para cada um dos quatro provetes de ensaio foi 

determinada a razão das áreas dos picos (C18:0+C18:1+C18:2+C18:3)/(C16:0+C16:1). Os valores 

obtidos encontram-se na tabela 13, assim como a média global desta mesma razão. Esta média é 

comparada com o valor médio encontrado para a mesma razão calculada aquando da construção 

da curva de calibração. Se a diferença entre os valores das duas razões for significativa pode 

indicar que ocorreram algumas reacções ou fraccionamentos do azeite ou durante o período de 

ensaio ou durante a extracção de azeite dos provetes e tais mudanças terão um efeito 

desfavorável no resultado da migração global. 

 

Tabela 13-  Razão das áreas dos picos C18/C16 correspondente a cada um dos quatro provetes de ensaio, para a 

primeira extracção, e a média global das razões C18/C16. 

Amostra Razão C18/C16 Média Global da Razão C18/C16 

Provete 1 5,56 

Provete 2 5,55 

Provete 3 5,15 

Provete 4 4,39 

5,16 

 

 

3.4.1.2.3- Determinação do Valor da Migração Global do Ensaio no Simulador Azeite 
 

Na tabela 14, encontram-se os valores usados no cálculo da migração global a partir da 

equação (2), ma, mb, mc e S, o valor da migração global determinado para cada um dos provetes, o 

valor médio da migração global para o ensaio e o valor absoluto da diferença entre o valor médio 

da migração global, o valor da migração global de cada provete de ensaio e o valor da migração 

global corrigido. 

 

Tabela 14-  Massa inicial do provete, antes de contactar com o azeite, ma, em gramas, massa do provete após 

contactar com o azeite, mb, em gramas, massa de azeite absorvida pelo provete, mc, em gramas, a área superficial 

do provete de ensaio destinada a entrar em contacto com os géneros alimentícios, S, em decímetros quadrados, o 

valor da migração global em azeite, em miligramas por decímetro quadrado de superfície de amostra destinada a 

entrar em contacto com os géneros alimentícios, o valor médio da migração global, o valor absoluto da diferença 

entre o valor médio da migração global e o valor da migração global de cada provete e o valor de migração global 

corrigido. 

Amostra ma (g) mb (g) mc (g) S (dm2) 
Migração 

Global 
(mg/dm2) 

Média da 
Migração 

Global 
(mg/dm2) 

|Migração 
Global - 
Média|  

(mg/dm2) 

Valor da 
Migração 

Global 
Corrigido 
(mg/dm2) 

Provete 1 0,4757 0,4435 0,0814 2,5 45,4 2,5 

Provete 2 0,4567 0,4311 0,0872 2,5 45,1 2,2 

Provete 3 0,4541 0,4086 0,0559 2,5 40,6 2,4 

Provete 4 0,4458 0,4170 0,0727 2,5 40,6 

42,9 

2,3 

14,3 
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Relativamente à validação dos resultados, é permitida a tolerância analítica de 3 mg/dm2 para 

o azeite. São necessários, no mínimo, três resultados válidos, isto é, que não variem mais do que 

o valor da tolerância analítica em relação à sua média.  

Assim, pode confirmar-se que os quatro resultados são válidos, uma vez que o módulo da 

diferença entre o valor médio da migração global e o valor da migração global de cada provete é 

inferior a 3 mg/dm2. 

No entanto, segundo o Decreto-Lei nº 4/2003, de 10 de Janeiro, o resultado dos ensaios de 

migração deve ser dividido pelo chamado “coeficiente de redução” que tem em consideração, de 

modo convencional, o mais elevado poder de extracção do simulador de alimentos gordos em 

relação a determinados tipos de géneros alimentícios. De acordo com este diploma, e uma vez que 

está a ser simulado o queijo em fatias ou cortado em partes, tem de se dividir o valor da migração 

global por 3, por este se tratar do “coeficiente de redução” para o alimento simulado. Assim, 

obtém-se um valor de migração global corrigido de 14,3 mg/dm2 para este ensaio. 

 

3.4.1.2.4- Erros Aleatórios e Erros Sistemáticos 
 
Foi calculado o desvio padrão, s, para este ensaio, através da equação (3), onde n são o 

número de graus de liberdade, que no presente caso são 4, uma vez que se efectuou o ensaio em 

4 provetes de ensaio diferentes.  

Relativamente aos erros aleatórios, o melhor intervalo de confiança que se consegue obter 

com n medições, é dado por (4), onde xm é o valor médio das n medições, 95,0

1−nt  é o valor t de 

student a um nível de confiança de 95% usando n-1 graus de liberdade, que no presente caso tem 

um valor de 182,3
95,0

3 =t , s é o desvio padrão calculado pela equação (3) e n é o número de 

graus de liberdade. 

Quanto aos erros sistemáticos, sabe-se que a incerteza de calibração da balança analítica 

utilizada é de ± 0,2 mg [46] e, através da equação (2), pode observar-se que existem dois 

parâmetros afectados destes erros, ma e mb.  

Sabe-se também que os valores da massa de azeite absorvida pelo provete, mc, que foram 

determinados por interpolação da curva de calibração, têm um erro associado. Para o cálculo 

destes erros, é necessário calcular a variância amostral através da equação (9). 

 

Por último, para o cálculo deste erro, multiplicou-se a raiz quadrada de cada um dos valores da 

variância amostral pelo valor t de student 303,4
95,0

2 =t  a um nível de confiança de 95% usando 

n-2 graus de liberdade. 

O valor do erro associado a mc para este ensaio é de =∆ cm  6,921 mg. 

Pelas equações (5) e (6) tem-se que: 

[ ] mgmmm cba 721,7921,64,04,0)(( =++≤−−∆ . 
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Pela equação (2) e pelas equações (7) e (8), têm-se, para o caso específico da migração 

global no simulador azeite, as seguintes inequações usadas no cálculo destes erros: 

[ ]
[ ] S

S

M
mmm

mmm

M
M cba

cba

∆
∂

∂
+−−∆

−−∂

∂
≤∆ )(

)(
, ou seja, 

[ ]
S

S

mmm

S
M cba ∆

−−
−+≤∆

2

)(
721,7

1
 

 

Os valores dos erros relativos e sistemáticos para o ensaio no simulador azeite encontram-se 

na tabela 15. 

 

Tabela 15- Valores dos erros aleatórios e sistemáticos para o ensaio no simulador azeite. 

Desvio Padrão, s  

(mg/dm2) 

Valor de Migração Global com 

Erros Aleatórios (mg/dm2) a) 

Valor de Migração Global com Erros 

Sistemáticos (mg/dm2) b) 

2,7 14 ± 1  14 ± 3  

a) para um nível de confiança de 95%; 

b) contabilizando os erros das pesagens, ma e mb, da massa de azeite absorvida pelo provete, mc, e da área 

superficial do provete de ensaio em contacto com o simulador dos géneros alimentícios, S. 

 

3.4.1.2.5- Determinação das Incertezas de Medição 
 

Para este ensaio foram determinadas as incertezas de medição relativamente às pesagens na 

balança, ma e mb, relativamente à determinação da massa de azeite extraída dos provetes por 

cromatografia gasosa, mc, e à área superficial do provete de ensaio em contacto com o simulador 

dos géneros alimentícios, S. 

 

Tabela 16- Resumo do processo de estimativa da incerteza associada ao resultado das medições para o ensaio realizado no 

simulador azeite (vide Tabela 2). 

 

Xi 

 (± a) 
ma,mb,mc 

(mg) [46] 

S (dm2) 

v 

ma,mb, mc (mg2) 

S (dm4) 

u 

ma,mb, mc (mg) 

S (dm2) 

Ci 

ma,mb , mc (dm-2) 

S (mg/dm4) 

uc 

(mg/dm2) 

U  

(mg/dm2)a) 

M ± U 

(mg/dm2) 

ma 0,2 0,013 0,115 0,4 

mb 0,2 0,013 0,115 -0,4 

mc 6,921 15,97 4,00 0,4 

S 7,85x10-5 2,06x10-9 4,53x10-5 -17,168 

1,60 3,3 14 ± 3  

a) com um nível de confiança de 95%. 
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A figura 18, trata da incerteza expandida e dos limites de conformidade para o presente ensaio 

de migração global no simulador azeite, efectuado neste trabalho, concluindo-se que o resultado 

se encontra acima do limite permitido por lei já contando com a tolerância analítica, ou seja, 

13 mg/dm2, e a incerteza expandida também se encontra acima do limite. 

 

 

 
Figura 18- Incerteza expandida e limites de conformidade para o ensaio de migração global no simulador azeite 

por célula, 10 dias a 20 ºC, efectuado neste trabalho.  
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3.4.2- Discussão dos Resultados 
 

Neste trabalho elaboraram-se e documentaram-se os procedimentos experimentais utilizados, 

como já foi referido. Estes procedimentos ainda não estavam documentados no LCE. Destinam-se 

a serem integrados no sistema de gestão da qualidade do LCE com vista a um último fim que é a 

acreditação destes métodos (vide 2). Um exemplo de um dos métodos elaborados e 

documentados encontra-se em anexo (vide Anexo II). 

Os métodos de ensaio elaborados neste trabalho tiveram como base as normas EN 1186 mas 

não as seguiram integralmente, ou seja, sofreram rearranjos e adaptações. Tratam-se, portanto, de 

métodos de ensaio baseados em normas e não de métodos de ensaio que estejam integralmente 

de acordo com normas. Assim, e segundo a instrução de trabalho para elaboração de 

procedimentos de ensaio do INSA, INSA-IT02 [47], para os ensaios baseados em métodos de 

ensaio que resultam da modificação de normas, é necessária a elaboração de procedimentos de 

ensaio, documentando as alterações introduzidas. Por outro lado, também é um dos requisitos da 

norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 que os laboratórios possuam e utilizem procedimentos de 

ensaio adequados aos ensaios que realizam, como já foi referido. No caso do presente trabalho, 

os procedimentos de ensaio começaram por ser elaborados de acordo com as normas EN 1186 

correspondentes a cada um dos ensaios. Durante o trabalho laboratorial desta segunda parte do 

trabalho, foram sendo optimizados de forma a adaptarem-se ao procedimento experimental 

usualmente realizado para estes ensaios no LCE. O pessoal do LCE foi explicando como 

costumam realizar os ensaios e, assim, foram sendo alterados os procedimentos de ensaio 

anteriormente elaborados, de acordo com os métodos e procedimentos já usuais no laboratório e 

que diferem da norma, em determinados aspectos. É o caso de certos pormenores que não estão 

explícitos na norma mas que são úteis ao operador que efectua os ensaios. Outro exemplo, é o 

caso de alguns ensaios necessitarem de certos materiais ou equipamentos referidos nas normas 

mas que não existem no LCE. Então os procedimentos tiveram de ser alterados de forma a que 

esses ensaios pudessem ser realizados de uma maneira alternativa mas igualmente adequada. 

Um dos ensaios onde isto aconteceu com mais evidência foi o ensaio realizado pelo método do 

saco, uma vez que no LCE não existiam suportes apropriados para colocar os sacos durante o 

período de ensaio e tiveram de ser colocados noutro tipo de suporte e nem se puderam ensaiar 

com sacos “standard” uma vez que a máquina seladora de sacos não os sela bem e depois o 

simulador acaba por verter, tendo-se realizado o ensaio com sacos já comprados. Todas estas 

modificações foram alteradas nos procedimentos. Noutros ensaios, como por exemplo, no caso do 

ensaio realizado no simulador azeite por célula, não foram utilizados todos os mesmos reagentes 

nem os volumes de reagentes usados que os mencionados na norma e nem muitas partes do 

procedimento foram iguais. Muitas partes foram realizadas experimentalmente e alteradas nos 

procedimentos elaborados de acordo com os métodos que o pessoal do LCE normalmente 

executa e de acordo também com o Regulamento (CE) nº 796/2002 da Comissão [39]. No fundo, a 

optimização dos procedimentos consistiu numa adaptação aos métodos utilizados pelo LCE mas 

que ainda não tinham sido documentados, e são necessários para o laboratório poder pedir a 

acreditação, bem como irão melhorar as condições de trabalho do pessoal do LCE e do novo 
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pessoal que no futuro poderá trabalhar ou estagiar no LCE. Os procedimentos elaborados são de 

qualidade adequada para os ensaios efectuados uma vez que se baseiam nas normas EN 1186 e 

estão adaptados ao modo como têm sido realizados ao longo dos anos por pessoas com 

experiência. 

Em relação ao ensaio de migração global realizado pelo método de imersão total durante 

10 dias a 40 ºC, usando como simulador a água destilada, obteve-se um valor de migração global 

de M= 0,6 mg/dm2 de superfície de amostra destinada a entrar em contacto com os géneros 

alimentícios (vide Tabela 4), sendo este valor a média de três determinações de provetes de 

ensaio separados, sendo os três resultados válidos. Este valor de migração global obtido é muito 

baixo pois é bastante inferior ao limite máximo permitido por lei que é de 10 mg/dm2. Assim, pode 

concluir-se que o material plástico utilizado neste ensaio, o tabuleiro de PP, é adequado para a 

utilização para a qual foi testado, ou seja, contactar com alimentos cozinhados com pH superior a 

4,5. 

Quanto aos dois ensaios de migração global efectuados pelo método do enchimento, usando 

como simulador dos géneros alimentícios o ácido acético a 3 % (m/v), determinou-se um valor de 

migração global de M= 0,1 mg/dm2 para o ensaio de 10 dias a 5 ºC e um valor de migração global 

de M= 0,0 mg/dm2 de superfície de amostra destinada a entrar em contacto com os géneros 

alimentícios, para o ensaio de 2 horas a 70 ºC (vide Tabela 4). Os valores de migração global 

determinados são a média de três determinações de provetes de ensaio separados, para cada 

ensaio, sendo os três resultados válidos em ambos os ensaios. Ambos os valores são 

extremamente baixos, uma vez que são muito inferiores ao máximo permitido por lei, bem como 

são praticamente nulos. É de referir que o valor de 0,0 mg/dm2 não é totalmente nulo, uma vez que 

se encontra arredondado às décimas. Comprova-se, assim, que as caixas de PP testadas neste 

ensaio, são bastante adequadas para o fim para o qual foram ensaiadas que é contactar com 

alimentos como sopas ou caldos preparados, líquidos ou pastosos, com pH inferior ou igual a 4,5. 

No ensaio de migração global realizado pelo método do saco durante 10 dias à temperatura  

de 5 ºC, usando como simulador dos géneros alimentícios a água destilada, obteve-se resultado 

para o valor de migração global de M= 0,0 mg/dm2 de superfície de amostra destinada a entrar em 

contacto com os géneros alimentícios (vide Tabela 4), sendo este valor a média de três 

determinações de provetes de ensaio separados, sendo os três resultados válidos. Este valor de 

migração global obtido é também muito baixo pois é bastante inferior ao limite máximo permitido 

por lei e praticamente nulo, não o sendo totalmente pois encontra-se arredondado às décimas. 

Conclui-se, portanto, que os materiais plásticos testados neste ensaio, os sacos de plástico de 

LDPE, são adequados para a utilização para a qual foram ensaiados, ou seja, contactar com carne 

refrigerada. 

Nestes ensaios, efectuaram-se ensaios em branco pois estes servem para eliminar alguns 

erros sistemáticos que decorrem ao longo do trabalho experimental e que se produzem sempre no 

mesmo sentido. No presente caso, o simulador que não esteve em contacto com o material 

plástico (ensaio em branco) deixa sempre algum resíduo após evaporação e essa quantidade de 

resíduo que não provém do material plástico mas que é sempre deixada na cápsula após a 
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evaporação do simulador é anulada pela utilização dos ensaios em branco, o que anula este erro 

no resultado determinado para o valor da migração global. 

Foram contabilizados outros erros destes ensaios, como os erros aleatórios e os erros 

sistemáticos para o caso dos erros nas pesagens e da área de superfície do provete em contacto 

com o simulador. Para o ensaio de imersão total 10 dias a 40 ºC e em relação aos erros aleatórios, 

obteve-se um intervalo de confiança de M= (6 ± 12)x10-1 mg/dm2 para o valor de migração global, 

para um nível de confiança de 95%, enquanto que em relação aos erros sistemáticos, o valor de 

migração global obtido foi de M= (6 ± 8)x10-1 mg/dm2 (vide Tabela 5). Para o ensaio por 

enchimento, 10 dias a 5 ºC, em relação aos erros aleatórios, obteve-se um intervalo de confiança 

de M= (1 ± 2)x10-1 mg/dm2 para o valor de migração global, para um nível de confiança de 95%, e 

um valor de migração global de M= (1 ± 4)x10-1 mg/dm2, contabilizando os erros sistemáticos (vide 

Tabela 5). Quanto ao ensaio por enchimento, 2 horas a 70 ºC, em relação aos erros aleatórios, 

obteve-se um intervalo de confiança de M= (0 ± 2)x10-1 mg/dm2 para o valor de migração global, 

para um nível de confiança de 95%, e um valor de migração global de M= (0 ± 4)x10-1 mg/dm2, 

contabilizando os erros sistemáticos (vide Tabela 5). Relativamente ao ensaio pelo método do 

saco, em relação aos erros aleatórios, obteve-se um intervalo de confiança de 

M= (0 ± 3)x10-2 mg/dm2 para o valor de migração global, para um nível de confiança de 95%, e um 

valor de migração global de M= (0 ± 2)x10-1 mg/dm2, contabilizando os erros sistemáticos (vide 

Tabela 5).  

Os erros determinados para estes ensaios, quer os aleatórios quer os sistemáticos são 

bastante elevados. Isto significa que os valores determinados para a migração global estão 

afectados de erro, mas, no entanto, como os valores de migração global obtidos são muito baixos, 

mesmo se não tivessem ocorrido erros, os valores de migração global obtidos neste trabalho para 

qualquer um dos simuladores aquosos nunca iriam ultrapassar o limite.  

Porém, existem outros tipos de erros que não puderam ser contabilizados nestes ensaios. São 

exemplos desses erros, os erros nas medições de volumes (pipetas, provetas, etc), o uso de 

material de vidro calibrado utilizado a temperaturas inconvenientes, a presença de impurezas 

devido a uma deficiente limpeza dos provetes, pequenas perdas de simulador aquando da sua 

evaporação, erros associados ao operador e outros erros de operação. São erros mínimos mas 

que podem afectar o resultado final, no entanto, não se conseguem quantificar. Não foram 

contabilizados também outros erros sistemáticos que não os das pesagens e da área superficial do 

provete em contacto com o simulador. 

A conformidade regulamentar requer frequentemente que um mensurando, seja apresentado 

dentro de certos limites. A medição da incerteza tem claramente implicações para interpretação de 

resultados analíticos. Assim, ao avaliar a conformidade, pode ser necessário tomar a incerteza do 

resultado analítico em consideração [42]. 

Obtiveram-se os valores de migração global com a incerteza expandida de 

M= (6±3)x10-1 mg/dm2 para o ensaio realizado por imersão total durante 10 dias a 40 ºC, 

M= (1±2)x10-1 mg/dm2 para o ensaio realizado por enchimento durante 10 dias a 5 ºC, 

M= (0±2)x10-1 mg/dm2 para o ensaio realizado por enchimento durante 2 horas a 70 ºC e 
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M= (0±7)x10-2 mg/dm2 para o ensaio realizado pela técnica do saco durante 10 dias a 5 ºC (vide 

Tabela 6). 

Pela figura 15, que representa as incertezas expandidas e os limites de conformidade para os 

ensaios realizados nos simuladores aquosos, observa-se que o resultado e a incerteza expandida 

se encontram muito abaixo do limite de conformidade para todos os ensaios realizados em 

simuladores aquosos realizados neste trabalho. Pode então concluir-se que todos os casos 

representados são interpretados como demonstrativos de conformidade. Uma vez mais se 

confirma que todos os materiais plásticos usados nestes ensaios realizados em simuladores 

aquosos são adequados para o fim para o qual foram testados. É de referir que para estes ensaios 

foram determinadas as incertezas de medição apenas relativamente às pesagens na balança, ma e 

mb e à área de superfície do provete em contacto com o simulador dos géneros alimentícios, S. 

Todos os outros componentes do ensaio e que podem afectar a incerteza de medição não 

puderam ser tidos em conta e, portanto, o valor obtido de incerteza de medição não é muito 

exacto. 

Goulas [48] obteve para amostras de polietileno de baixa densidade, valores de migração 

global no simulador água destilada, em 10 dias a 40 ºC, entre 0,26 e 0,62 mg/dm2. Estes valores 

são próximos, mas um pouco superiores aos obtidos para as amostras de polietileno de baixa 

densidade ensaiadas neste trabalho (0,0 mg/dm2), mas encontra-se também muito abaixo do limite 

permitido por lei. Para amostras de PP com o simulador ácido acético, 10 dias a 5 ºC, Goulas [48] 

obteve um valor de migração global de 0,41 mg/dm2. Este valor é ligeiramente superior ao valor 

obtido neste trabalho com o mesmo simulador, 10 dias a 5º C, com caixas de PP (0,1 mg/dm2), no 

entanto, é também um valor muito mais baixo do que o permitido por lei. 

Relativamente ao ensaio realizado durante 10 dias a 20 ºC por célula no simulador azeite, os 

cromatogramas obtidos na cromatografia gasosa aquando da determinação dos ésteres metílicos 

dos ácidos gordos apresentam bastantes interferências, uns mais e outros menos, tanto os 

correspondentes à elaboração da curva de calibração quanto os correspondentes às primeira e 

segunda extracções. Estas interferências devem-se a outros compostos presentes na amostra, 

nomeadamente o ciclo-hexano e resíduos de metanol e de solvente de extracção, n-pentano. 

Podem existir ainda outros picos correspondentes a outros ácidos gordos presentes no azeite em 

muito pouca quantidade, que não os ácidos gordos C16:0, C16:1, C18:0, C18:1, C18:2 e C18:3, 

que são os únicos com interesse no caso do azeite. 

O coeficiente de correlação da recta correspondente à curva de calibração deve ser superior a 

0,998. Como isto não foi conseguido primeiramente, foram realizadas algumas repetições de 

alguns pontos da curva que se afastavam mais da recta, progressivamente, até ser obtida uma 

recta com um coeficiente de correlação de 0,9978 (vide Figura 17). Assim, foram repetidas as 

injecções relativas aos pontos correspondentes às quantidades pesadas de azeite de 39,9 mg, 

59,9 mg e 79,6 mg, de forma a aumentar o coeficiente de correlação da recta de calibração, o que 

foi conseguido. Desta forma, as quantidades de azeite determinadas por interpolação no gráfico de 

calibração para a primeira extracção são mais exactas. Os erros associados aos parâmetros da 
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recta de calibração não são muito significativos quanto ao declive da recta, mas já são mais 

significativos quanto ao erro determinado para o valor da ordenada na origem.  

Na primeira extracção foram efectuadas duas injecções para a determinação dos ésteres 

metílicos dos ácidos gordos para os provetes 1, 2 e 4. Foram efectuadas 3 injecções para o 

provete 3 por lapso, sendo contabilizadas, portanto, as 3 injecções. 

O valor médio determinado para a razão das áreas dos picos C18/C16 correspondente a cada 

uma das cinco quantidades de padrões de referência de azeite pesadas, 5,64 (vide Tabela 10) foi 

comparado com o valor médio da mesma razão para a primeira extracção, 5,16 (vide Tabela 13), 

obtendo-se uma diferença entre as duas razões de 8,5 %. Assim, como esta diferença é baixa, 

nomeadamente inferior a 25 %, indica que não ocorreram significativas reacções ou 

fraccionamentos do azeite durante o período de ensaio ou durante a extracção de azeite dos 

provetes, o que não compromete o resultado da migração global determinado. 

A quantidade de azeite extraída dos provetes durante a segunda extracção foi nula, uma vez 

que, mesmo se existente, o azeite extraído encontra-se abaixo do limite de detecção do método. 

Deste modo, a massa de azeite absorvida pelos provetes foi determinada tendo apenas em conta 

a massa de azeite extraída na primeira extracção.  

Em relação a este ensaio de migração global realizado pelo método da célula, durante 10 dias 

a 20 ºC, usando como simulador o azeite rectificado, obteve-se um valor de migração global de 

M= 42,9 mg/dm2 que, dividindo pelo “coeficiente de redução” 3, para queijo, se obtém um valor de 

migração global corrigido de M= 14,3 mg/dm2 de superfície de amostra destinada a entrar em 

contacto com os géneros alimentícios, sendo este valor a média de quatro determinações de 

provetes de ensaio separados, sendo os quatro resultados válidos. Este valor de migração global 

obtido é muito elevado, pois é superior ao limite máximo permitido por lei de 10 mg/dm2. No 

entanto, tendo em conta a tolerância analítica para este tipo de simulador, 3 mg/dm2, o valor 

permitido por lei sobe para 13 mg/dm2. Mesmo assim, o valor obtido para a migração global é 

superior a este último. Através destes resultados, conclui-se que o material plástico utilizado neste 

ensaio, uma película de PVC, não é adequada para a utilização para a qual foi testada, ou seja, 

contactar com queijo fatiado ou cortado em pedaços. 

No entanto, relativamente a este ensaio, contabilizando os erros aleatórios, obteve-se um 

intervalo de confiança de M= 14 ± 1 mg/dm2 para o valor de migração global, para um nível de 

confiança de 95%, e um valor de migração global de M= 14 ± 3 mg/dm2, contabilizando os erros 

sistemáticos relativos às pesagens na balança analítica, à massa de azeite determinada por 

cromatografia gasosa e à área de superfície do provete em contacto com o simulador dos géneros 

alimentícios (vide Tabela 15). 

Os valores obtidos para os erros são moderados. Se os mesmos pudessem ser eliminados o 

valor obtido para a migração global poderia colocar uma situação de dúvida. São exemplos desses 

erros, os erros nas medições de volumes (pipetas, provetas, etc), o uso de material de vidro 

calibrado utilizado a temperaturas inconvenientes, a presença de impurezas devido a uma 

deficiente limpeza dos provetes, erros no uso do cromatógrafo gasoso, oscilações da temperatura 

ambiente durante o período de ensaio uma vez que o ensaio foi realizado à temperatura ambiente, 
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erros associados ao operador e outros erros de operação. Não foram quantificados também outros 

erros sistemáticos que não os das pesagens, da massa de azeite extraída dos provetes por 

cromatografia gasosa e da área de superfície do provete de ensaio em contacto com o simulador 

dos géneros alimentícios. 

Relativamente à incerteza expandida, obteve-se um valor de migração global com incerteza 

expandida para este ensaio de M= 14 ± 3 mg/dm2 (vide Tabela 16). Como se pode observar pela 

figura 18, que representa a incerteza expandida e os limites de conformidade para este ensaio, o 

resultado encontra-se acima do limite de conformidade mas o limite encontra-se dentro da 

incerteza expandida, podendo causar dúvidas quanto à sua interpretação. Uma vez que se trata de 

um caso de segurança alimentar, interpreta-se como demonstrativo de não conformidade. 

Conclui-se assim que, a película de PVC usada neste ensaio não pode ser considerada adequada 

para a utilização para a qual foi testada. É no entanto de notar, que para este ensaio foram 

determinadas as incertezas de medição apenas relativamente às pesagens na balança, ma e mb, 

relativamente à determinação da massa de azeite extraída dos provetes por cromatografia gasosa, 

mc, e relativamente à área de superfície do provete de ensaio em contacto com o simulador dos 

géneros alimentícios, S. Todos os outros componentes do ensaio e que podem afectar a incerteza 

de medição não puderam ser tidos em conta e, portanto, o valor obtido de incerteza de medição 

não é muito exacto. 

Um facto a relatar, ainda acerca desta película de PVC, é que a mesma película foi analisada 

no Laboratório de Contaminantes e Embalagens mas com o simulador água destilada, tendo-se 

obtido um valor de migração global de M= 0,0 mg/dm2. Conclui-se, portanto, que esta película é 

apropriada para contactar com outros tipos de alimentos para os quais foi ensaiada que não os 

gordurosos. 

A película de PVC testada neste trabalho não foi anteriormente ensaiada no simulador azeite 

no Laboratório de Contaminantes e Embalagens, sendo este o primeiro ensaio realizado com este 

simulador neste laboratório. No entanto, comparando com resultados de ensaios de migração 

global com outras películas de PVC realizados no simulador azeite, obtidos por Nogueira et al. 

[49], conclui-se que para o mesmo “coeficiente de redução”, 3, os valores de migração global 

obtidos são bastante elevados, entre 7,6 e 12,5 mg/dm2. Ainda assim, o valor de migração global 

obtido no presente trabalho é um pouco superior a estes valores e ultrapassa o limite permitido por 

lei, incluindo a tolerância analítica, ao contrário destas outras películas de PVC que podem ser 

usadas no contacto com géneros alimentícios do género do simulado neste trabalho. 

Petersen et al., [50] obtiveram um valor de migração global no simulador azeite, em 10 dias a 

5 ºC, para duas películas de PVC de 29,5 mg/dm2 e 39,3 mg/dm2, ainda não divididos pelo 

“coeficiente de redução”. Estes valores são um pouco inferiores ao obtido neste trabalho de 

42,9 mg/dm2, mas considerando que não se trata da mesma película de PVC nem se tratam 

exactamente das mesmas condições, os valores até estão razoavelmente próximos. 

Ainda relativamente ao ensaio realizado durante 10 dias a 20 ºC por célula no simulador 

azeite, pode observar-se que o método de cálculo do valor da migração global para este tipo de 

simulador de géneros alimentícios gordurosos é um pouco diferente do método de cálculo usado 
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para os simuladores aquosos e um pouco mais complexo. Através da equação (2) pode 

observar-se que, para se determinar a migração global de substâncias provenientes do plástico 

para o simulador dos géneros alimentícios, é necessário subtrair à massa inicial do provete de 

ensaio (ma) a diferença entre a massa do provete com o azeite absorvido (mb) e a massa de azeite 

absorvida pelo provete (mc). Pode-se concluir assim, que através deste ensaio, para além de se 

poder determinar o valor de migração global de solutos do plástico para o simulador, também se 

contabiliza a massa de simulador que é absorvida pelo plástico. Estes valores encontram-se na 

tabela 14. É importante realçar que esta transferência de massa do simulador do género 

alimentício para o material plástico, também tem inconvenientes, nomeadamente por poder 

provocar uma alteração das características mecânicas do plástico, como o aumento da sua rigidez 

que, de facto, foi verificado neste ensaio experimental, e, portanto, menor maleabilidade e 

elasticidade que são características mecânicas que se desejam para este tipo de película plástica. 

Para além disso, o facto de certos componentes dos alimentos gordurosos serem absorvidos pelo 

material plástico também pode ter outros inconvenientes, nomeadamente contaminar as mãos do 

consumidor ou outros locais onde o plástico se encontre. 

Neste trabalho, dois ensaios foram realizados com materiais plásticos que não se encontram à 

venda no mercado (tabuleiro de PP e película de PVC) e outros três ensaios com dois tipos de 

plásticos adquiridos no mercado (caixas de PP e sacos de LDPE) e a que o consumidor em geral 

tem acesso e que, portanto, já foram testados por laboratórios e são seguros para a saúde do 

consumidor e para conservar as características organolépticas e de composição dos alimentos. 

Quanto ao caso do ensaio com o tabuleiro de polipropileno que não se encontra no mercado, o 

valor de migração global obtido é bastante baixo, e muito inferior ao limite máximo permitido por 

lei. Quanto à película de PVC, que também não se encontra disponível no mercado, concluiu-se 

que não é adequada para embalar alimentos gordurosos, nomeadamente queijo fatiado ou cortado 

em pedaços. Esta película só deverá poder ser comercializada se constarem na sua rotulagem as 

condições particulares de utilização, informando assim o consumidor do seu uso restritivo [49], 

uma vez que pode contactar com outro tipo de alimentos que não os gordurosos, como referido 

anteriormente. Quanto aos materiais plásticos usados como amostra neste trabalho à venda no 

mercado e que já foram testados por laboratórios quanto aos seus valores de migração global, 

apresentam valores mínimos de migração global pelos métodos de ensaio elaborados neste 

trabalho, e muito inferiores ao limite máximo permitido por lei e isto também demonstra, em parte, 

que os procedimentos elaborados neste trabalho são adequados. 
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4. CONCLUSÕES DO TRABALHO 
  

Este trabalho é constituído por duas partes distintas. 

Na primeira parte deste trabalho (vide 2), elaborou-se um estudo acerca da implementação e 

da manutenção de um sistema de gestão da qualidade baseado na Norma NP EN ISO/IEC 

17025:2005 no Laboratório de Contaminantes e Embalagens do Centro de Segurança Alimentar e 

Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Nesse estudo foram mencionados os 

documentos já implementados no sistema de qualidade do laboratório, bem como aqueles que 

foram elaborados neste trabalho com vista a serem implementados no sistema de gestão da 

qualidade do LCE, nomeadamente quatro procedimentos de ensaio. Após serem revistos e 

aprovados pela direcção do centro, estes documentos poderão integrar o sistema de gestão da 

qualidade do laboratório, com o fim último da acreditação destes métodos de ensaio. 

A implementação de um sistema de qualidade é um processo trabalhoso e complicado mas 

com muitas vantagens. Implica estabelecer uma estrutura organizacional, a existência de uma 

documentação extensiva e sistemática, um compromisso da gestão de topo, um treino adequado 

do pessoal, frequentes auditorias internas e revisões e a validação de métodos. 

É claro que apesar das desvantagens de desenvolver e manter um sistema de qualidade 

eficiente, como o grande esforço e gasto de tempo, todo o processo é recompensado e vantajoso. 

Os benefícios da implementação de um sistema de qualidade baseado na Norma NP EN ISO/IEC 

17025:2005 são uma melhoria na competitividade e fiabilidade dos resultados, um aumento da 

consciência no que diz respeito à qualidade, uma maior eficiência e melhoria no trabalho em 

equipa, um reconhecimento por parte dos clientes, das entidades regulamentadoras e de 

acreditação de que o laboratório é competente e a aceitação de resultados analíticos através das 

fronteiras. 

Obter a acreditação não é um fim pois é necessária uma manutenção e um contínuo 

melhoramento do sistema de qualidade e uma avaliação periódica pelos organismos de 

acreditação e de inspecção [1]. 

Conclui-se que esta primeira parte foi conseguida com sucesso, uma vez que os objectivos de 

elaborar um estudo acerca da implementação e da manutenção de um sistema de gestão da 

qualidade no LCE e da elaboração e documentação de novos documentos para serem 

implementados foram realizados com êxito. 

Na segunda parte deste trabalho (vide 3) realizaram-se vários ensaios de migração global de 

solutos provenientes dos materiais e artigos plásticos destinados a entrar em contacto com 

géneros alimentícios, para determinar os valores de migração global e concluir acerca da 

adequação e segurança das embalagens de plástico analisadas. Os procedimentos de ensaio que 

foram elaborados na primeira parte do trabalho, com base na série de Normas EN 1186, de modo 

a serem implementados no laboratório, foram sendo optimizados ao longo da realização do 

trabalho experimental da segunda parte.  

É de grande importância a realização de ensaios de migração global nos materiais e artigos 

plásticos destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, de modo a verificar se migram 

ou não para os alimentos substâncias em quantidades tais que possam prejudicar a saúde do 
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consumidor ou provocar modificações na composição do alimento ou nas suas características 

organolépticas. 

Quanto aos ensaios de migração global realizados em diferentes materiais e artigos plásticos 

destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, concluiu-se, que apenas um dos 

plásticos analisados, uma película de PVC, ensaiada no simulador azeite pelo método da célula, 

durante 10 dias a 20 ºC, não se encontra adequada para contactar com queijo fatiado ou em 

pedaços, apresentando um valor de migração global acima do valor máximo permitido por lei, 

incluindo a tolerância analítica para esse tipo de simulador. Todos os outros tipos de plásticos 

ensaiados, em simuladores aquosos, são adequados para o fim para o qual foram testados, 

apresentando valores de migração global muito mais baixos que o limite máximo permitido por lei. 

Dos materiais plásticos analisados neste trabalho, aqueles que foram adquiridos no mercado e 

que, portanto, já foram analisados em laboratórios antes de serem postos à venda, apresentaram 

valores mínimos de migração global, o que demonstra que por um lado os procedimentos de 

ensaio elaborados neste trabalho são adequados para os ensaios para os quais foram 

desenvolvidos. Por outro lado, sabe-se que os procedimentos elaborados são adequados para o 

seu fim, uma vez que foram elaborados tendo em conta a Norma EN 1186, como diz na alínea 2 

do artigo 11º do Decreto-Lei nº 4/2003, de 10 de Janeiro.  

Tanto a optimização dos procedimentos de ensaio foi realizada com êxito, como os ensaios de 

migração global realizados conseguiram avaliar se os materiais plásticos testados são ou não 

adequados para o fim a que se destinam. Portanto, esta segunda parte também foi realizada com 

sucesso. 

As duas partes deste trabalho estão interligadas. Uma vez que um dos requisitos da norma NP 

EN ISO/IEC 17025:2005 é que os laboratórios possuam e utilizem métodos e procedimentos 

adequados para a realização dos seus ensaios ou calibrações, elaboraram-se procedimentos de 

ensaio necessários para cumprir esse requisito da norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, e que ainda 

não estavam documentados no LCE, o que é tratado na primeira parte deste trabalho e, ao mesmo 

tempo, esses procedimentos de ensaio elaborados foram sendo optimizados ao longo da 

realização dos ensaios de migração global da segunda parte do trabalho. 
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5. SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTURO 
 
No âmbito da realização de ensaios de migração global em materiais plásticos destinados a 

contactar com géneros alimentícios ainda há um longo caminho a percorrer. 

Uma das sugestões para trabalho futuro prende-se com o uso de materiais de referência.  

Os materiais de referência (MR) são materiais ou substâncias das quais uma ou mais 

propriedades são suficientemente bem estabelecidas para a calibração de um aparelho, para a 

avaliação de um método de medição ou para atribuição de valores aos materiais. Englobam-se 

nesta definição quer os padrões (químicos ou físicos) preparados pelo laboratório, quer os 

reagentes/ padrões produzidos pelas firmas comerciais [51,xvii]. 

Os materiais de referência certificados (MRC) são materiais de referência cujo valor ou valores 

de propriedades são certificados de acordo com um procedimento tecnicamente válido, 

acompanhado ou rastreável por um certificado ou outra documentação, emitido por um organismo 

de certificação. Os MRC distinguem-se dos MR por serem geralmente preparados por entidades 

oficiais, e certificados através de ensaios interlaboratoriais e/ou com várias técnicas analíticas, 

sendo atribuído a cada parâmetro um valor certificado (que se assume como valor 

convencionalmente verdadeiro) e respectiva incerteza [51,xvi]. 

As medições com materiais de referência certificados são conduzidas normalmente como parte 

da validação ou re-validação do método, constituindo efectivamente uma calibração de todo o 

procedimento de medição com uma referência rastreável. Como este procedimento fornece 

informação sobre o efeito combinado de muitas das fontes potenciais de incerteza, faculta uma 

boa base para a avaliação da incerteza [42]. 

Sabe-se que o cálculo da incerteza de medição combinada torna-se quase impossível sem o 

uso de materiais de referência certificados com uma incerteza conhecida [52]. Isso foi constatado 

neste trabalho, uma vez que a incerteza de medição foi calculada apenas com base nas massas 

medidas na balança analítica, na massa de azeite extraída dos provetes determinada por 

cromatografia gasosa e na área de superfície do provete de ensaio em contacto com o simulador 

dos géneros alimentícios. Todos os outros componentes do ensaio e que podem afectar a 

incerteza de medição não puderam ser tidos em conta e, portanto, o valor obtido de incerteza de 

medição não é bastante rigoroso.  

Existe uma lista bastante completa de Materiais de Referência Certificados do “Institute for 

Reference Materials and Measurements (IRMM)” [24] mas que não dispõe dos Materiais de 

Referência Certificados para os polímeros, condições e simuladores usadas neste trabalho. 

Assim, como trabalho futuro, torna-se importante a implementação de materiais de referência e 

de materiais de referência certificados neste contexto da determinação dos valores de migração 

global de substâncias provenientes de materiais e artigos plásticos destinados a contactar com 

géneros alimentícios. Isso irá facilitar muito o cálculo das incertezas das medições. 

Uma outra sugestão a ser explorada no futuro prende-se com a utilização dos próprios 

alimentos a serem simulados nos ensaios de migração global em vez dos simuladores dos 

géneros alimentícios.  
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Os ensaios de migração realizados com alimentos devem prevalecer sobre os ensaios 

realizados em simuladores. Isto significa que os materiais e artigos em contacto com os alimentos 

podem não obedecer aos limites de migração global apesar de a migração com os simuladores se 

encontrar abaixo do limite legal, mas também os valores de migração global podem ser aceitáveis 

apesar de a migração com os simuladores exceder o limite [26]. 

Trabalhar com os alimentos em vez de simuladores trata-se de um processo bastante 

complexo, mas cujos resultados obtidos para os valores de migração global seriam bastante mais 

próximos dos verdadeiros valores de migração global.  
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Registo de Utilização de Equipamento- CSAN-IM05 
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